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Det finns många beskrivningar om blockflöjten i historisk tid, men här är
några citat som visar att man inte alltid lyckas träffa rätt när man försöker
beskriva blockflöjten idag:

Ur DUDEN - Deutsches Universal Wörterbuch, Manheim 1983. Die
authentische Darstellung des Wortschatzes der deutschen Sprache,
1.504 s., 120.000 artiklar med utförliga betydelseanvisningar:
"BLOCKFLÖTE, die: einfaches hölzernes Blasinstrument,
dessen Windkanal im Mundstück durch einen block Gebildet
wird."

Ur MUSIKBOKEN - (Rabén & Sjögren, översättare Nils L. Wallin,
Arne Aulin, 1977):
"Det är inte särskilt svårt att få ljud i en blockflöjt, men dess
fingerteknik är inte så lätt ..... Att spela en kromatisk skala
förutsätter ibland en korsning av fingrarna, vilket i början är
svårt, ..."

Man kan alltså tolka detta som att blockflöjten är ett enkelt träblåsinstrument
som man inte direkt spelar på, utan frambringar ljud (oljud?) ur, med ibland
korslagda fingrar, ungefär som vid pianospel? Eller vad får läsaren av citaten
för uppfattning om hur man spelar blockflöjt egentligen? Dessa två böcker ur
vilka citaten hämtats läses av "allmänheten" och inte av "musikfolk".

De vittnar tyvärr om stor okunskap hos i övrigt auktoritära skribenter och
medför att denna "okunskap" blir "kunskap" hos gemene man. Kanske dessa
lite underliga sammanfattningar av detta instrument beror på att människor i
allmänhet känner till instrumentet för dåligt eller har fått en felaktig bild av
detsamma.
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Inledning

Till namnet är instrumentet känt för de flesta i Sverige, men få besitter några
mer ingående insikter om blockflöjten eller känner till grundläggande basfakta
jämfört med de flesta andra instrument. Paradoxalt nog har väldigt många i
vårt land "spelat" blockflöjt, - som barn i skolan eller musikskolan och kanske
t o m varit mer eller mindre tvungna att "spela" blockflöjt. Kanske kan man
säga att de flesta i just den situationen konfronterats med, och upplevt "blockflöjten" och dess "musik" på ett sådant sätt som egentligen inte överensstämmer med instrumentet.

Ett av syftena med uppsatsen är därför att ge en beskrivning över denna
utveckling under 1900-talet, sett i förhållande till blockflöjten, dess beskaffenhet, förutsättningar och uttrycksmöjligheter. Blockflöjtens användning och
betydelse i den svenska kommunala musikskolan kommer därvid särskilt att
belysas.

Vidare är det idag ett praktiskt problem för bl a många verksamma
blockflöjtspedagoger och musiker hur man i olika sammanhang skall hantera
problematiken rörande blockflöjtens olika roller, om denna problematik i sig
själv verkar förlamande på blockflöjtens utveckling och därigenom leder till
stagnation för instrumentet.

Tål blockflöjten att vara en så pass svår och komplex företeelse, eller är
blockflöjtsspelet som Lloyd John Schmidt1 säger "en förlorad konstart i
händerna på utbildarna, en viol krossad i moderna händer"? Schmidt tar upp
frågan om inte lösningen på problemet är att verkligen ta blockflöjten på
allvar, på det sättet att man måste betrakta den utifrån dess egna villkor och
behandla den därefter, ur alla aspekter. Hur mycket har egentligen hänt
sedan 1959? Har synsätten på blockflöjten överhuvudtaget förändrats sedan
dess?

1

Schmidt, 1959
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Blockflöjten är således som begrepp och företeelse mångtydig. Alla enkla,
korta försök till beskrivningar misslyckas därför ofta. Under t ex barocken
uppfattades den mer entydig. Den hade sina givna platser och användes
ibland tillsammans med många andra instrument i vissa syften, t ex i kantater
som stämningsskapande instrument, i viss mån kopplat till affektläran. Det
kan vara en av anledningarna till att man inte hittar så många dubiösa beskrivningar från den tiden.
Uppsatsen syftar också bl a till att påvisa nödvändigheten av en omfattande beskrivning som mera ingående än t ex Linde2 och Hunt3, men även
Knopf Matheisen/Mathiesen4 beskriver själva instrumentet blockflöjt i historisk och modern tid. Det kanske också är på sin plats att placera blockflöjten tillsammans med de olika musiktyperna, blockflöjtstyperna och
instrumentbyggarna i det musikhistoriska sammanhanget.

Hur låter t ex en Bressan i jämförelse med Stanesby, Denner och jämf. med
von Huene, Skowronnek etc idag. En sådan nutida beskrivning skulle visserligen bli inaktuell redan när den skrivs, men ändå spegla den viktiga utvecklingen under 1900-talet, och visa på de olika faktorer som påverkar ljudet och
uppfattningen om detsamma.

2

Linde, 1962

3

Hunt, 1962

4

Mathiesen, 1990.
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En översikt över den internationella utvecklingen
under 1900-talet:

De flesta av musikinstrumentens bakgrundshistoria brukar för det mesta te
sig tämligen diffus, ofta med rötter i Asien för några tusen år sedan5.
Blockflöjten utgör inget undantag härvidlag, men när det gäller dess
återuppvaknande som instrument under 1900-talet är det annorlunda.

Hur motsägelsefullt det än kan låta var det under högromantiken som rötterna till våra dagars blockflöjtstradition började gro. Blockflöjten trängdes ju
undan i mitten av 1700-talet just därför att romantikens begynnande ideal
började växa fram.

Det måste ändå anses vara ganska egendomligt att ett musikinstrument helt
försvinner från den musikhistoriska arenan för att sedan efter drygt 100 år
sakta men säkert göra entré igen, som om i stort sett ingenting hade hänt!

Samtidigt som Theobald Boehm (1794-1881) och Adolphe Sax (1814-1894)
utvecklade och mer eller mindre uppfann nya instrument efter 1800-talets
mitt, förändrades den allmänna kultursynen i Europa. Romantiken tog sig sådana uttryck som att forska i det förgångna eller att intressera sig för primitiva
kulturers förehavanden. Detta är alltså en förklaring till att antikvarien Christopher Welch i London 1898 introducerade blockflöjten för medlemmarna i
The Musical Association med "Blockflöjten i litteraturen"6, och en liten krets av
intresserade spelade 1901 på en kvartett originalflöjter av Bressan.

En annan viktig nyckelperson var Arnold Dolmetsch 1858-1940. Som lärare
vid Dulwich College i England stötte han på problemet med elever som har
för lite tid till övning på instrumenten. Han fann en lösning på problemet
genom att låta eleverna spela i gamba-consorts, vilket han då inte ansåg
krävde så stora instrumentaltekniska insatser. Dolmetsch intresserade sig
över huvud taget för äldre musik och dess instrument. Georg Bernard Shaw

5

Sachs, 1959

6

Welch, 1911
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uttryckte sin hänfördhet i Times7 1894 över att Dolmetsch hade byggt ett
klavikord på beställning åt Royal College of Music. Ett par år senare blev Dolmetsch färdig med sin första cembalo. Efter sju år i USA etablerade han sin
instrumentbyggarfirma i Haslemere, Surrey 1914.

Redan 1903 hade emellertid Arnold Dolmetsch kommit över en gammal
blockflöjt, - närmare bestämt en sopranblockflöjt efter Bressan, och dessutom
lyckats få tag på en så pass i sammanhanget vettig lärobok som The Compleat Flute-Master or the Whole Art of Playing on ye Rechorder. London
1695.8

1920/21 blev starten för den kopieringsvåg som vi kan skåda idag. Dels
gjorde Dolmetsch sin första Bressan-kopia, som senare kom att utvecklas till
en av världens mest betydande blockflöjtfirmor. Samtidigt förmådde Freiburgprofessor Willibald Gurlitt en orgelbyggare att kopiera fem av de berömda
Kynsekerflöjterna från Nürnberg, för att belysa 1700-talets klangbild.

Samtidigt inträffade något som skulle få stor betydelse för instrumentets
fortsatta utveckling. Det var då blockflöjten så att säga "missade tåget" en
aning. Jag tänker inte på den söta historien om familjen Dolmetsch som var
på hemväg efter en konsert, då den åttaårige Carl glömde pappa Arnolds
blockflöjt på plattformen vid Waterloo Station. Tack vare att Mr. Rendall vid
British Museum senare fann den i en kuriosabutik, återbördade han den till
Arnold Dolmetsch. Nej, det var historien om den tyske gitarristen och violinbyggaren Peter Harlan som kanske inte slutade lika lustigt. Harlan besökte
den första Haslemerefestivalen 1925 och köpte där ett antal blockflöjter av
Dolmetsch i syfte att kopiera dem i Tyskland. Resultatet blev kanske inte vad
Dolmetsch hade tänkt sig. Emellertid hade han lite för bråttom hem och
bemödade sig inte om att lära sig de gamla barockgreppen för blockflöjten,
säger Carl Dolmetsch.

7

Schmidt, 1959, s. 388.

8

Anonym, 1695.
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Harlan å sin sida hävdar att det var en av hans nyanställda instrumentmakare
i verkstaden som borrade lite fel så att man kunde spela fjärde tonen nerifrån
på ett till synes enklare sätt. Med denna "förenkling" blev det lättare för skolbarn att spela blockflöjt, hävdar Harlan, "men jag har alltid gjort barockgrepp
för seriösa blockflöjtsmusiker." Därmed föddes det "tyska greppsystemet",
som fortfarande har sina förespråkare framför allt hos den kategorin
musikpedagoger som främst ser blockflöjten som ett rent
nybörjar/övergångsinstrument. Det finns mycket fog för påståendet att blockflöjter med tyska grepp är omöjliga att spela rent på.

Ännu rörigare blev det när Harlan inte förstod att Dolmetsch hade gjort sina
kopior i 1700-talsstämning, utan trodde att de var stämda i h och e. Därför
började Harlan göra flöjterna i a och d, då gick det lätt att spela tillsammans
med stråkinstrument! Detta resulterade senare i livliga debatter om blockflöjtens stämning. Till bilden hör också att våra dagars standard-a=440 Hz
fastställdes i London först 1939.

Genom bl a kurser och konserter, och kanske också på grund av kriget,
spreds blockflöjtsspelandet över Europa och andra delar av världen. Dr. Carl
Dolmetsch gjorde under 1910-20 talen resor till Nya Zeeland och USA och
många europeiska länder, och visade där liksom hemma i England att blockflöjten inte var något som man bara kunde spela små ansenliga folkvisor på.
Ganska snart etablerade sig England som den ledande blockflöjtsnationen,
med utbildning av blockflöjtister och pedagoger, sommarkurser, festivaler,
konserter, blockflöjtstillverkning och förlagsverksamhet.
I dag kanske man ser England som blockflöjtsamatörernas förlovade land,
men det är svårt att göra sådana jämförelser.

"Blockflöjtsrörelsen" i Danmark startade ca 1930. 1932 besökte Fritz Jöde
vårt grannland och den första Folkemusikskolen bildades med blockflöjten i
undervisningen. Fr o m 1957 kunde man i Danmark avlägga Musikpedagogisk Eksamen med blockflöjten som jämställt instrument i jämförelse med
andra.
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I Tyskland blev blockflöjten med Wandervogel och Hitler-jugendrörelsen
bildligt och bokstavligt ett instrument i syfte att förändra samhället. "Hausmusik", hemmusicerandet ansågs vara en av lösningarna på kulturlösheten
bland barn och ungdomar, som motvikt mot bl a den sentimentala schlagern
vilken spreds med de nya medierna filmen och radion. Denna form av musicerande fick så småningom fäste i den borgerliga medelklassen med då bl a
blockflöjten som viktigt instrument.
Senare fann sig också blockflöjten som instrument i den ganska specifikt
tyska genren Spielmusik, där de flesta av blockflöjtens storlekar kom till
användning.
Givetvis fick vidare blockflöjten stor betydelse som kammarmusik- och solistinstrument i Tyskland, det land som kanske näst efter England fått störst
betydelse som blockflöjtsland, vilket en rad blockflöjtister, kompositörer,
förläggare och instrumenttillverkare utgör bevis för.

Blockflöjten spreds således ganska snabbt över stora delar av världen, där
olika förutsättningar fanns för hur den kom att utvecklas.

Senare efter kriget bildades i Holland, precis som i England, en kommitté
som hade till uppgift att rensa ut undermåliga instrument från marknaden
genom att reglera importen. Där satsade man också tidigt på utbildning av
blockflöjtslärare, vilket har resulterat i att man idag måste räkna Holland som
ett föregångsland när det gäller blockflöjtsutbildning. Där finns idag t o m ett
problem med överskott på blockflöjtister och blockflöjtslärare.
I USA fick blockflöjten i mitten av vårt sekel störst betydelse som "amateur
consort playing"-instrument9, med vissa musikvetenskapliga anknytningar.
Den fick inte samma funktion som skolmusikinstrument som i Västeuropa.

The American Recorder Society grundades 1939 av Suzanne Bloch. Vid den
tiden fick amerikanska blockflöjtsspelare förlita sig på import från Europa när
det gällde noter och instrument. I dag finns i USA bl a blockflöjtsbyggare som
t ex Friedrich von Huene som tillhör de bästa i världen, och som t o m kan
exportera sitt kunnande.

9

Schmidt, 1959, s. 393.
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Blockflöjten i den kommunala musikskolan i Sverige
- en bakgrundsbeskrivning

Det fanns rent politiska orsaker till varför blockflöjten så småningom kom till
Sverige under 1930-talets början från Centraleuropa.
Den historiskt politiska utvecklingen där fick klara konsekvenser för blockflöjten. Den var ett "enkelt" instrument, "enkelt" att tillverka, "enkelt" att spela
på. Dessutom kunde m å n g a spela tillsammans.

Därmed har det redan inträffat en av de många "logiska kullerbyttorna" angående blockflöjtens situation i modern tid: med blockflöjt avses endast
sopranblockflöjt och inga andra storlekar!

Den tidigare nämnde Fritz Jöde avstängdes 1935 från samtliga sina
befattningar av nazisterna och kom 1934 via Köpenhamn till Sverige. Eftersom han tidigare varit professor i körledning och folkmusikutbildning vid den
statliga akademien för kyrko- och skolmusik i Berlin, var det inte förvånande
att han fick stor betydelse för den musikpedagogiska utvecklingen i Sverige
och då bl a för blockflöjten.

Jöde var inte ensam om att ivra för (sopran)blockflöjtens betydelse. Ilse Mohri
och Johannes Brinkmann kom senare att få stor betydelse liksom hela det
musikpedagogiska "svallet" efter Carl Orff och hans Schulverk, som han
utvecklade 1926-30 och kom efter andra världskriget att undervisas världen
över på 16 olika språk.

På vilket sätt kom då blockflöjten, och just då till övervägande del sopranblockflöjten, att användas? Det var inte som regel på landsbygden, utan mest
i de industrialiserade städerna, där det fanns musikskoleundervisning som
den kom till användning. Barnkullarna var stora. Blockflöjten var billig. Den
serietillverkades maskinellt, och det eventuella hantverk som lades ned på
den var förhållandevis minimalt. I Tyskland användes denna billiga blockflöjt
med tyska grepp i klassrummen som "lämpligt" instrument för inlärning av
tyska (diatoniska) folkmelodier.

8
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Även i Sverige fanns tillverkning av skolsopranblockflöjter. Därför var det lätt
att förse alla dessa barn med ett "enkelt" instrument. Ja, - på grund av det
sätt på vilket det tillverkades får man väl konstatera att det hade ett enkelt
utförande i egentlig mening. Här byggde man alltså in, - omedvetet eller
omedvetet, - enkelheter i instrumentet.

Huvudsyftet med blockflöjtsundervisningen var då, - och detta syfte finns kvar
idag (!), - att låta många barn och i viss mån ungdomar själva utföra enkla
melodier på ett instrument, som de kunde använda hemma i just ett hemmusicerande. Få hade råd att skaffa ett dyrare, "riktigt" instrument, typ klarinett, fiol eller en "riktig" blockflöjt.
Detta musikpedagogiska undervisningssyfte som pågick i decennier, utvecklades även så småningom inom den kommunala musikskoleverksamheten i
Sverige, som kom igång på 1940-50-talen.
Sopranblockflöjten blev ett obligatoriskt nybörjarinstrument, tillsammans
med mandolinen. Den blev så betydelsefull, att alla som ville lära sig spela
tvärflöjt, piano eller vad det vara månde, - först måste "behärska" sopranblockflöjten. Den blev ett "testinstrument", och ett redskap för inlärning av
musikens elementa. Så anmärkningsvärt kanske inte detta verkar, men
otaliga är de som minns sopranblockflöjtslektionerna med avsky.

Grupperna var och är för stora, vilket fått sina pedagogiska konsekvenser.
Man hör inte sig själv när man spelar, alltså spelar man starkare, varvid de
andra i gruppen också spelar starkare och intonationen stiger (så fungerar
dessa skolsopranblockflöjter) och ett närmast outhärdligt cluster av toner
"terroriserar" trummhinnorna.
Snart uppstår en mycket oangnenäm situation för alla inblandade parter, ...
I viss mån kan en skicklig pedagog "bemästra" situationen men på sikt är
detta ingen gynnsam spelsituation för någon av de inblandade.

Utbildningen av blockflöjtspedagoger har under 1900-talet både kvalitativt
och kvantitativt varit förhållandevis blygsam i Sverige, trots att det precis som
i Tyskland och många andra länder, är ett instrument som spelas av de flesta
under skoltiden.
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Eftersom instrumentet var så enkelt, kunde vilken musiker eller folkskollärare
som helst "bemästra" det och bedriva "undervisning" på det. Dessa musiker
saknade ofta utbildning och talang att undervisa i stora grupper, men barnen
tvingades av sina föräldrar att delta i undervisningen till men för intresset för
instrumentet. Anställningsförhållanden och trygghetslagarna möjliggjorde för
arbetsgivaren att i sin tur tvinga läraren att bedriva denna form av undervisning. Så är det även idag!
Denna mediokra utbildningsmån har resulterat i den något torftiga utvecklingen av blockflöjtister och pedagoger hittilldags. Det var knappast någon av
eleverna som fick reda på att den viktigaste blockflöjtsstorleken var altblockflöjten med dess slumrande musikskatter från barocken. Därför blev blockflöjten för de allra flesta ett avslutat kapitel; den "lades på hyllan" och man
övergick till att spela något annat instrument, eller slutade överhuvudtaget att
spela. Blockflöjten hörde barna- och uppväxtåren till och förblev därför ett
b a r n i n s t r u m e n t.

Figur 1.

Blockflöjtspelande barn
på finskt frimärke. Lägg
märke till den felaktiga
handställningen i höger
hand.

10

Blockflöjten under 1900-talet

Bland annat i Tyskland har blockflöjten kanske inte helt oförskyllt fått det
epitetet, och inte minst i Sverige har man under större delen av 1900-talet
kunnat urskönja den bilden av instrumentet. Samtidigt fanns också ett fåtal
äldre elever och lärare vilka bedrev spel på andra blockflöjtsstorlekar. De tog
sig an den klassiska blockflöjtslitteraturen, gav konserter och spelade så
småningom in skivor och bidrog därmed till att blockflöjtens anseende som
instrument ökade. Men trots allt har de flesta som fått sig pådyvlad blockflöjten som nybörjarinstrument själva upplevt blockflöjten som ett oangenämt
tonredskap. Men givetvis har funnits undantag!

Ett av missförstånden rörande blockflöjten gäller priset. Det mesta som tillverkats i blockflöjtsväg under 1900-talet är sopranblockflöjter i fabrik, och
dessa har varit billiga. De firmor som tillverkat industrielllt har valt ett
tillverkningssätt, som mera framhållit produktionsekonomin som en viktig
faktor, än att gynna en produktion med ett fungerande tonverktyg som det
mest essentiella. Dessa industrialster har varit i klar numerär majoritet. Alltså
har man trott att alla blockflöjter har varit billiga, eller generellt sett; blockflöjten är ett billigt instrument. Kraven på blockflöjtseleven har därför i vårt
århundrade kanske inte varit lika höga jämfört med pianoelevens, där det
gällde att svara upp mot pianots investeringskostnad.

Så var det inte under renässansen och barocken, dvs att man ansåg att
blockflöjten dels var ett simpelt och billigt instrument. Ibland utgjorde fina
blockflöjter gåvor. Karl den Dristige av Burgund (1433-1477) ägde en elfenbensflöjt med munstycke av guld, beklätt med pärlor, smaragder, granater
och rubiner. Det kan man kalla en statuspryl!

Då som idag gäller att handgjorda blockflöjter av hög kvalitet tar lång tid att
tillverka. Priset och kvaliteten på en sådan blockflöjt ligger därför i paritet med
andra moderna träblåsinstrument.

Vid mitten av 1970-talet skedde i Sverige en musikpedagogisk förändring vid
införandet av det s k kompanjonlärarskapet. Klassläraren på lågstadiet
tillsammans med en kommunal musiklärare utförde tillsammans i klassrum-
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met det arbete som klassläraren ensam enligt gällande läroplan för grundskolan egentligen var ålagd att sköta.
I dessa klasser, som hade eller fortfarande har kompanjonlärarskap, fanns i
bästa fall ingen anledning att använda sig av blockflöjten i undervisningen.

Som en följd därav uppstod den situationen att några elever kom i kontakt
med blockflöjten om d e v a l d e att spela just blockflöjt i st f något annat
instrument inom den kommunala musikskoleundervisningen. De övriga
musikskoleeleverna slapp den oangenäma upplevelsen att vara tvungen att
först spela blockflöjt i ett eller två år: kompanjonlärarundervisningen tjänade
som fullgod grundkurs inför fortsatta musikstudier.
Måhända kommer samtliga dessa elever att ha en annan syn på blockflöjten
som musikinstrument i framtiden?

Man kan grovt sammanfatta dessa decennier med att blockflöjtsspelet bedrevs efter plånboken: den var billig att köpa in, och det var billigt att fösa
ihop ett dussin eller varför inte två dussin (=klasser) elever i samma grupp.

12
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De tre huvudtyperna
renässans, barock och modern

Det är mycket troligt att man i framtiden kommer att ha en mer differentierad
syn vad gäller antalet huvudtyper av blockflöjtsinstrumentet. I detta arbete
kommer dock grupperingen av huvudtyperna att utgå från de faktiska instrument som används idag, och de som använts i historisk tid.
En grundtanke med detta arbete är just att påvisa bristen av adekvata men
också översiktliga och tillgängliga redovisningar av de blockflöjtstyper som
finns och har funnits. Som tidigare angetts blir inte följande beskrivning på
något sätt uttömlig, utan tjänar bara som en kort orienterande allmän beskrivning av de tre blockflöjtsmodellerna.
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Renässansblockflöjten

Renässansblockflöjterna utgör en stor grupp av blockflöjter. Utvecklingen
till en mera definierbar instrumentgrupp har skett under mycket lång tidsepok.
Men renässansblockflöjten har som avgränsbar formtyp betraktat, dessutom
fortlevt i flera århundraden. Den beskrivande musikhistorielitteraturen, målningar och annat ikonografiskt material bidrar också till möjligheten att så
småningom forma nutida beskrivningar, eller kopior av dessa instrument.
Naturligtvis råder samma förhållanden för barockblockflöjten.

De mindre renässansblockflöjterna byggdes oftast i en eller två delar.
Renässansbasblockflöjter och större modeller tillverkades i två eller tre delar.
Sammansättningen av delarna skedde precis som under barocken med en av
grov tråd lindad tapp. Generellt sett har nog den missuppfattningen brett ut
sig att renässansblockflöjterna har ett enkelt utseende i jämförelse med senare tiders blockflöjtsinstrument. Den till synes enkla och raka formen döljer ofta
en för oss 1900-talsmänniskor förvånande komplicerad inre konstruktion.
Paralleller finns hos många andra musikinstrument där man klart underskattat renässansinstrumentmakarnas hantverksskicklighet.

Det fanns ett yrkeskunnande och en hantverksskicklighet hos de gamla tillverkarna. Borrningen hos barockinstrumenten kontrollerades minutiöst, med
en ren och slät finish, förmodligen åstadkommen med en skedborr. Spår efter
dem syns tydligt, och noggranna mätningar ger ibland ytterligare information
än vad det nakna ögat kan urskilja. Det invändiga arbetet hos renässansinstrumenten är ofta mycket grövre och ger ett intryck av kunskapsmässig
improvisation i stället för en klar medveten ambition.
Ganassis La Fontegara utgör i sig ett bevis på den tidens högtstående kunnande inom musikens område. Att man dessutom kunde tillverka instrument
som möjliggjorde så pass differentierat spel, vilket tillfredsställde den tidens
kräsna smak, finns tillräckliga bevis för. På muséer och hos privatsamlare
finns idag ett antal renässansblockflöjter kvar. Givetvis skiftar kvaliteten bland
dessa exemplar, men de bäst bevarade och bäst tillverkade instrumenten har
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förtjänat följande omdöme av Frederick Morgan, en av samtidens mest kända
blockflöjtsbyggare:
"Renässansblockflöjterna är lika överraskande vid första bekantskapen. Styrkan och
jämnheten hos de låga tonerna är nästan otrolig i jämförelse med moderna, barockblockflöjtsliknande instrument och den enkla formen är det ett rent nöje att betrakta.
De höga tonerna på de mycket få instrumenten som överlevt med intakta tonegenskaper, är klara, starka och har kärna. Instrumentet som helhet har en generöst
uttrycksfull kvalitet som medger ett nöjesfyllt spel, särskilt i solostycken, där det till
fullo kan utnyttjas. Intonationen är vanligtvis excellent och kommer, tror jag, att bli
ännu mera excellent när vi har större kunskap om de stämningssystem som innefattar
terser och kvinter vilka ofta tycks för små för våra öron. Medan de bästa barockinstrumenten imponerar med sitt fina höga register, är renässansblockflöjterna
starka på djupet, och är effektiva ända ner till sista tonen, till och med tillsammans
med andra instrument."
"Svarvningsarbetet är ofta alltid förnämligt, rent och snyggt, utan fusk och slarv,
karaktärsfyllt utan att vara överarbetat. Labieskärningen är vanligtvis snyggt gjord,
för det mesta inte med en fin fil, utan tydligen med ett bra och skarpt stämjärn.
Instrumenten ger en bild av tillverkarens personlighet, vilken är nästan lika individuell som handstilar, ett intryck som förstärks när man försöker att göra en kopia."
"Det tycks inte finnas något alternativ till att försöka utveckla en yrkesskicklighet
liknande den hos renässansbyggarna, så att instrumentets profil och dess generella
skapelse blir kopistens legitima uttryck, även om det är format av den etablerade
yttre formen av en särskild typ av gammal blockflöjt."10
Den ganska raka, mot foten avsmalnande, yttre formen döljer alltså en invändigt medvetet "böljande" form, som av instrumentbyggaren noggrannt utformats på ett speciella sätt11. I jämförelse med barockblockflöjten är renässansblockflöjten trots allt "enklare" i sitt utförande, bl a av det skälet att tonidealet
kräver en "renare" inre borrning, och inte för att man inte visste bättre.
Ganska vanlig är den timglasliknande förträngningen av borrningen där s a s
foten börjar.

Vissa av de "finesser" i vindkanalen som finns hos barockblockflöjterna hittar
man också hos renässansblockflöjterna, t ex avsmalnande i höjd och bredd,
välvd form. Det är ganska symptomatiskt att hantverkskunnandet nådde sin
kulmen under den period då man under flera århundraden hade lärt sig att
med ett enkelt redskap t ex en vass kniv, förfärdiga de kanske skönaste och

10

Morgan i Early Music 1982:1

11

Se fig. 11 sid 57.
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dyrbaraste musikinstrumentskatterna genom musikhistorien. De som byggde
renässansblockflöjterna visste precis hur de skulle handskas med materialet
för att t ex utforma fingerhålen på bästa sätt12. Blockflöjten hade ju "oturen"
att åter vakna till liv i industrialismens tidevarv, efter sin "törnrosasömn", och
måste därmed (?) mot sin instrumentnatur finna sig i att bli nytillverkad med
maskiner.
Renässansblockflöjtens fingerhål är förhållandevis stora och underskurna
dvs den inre diametern är påtagligt större än den yttre och bildar alltså
formen av en avskuren kon. Utformningen av hålen följer ingen exakt bestämd mall, utan varje hål utformas individuellt. Däremot görs hålen i en viss
följd för att möjliggöra kontroll av intonation och klang. De intonationsideal
som rådde under renässansen och barocken skiljer sig markant från dagens
strävan att intonera liksvävande.
Olika medeltonsstämningar förhärskade, och instrumenten tillverkades ofta i
enlighet därmed. Det är också i detta sammanhang som utformandet av
fingerhålen har mycket stor betydelse. Eftersom man ofta använde flera
blockflöjter samtidigt, eller spelade tillsammans med andra instrument eller
röster, utgjorde sammansättningen av renässansblockflöjtens partialtoner
därför en omistlig förutsättning för upplevelsen av klang och intonation.

Många tecken tyder på att renässansblockflöjterna hade olika klanger. Dels
inom instrumentet självt (till skillnad från den moderna blockflöjten), dels
mellan olika instrument. Förmodligen byggdes de för olika speciella akustiska
ändamål, och därför kan man även i dag träffa på originalinstrument eller
kopior ämnade för t ex små intima musikstunder eller nästan utomhusartade
tillfällen som kräver en kraftfullt bärande ton. Här finns ej möjlighet att göra
jämförelse med den tidens orglar, hur intressant den jämförelsen än vore. Det
har redan nämnts att renässansblockflöjter användes tillsammans med andra
instrument. En av uppgifterna för instrumentet var att levandegöra mer eller
mindre homofona flerstämmiga danssatser. Den solistiska litteraturen för

12

Innan kunde man ibland använda så trubbiga redskap som glödande pinnar för att
bearbeta materialet. Spilåpipor låter ofta olika vilket bl a beror på att fingerhålen bränns
fram ur träet. Det ligger en spelmansmässig tjusning i detta.
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renässansblockflöjten krävde ett instrument som kunde förmedla det ofta
intrikata differentierade tonspråket under den tiden.

Det finns också olikheter mellan renässansblockflöjter vad gäller grepp, och
åter igen är det instrumentets huvudfunktion som ensemble-, eller mera soloinstrument som avgör om instrumentet har ett omfång kring två oktaver eller
ej. Renässansinstrument med stort omfång har ibland grepp i det höga registret som inte riktigt liknar de moderna eller engelska greppen.
Några fynd under de senare årtiondena har bidragit till att göra bilden av
renässansflöjterna mera fullständig. 1940 hittades i Dordrecht, Holland, under
en husgrund en blockflöjt som hittills är känt som den äldsta träblockflöjten.
C-14 datering ger vid handen att den är från mitten av 1200-talet. Tonomfånget är över två oktaver, klangen rå och kraftig, fönstrets höjd 7,5 mm, grepp
som hos Virdung13 14. Den har cylindrisk borrning med en förträngning vid 7:e
hålet, varefter den utvidgar sig till ursprungsdiametern.

Merparten av renässansblockflöjterna hade en lite annorlunda innerborrning
än Dordrechtflöjten, med en översta del i stort sett cylindrisk för att smalna
vid 6:e och 7:e hålet. Där vid 7:e hålet blir den åter cylindrisk och utvidgas
längre ner mot mynningen. Fönstret och är bredare och kortare än hos
Dordrechtflöjten. Labiekanterna sluttar ner mot labierampen som därmed får
en parallelltrapetsform.
En tredje typ är den som Ganassi beskriver i La Fontegara 1535.15 Omfånget
är 2 oktaver + en sext (!), den har andra grepp än den vanligaste renässansflöjten. C8522 i Kunshistoriches Museum i Wien "upptäcktes" inte förrän 1970
och stämmer väl överens med Ganassis egen beskrivning: "de nio lägsta
tonerna blåses med en mjuk luftström, de sju nästkommande med stark
luftström medan de fyra sista kräver en mycket hård luftström". Flöjten är till
största del cylindriskt borrad med en mycket kraftig utvidgning (32%) vid 7:e
hålet. Klangen är brilliant och med en kraftig ansats. Att dra några "ikono-

13

Virdung, 1511.

14

Mathiesen, 1990.

15

Ganassi, 1535.
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grafiska" slutsatser av Virgilianos närmast skissartade illustration (grepptabell)16 i Il Dolcimelo17 beträffande hans flöjter vore att klart gå för långt, men
om teckningarna återger samtida instrument tyder illustrationerna på att
flöjterna utvidgar sig kraftigt från 7:e hålet, kanske t o m trängs ihop före 7:e
hålet, i övrigt möjligen är cylindriska, alltså en flöjttyp inte olikt den hos
Ganassi.

Figur 2.

ur Virgiliano, Il dolcimelo grepptabell för blockflöjt.

När det gäller övergången till nästa stil epok, barocken, behöver ytterligare
efterforskningar göras för att få en mera heltäckande bild av de övergångsformer bland blockflöjter som uppträdde.

Konstestetiska ideal, som t ex den yttre formen av en blockflöjt, inte utvecklades helt parallellt musikernas, eller kanske hellre kompositörernas musikaliska uttrycksbehov. Här kan två sopranflöjter av Richard Haka (c:a 1645-

16

Se fig. 2 s. 18.

17

Virgiliano, efter 1571.
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1709) tjäna som exempel.18 Det är bara 15 år som skiljer dessa instrument
från varandra, men redan i instrumentet från c:a 1685 har Haka konstruerat
flöjten så att den har klart uttrycksmässiga likheter med högbarockens flöjter:
Lite stelare omvänt konisk bornning, korrektionsutvidgningar som ger större
klanglig elegans på höjden, en markant ändring av fönstrets dimensioner.

Figur 3.

18

Se fig 3 s. 18.

Två sopranflöjter av Richard Haka från c:a 1685
resp. c:a 1700.
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Barockblockflöjten

När och i vilka länder skedde övergången till barockblockflöjten? Var det en
enskild företeelse hos bröderna Hotteterre som fick en så enastående
genomslagskraft, som i sin tur medförde att den anammades i de flesta
västeuropeiska länderna, vilka höll sig ajour med vad som var nytt på
musikfronten?
I Bartolomeo Bismantovas Compendio Musicale19 (1677) beskrivs en tredelad
g-alt med konisk borrning.

Var hade släkten Bassano lärt sig konsten att bygga blockflöjter? Den engelske kungen Henry den VIII, som var inbiten amatörmusiker och hade åtminstone 76 blockflöjter, anställde 1531 fem bröder Bassano från Venedig, i första
hand som trombonister. I hur pass stor utsträckning släkten Bassanos
verksamet som musiker, kompositörer och instrumentbygggare påverkade
övriga Europa under ett sekel är svårt att säga, men eftersom Mersenne20
använder termen flûte d'Angleterre för blockflöjten kan det bero på deras
kunnande som de tog med sig från Italien. Vid denna tid var också studieresorna till Italien mycket vanliga bland allehanda europeiska musiker och
kompositörer, och Prætorius visar i sin Syntagma Musicum21 både i ord och
bild att blockflöjten användes flitigt under denna tid, inte minst i ensembler
tillsammans med andra instrument eller som rena blockflöjtsensembler. Ett
stort antal blockflöjter från tiden kring 1600 finns bevarade, bl a 39 flöjter vilka
tillhört den förnäma norditalienska familjen Obizzi från Catajo nära Padua.22
Här finns stoff för framtida forskning av den tidiga barockblockflöjtens utveckling.

Genomslagskraften och -hastigheten varierade nog från land till land. De
snabbaste omdaningarna skedde i England, Tyskland och Frankrike.

19

Bismantova, 1677. Kapitlet Regola per sonar il Flauto Italiano

20

Mersenne, 1636.

21

Prætorius, 1618.

22

Hunt, 1984, samt Mathiesen, 1990.
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Barockblockflöjten skiljer sig både till det yttre och inre från renässansblockflöjten och den moderna blockflöjten. Det yttre utseendet befästes alltså i
slutet av 1600-talet och finns tydligt dokumenterat i Hotteterre-le-Romains
Principes de la Flute23, i form av ett kopparstick föreställande två händer som
placerats på en barockblockflöjt24. Den tillverkades för det mesta i tre delar.
Mycket små instrument kunde göras i mindre antal delar. Det redan då
etablerade utseendet varierades med olika svarvningar. Munstycket försågs
med två svarvningar, en ovanför fönstret och en närmast mellandelen.
Mellandelen var fri från utsmyckningar av praktiska skäl: det fanns inte
plats.25 Foten däremot hade tre svarvningar, två över respektive under lägsta
fingerhålet, samt en samling svarvningar längst ned. Dessa svarvningar hade
inte bara en estetisk funktion. I och med att instrumenten började tillverkas i
två delar för att kunna stämmas, fick man ett enhetligt mnstycke som därmed
utsattes för stora sprickbildningsrisker eftersom träfibrerna i änden av munstycket därmed låg nakna och påverkades ständigt av fukt- och temperaturväxlingar. Genom att förse munstycket med stora svulstiga svarvningar
minskade risken för sprickor. Nederdelen, som senare blev en specifik tredje
del av instrumentet fick liknande svarvornament och därmed bibehölls viktbalansen hos flöjten, vilket har betydelse för den som spelar på instrumentet.

Munstyckets utformning hade utvecklats ytterligare när barockblockflöjten
kom i ropet. Bl a för att avleda kondens var vindkanalen välvd, sett från den
spelandes sida. Men välvningen har också betydelse för luftgenomströmningen och det sätt på vilket luften möter labiet.26 Vindkanalen var också
förhållandevis mycket trång i höjdled för att kunna komprimera luftströmmen.
I längsriktningen var vindkanalen ofta svagt spolformad för att ytterligare göra
det möjligt för luftströmmen att få ett extra energitillskott innan den lämnar

23

Hotteterre-le-Romains, 1707

24

Se fig. 4 s. 21.

25

Enastående undantag finns dock, t ex en sopran av Stanesby med bl a vackra
vinrankemotiv på mellandelen.

26

Mathiesen, 1990, s. 131.
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Illustration ur Hotteterre-le-Romains Principes de la Flute

vindkanalen för att strax brytas mot labiekanten27. Det är den minutiöst utprovade och förfärdigade inre borrningen hos barockblockflöjterna som medfört
att de står i en klass för sig. Nog finns det kvar en och annan mindre lyckad
flöjt, men de bäst bevarade och konstruerade exemplaren visar verkligen
prov på yrkeskunnande i nivå med de bästa violinbyggarna, där omsorgen
om borrningen vittnar om en gedigen sakkunskap. Precis som hos
renässansblockflöjterna speglar borrningens kurvatur det intonations- och
klangideal som fanns då.

27 Se fig. 5 nedan.
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Blockflöjtens funktion förändrades och barockblockflöjterna användes ej i
"familjer" på samma sätt som under renässansen, utan fick mera rollen av ett
solistiskt eller kammarmusikaliskt instrument, och då tillsammans t ex violin,
cello och sång, där instrumentets personliga karaktär kom till uttryck. I jämförelse med renässansblockflöjterna lades stor vikt vid omtanken om det
höga registret, men bl a den franska musiksmaken vinnlade sig om ett brett
fungerande register inkluderande de lägsta tonerna. Här spelar också graden
av intimitet vid speltillfället stor betydelse för den klangliga upplevelsen. Allt
detta resulterade i att den inre borrningen oftast fick ett specifikt utseende
hos barockblockflöjterna.

Figur 5.

Jämförelse mellan vindkanalens "tak" och "golv" hos tenorblockflöjt av
Dupuis. Mätt och ritat av F. Morgan i Amsterdam 1979. Här uppförstorat.

Av fig. 8-10 framgår att den inre borrningen förändras hela tiden från dess
början i munstycket genom mellandelen och fotstycket. Borrningen är konstruktionsmässigt starkt förknippad med fingerhålens inre skärning, precis
som hos renässansblockflöjterna. Betydelsen och utförandet är samma som
hos dessa. Möjligen kan barockinstrumentens hål verka mera utarbetade.
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För inte så länge sedan fanns klart delade meningar om de underskurna
fingerhålens betydelse. Vissa hävdade att dess betydelse för möjligheten att
påverka tonstyrkan, för att t ex kunna utföra att messa di voce28var starkt
överdriven.

Hos barockblockflöjterna är konstruktionen av vindkanal, labium, borrning och
fingerhålsutformning intimt avstämda. Dessutom finns under tillverkningsarbetets gång möjligheter att med dessa konstruktionsdetaljer följa och
påverka ljudbildsfaktorer i önskad riktning. I och med att möjligheten finns att
individuellt utforma varje fingerhål, kan dessa också placeras efter önskemål
på olika sätt.
Yttre estetiska faktorer har ofta fått styra det yttre utseendet. Med ibland lika
stora ytterhål som placerats rakt och ekvidistantiskt, ger detta sken av att
hålen ser bedrägligt lika ut.

Eftersom ingen överenskommen standard fanns under barocken vad gäller
tempererade stämningssystem, finner man barockblockflöjter med olika
grepp som speglar dessa olika tempereringar. I läroböcker och mer eller
mindre teoretiska traktater från den tiden finns dessa grepp avbildade. Veilhan29 har sammanställt grepptabeller från 1679-1780 i vilka man i enstaka fall
också kan hitta grepp för "enharmoniskt" lika toner30. Ett tydligt bevis finns bl
a hos Quantz vars grepptabell för travers tydligt visar två olika klaffar för giss
och ass.31 Ackordens renhet, klanguppbyggnad och det sätt på vilket man
uppfattar en ensam melodi, - ja hela känslan och upplevelsen av den framförda musiken, - påverkas av hur instrumentet är intonerat. Den medvetna utformningen av instrumentet gjorde barockblockflöjterna till tonredskap lämpade för barockmusikens mikrodynamiska uppbyggnad32.

28

Gradvis crescendo och diminuendo på långa toner.

29

Veilhan, 1980.

30

Se fig. 6.

31

Quantz, 1789.

32

Klingfors, 1985, s. 90 f.

24

Blockflöjten under 1900-talet

Redan under renässansen, men framför allt under barocken utgjorde hos
blåsinstrumenten de olika tungartikulationerna grunden för den musikaliska
tolkningen. Paralleller fanns hos bl a orgeln, cembalon, sången och
stråkintrumenten. Dessa olika artikulationsformer, t ex Hotteterres turu eller
tuturuturu, krävde, för att fullt komma till sin rätt, för ändamålet anpassade
instrument. Därför är det inte alls underligt att just bröderna Hotteterre
utvecklade och renodlade såväl instrumentbygge, komponerande som praktiskt uttolkande av musiken.

Figur 6.

Ur Veilhans sammanställning över 31 olika skolor från 1679-1780.
Övre raden är Hotteterres grepp. Siffrorna längst anger förekomsten
hos de olika skolorna.

Omfånget hos barockblockflöjterna angavs oftast till två oktaver och en ton,
men enstaka byggare och kompositörer ansåg det önskvärt att utnyttja ytterligare en kvart. Under barocken utnyttjades i stor utsträckning möjligheten att
använda sig av olika storlekar för olika musikaliska ändamål, t ex voice flute
i st f alt, sixth flute i st f sopran. På så sätt blev också omfångsproblemen
mindre och många gånger var det klangliga orsaker till dessa val.
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Med ytterligare några citat låter jag Morgan karaktärisera de bästa barockblockflöjterna:
"De bästa bevarade blockflöjterna som jag känner till gjordes av Stanesbys, Bressan,
Jacob Denner, Heitz och Boekhout. Några av dem är i utmärkt spelbart skick, och
ger en nästan skrämmande föreställning om hur förfinade och behärskade de bästa
byggarna var i att kunna intonera. De som inte är i så god kondition låter fortfarande tillräckligt bra för att tillåta en uppskattning av den sublima och precisa
borr-designen."
"Dessa mästarinstrument uppför sig alla likadant i det låga registret, och alla går
upp till g'''33 med bra intonation och klang. Om intonationen är i dåligt skick, kan de
låga tonernas volym och de höga tonernas möjlighet att svara avta, men annars finns
ingen väsentlig skillnad. Vid sidan av den fundamentala möjligheten att spela hela
omfånget med standardgrepp, finns det emellertid mindre egenskaper som bidrar till
personligheten och individualiteten hos varje instrument."
"... Mellanregistret är varmt och rent, och de lägsta tonerna fylliga, fasta och mycket
klara. Det sägs ibland att blåsljud ibland hjälper tonen att bära, men det är min
erfarenhet som både spelare och lyssnare att det omvända är sant; blåsljudet tenderar att fördunkla tonen, medan bristen på bakgrundstoner möjliggör att den klara
tonen hörs fullt klart."
"Om jag skulle tillfrågas om jag föredrar klara eller flexibla toner, skulle jag säga
att klarheten är en så viktig del av blockflöjtstonkaraktären att den inte kan
utelämnas, men att flexibiliteten är ännu mera viktig för utövaren än klarheten; - att
erbjuda en musiker endera klarhet eller flexibilitet är att erbjuda ett skamlöst dåligt
val, när de bästa blockflöjterna har båda egenskaperna i överflöd." "Vid mina första
kontakter med gamla blockflöjter, var jag förvånad över deras utmärkta intonation.
Som musiker kände jag genast att det här var vad jag alltid letat efter: flexibilitet,
klarhet och perfekt intonation. Jag hade på olika sätt fått uppfattningen att gamla
blockflöjter ofta, men inte alltid, stämde dåligt; men dessa instrument tycktes perfekta. Efter hand när mina kunskaper om dessa ökade, insåg jag att några av dem inte
var helt problemfria. Men det är fortfarande min övertygelse att de bästa gamla
blockflöjterna knappast kan överträffas vad gäller noggrann intonering."

33

Altinstrument i f avses.
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"Instrumentbyggarskickligheten måste utvecklas hand i hand med förståelse för, och
respekten för instrument, från vilken period det vara må, genom vilket musiken från
den tiden uttrycktes."34

34

Morgan i Early Music 1982:1
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7. 1900-talets blockflöjtsbyggeri och den tonestetiska debatten.
Under de senaste årtiondena har synen på blockflöjtens konstruktion
delvis förändrats. Man kan förmoda att denna förändring fortgår alltjämt.
Detta är ingen isolerad företeelse för Sveriges del, utan sker över hela
världen och har fått många konsekvenser.
Liksom cembalon väcktes blockflöjten ur sin 1800-tals-törnrosasömn i början
på 1900-talet och fick ett något yrvaket uppvaknande. Den blockflöjtsbyggnation som då startade hade ingen tradition att falla tillbaka på.

De flesta instrument som tillverkades användes som framgått inom s k elementär undervisning. Man hade ingen som helst anknytning till t ex barockens spelsätt. Det mesta var bortglömt efter att ha legat i träda i 170 år. Det
är exempelvis inte så märkligt, att utformningen av sådana vitala konstruktionsdetaljer som vindkanalen under 1900-talets mitt utformades efter spelpraktiska hänsynstaganden. Den stora tyska instrumentfabriken MOECK
meddelar exempelvis i en fotnot i en reklambroschyr (1984) för en av sina
nya "kopiemodeller" att en av orsakerna till att 1900-talsflöjten har haft vidare
vindkanal är att minska känsligheten för kondensbildning i vindkanalen!

Sättet att bygga blockflöjter har således förändrats under de senaste årtiondena. Synen på konstruktionens utformning har också ändrats. Delvis kan
man säga att 70-talet präglades av en fullkomlig explosion vad gäller nya
byggare som byggde instrument för hand, inte industriellt. Det finns idag ett
100-tal byggare. Hos de stora blockflöjtsindustrierna kan man också se
tecken på en förändring i deras modellutbud. Det avslutas ofta med någon
form av s k "kopia" av någon gammal blockflöjt, eller blockflöjtstyp.

Tidigare decenniers gråa och tråkiga forskning inom bl a barock- och renässansmusik har omsatts i klingande spel. Seriösa musiker och forskare har
därmed "bevisat" att den musiken idag kan spelas på ett jämförelsevis mera
adekvat sätt, på originalinstrument eller s k kopior av dessa, med ett klart
acceptabelt musikaliskt framförande. I dessa sammanhang har det ofta visat
sig att sådana instrument har egenskaper, vilka saknas hos sina eventuella
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moderna efterföljare, och därmed är bättre ämnade att göra musiken ifråga
"rättvisa".

Musiker, forskare och pedagoger sådana som Nicolaus Harnoncourt, bröderna Wieland, Sigiswald och Barthold Kuijken och Gustav Leonhardt är idag
så allmänt accepterade (vilket de inte var för 25 år sedan). De och flera med
dem har visat att framföranden av den musiken kräver ingående kännedom
om källorna, dåtida instrumenteringspraxis, samtliga instruments specifika uttrycks- och speltekniska möjligheter, m m, m m.
Vilket sätt har då utformningen av blockflöjten ändrats på och varför? På 70-talet diskuterade man ofta olika spelsätt och tonideal.

HANS-MARTIN LINDE och FRANS BRÜGGEN kom under många år att
utgöra blockflöjtsestetiska motpoler. Båda är klassiskt skolade på tvärflöjt,
båda pedagoger, båda internationellt kända musiker och skivartister. När
debatten stod som hårdast betraktades Linde som den noggranne,
vederhäftige, effektive blockflöjtspedagogen vid Scola Cantorum i Basel. I sin
bok "Handbuch des Blockflötenspiels" framför han sin syn på sättet att spela
blockflöjt. Han gav även ut blockflöjtsnoter (originalmusik), komponerade för
bl a blockflöjt, och framförde oftast den musiken på blockflöjter av märket
Fehr.
H C Fehr Blockflötenbau AG i Zürich har under flera decennier tillverkat
blockflöjter efter en specifik konstruktion och design. Många kan bevittna
Fehr's jämnhet i produktionen med avseende på bl a kvalitet35, intonation och
funktionsduglighet.
Det centrala i den blockflöjtsestetiska 70-talsdebatten var tonen. Kort beskrivet har Fehr-blockflöjterna en rak, klar, koncis och oböjlig ton. Den var
fjärmad från romantikens tonideal och passade in i den nya sakligheten
befryndad med dåtidens orgelrörelse. Den raka tonen kunde böjas eller
mjukas upp med ett kontrollerat diafragmabaserat vibrato i likhet med t ex
den moderna tvärflöjtstraditionen.

35

Förväxlas ej med musikalisk kvalitet eller ens tonkvalitet, utan endast hantverksmässig
kvalitet.

Blockflöjten under 1900-talet

29

Brüggen betraktade blockflöjten på ett något annorlunda sätt. Han har av
vissa blivit kallad blockflöjtsmarodör eftersom han besökt många musikmuseisamlingar runt om i världen och där prövat och "spelat sönder" många
blockflöjter från 16-1700-talen. Med dessa instrument ville han för sig själv
och omvärlden (t ex hans skiva med 17 olika originalblockflöjter) visa hur
olika blockflöjter från den tiden och därmed den tidens musik på ett ungefär
kunde ha låtit. Frans Brüggen har betytt mycket för de s k handbyggarna i
deras sökande efter nya konstruktionsidéer, när de började dyka upp som
svampar ur jorden på 1970-talet.

Han kunde föra en dialog med byggarna som musiker, musikhistoriker och
museiinstrumentkunnig. Till skillnad från Linde använde sig Brüggen inte av
ett enda instrumentfabrikat, utan av många olika byggares alster, både
nybyggda och originalflöjter från 16-1700-talen vid sina konserter och gramofoninspelningar. Kring 1970 använde han ofta instrument av Moeck, Coolsma
och Skowronnek ofta i a=440 Hz, men snart uppenbarade sig många andra
byggare samt originalflöjter dels från muséer, dels egna förvärvade.

Tonen hos dessa flöjter skiljer sig påtagligt från Fehrflöjtens. De har en
rundare, varmare, böjligare mer flexibel ton. Spelsättet och tonbehandlingen
hos Frans Brüggen ändrades ofta, men en fundamental genom allt annat
urskiljbar förändring var utvecklingen från "tvärflöjts-tonen", om än spelad på
lite "rundare" flöjter som t ex Moeck, mot en i grunden helt rak vibratolös ton
som ibland medvetet förändrades med ett messa di voce-artat spelsätt eller
flattement.36

Somliga kritiserade ofta Brüggen och hävdade att han spelade fult och falskt,
medan han själv ansåg att uttrycket var viktigare än intonationen. Det var i
slutet av tonen som intonationen sjönk under en för många acceptabel nivå.
Linde å sin sida kritiserades för att spela rakt, stelt ock tråkigt, medan andra
hävdade att han presenterade mera korrekta och vederhäftiga tolkningar i
jämförelse med t ex Brüggen.

36

Fingervibrato
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1975 presenterar tidskriften Early Music en praktisk artikel av Christopher
Ball, "Renaissance and baroque recorders, choosing an instrument"37, dock
en för den tiden inte helt uttömmande artikel eftersom så viktiga byggare som
Martin Skowronnek, Andreas Glatt och Frederick Morgan, vilka då var kända
och väl etablerade har utelämnats. Ball's artikel visar ändock på den rådville
blockflöjtsköparens dilemma: Hur kunna välja bland allt detta, - Ball försöker
därför i artikeln förvisso ge vägledning:
"Jag har spelat på många blockflöjtsfabrikat och av 20 altblockflöjter gjorda av
samma träslag och samma byggare, finns det inte två som låter lika. Om man
multiplicerar problemen med att välja ut ett instrument med antalet träslag och olika
tillverkare, tenderar det att sluta i en oöverskådlig mängd problem, vilka i värsta fall
är för många för att man ska kunna bestämma sig." "Det finns inget "sound" som är
rätt eller fel. Variationen i tonkvaliteten finns helt enkelt, och den måste avgöra
vilken du föredrar."
Ball skiljer på endast två typer av blockflöjter, renässans- och barockblockflöjter. Utan att blinka slår han ihop barockblockflöjten och de moderna
1900-talsflöjterna och kallar båda dessa typer för barockblockflöjter. Samma
sak gör också Walter van Hauwe i The Modern Recorder Player 1984, vilket
förefaller vara ännu underligare eftersom han varit en av Brüggens elever!

Några ytterligare citat från Ball's artikel påvisar bl a mångfalden av problem
och kompletterar också bilden av den ovan nämnda "ton-estetiska" debatten
under 1970-talet. Den mångfald av problem som Ball tar upp belyses också
av den nedan redovisade enkäten. Ball diskuterar bl a Coolsma, Moeck/Rottenburgh och Fehr-flöjten:
"COOLSMA-blockflöjter har annorlunda karaktäristik. Deras mycket förfinade ton
är inte så stark som Dolmetsch, och vindkanalen är mycket smalare, närmare den
som 1700-talsflöjten har. Detta betyder att luften räcker betydligt längre och
tonhöjden för varje ton håller sig mer stabil när lufttrycket stiger. De lägsta tonerna
är ganska svaga men höjdtonerna är klara och distinkta.

37

Early Music 1975:1
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De har en personlig klang, - den klang som en blockflöjt har och inte tvärflöjtslik, det tar man inte miste på. De bästa Coolsma-instrumenten är mycket bra och Frans
Brüggen har gjort ett flertal inspelningar med dem."38
"ROTTENBURGH-blockflöjter gjorda av den västtyska firman MOECK är speciellt
designade av Friedrich von Huene efter en originalblockflöjt av Jean-HyacinthJoseph Rottenburgh39. De är inte så bra som Dolmetsch- och Coolsma-instrumenten
men standarden är hög. Intonationen är god och de är trevliga att se på. Tonen
varierar med de olika träslagen." "FEHR-blockflöjterna är dyra och av hög kvalitet.
De används av den välrenommerade blockflöjtisten Hans-Martin Linde. Jag gillar
speciellt deras sopraner som har mycket rena, sköna diskanttoner. Sopraninoblockflöjterna har god intonation."

38

Jfr brev till författaren från Frans Brüggen av den 1974-07-01.

39

Den invändiga designen är ganska fri från likhet med Rottenburgh's inre ursprungliga
design.
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8. Kopieinstrumenten, den moderna musikens instrument och

dess uttrycksmöjligheter.

Utöver dessa tre tidigare beskrivna instrumenttyper skulle man egentligen
numera kunna tillfoga en fjärde huvudtyp nämligen kopieinstrumenten, de
under främst 1970-90 talen utformade instrument, som tillverkas efter gamla
instrument från muséer och samlingar. Inom denna grupp finns en stor
variation av grader av trohet gentemot originalen, och en intressant utveckling visar hur olika byggare försöker kopiera samma förlaga, med åtföljande
skiftande musikaliska resultat.

En centralgestalt inom det "moderna" blockflöjtsbyggeriet är Frederick
Morgan, Australien. Han skiljer sig också från många andra byggare på det
sättet att han gärna delar med sig av sina kunskaper bl a genom att låta
"gesäller" ta del av hans arbetsmetoder och rön. Han skriver artiklar om
blockflöjtsbyggeri, publicerar uppmätningar och ritningar av gamla blockflöjter.

De tidigare citaten var hämtade ur Early Music januari 1982 där Morgan i
artikeln Making recorders based on historical models beskriver centrala delar
av blockflöjtsbyggeriet och på ett instruktivt sätt belyser s a s omkringliggande faktorers betydelse för byggandet.

Morgans beskrivningar är betydligt mer utförliga för förståelsen av de gamla
instrumenten än t ex Ball's ytterst summariska smakråd. Med skärpa visar
också Morgan på de svenska blockflöjtisternas klangproblem och hävdar att
det finns en hantverksmässig lösning på problemet.

Främst som ett resultat av önskan att framföra musiken på instrument som
liknar de som användes på den tiden när musiken skrevs, bygger många
tillverkare idag i a'=415,3 Hz (A 415), exakt en vältempererad halvton lägre
än standardtonhöjden A 440 för orkestrar. Det kan förmodas att detta A 415
är något för hög för att ge det bästa klangliga resultatet med blockflöjter, men
det har blivit vår moderna "låg-stämning-standard". Fördelarna med denna
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enhetlighet uppväger kanske inte alltid den klangförsämring vilken ibland kan
bli en följd av detta.

De flesta av barockinstrumenten klingar lägre än A 415 och de kan ha låtit till
och med något ytterligare lägre när de var nytillverkade. Mathiesen hävdar att
de axiella, radiella och tangentiella krympningar som sker i träet sammantaget kan beräknas till 3 Hz.40 Uppmätta instrument vars tonhöjder varit (?)
412, 410, 408, 404, 400, och så lågt som A 392 Hz finns.
Den moderna blockflöjten fick under 1900-talet sin utveckling, som nämnts
ovan, efter att man först utgick från originalblockflöjter från barocken, vilka
senare tämligen fritt "kopierades". Eftersom blockflöjtstraditionen var avbruten under 1800-talet lät man Kajsa Varg-principen råda: det fanns fungerande
traditioner på tvärflöjt, oboe, klarinett, alltså använde man sig av dessas
spelsätt. Till det yttre fick de moderna blockflöjterna många skiftande utseenden. De dubiösa uttrycken "neorenässans" och "neobarock" skulle kanske
trots allt kunna beteckna de två huvuddrag i designen som kom att råda
under 1900-talet. Utseendet karaktäriserades ofta av en strikt renhet i
utförandet, med ibland mycket svagt konkava eller konvexa partier vid bl a
huvudstycket och fotstycket.

Eftersom instrumenten serietillverkades fanns klara ekonomiska fördelar med
en enkel design. Vissa instrumentfirmor föredrog att på något sätt markera
att blockflöjten hade en tidigare tradition från 1700-talet genom att enkelt
antyda de svarvornament som fanns på barockblockflöjterna. Vindkanalen
hos den moderna blockflöjten har ytligt sett vissa likheter med både renässans- och barockblockflöjternas, men hos de moderna flöjterna har
vindkanalerna ett jämförelsevis enklare utförande, avpassat att tjäna de
uttrycksmässiga syften som fanns i början av 1900-talet. Vanligen är vindkanalen förhållandevis hög.

Några ambitioner att få en flexibel ton har inte funnits hos dessa instrumenttillverkare, utan 1900-talets första decennier präglades av en strävan mot

40

Mathiesen, 1990, s. 119.
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"saklighet" i uttrycket, vars resultat konstruktionsmässigt kan beskådas i
blockflöjternas design. Samma sak kan sägas om borrningen som ofta liknar
barockblockflöjternas på det sättet att den smalnar av ganska rejält mot
ändhålet, men oftast inte har lika genomarbetad kurvatur.

Fingerhålen hos de moderna flöjterna är oftast borrade med maskinborr.
Vissa tillverkningsfirmor har maskiner som kan borra nästan alla fingerhålen i
samma ögonblick. Därför är många gånger fingerhålen borrade vinkelrätt i
förhållande till själva instrumentet och med olika borrgrovlekar då ingen mer
omfattande justering av hålen görs efteråt. Allt måste göras korrekt på en
gång. Hålen blir på detta sätt strikt cylindriska. Man kan på vissa blockflöjter
se hål som borrats cylindriska i sned vinkel mot instrumentet för att inte
handställningen skall bli besvärande.
Som jämförelse med de två andra huvudtyperna kan nämnas att Fehrs
modell III har alla hålen vinkelrätt cylindriskt borrade, utom de två nedersta
dubbelhålen vilka var och en för sig borrats i fyra olika sneda vinklar. Diametern på hålen varierar påtagligt. Med ambitionen att kunna spela i den mångfald tonalitetsformer som 1900-talets början bjudit på, var det naturligt att de
moderna blockflöjtsinstrumenten intonerades liksvävande, eller åtminstone
strävade ditåt. De måste också vara ganska exakt intonerade eftersom den
höga vindkanalen som resultat ger en oböjlig ton på det viset att den stiger
med lufttrycket. Önskemål om uttrycksfullhet i tonen har tillgodosetts med bl a
mellangärdesvibrato med blåsteknik lånad från den moderna sången och
andra träblåsinstrument.

Under årtiondenas lopp har en mer eller mindre standard vad gäller blockflöjtsstorlekar utkristalliserats: f-sopranino, c-sopran, f-alt, c-tenor, f-bas.
Andra storlekar/stämningar förekommer också, men f - c-standardiseringen
är ganska fastrotad.

En grov generalisering av 1900-talsblockflöjternas klang måste på grund av
deras mångfald bli ganska ytlig:

Den raka och klara tonen förhärskar framför mera barock- eller
renässansliknande tonideal. Vanligen har man strävat efter att
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egalisera klangen över hela registret jämfört med barockinstrumenten,
där de olika tonerna mera utformats personligt individuellt olika.

Uppgifterna för den moderna blockflöjten är många och för att bättre tillfredsställa klangbehoven vid bl a spel med blockflöjtsensemble har den s k
Tuju-modellen utvecklats, vilken tagit upp vissa av renässansblockflöjtens
klangliga fördelar. Det spelsätt som förhärskat under stor del av vårt århundrade när det gäller blockflöjt har i huvudsak byggt på en helt rak ton som
utgångspunkt. Tonlängden har varierat, men ofta har schablonmässigt "fasta"
tonlängder inrotats i form av portato, nonlegato, staccato och ytterligheten
legato. Till detta har ofta kopplats det mer eller mindre medvetna mellangärdesvibratot. Den under barocken förekommande mikrodynamiken har
man alltså gjort en pastischliknande imitation av, med hjälp av variationer i
tonlängd, kallat artikulation.

Vindkanalskonstruktionen har medfört att interpretatoriska problem uppstått
när det gäller luftbehandling och frasering, faktorer som hos renässans- och
barockblockflöjterna knappast existerade. Vissa moderna blockföjtsmodeller t
ex Dolmetsch är mycket luftkrävande och kräver en mycket speciell och
omsorgsfull andningsteknik. Omfånget hos dagens blockflöjter överensstämmer med barockinstrumentens.
I Notation der neuen Blockflötenmusik ger Ursula Schmidt41 en överblick fram
till ca 1980 över den moderna blockflöjtslitteraturens skriv och spelsätt.

I de sammanhanget bör nämnas att många noteringsförfaranden är allmänna
och gäller för alla instrument eller röster. Många skillnader i skrivsätt beror
helt enkelt på att knappast någon noteringsstandard finns, utan nästan varje
enskild komponist noterar på sitt sätt. Däremot finns för blockflöjten instrumenttypiska spelsätt eller effekter vilka kanske utnyttjas mera i modern
blockflöjtsmusik än hos andra instrument, t ex glissando, ackord, handövertäckt labium, brustoner. Till allt detta kopplades ofta sceniska element in i
utförandet.

41

Schmidt, 1981.
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Notexempel 2. ur Hans-Martin Linde Music for a Bird.

Hans-Martin Lindes Music for a Bird får betraktas som ett skolexempel på
denna musik. Det är vanligt att konsertframföranden idag innefattar renässans-och barockverk samt mer eller mindre avantgardistiska 1900-talsverk.
Dessa konserter framförs oftast med olika blockflöjtsmodeller.42
Michael Vetter visade i sin Il flauto dolce ed acerbo43 att blockflöjten kanske
inte är så enkel att traktera och visar på bl a 8 0 0 (åtta-hundra)
g r e p p att välja mellan! Hur många vet att g" på en altblockflöjt kan spelas
med 57 olika grepp? De flesta hittar inte ens f e m till s j u grepp. Vetter ger
också samtidigt exempel på möjligheten att utnyttja blockflöjtens dynamiska
möjligheter. De avantgardistiska tonsättarna har visat att blockflöjten inte
bara har e t t konstant dynamiskt läge. Man hör ofta att blockflöjten är ett
tråkigt och dynamiklöst instrument utan möjligheter till förändring av tonstyrkan, men de moderna tonsättarna har visat på motsatsen.

42

Jfr behovet hos de intervjuade musikerna s. 48.

43

Vetter, 1969.

Blockflöjten under 1900-talet

37

Vetter44 ger förslag på hur man kan realisera Jürg Baurs Mutazioni, som är
noterad med traditionell notation, men kräver ett framförande med differentierad dynamik, - från pianissimo till fortissimo, vilket inte låter sig göras på en
1900-talsblockflöjt, med "traditionellt" spelsätt. Intet är nytt under solen brukar
det heta. Man har under århundradenas lopp på olika sätt utforskat musikinstrumentens möjligheter.

Men det är kanske under 1900-talet som experimenterandet i sig fått den
största betydelsen. Speciellt under de senaste två decennierna har inom den
s k avant gardemusiken bl a det klangliga experimenterandet blivit en omistlig
ingrediens i musikframförandena, ja ibland utgör detta det viktigaste i verket
som sådant. Det finns fog för påståendet att blockflöjtister på 1960-talet
behandlade blockflöjten på ett tvärflöjtsliknande sätt. Ofta berodde detta på
att de själva spelade tvärflöjt, eller något annat modernt träblåsinstriument.
Man överförde till blockflöjten ett redan inlärt, för blockflöjtsinstrumentet icke
ideomatiskt spelsätt.

Den moderna musiken och de moderna blockflöjtsinstrumenten har kanske
befäst ett sätt att spela, eller en grupp spelsätt som krävt en viss blockflöjtstyp: den moderna 1900-talsblockflöjten. Eller man kanske kan vända på
resonemanget: den moderna 1900-talsblockflöjtsmusiken har naturligtvis inte
krävt några barock- eller renässanskopior, utan all den nyskapta blockflöjtsmusiken i symbios med de på säg 30-50-talet existerande befintliga blockflöjtstyperna av modernt snitt, har tillsammans påverkat varandra i de senaste
decenniernas utveckling.

Det var alltså vid 1900-talets mitt som denna blockflöjtsmodell utkristallerade
sig. Michael Vetter förtydligar i förordet till Il flauto dolce ed acerbo att de
olika grepp för normaltoner, flageolettoner, ackordstoner och brusklanger han
angett är framprövade på e t t speciellt instrument, en Moeck Tuju Barock,
och att varje enskild musiker måste använda hans grepptabell som utgångspunkt för sökande efter i sammanhanget lämpliga grepp.
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Se notexempel 2.
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1900-talsblockflöjten har alltså helt andra musikaliska "krav" på sig som
instrument än barock- och renässansblockflöjterna. I bland smälter stilar,
instrumenttyper, spelsätt m m ihop till nya konstellationer och utvecklas till
mer eller mindre påtagliga skolor. I den andan har t ex Walter van Hauwe
blandat friskt bland andningssätt, fingertekniker, tungbehandling, artikulationsätt, vilket gör den moderne blockflöjtsspelaren stilistiskt vimmelkantig.
van Hauwe anger inte vilken typ av blockflöjt och spelsätt han avser utan
rekommenderar att man tills vidare blandar kunskaperna från äldre tider och
modern tid tills man mera ingående utforskat dessa tiders sätt att spela.

Den här skildrade utvecklingen har självklart även fått efterverkningar i Sverige. För att närmare visa detta har jag gjort en undersökning av fyra svenska
blockflöjtisters innehav av instrument.

Notexempel 3.

Michael Vetters detalierade förslag till "dynamisk realisation"
av Jürg Baurs Mutazioni
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Blockflöjten i Sverige idag.
Fyra svenska blockflöjtister och deras femtio blockflöjter.

Problemen för blockflöjten i Sverige idag är, att man betraktar instrumentet
dels som ett rent nybörjarinstrument med klara begränsningar,
dels som ett mindre avancerat musikskoleinstrument, med begränsningar i jämförelse med andra moderna instrument som t ex klarinett,
piano och trumpet,
dels som ett "gammalt" instrument med vad detta innebär
- ur aspekten: man spelar gammal musik såsom man spelar på
modern orgel, violin, tvärflöjt,

- ur aspekten: blockflöjten som det instrument det utvecklas till fram till
ca 1950-60 med spelsätt modell "ny-saklighet"

- ur aspekten: man spelar musiken på 15-1700-talsinstrumentens och
-musikens villkor, kanske med messa di voce, medeltonsstämning,
flattement, a=415, inégale, m m till kanske gamba, cembalo t ex
Ruckerskopia, allt efter originalnoter med adekvat generalbasbehandling.

Alla dessa synsätt ställer ofta till problem för bl a musiker och pedagoger och
omöjliggör ofta en någorlunda fruktbar kommunikation. Vill man då göra en
beskrivning av blockflöjten kommer det att visa sig att den blir komplex och
omfattande men förmodligen så pass uttömmande att många av de mer eller
mindre fördomsfulla betraktelsesätt som nämnts ovan måste anses som klart
felaktiga, d v s de äger ingen grund! Däremot kanske mer differentierade
syn-/betraktelsesätt måste tas med i sammanhanget.

Bilden av blockflöjten blir kanske rikhaltigare än vad många trott eller ansett,
vilket framgent måste få konsekvenser inom musikens olika områden i
Sverige, inte minst inom musikpedagogikens samtliga stadier.
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Vad är blockflöjt i Sverige idag?

Den ser förmodligen ut på en mängd olika sätt, uppträder i många olika
sammanhang och former, och blir behandlad på minst lika olika sätt. All
denna problematik togs upp vid ett seminarium 11 april 1984 vid Institutionen
för Musikvetenskap i Göteborg varvid antogs att vissa faktorer/variabler och
dessas förändringar hade stor betydelse för blockflöjten ur olika aspekter.

För att kunna verifiera påståenden och frågeställningar måste en första
summarisk beskrivning göras.

Fyra intervjuer med svenska blockflöjtister/pedagoger gjorda i juni 1984 bildar
utgångsmaterial för denna primära beskrivning. Tillräckligt många
frågeställningar genererades de facto ur dessa intervjuer. Varje intervju har i
efterhand delats upp i två delar:
en del med instrumentdata tillsammans med ett omdöme om
instrumentet i fråga, samt
en del som allmängiltig diskussion rörande blockflöjten/blockflöjtisten/blockflöjtsmusiken.

De olika blockflöjternas data noterades på blanketter och finns sammanställda i tabeller nedan. I de olika musikernas "fria" resonemang framkom bl a
likartade idéer som diskuterades i april -84 i Göteborg och redovisas nedan.

Sammantaget ger dessa två delar av intervjusvaren en klar utgångspunkt för
fortsatta mera noggranna beskrivningar, ur en mängd aspekter, i Sverige.
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Av intervjuerna som omfattar ca 50 blockflöjter framkom kortfattat följande:

• Tre musiker använde var och en ca 10 instrument och den fjärde ca
20.

• Varje enskild musiker spelar på instrument byggda av en för den
musikern specifik grupp byggare.

• Flöjterna är byggda av ca 11 olika byggare från fyra olika världsdelar. Något övervägande delen flöjter är tillverkade för hand och har
sålts direkt till respektive musiker utan mellanhand. Industritillverkade
instrument säljs via musikaffärer.

• 14 av Edgar Hunt's nämnda 19 olika storlekar på blockflöjter förekom hos dessa musiker!45

• 10 olika stämningar förekommer, men 415 Hz och 440 Hz dominerar.

• 11 olika namngivna förebilder för kopiorna visar på några av barockens mest namnkunniga blockflöjtsbyggare. Ett drygt 10-tal olika
träslag kunde registreras. Olika former av buxbom var mest förekommande.

• Blockflöjterna var intonerade på i stort sett två sätt:
liksvävande och olika former av medelton.

• De flesta hade intonerats liksvävande. De flesta flöjterna spelades
med engelska grepp, ingen med rena barockgrepp.

• Renässansflöjterna hade ofta speciella grepp.

• Både raka och olik former av välvda vindkanaler förekommer.

45

Hunt, 1962.
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• Vindkanalen hos renässans- och barockblockflöjterna var välvda, de
moderna raka. Stor variation beträffande vindkanalens utformning!

• Vindkanalen avslutas på de flesta flöjterna med avfasning uppåt och
nedåt i olika grader, undantaget vissa renässansflöjter.46

• Borrningen föreföll vara olika men fordrar mer ingående undersökning för att kunna beskrivas.

• Barockflöjterna och vissa renässansflöjter hade fingerhål som var
underskurna (undercut) på ett eller annat sätt, vilket bör undersökas
mera noggrant.

• Moderna flöjter hade cylindriskt maskinborrade hål.

Ovanstående korta sammanställnig av intervjusvaren pekar på m ä n g d e n
av förekommande faktorer.

Det återstår att visa dessa faktorers betydelse eller avsaknad av d:o.

I ett sådant arbete måste också beaktas vikten av andra eventuella faktorers
mått av inflytande på totalbilden av blockflöjten som musikinstrument.

Det finns skäl att antaga att trots allt de flesta blockflöjter i Sverige har ett
mera enhetligt och kanske "enklare" utformade än vad dessa fyra musikers
flöjter har. En viktig faktor i resonemanget är uttrycksmöjligheterna hos de
olika blockflöjterna i klangligt avseende.

I samband med intervjuerna gjordes ingen som helst ljudanalys, eftersom en
sådan måste vara ganska omfattande för att kunna visa på några som helst
enkla fakta. Inte heller gjordes mätningar av blockflöjtens olika delar, t ex
längd, tjocklek i väggarna, vindkanalens utformning, labiets form, fingerhålens storlek och placering.

46

Den övre avfasningen påverkar det djupa registret, och den nedre det övre registret.
(Mathiesen, 1990)
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Endast musikernas egna omdömen rörande klang m m i relation till viss
genre, tonsättare, karaktär i musiken, instrumentation (solo, bf-ensemble,
solist med moderna stråkar t ex) noterades, varvid kan konstateras att många
blockflöjter användes i speciella sammanhang då andra blockflöjter skulle
varit mera olämpliga. Detta visar att man inte kan använda enbart en blockflöjt i alla möjliga sammanhang.

Inte ens 19 olika storlekar räcker för att kunna tillfredsställa kraven på mångfalden av uttrycksmöjligheter hos en mångsidig musiker. Antydningar fanns
till att tycka att det nutida blockflöjtsbyggeriet inte är tillfredsställande utvecklat och att man hoppades att man i framtiden skulle kunna bygga bättre
instrument vilka skulle ha många, - i deras tycke, positiva egenskaper.

Dessa egenskaper finns också idag men inte hos ett och samma instrument,
utan spridda på ett flertal. Fortsatta undersökningar bör i första hand omfatta
frågor om delproblem när det gäller helhetssynen på blockflöjten. De allmänna beskrivningar som finns är i de flesta fall allt för ytliga.

En vederhäftig sammanställning av t ex olika flöjttyper existerar inte och än
mindre någon undersökning av tonkaraktäristik hos olika instrument.47
Samma sak gäller för materialbeskrivning, t ex olika träslag, hårt resp. tungt
trä, och deras betydelser.

Den frågeställning som ter sig mest intressant ur många synvinklar är förhållandet mellan instrument - musikern - musiken och i vilken mån påverkar
spelsättet lyssnaren mera än t ex instrumentets konstruktion eller
tonkaraktäristik?

Finns det kanske t o m en koppling mellan konstruktion/tonkaraktäristik och
möjligheten/omöjlighten att spela på ett visst sätt?

47

I TIBIA 1985:1 redogör Andrew A. Willoughby för sina slutsatser om intonation hos
blockflöjten med utgångspunkt från enbart munstyckets utformning. Han grundar sina
slutsatser på en frågeenkät bland 80 olika blockflöjtstillverkare och -utövare.
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Är det möjligt att rekonstruera i viss utsträckning det eller de spelsätt som var
ämnat för de originalflöjter från barocken som vi har kvar i dag och hur
gestaltade sig i så fall dessa?

När det gäller att återskapa ett instrument som användes för några hundra år
sedan, - vilka faktorer bör blockflöjtsbyggarna speciellt ta hänsyn till idag i sitt
arbete att producera fungerande tonverktyg till morgondagens blockflöjtister?
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Sammanställning av undersökningsmaterialet.

10.
a.

Förekommande storlekar

(Instrumentets lägsta tonnamn)
Garklein Flötlein

c

Sopranino i a

a

Sopranino

f

Sixth flute

d

Sopran

c

Forth flute

b

Alt i g

g

Alt i f

f

Alt i e

e

Alt i ess

ess

Voice flute

d

Tenor

c

Bas i f

f

Storbas i c

c

Kontrabas i f

f

15 olika storlekar finns representerade. Det måste nog anses vara en ansenligt hög siffra, med tanke på att det bara rör sig om fyra musiker, låt vara
femtio flöjter.
Här finns alltså de flesta av de 19 storlekar som Edgar Hunt beskriver.
Instrumentnamnen redovisas här enligt de mest förekommande svaren av
musikerna själva, inte efter någon systematisk språklig nomenklatur. Instrumenten är som synes ovan stämda i åtta olika "grundstämningar" - c, d, ess,
e, f, g, a och b.
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b.

Stämningar i Hz

Tonen a motsvarar i Hz ca

466
462
460
440

ca 50% av instrumenten

415

ca 30% av instrumenten

412
410
408
405
392

Ca tio olika svängningstal för tonen a förekom. Ungefär hälften av instrumenten var stämda i 440 Hz, en tredjedel i 415 Hz och de övriga svängningstalen
representerades av enstaka instrument. Svängningstalen baserar sig på
intervjusvar. Mätningar vid intervjutillfällena gjordes ej.
c.

Intonering

I huvudsak fem olika intoneringar förekom hos de olikainstrumenten:

Werkmeister
Medelton
Åt liksvävande
Ungefär liksvävande
Liksvävande

De allra flesta instrumenten var liksvävande intonerade. Endast en handfull
instrument var stämda i medelton eller Werkmeister. Detta är ett tydligt
exempel på att så kallade kopiebyggare kopierar vissa egenskaper som
fanns hos originalblockflöjterna, men föredrar att ändra på vissa andra endast
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för att man tycker sig vilja göra "förbättringar" eller för att byggarnas kunder
har specifika önskemål eller krav.
d.

Originalförlagornas stämning

Undersökningen medgav inte förutsättningar för att redovisa eventuella
motsvarande originalflöjters stämningar.
e.

Greppsystem

I undersökningsmaterialet hade de flesta instrumenten engelska grepp.
Ingen flöjt hade renodlade barockgrepp!
Ingen flöjt hade tyska grepp.
Enligt intervjupersonerna hade några instrument grepp som föranledde
följande kommentarer:

Lite egna
Speciella, liknar inget annat
Engelska åt renässanshållet
Renässans, ej Ganassi, mellanting
Ganassi

47
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f.

Blockflöjtstillverkare och tillverkarland

Antal instrument per musiker

Andreas Glatt

Belgien

2

Friedrich von Huene

USA

4

Moeck

Västtyskland

1

Fredrick Morgan

Australien

1

Martin Skowronnek

Västtyskland

1

Per Sabelström

Sverige

1

Bärenreiter

3

1
1

Aulos

Japan

1

Zen-On

Japan

1

Conrad Jünghähnel

1(11)

Sverre Kolberg

Norge

3

1

Helmut Bartschiesm

Schweiz

2

H C Fehr

Schweiz

3

Heinrich

Östtyskland

1

Willy Hopf

Västtyskland

3

Heinrich Küng

Schwiez

2

Prescott Workshop

USA

1

Max Thoursie

Sverige

1

Reiner Weber

Västtyskland

1

Guido Klemisch

Holland

2

1

Alec Loretto

Nya Zeeland

6

1

Rössler

Västtyskland

1

1

Paul Winray

Nya Zeeland

2

Var och en av musikerna spelar på instrument tillverkade aven för dem
tämligen specifik grupp byggare. Fem instrument-byggarnamn fanns hos mer
än en musiker. De 50 blockflöjterna är tillverkade av 23 olika byggare från 11
olika länder.
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Förlagor

11 byggare vars originalinstrument tjänat som förlagor tillde olika nytillverkade blockflöjterna:

Peter I Bressan

England

Johann Christoph Denner
48

Tyskland

Sylvestro Ganassi

Italien

Hieronimus Franciscus Kynseker

Tyskland

J W Oberlender

Tyskland

Michael Prætorius

48

Tyskland

Jean-Hyachint-Joseph Rottenburgh Holland
Thomas Stanesby senior

England

Thomas Stanesby junior

England

Jan Steenbergen

Holland

E Terton

Frankrike

Några av flöjterna, t ex Lorettos flöjter är tillverkade efter obestämda förebilder.
En stor del av de originalflöjtbyggare som Morgan omnämner finns representerade.

48

Flöjterna är troligtvis tillverkade efter litterära och/eller ikonografiska förebilder.
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h.

Tillverkningsmaterial (träslag)

Bubinga
Buxbom, bux
Elfenben
Grenadill
Lätt bux
Lönn
Palisander
Plast
Päron
Queen ebony (Ebenholtz)
Sapatero = sydamerikansk buxbom
Sockerlönn
Turkisk buxbom

Av dessa 13 olika tillverkningsmaterial är buxbom det som använts mest för
tillverkningen av de 50 flöjterna. Någon exakt bestämning har inte gjorts utan
buxbom kan t ex vara endera från Sydamerika eller Turkiet i vissa fall. Det
finns många praktiska och teoretiska bevis för tillverkningsmaterialets betydelse för blockflöjtsljudet, men här lämnas de utan kommentar, eftersom det
inte ligger inom detta arbetes ram.
i.

Ytbehandling

Mycket få uppgifter registrerades.
j.

Vindkanalsutformning

Observationer gjordes bara av 2/3 av materialet med avseende på vindkanalens utformning. Sett i luftströmmens riktning hade dessa observerade
instrument följande utförande:
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Rak

Välvd

Renässans

-

8

Barock

-

17

Modern

4

-

51

Vida, trånga, ganska trånga vindkanaler förekommer.
Det måste till en betydligt noggrannare undersökning för att bara utseendemässigt kunna bedöma de olika vindkanalernas utformning.
Vindkanalens utformning har förmodligen mycket stor och avgörande betydelse för det klingande resultatet.

k.

Avfasning49

De flesta instrumenten hade vindkanalsavslutning avfasade i olika grader,
både upptill och nedtill.
Några renässansflöjter utgjorde i det fallet undantag.

Figur 7.

49

Vindkanal i genomskärning.

Mathiesen redogör för deras syn på avfasningens betydelse (Mathiesen, 1990), men
också steget, det s.k. höjdavståndet mellan labiet och vindkanalens tak, har avgörande
betydelse för tonen.
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l.

Borrningen

Här avses alltså den inre borrningen i munstycket, fingerhålsdelen och i
förekommande fall fotstycket. Precis som när det gäller vindkanalsutformningen har borrningen mycket stor och avgörande betydelse för bl a ton och
klang. Ej heller i detta avseende gavs möjligheter att mäta upp de olika
flöjterna, och endast en tredjedel av instrumenten observerades i detta syfte.

Därför kan sägas att nedanstående uppställning endast visar att det finns i
materialet ett flertal typer av borrningar representerade.

Rak

Böjd

Obestämd

Cylindrisk

1

-

4

Konisk

6

2

1

Obestämd

-

5

-

Man brukar ofta läsa eller höra sägas att blockflöjten är koniskt borrad.
Ovstående sammanställning visar att så kanske inte alltid är fallet.
m.

Fingerhålsutformning

Det lades mycket lite vikt vid denna punkt vid intervjuerna. För att kunna
beskriva fingerhålens utformning på ett meningsfullt sätt krävs betydligt mera
ingående och noggranna studier och mätningar.

De flesta barockblockflöjterna hade fingerhål som var underskurna i någon
form. De moderna instrumenten hade cylindriskt borrade hål.
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Ägarnas muntliga kommentarer till instrumenten

De flesta kommentarer visar att musikerna använder instrumenten för vissa
speciella ändamål:

Renässansmusik
Barockmusik
Modern musik
Ensemble/consort
Konsertframträdande
Intim musik
Solistiskt med orkester
Vissa kompositörer
Viss önskad speciell klang (gemshorn, spilåpipa)
Speltekniska krav
Intonerbarhet
Stark <--> svag
Fungerbarhet

Ingen flöjt kan ensam svara upp mot allt detta!

Med bara de i denna undersökningen kända faktorerna:
storlekar,
stämningar,
intoneringar,
greppsystem,
original- och nutida byggare,
material,
vindkanalsutformning,
borrning och
fingerhålsutformning
skulle man rent teoretiskt kunna tillverka flera miljarder olika utformade
blockflöjter.
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Figurer

Längd i mm
17
20

•
•

30

•

35

•

40

•

45

•

50

•

55

•

60

•

70

•

80

•

90
95
100
103

Innerdiameter:

•
•
•
•

•

|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|
11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 mm

Figur 8.

Innerborrningens kurvatur i fotstycke till Steenbergen alt,
Brüggens samling, Morgans uppmätning. Överdriven breddskala!
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Längd i mm
0
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•
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•
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•
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•
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•
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•
•
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•
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•
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•
•
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•
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•
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•
•
•

240 •
245 •
250•
|.........|........|........|........|........|........|........|.......|........|...
14,0
15,0
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17,0
18,0 18,5
Innerdiameter i mm

Figur 9.

Innerkurvatur. Mellandel till Steenbergen alt, Brüggens samling,
Morgans mätningar. Överdriven breddskala! Krympt längdskala.
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Längd i mm

21

•

25

•

30

•

40

•
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•
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•
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•
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•
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•
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•

110

•
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•
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•
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•
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•

160

•

Innerdiameter:

|........|........|...
19,0 19,5 20,0 mm

Figur 10.

Inre kurvatur av munstycke till Steenbergen alt, Brüggens samling,
Morgans uppmätning. Överdriven breddskala!

Blockflöjten under 1900-talet

57

Längd i mm
4
8
13
22

•
•
•

44
52
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•
••
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•
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•
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•
•

292
295
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310
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•
•
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588
598

Figur 11.
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••

•
••

•
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531
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550
553
559
565
575

•

•

•
•

••
•
•

•
•
•

• •

•

•

•
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12.

Sammanfattning

Det förefaller som om de konstruktionsutformningar som blockflöjten fick
under de musikaliska perioderna "renässans och barock" i sig har ett så
starkt och bestående "klassiskt" värde att instrumentet kommer att fortleva
och kanske också konstruktionsmässigt mer och mer kommer att närma sig
sin ursprungliga utformning, ur alla avseenden. Blockflöjten var då färdigutvecklad som instrument. Alla försök till "förbättringar" har bara lett till
förflackning, villospår och minskat intresse för instrumentet. Paralleller finns
hos andra instrument, t ex cembalon.

Utvecklingen under 1900-talet har lett till att såväl musiker, utbildare, lyssnare
och tillverkare fjärmat sig från den massindustriprodukt som var förhärskande
under och efter de två världskrigen. Blockflöjten har också vunnit i anseende
som egenvärdigt instrument, till skillnad från den länge under seklet rådande
attityden att blockflöjten bara var ett nybörjarinstrument. Den förstnämnda
utvecklingen kommer med all sannolikhet att fortsätta.

Sammantaget så har alltså synsättet angående blockflöjten som musikinstrument främst under senare delen av 1900-talet förändrats mot att just ta
blockflöjten på allvar. Men fortfarande finns många frågor obesvarade
angående blockflöjtens konstruktion, dess historiska utveckling, tillämpning
av adekvata instrument i rätt "musikhistorisk miljö"; dvs. vilka instrument som
användes vid framförandet av t ex Corellis, Vivaldis, Telemanns, van Eycks
eller Purcells musik. Hur spelades det på dessa instrument? Tungteknik och
andningsteknik är här faktorer som är starkt bundna till originalinstrumentens
konstruktion. Under 1900-talets gång har i olika perioder praktiska spelfunktionsfaktorer många gånger fått styra instrumentens utformning, oftast på
bekostnad av ett musikhistoriskt "korrekt" spelsätt. Förhoppningsvis kommer
framtida forskning inom den tidiga musiken att ge svar på många frågor om
olika instrument. Blockflöjtsproblematiken är på intet sätt enastående i sig,
något som Klingfors mångfacetterat visat i sina källkritiska Bach-studier50.

50

Klingfors, 1991.
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Min undersökning påvisar den stora mängden av faktorer av förmodad
betydelse för förståelsen av blockflöjten som musikinstrument. Däremot kan
man inte utläsa vad dessa faktorer eventuellt betyder, eller vilka som eventuellt har större eller mindre betydelser än andra, eller t o m helt saknar
betydelse (t ex träslag?).
Hos musikerna i undersökningen kan man skönja en önskan efter instrument
som i större utsträckning tillgodoser flera hittills ouppfyllda önskemål hos
instrumenten; man vill ha bättre instrument i framtiden.

En i detta sammanhang viktig fråga är också spelsättet. Hur starkt eller löst
är det förknippat med instrumentet för att de facto kunna spela på ett visst
sätt, t ex som man gjorde på Händels eller Hotteterres tid?

Slutsats: Bl a Mathiesens nyskrivna bok visar med all önskvärd tydlighet att
det finns många olika detaljer när det gäller blockflöjten som återstår att
beskrivas. Även om en del undersökningar är gjorda återstår mycket, samt
en sammanfattande heltäckande beskrivning av instrumentet och dess musik
i ett musikhistorieperspektiv.

För att kunna göra mera noggranna jämförelser mellan originalinstrument av t
ex Bressan, Stanesby eller Steenbergen och/eller 1900-talsbyggare av kopior
eller "kopior" som von Huene, Glatt eller Breukink krävs en mycket mer
noggrann undersökning av blockflöjtsinstrumentet än vad som ryms inom
detta arbete.

Såväl min undersökning om de 50 blockflöjterna som Morgans sakkunniga
och målande beskrivningar av renässans- och barockoriginalinstrumenten
pekar i samma riktning. Han sammanfattar med orden flexibilitet, klarhet och
perfekt intonation egenskaper hos instrumentet som de svenska
blockflöjtisterna också tycks sträva efter allt mera när det gäller att finna de
ideala instrumenten.

Med CD-ROM-teknikens hjälp kanske vi i framtiden också kan få en närmare
multimediakontakt med blockflöjten, och för den delen med alla andra
instrument, som historiskt instrument: på dataskärmen kan vi läsa om in-
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strumentet, se tredimensionella bilder i färg, "genomskinliga" CAD-ritningar,
lyssna på ljudprov från olika instrument, ljudande musikexempel ur olika
viktiga blockflöjtsverk med noterna i faksimil. Sedan kan vi i konsertsalen
eller hemma i vardagsrummet lyssna till, eller själva framföra de mästerliga
verk som är värda att avnjutas och vårda.
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