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1. INLEDNING 

1.1. Av handlingens syfte 

Blockflöjten är ett instrument med många ansikten. Den är ett 
historiskt instrument som tas upp när man vilI spela gammal musik 
"autentiskt"; som sådan kan den vara ett solo- eIler 
orkesterinstrument eIler spelas i blockflöjtensemble. Blockflöjten är 
ett tacksamt amatörinstrument eftersom grunderna är lätta att lära 
sig och priset är relativt lågt. Den spelas i skolan eftersom 
sopranblockflöjten passar även för barn som ännu inte skulle 
kunna spela t.ex. tvärflöjt eiler klarinett. Den är tillräckligt liten för 
små händer och kräver mindre lufttryck än andra blåsinstrument. 
Vårt sekels tonsättare har också skrivit musik för blockflöjt och 
gett den en ny roll som medium för nutida konsertmusik. 

Syftet med denna avhandling är dels att ge en översikt av 
blockflöjten i Finland i dess olika roller under åren 1935-1976, dels 
att presentera finländska kompositioner för instrumentet. J ag har 
valt att behandla tiden 1935-76 därför att de första 
blockflöjtisterna som det finns uppgifter om har varit verksamma 
åtmistone från år 1935; 1976 är slutåret p.g.a. att detta år 
grundades ett lektorat i ämnet blockflöjt vid Sibelius-Akademin. 
Lektoratet kan anses som ett resultat av en utveckling som började 
med amatörblockflöjtisterna på 1930-talet och efterföljdes av 
blockflöjt-intresserade skolmusiker fr.O.m. 1950-talet samt de 
första, självlärda konserterande blockflöjtisterna på 1960-talet. 

Kompositionerna har inte begränsats till samma årtal emedan de 
flesta inhemska stycken för blockflöjt har skrivits efter 1976. De 
behandlade verken har komponerats åren 1956-92. 1 
beskrivningen av kompositionerna har jag använt följande 
synvinklar: 
1. Stilanalys 
2. Styckets lämplighet för blockflöjten 
3. Blockflöjtens roll (Anser tonsättaren blockflöjten vara ett 
historiskt instrument, ett barninstrument eIler vilket som helst 
modernt instrument?) 
4. Receptionshistoria 

En översikt av blockflöjten som instrument och dess spelteknik kan 
underlätta förståelsen av instrumentets speciella karaktär och de 
kompositioner som kommer att behandlas. Blockflöjtens historia 
fram till ca 1750-talet behandlas kort. 
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1.2. Undersökningsmaterial 

1 de historiska avsnitten har jag använt litteratur och tidskrifter 
samt intervjuat blockflöjtister. Dessutom har jag utnyttjat mina 
erfarenheter av den gamla blockflöjtrepertoaren (komponerad före 
1750-talet). 

Största delen av den finländska musiken för blockflöjt har inte 
getts ut i tryck. Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus (SMTK) i 
Helsingfors arkiverar och säljer opublicerade musikverk till 
självkostnadspris. De otryckta kompositioner, som behandlas här, 
finns pä SMTK med undantag av Kaj-Erik Gustafssons Matutinae. 
Det är möjligt att jag har förbisett nägot verk, som inte har 
publicerats men inte heller finns pä SMTK. 

De behandlade tonsättarna har intervjuats och de har fätt läsa vad 
jag har skrivit om dem och deras kompositioner. De har gett mig 
feedback, vilket har i nägra fall förorsakat förändringar eller tillägg 
i texten. 

Det är svärt att fä fullkomliga uppgifter om styckenas 
receptionshistoria. Tonsättarna själva vet inte alltid när och var 
deras musik framförs. Teostos informationsbas kunde inte 
användas för att fä fram fram-föranden av enskilda verk. De flesta 
uppgifterna om framföranden har jag fätt frän tonsättarna och frän 
tidningsurklipp med konsertrecensioner. När recensioner har varit 
tillgängliga, har jag ocksä kunnat citera kritikernas reaktioner tilI 
stycket i fräga. 
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2.BLOCKFLÖJTEN OCH DESS SPEL 1EKNIK 

2.1. Instrumentet 

Blockflöjten är vanligen gjord av trä men även av elfenben och 
numera av plast. Blockflöjterna byggs i flera olika storlekar, vars 
tonomfång framgår av figur 1. 1 De vanligaste formerna är 
sopranblockflöjten och altblockflöjten. Sopranblockflöjten är ca 33 
cm lång och dess lägsta ton är tvåstrukna c. Avståndet mellan 
fingerhålen är kort, och därför kan barn börja spela 
sopranblockflöjten ungefär vid fem års ålder. Största delen av 
barocktidens blockflöjtrepertoar har emellertid komponerats för 
alt-blockflöjten. Altblockflöjtens omfång ligger en kvint lägre än 
sopran-blockflöjten och klangen är mjukare är sopranens. 
Altblockflöjtens längd är ca 48 cm och avståndet mellan fingerhålen 
är längre, så att barn vanligen kan börja spela altblockflöjt först 
som tio-el vaåringar. 

1 en blockflöjtkvartett används vanligen sopran-, alt-, tenor- och 
basblockflöjten. Tenorblockflöjtens omfång är en kvart lägre än 
altblockflöjtens, och den vanligaste basblockflöjtens omfång är igen 
en kvint lägre än tenorens. Tenor- och basblockflöjtens längder är 
ca 65 cm respektive 96 cm och båda har klaffar för att underlätta 
spelandet. 2 Klangen i de låga blockflöjterna påminner om orgelns 
labialregister. 

Sopranino in f är en relativt vanlig typ av blockflöjt. Dess lägsta ton 
ligger en kvart högre än sopranblockflöjtens, och längden är ca 25 
cm. Det mest välkända verket för sopranino, och kanske för 
blockflöjt överhuvudtaget, är Antonio Vivaldis konsert för 
sopranino i C-dur. 

Fingersystemet är detsamma för både c- och f-stämda blockflöjter, 
men med samma grepp som producerar t.ex. tonen f på alten får 
man tonen c på sopranen. Blockflöjtisten måste alltså antingen 
behärska två greppsystem eIler transponera för att kunna spela 
både c- och f-flöjter. 

1 Rechberger 1987, 9. 
2Moeck 1954, 135. 
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SopraAiao ia. c,ll1lc:hgartlcinFlOtlci.n 
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ei.neOkt.l:vetie!erootiert 

Sop<aA. La e(D~) 
eineOi::ta:vetidernotiert 

Alt ia f(freblerecoroer) 
k:.li.ngeodnotiert 

Tenocia c: 
klingeodaotiert 

saS iA r 
eLo:: O~ve tie!ernotiert. img. ~f-Scblt1ssel. Das bobeund h6c.hste Register 
spncht mchtauf allen ln:!:trumenteningleichet-W eUe an. ~ fur da.s 
Em:.ichenderIl.tltetstenGrim6cber. 

GroSba.5 iae: 
No<..atioawle BaBbloc.til6te. 

Figur 1. Tonomfånget i de vanligaste formerna av blockflöjter enligt 
Herman Rechberger. Utöver dessa blockflöjter förekommer det en 
f-bas som är en kvint lägre än c-basen, och blockflöjter i andra 
stämningar än c och f. 

1 barockmusiken krävdes sällan större omfång än två oktaver och 
en stor sekund. 1 Tonerna som ligger högre än detta har en 
genomträngande kvalitet, vilket måste tas i beaktande om man vill 
skriva i blockflöjtens högsta register. 

Karakteristiskt för blockflöjten är munstycket, vars konstruktion 
framgår av figur 2, och åtta fingerhål av vilka ett hanteras av 
tummen och fungerar som överblåsningshål. Tumhålet skiljer 
blockflöjten från liknande folkinstrument. Under renässanstiden 
var blockflöjtens luftkanal nästan cylindrisk, medan 
barockblockflöjtens luftkanal är konisk och smalast i fotstycket. 
Renässansblockflöjten har större tonvolym än barocktidens 
blockflöjt, men barockblockflöjten har större omfång och en me ra 
förfinad klang. 2 De nutida blockflöjterna imiterar oftast barock
blockflöjter. De är emellertid vanligen inga noggranna kopior av de 
gamla instrumenten utan har en förenklad borrning.3 

lO'Kelly 1990, 31. 
2 Hunt 1980, 648, 652. 
3CK/AT 1978, 435f. 
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Figur 2. Munstyckets konstruktion.l 

2.2. Spelteknik 

Windway= luftkanal 
Fipple= block 
Lip= labium 

Två olika greppsystem är i bruk i moderna blockflöjter, det 
engelska och det tyska systemet. De engelska greppen är närmare 
barocktidens greppsystem än de tyska. Den viktigaste skillnaden i 
greppsystemen demonstreras i figur 3. Flöjter med tyskt 
greppsystem används ofta i skolor p.g.a. de något lättare 
fingersättningarna, men knappast någonsin av professionella 
blockflöjtister eftersom intonationen är betydligt sämre än i de 
engelska blockflöjterna. 

$ e 
9 

9 
9 
0 .. 
•• 
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Figur 3. Tonen f" i 
sopranblockflöjt 

• @ 

• 
(1) 

• 
0 
00 
00 

a. engelsk sopranblockflöjt b. tysk 

Tonen uppstår när luftströmmen delas vid labiet. Tonen kan inte 
direkt påverkas av läpparna såsom i andra träblåsinstrument. Den 
dynamiska skalan är därför begränsad och det är svårt att Lex. 
avsluta en ton med diminuendo. Forte-, piano-, crescendo- och 
diminuendoeffekter kan nås med olika ansatsvokaler (t.ex. å för 
forte och 0 för piano), men skillnaden mellan piano och forte är 

lHunt 1962, 17. 
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ändå relativt liten. Verkliga fortissimotoner är möjliga endast i det 
extremt höga registret. Tonhöjden sjunker och stiger mycket lätt 
om man blåser svagare eIler starkare. Därför används speciella 
fingersättningar för forte och för piano som håUer tonhöjden på rätt 
nivå. Artikulation är ett sätt att skapa en illusion av dynamiska 
skiftningar: brett legato eller portato för forte och lätt staccato för 
piano. 

De olika artikulationsmöjligheterna är en av blockflöjtens fördelar. 
En mångfald ansatsstavelser kan användas: t används för hårda och 
tydliga ansatser, d, r, loch 0 för mjukare ansatser (0 som i 
engelskans "the"). Det finns en rad olika möjligheter mellan det 
hårdaste teller th och det mjukaste d, nästan O. Konsonanterna 
kan kombineras med olika vokaler, t.ex. de, di, dy, du, do. Man kan 
också kombinera konsonanter till dubbel- eIler trippeltunga: teke 
teke, tikiti kitiki eIler tere tere. Förutom de vanliga konsonanterna 
kan tonen börjas med spottande ansats (sputato) eIler ansats med 
stämbandet, glottis. 

Blockflöjten reagerar omedelbart även för en svag luftström, vilket 
skiljer den från rörbladsinstrument som gör ett visst motstånd 
innan rörbladet börjar vibrera och tonen börjar ljuda. Ä ven 
tvärflöjten behöver mera energi för att tonen skall klinga, fast 
reaktionssnabbheten är densamma som hos blockflöjten. Med god 
mellangärdsteknik kan man därför börja tonerna utan någon 
ansatsstavelse och ändå få den att börja precist. Tekniken kan även 
användas om man inte vilI ha en tydlig attack. 

Herman Rechberger har redogjort för moderna blockflöjttekniker i 
sin bok "Die Blockflöte in der zeitgenössischen Musik", vilken 
hänvisas till i följande beskrivning av speltekniker. Rechberger ger 
grepptabeller för olika klangfärger, forte- och pianofinger
sättningar, mikrointervaller, flageoletter, multifoner och för block
flöjt vars öppning i fotstycket har dämpats med poröst eIler icke
poröst material. 

Multifoner uppkommer genom att spelaren blåser flera toner i 
natur-tonserien samtidigt. De är möjliga om man stör de vanliga 
finger-sättningarna med ett extra hål eIler ett extra finger, oftast 
kombinerat med ovanligt högt eIler lågt lufttryck. Mikrointervaller 
fås med special-fingersättningar eIler skiftningar i lufttrycket. Om 
man blåser mycket svagt men med stadigt stöd får man fram 
flageoletter. Några flageoletter kräver specialgrepp för att klinga. 
Flageoletterna är fragila och svåra att kontrollera. Deras tonfärg är 
eterisk och liknar närmast flageoletterna på de lägre 
stråkinstrumenten. Med lågt lufttryck får man även fram mjukt 
ljud på obestämd tonhöjd, vilket låter som rastlös vind i 
husknutarna. Rechberger kallar detta ljud "weisses Rauschen". 
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Blockflöjtisten kan också sjunga samtidigt med spelandet. Resultatet 
är tvåstämmighet och förändrad tontextur i blockflöjten (liknar 
frullato, se nedan). 

Rechberger räknar upp fyra typer av glissandon. 1 Fingerglissando 
är möjligt i och med att de vanligaste formerna av blockflöjten inte 
har klaffar: man öppnar eIler täcker hålen gradvis. Atemglissando, 
fritt översatt lufttrycksglissando, ger 1/4 - 1/2- tonstegs glissando 
upp- eIler nedåt med respektive större eller lägre lufttryck. Med 
ännu starkare lufttrycksvariation får man övertonsglissando 
vilken man hör tydliga övertoner, fig. 3b. 1 labialglissando täcker 
man labiet med högra handen, blåser kraftigt och lyfter handen. 
Resultatet liknar övertonsglissandot men är mindre kontrollerbart. 

a. 

b. 

Figur 4. a.Lufttrycksglissando b.Övertonsglissand02 

Vibrato och tremolo är inga nyvinningar men används något 
annorlunda i nutida musik än på 1700-talet. Den vanligaste formen 
av vibrato åstadkoms med lufttrycksvariationer. Chevroter-vibrato 
görs med stämbanden. En starkare form av chevroter är gorla, där 
man rullar ett franskt r i halsen. När man rullar ett starkt r med 
tungan får man frullato. En annan typ av tungvibrato åstadkomms 
med snabba, mjuka ansatser med tungan (lå lå lå, 10 10 10). 
Flattement är ett vibrato som liknar en drill och görs på samma sätt 
med fingrar, men intervallen är betydligt mindre än en liten 
sekund. Rechberger ger även en tabell över fingervibratogreppen. 
Labialvibrato är en uttrycksfull form av vibrato i vii ken labiet 
öppnas och stängs med högra handen. 

Några av dessa effekter är möjliga endast på blockflöjt, t.ex. 
labialvibrato och "weisses Rauschen". Mångfalden av olika klangliga 
effekter gör blockflöjten till ett tacksamt instrument för en 
experimenterande tonsättare. En blockflöjtist kan hantera flera 

1 Rechberger 1987, 15. 
2Rechberger 1987. 16. 
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flöjter av olika storlekar under samma stycke (tilI och med 
samtidigt), vilket ökar tonomfånget och ger skillnader i klangfä~ger. 
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3. BLOCKFLÖJTENS HISTORIA FRAM TILL 1750-TALET 

De första instrumenten som kan kallas blockflöjter påträffas i 
medeltida texter och bilder. Dessa tidiga bevis är emellertid ofta så 
mångtydiga, att det är svårt att bestämma vilka flöjtinstrument 
verkligen har varit blockflöjter. Enligt Hunt uppkom blockflöjten i 
Italien på 1300-talet,1 men pålitliga källor om blockflöjten finns 
först fr.o.m. 1500-talet.2 Flöjter och pipor med likadana 
tonalstringssystem har funnits redan före medeltiden men dessa 
pipor har inte haft ett överblåsningshål för tummen. 
Överblåsningshålet ger blockfiöjten ett större och klangligt jämnare 
tonomfång. På flöjter utan tumhål måste man nämligen blåsa 
starkare för att få andra oktavens toner att klinga och därför är det 
omöjligt att spela höga toner svagt.3 Eftersom blockflöjten var mera 
användbar i konstmusiken än dessa folkliga flöjter blev den viktig 
som ett ensembleinstrument under renässanstiden och den tidiga 
barocken och ett soloinstrument under högbarocken. 

Musik som var speciellt komponerad för blockflöjt påträffas sällan 
under 1500-talet, eftersom det var vanligt att inte alls eIler endast 
vagt antyda besättningen. T.ex. Tielman Susatos samling Danserye 
från år 1551 består av danssatser för ospecificerad 
kvartettbesättning. Danserye var "zeer lustich ende bequaem om 
spelen op alle musicale Instrumenten",4 d.v.s. lämplig att spelas på 
alla musikinstrument. Detsamma gäller en del av 1600-talets 
musik, t.ex. tyska danssviter. 5 Claudio Monteverdi har likväl givit 
anvisningar tilI besättningen isin opera Orfeo, vars partitur 
trycktes 1609. Orkestern består av 3 blockflöjter, 2 sinkor, 4 
trumpeter, 5 basuner, stråkinstrument, lutor, harpa och flera 
tangentinstrument. 6 Blockflöjtens användning begränsades alltså 
inte till mindre kammarensembler. Ä ven högbarockens tonsättare, 
t.ex. Johann Sebastian Bach och Georg Friedrich Händel, använde 
både blockflöjt och tvärflöjt i sina orkesterverk.1 

1700-talets första hälft kan betecknas som blockflöjtens glanstid. 
Instrumentets utveckling hade nått sin höjdpunkt tack vare 
instrumentbyggare såsom Bressan, Denner och familjerna Stanesby 
och Hotteterre. 8 Periodens tonsättare skrev en betydande repertoar 

1 Hunt 1980, 651. 
2Hunt 1980, 651; Rowland-Jones 1959, 2. 
3Rowland-Jones 1959, 1. 
4Hunt 1962, 40f. 
5Grout 1981, 207. 
6Dart 1964, 18lf. 
7Hunt 1980, 655. 
80'Kelly 1990, 31. 



10 

för blockflöjten: solosonater, kammarmusik och solokonserter. En 
stor del av blockflöjtmusiken från 1700-1750, bl.a. Antonio 
Vivaldis musik, kräver virtuositet av exekutören. 1 

Blockflöjten var emellertid populär även som ett amatörinstrument. 
1 England utgavs lättfattlig musik för blockflöjten under slutet av 
1600-talet. Engelska sånghäften från början av 1700-talet hade 
ofta melodierna i två tonarter: den första för sången, den andra i en 
tonart som passade blockflöjten bäst. 1 Tyskland komponerade t.ex. 
Johann Mattheson (1681-1764) tolv sonater för amatörblock
flöjtister. 2 

Tvärflöjten har existerat samtidigt med blockflöjten men den blev 
inte en allvarlig medtävlare för blockflöjten förrän på 1700-talet. 
U nder medeltiden hade tvärflöjten inga klaffar; senare tillades en 
klaff. Intonationen var svår att bemästra3 och tonen var föga 
starkare än blockflöjtens. 1 Frankrike blev tvärflöjten populär som 
soloinstrument i början av 1700-talet efter att den hade förbättrats 
av familjen Hotteterre och andra instrumentbyggare. Den nya 
tvärflöjtmodellen vann så småningom terräng även i de andra 
europeiska länderna. T.ex. i Tyskland och iItalien kom tvärflöjten 
på modet fr.o.m. 1720-talet.4 

Musikens stH dikterar vilken flöjttyp man föredrar: tvärflöjten har 
fördelen att tonen direkt kan påverkas med läpparna, vilket krävs i 
homofon musik med expressiv melodisk linje. Med blockflöjten är 
det lättare att spela snabba staccatolöpningar tydligt än på 
tv ärflöjten. Under 1700-talet uppstod några kompositioner i vilka 
man spelar både block- och tvärflöjt. G.F. Telemanns kvartett för 
blockflöjt, två tvärflöjter, cembalo och violoncello i d-moll 
demonstrerar de olika tontexturer som man skrev för de olika 
flöjterna. (Se notex. 1) Tvärflöjterna spelar mest i stegvis rörelse, 
medan blockflöjten spelar ett arpeggiomotiv. Legatobågen 
blockflöjtstämman tyder på dålig edition, och har förbisetts bl.a. av 
Rabbe Forsman och Thea von Sparr i deras inspelningar av 
kvartetten. 5 

1 Hunt 1980, 655f. 
2Hunt 1980, 653-5. 
3Rowland-Jones 1959, 1. 
4Brown 1980, 672f, 678f. 
50DE 736-2, EPA 37054. 
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Notexempel 1. Telemann, kvartett d-moll. Andra satsen Vivace, s.5. 
Översta raden altblockflöjt, andra och tredje raden tvärflöjter. 

1 fransk musik var melodisk expressivitet viktig redan under 
barockepoken.1 TilI och med snabba satser hade ofta en sjungande 
kvalitet, som var idealiska att framföras på den mjukt klingande, 
böjliga tvärflöjten.2 Flera franska tonsättare ägnade sig åt att 
komponera för tvärflöjten. 3 

1 Tyskland, England och Italien sammanfaller den galanta stilens 
uppkomst med tvärflöjtens ökande popularitet, d. v.s. 1720-talet.4 

Blockflöjten åsidosattes emellertid först när barockepoken 
slutgiltigt undanträngdes av den känslosamma stilen (ca 1740-70)5. 
Polyfoni ersattes med homofoni och barockmusikens 
terrassdynamik ersattes med ständigt växlande dynamik,6 till 
vilket blockflöjten inte hade möjligheter p.g.a. sitt 
tonalstringssystem. Klangidealen förändrades; det eleganta var på 
modet och blockflöjtens allvarliga och något abstrakta ton blev lika 
gammalmodig som J.S. Bachs kontrapunktiska stil. Tonsättare som 
C.Ph.E. Bach och J.J. Quantz skrev sina sonater uttryckligen för 
tvärflöjt. 

IOrout 1981, 235. 
2Se Lex. J.B. de Boismortier: Sonate en trio pour trois flutes traversieres sans 
basse, ceeuvre septieme. 
3Brown 1980, 679. 
4Bengtsson o. Eppstein 1976a, 57. 
5Bengtsson o. Eppstein 1976b, 227. 
6Dart 1964, 266f. 
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4. BLOCKFLÖJTEN SOM AMATÖR- OCR SKOLINSTRUMENT (1935-60) 

4.1. Blockflöjtens renässans utomlands 

Ett ny tt intresse för musik före wienklassicismen och därmed även 
för gamla instrument började sprida sig i slutet av 1800-talet. 
International Inventions Exhibition 1885 och andra utställningar 
visade upp gamla instrument och man började forska i äldre tiders 
m u s ik. 1 De två mest betydelsefulla gestalterna när det gällde att 
återuppliva blockflöjten var den i England bosatta fransmannen 
Arnold Dolmetsch och hans son Carl Dolmetsch, den förstnämnda 
som instrumentbyggare och ideolog, den senare som 
blockflöjtsvirtuos. Det var Arnold Dolmetsch som byggde de första 
blockflöjterna i modern tid 1919, först till eget bruk, senare även 
till salu. Ar 1925 startade Dolmetsch en musikfestival i sitt hem 
Raslemere. Den årliga festivalen var ägnad åt gammal musik och 
även blockflöjt spelades på konserterna. Familjen Dolmetsch gjorde 
långa konsertturneer t.ex. till U.S.A. och presenterade blockflöjten 
och andra historiska instrument för publiken. Carl Dolmetsch har 
fortsatt sin karriär som blockflöjtist ända till våra dagar. 

Det har varit en allmän missuppfattning att blockflöjter inte hade 
tillverkats i Tyskland innan den tyska instrumentbyggaren Peter 
Rarlan besökte Raslemere-festivalen 1925. Enligt denna 
uppfattning använde Rarlan en Dolmetsch-blockflöjt som modell 
när han själv började tillverka blockflöjter. Uppkomsten av det 
tyska greppsystemet har förklarats med att Rarlan inte förstod 
greppsystemet på den blockflöjt, som han köpt av Dolmetsch.2 
Kopior av gamla blockflöjter hade dock redan gjorts på kontinenten 
ungefär samtidigt med Dolmetsch första blockföjter men dessa blev 
inte lika lyckade. De första kopiorna i Tyskland beställdes av 
musikvetenskapsmännen Willibald Gurlitt och Georg Graessel, som 
spelade på dem tillsammans med sina studenter och använde dem i 
föreläsningar om gammal musik.3 

O'Kelly hävdar att Peter Rarlan inte ens gjorde blockflöjter själv 
utan kommissionerade dem från en verkstad på Jugendbewegungs 
initiativ. Syftet var inte att bygga autentiska kopior utan att 
medvetet skapa en ny blockflöjtstyp som skulle vara lätt att spela 
och som skulle kunna massproduceras. Resultatet blev en blockflöjt 
som har färre gaffelgrepp än den engelska typen men som har 
intonationsproblem och sämre tonkvalitet. De första tyska 
blockflöjterna markanadsfördes sommaren 1926. Snart 
intresserade sig även andra tyska instrumentbyggare för 

1 Hunt 1962,130. 
2Hunt 1962,132f. 
30'Kelly 1990, 6. 
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blockflöjten, och tyskarna kunde köpa lättspelta om ock något 
falska instrument billigt. 1 

1 England hörde blockflöjten ihop med intresset för historisk musik, 
även om några nya kompositioner beställdes av tidens tonsättare 
på 1930-talet. De engelska blockflöjterna var relativt dyra ända tili 
andra världskriget då produktion av plastblockflöjter påbörjades. 2 1 
Tyskland blev blockflöjten snart accepterad även utanför kretsarna 
av entusiaster för gammal musik. Hausmusik-rörelsen, Orff
pedagogi ken och Hitler-Jugend -rörelsen fann instrumentet 
idealiskt för sina syften eftersom både unga och gamla kunde lära 
sig grundtekniken snabbt och instrumentet kunde massproduceras 
billigt. Den sistnämnda faktorn var inte obetydlig i Tyskland som 
ännu led av första världskrigets ödeläggelse. Repertoaren sträckte 
sig från gammal originalmusik för blockflöjten till Horst Wessel -
Lied.3 

4.2. Blockflöjten kommer tili Finland 

Otto Ehrström beskriver år 1933 tyskarnas hemmusik för 
finländare isin artikel "Leve musiken i hemmet!". Om blockflöjten 
skriver han: 

"Blockflöjten blåses som en visselpipa men spelas som en 
oboe. Den bygges i olika storlekar, röstlägen, så att man t.o.m. 
kan spela kvartett. Det måtte låta vidrigt, men tillsammans 
med stråkar och spinett är klangen säkert förtjusande. "4 

Samma år (1933) presenterades blockflöjten i den svenska kyrko
musiktidningen Kyrkosångsförbundet av redaktören Ingvar Sahlin. 
Tidskriften var i hög grad präglad av Sahlins intresse för gammal 
kyrkomusik, och när han hade blivit bekant med blockflöjten 
införde han en blockflöjtsspalt i tidningen. Artiklar om blockflöjten 
finns i Kyrkosångsförbundet under åren 1933-36, varefter intresset 
tycks ha bleknat. 1 den första artikeln rekommenderar Sahlin 
instrumentet både för enkelt hemmusicerande och för mera 
krävande framförande av barockverk. 

"Hur många är det inte, som ville kunna spela något 
instrument men rygga tillbaka för teknikens besvärligheter 
eIler de dyra priserna. För dem bör det vara ett verkligt 
evangelium, att man nu för en ofattligt liten summa kan 
skaffa sig ett eget instrument, som är nästan lika lätt att 
spela som grammofon - men samtidigt skänker det 

lO'Kelly 1990. Sr. 
2HuIll 1962. 1401'. 
3HuIll 1962. 1381'. 
4Ehrslrölll 1933. 



14 

självständiga muskerandets fulla skaparglädje och ger 
obegränsad möjlighet tilI samspelets outtömliga glädjekälla!"l 

Den tidigaste blockflöjtsensemblen i Finland enligt tillgängliga 
uppgifter fanns pä 1930-talet i Brändö församling i Vasa. 
Församlingens juniorer spelade blockflöjter under ledning av Selim 
Segerstam. Repertoaren bestod av folkvisor och barockmusik.2 

Segerstam hade möjligen fätt iMn att spela blockflöjt frän 
tidningen Kyrkosängsförbundet eftersom han enligt dottern 
Marianne Segerstam mycket noga följde de svenska 
musiktidningarna, särskilt kyrkomusiktidningarna eftersom han 
själv var aktiv inom körverksamheten.3 Om blockflöjtsintresset 
faktisk kom via Kyrkosängs-förbundet kan ensemblen ha börjat sin 
verksamhet tidigast 1933. Enligt en av ensemblens medlemmar 
uppträdde gruppen 9.1. 1935 i Vasa regionalradio.4 

Den 6-8. oktober 1937 hölls de fjärde kyrkomusikdasarna för 
finlandssvenska kyrkomusiker och präster i Abo. Pä 
kyrkomusikdagarna diskuterades bl.a. gregorianisk säng,5 som var 
ett hett ämne eftersom det enligt nägra präster och kantorer 
päminde för mycket om katolicismen. Ingvar Sahlin gästade 
kyrkomusikdagarna och använde tillfället för att demonstrera 
blockflöjtsmusik. Schmidt skriver i Kyrkomusik: " Jag tror att en 
tillfälligt sammansatt liten blockflöjtskvartett gjorde ett odelat 
sympatiskt intryck pä mötesdeltagarna. "6 Det hade han rätt i, 
eftersom nägra finlandssvenska församlingar tog itu med iMn att 
spela blockflöjt efter kyrkomusikdagarna.1 

Följande är (1938) rapporterade signaturen O.R. i Kirkko
musiikkilehti om en blockflöjtskvartett i Pargas. Det är möjligt att 
blockflöjtisterna i Pargas hade fätt sin inspiration just pä 
kyrkomusikdagarna. 1 samma artikel rekommenderades 
instrumentet varmt speciellt för landsbygdsförsamlingar, som ofta 
har svärt att få musikprogram till de andliga tillställningarna.8 

Trots denna utmaning tycks blockflöjten ha haft föga spridning i de 
finska församlingarna. Ovan nämnda artikel var den enda som jag 
fann om ämnet blockflöjt i Kirkkomusiikkilehti. Däremot 
diskuterades gregorianik och annan gammal kyrkomusik även pä 
finskspråkigt håll. Blockflöjten tycks ha varit ett mycket 

lSahlin 1933, 136. 
2 Hellman i intervju 11.9. 1989. 
3Segerstam,M. i intervju 22.2. 1991. 
4Hellman i intervju 11.9. 1989. 
5Schmidt 1937, 38. 
6Schmidt 1937, 38. 
7Kyrkomusik 1937 mA, 45. 
80.R. 1938, 176. 
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främmande instrument även för signaturen O.R. eftersom han inte 
har känt till det finska namnet nokkahuilu, utan kaIlar det "blöck
huilu" i artikeln. 1 

Helsingfors norra svenska församlings kantor Gustav Pettersson och 
organist John Sundberg spelade blockflöjt redan före Sahlins 
demonstration. De första blockflöjterna köptes till församlingen i 
juni 1937 med syfte att man skuIle påbörja en blockflöjtensemble 
för församlingens ungdomar. 2 Det är möjligt att Pettersson och 
Sundberg inte hade spelat blockflöjt innan församlingen inköpte 
instrumenten. Undervisning i blockflöjtspel påbörjades samma höst 
under ledning av Michele Orlando, Helsingfors stadsorkesters 
soloflöjtist. 3 Anställning av en utomstående musiker tyder på att 
varken Pettersson eIler Sundberg kände sig tilIräckligt erfarna för 
att undervisa i blockflöjt. Efter det första halvåret tycks John 
Sundberg ha tagit över undervisningen,4 möjligen p.g.a. besvikelse 
på Orlandos expertis.s 

Ensemblen var aktiv från hösten 1937 till våren 1939 och 
uppträdde ofta på församlingens tillställningar samt vid egna 
programaftnar. 6 Repertoaren omfattade musik från hela 
barockepoken och besättningarna i ensemblens notförråd varierade 
från solon till sexstämmiga stycken.1 Så småningom ville de 
energiska kyrkomusikerna Sundberg och Pettersson ta ett steg 
vidare. På hösten 1939 grundades församlingens orkester Collegium 
musicre sacrre, varpå blockflöjtensemblens verksamhet avslutades. 8 

Enligt Gustav Petterssons dotter Kerstin Heikkilä spelade Pettersson 
och Sundberg blockflöjttrion tillsammans med Helsingfors södra 
finska församlings kantor Alfred Hiilimies. Ibland medverkade 
Pettersson och Sundberg med blockflöjt även i Collegium musicre 
sacrre. 9 

Intresset för blockflöjten Finland på 1930-talet hade nära 
samband med ett ny tt intresse för gammal kyrklig musik, 
gregorianisk sång och instrumentalmusik från barocktiden. Man 
ville ta avstånd från den romantiska stilens känslosamhet, som 

IO.R. 1938, 176. 
2Dagboken. 
3Kyrkomusik 1937 nrA, 45; dagboken. 
4Dagboken. 
5P. Dahlström i intervju 27.3. 1990. På 1950-talet hade Orlando lovat ge 
blockflöjtlektioner åt Dahlström. När Orlando märkte att det inte var frågan 
om en nybörjare, var han inte längre villig att fungera som lärare. 
6Dagboken; Söndagshälsning 1938, 8. 
7HNSP notsamling; räkning. 
8Totti 1939, 44. 
9K. Heikkilä i intervju 19.11. 1989. 
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upplevdes som världslig, och barockmusikens arkitektoniska 
saklighet tycktes vara svaret på hurudan kyrkomusiken borde 
vara. Musikens uppgift i kyrkan var enligt det nya idealet att 
förkunna och tjäna gudstjänsten, inte att pryda den eIler vara konst 
för sin egen skulI.1 De historiska instrumenten med blockflöjten i 
spetsen framhävde musikens roll som en ödmjuk tjänare av Ordet 
eftersom klangen var mera anspråkslös och spelarna inte ansågs 
behöva stor virtuositet. 2 Samtidigt pågick en orgelreform, vars 
syfte var att bygga orglar efter barockmusikens klangideaI.3 Ett 
uttryck för dessa ideer är även koralboken 1950,4 utgiven av John 
Sundberg. Sundbergs koralharmoniseringar strävar efter "en renare 
kyrklig stil"5 genom att utnyttja kyrkotonarter. Sundberg 
förklarade sina harmoniseringsprinciper redan elva år innan 
koralboken trycktes sin artikel Synpunkter på koralboks
revisionen. 6 

Kyrkomusikerna var inte de enda som uppskattade historisk musik, 
men kretsen av de intresserade var liten. Konsertmästaren i Viborg 
orkester, Eero Selin, hade byggt några cembalon och ett klavikord, 
och han nämns som den enda vioIa d'amour -speIaren i vårt Iand. 
Att skaffa instrument och noter till gammal musik var enligt Selin 
problematiskt. Hans egen viola d'amour var gåva från en ingenjör 
Bäcklund som också hade byggt instrumentet. När Selin hade hört 
bröderna Casadesus speIa gammal musik på bl.a. viola d'amour 
Paris, bIev han inspirerad att lära sig spela instrumentet.7 

Det tycks inte ha funnits tillräckligt många entusiastiska 
yrkesmusiker för att bilda en ensemble med historiska instrument i 
Finland, trots att sådana började dyka upp i Mellaneuropa. En av 
dessa ensembler på kontinenten var Societe des Instruments 
Anciens Casadesus, som Eero Selin hade hört spela. Otto Ehrström, 
som hade skrivit om blockflöjten redan 1933, uppmanade alla som 
ägde och spelade gamla instrument ta kontakt med varandra och 
"låta allmänheten höra huru musiken verkligen Iät i forna tider."8 
Det är osäkert om någon följde denna uppmaning. 

Blockflöjten slog dock så småningom igenom som ett amatör- och 
skolinstrument. Fram till år 1950 hade instrumentet samIat 
entusiaster här och där. En av dessa var Torsten Carlander som 

1 Sahlin 1936, 2. 
2Sahlin 1936, 2. 
3Kyhlberg m.fl. 1979, 538. 
4Sundberg 1950. 
5Sundberg 1950, förord. 
6Sundberg 1939, 16f. 
7per. 1937, 108f. 
8Ehr. 1939. 
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även var ordförande för Kammarmusiksällskapet i Finland. En av 
sällskapets uppgifter var att sprida blockflöjtspelandet. 1 Carlanders 
blockflöjtskvartett uppträdde i radion 4.4. 1950 och Carlan der höll 
ett föredrag om instrumentet. Carlan der jobbade även aktivt för att 
få importera blockflöjter trots efterkrigstidens importbe
gränsningar. 2 

1 mitten av 1950-talet dyker artiklar om blockflöjten upp även i 
finskspråkiga musiktidskrifteL Kirkko ja musiikki berättar om 
blockflöjten två gånger under året 1954. Den första artikeln 
behandlar musiklivet vid Mariefors bruk, där Torsten Carlander 
ledde sin blockflöjtskvartett.3 Den andra refererar Hermann Moecks 
artikel om blockflöjten. Moeck var en tysk förläggare och 
in s trumen ttill v erkare. 4 Moeck poängterar blockflöjtteknikens 
lätthet och rekommenderar instrumentet för amatörer, skolelever 
och till mångsidig bruk i kyrkan.S 

Uusi Musiikkilehti presenterar instrumentet år 1956. Den tyska 
artikelförfattaren rekommenderar särskilt blockflöjtkörer, d. v .s. 
mångdu bblade kvartettbesä ttningar. 6 Työväen musiikkilehti 
skriver samma år, att blockflöjtspelandet i Finland har ökat under 
de senaste åren och att instrumentet har tagits i bruk i skolornas 
musikundervisning. 7 Även denna artikel har påverkats av 
blockflöjtintresset på det tyska språkområdet. Tidningens pärmbild 
visar en schweizisk hemmusik-ensemble med tre blockflöjtister, en 
violinist och en gitarrist. 

1 Ehr. 1950; Hbl 3.4. 1950. 
2Nya Pressen 1.4. 1950. 
3S.S. 1954, lH. 
4Hickmann 1961, 414. 
SMoeck 1954. 134-8. 
6Barthel 1956. 18-20. 
7Chrisse 1956, 7. 
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4.3. Blockflöjten i skola och pä kms 

4.3.1. Blockflöjten introduceras som skolinstrument 

Otto Ehrström var antagligen den första som lärde ut blockflöjtspel i 
en skola i Finland. Orkesterspel ingick i schemat pä Tölö svenska 
samskola, s.k. Ulfäsa-skolan pä 1930-talet. Ehrström var orkesterns 
dirigent. 1 De som inte kunde spela nägot annat instrument fick lära 
sig att spela blockflöjt sä att de kunde vara med i orkestern, där 
blockflöjt spelades tillsammans med andra orkesterinstrument.2 

Omkring är 1950 skickade Torsten Carlander skrivelser till nägra 
läroverk i viIka blockflöjtens användbarhet i skolan prisades3 . 

Ehrström rekommenderade instrumentet till skolbruk även i 
artiklar i Hufvud-stadsbladet 1950 och 1953.4 Ehrström päpekade 
även att blockflöjten redan ingick i undervisningen i Tyskland, 
England och Sverige. 

Det viktigaste steget till att blockflöjten accepterades inom 
skolunder-visningen hos oss var dock att lärarna vid Sibelius
akademins säng-Iärarseminarium bekantade sig med instrumentet. 
Sibelius-akademin hade fätt en kvartettuppsättning blockflöjter 
som gäva fIän USA läsäret 1952-53, men dessa instrument tycks ha 
förblivit bara en kuriositet.5 Sommaren 1955 höll Nordisk 
Musikpedagogisk Union en kongress i Helsingfors, och där 
bekantade lärarna sig bl.a. med Carl Orffs pedagogik och 
instrumentarium. 1 Orff-musikpedagogiken spelas pä olika slag
instrument, blockflöjter och speciella Orff-instrument, d. v.s. 
slaginstrument av xylofon- och metallofontyp. Efter denna kontakt 
med de tyska undervisningsideerna förnyades musiklärar
utbildningen vid Sibelius-akademin. Den nya undervisningsplanen 
godkändes vären 1957. Enligt den nya planen hade studeranden 
t.ex. 2 veckotimmar rytmikundervisning och skolinstrument och 2 
timmar skolelevorkester. Bäda ämnena inkluderade blockflöjtspel. 
A vdelningens blockflöjtslärare var Egil Cederlöf. 6 

Egil Cederlöf hade sökt ett alternativ till sängen i skolmusiken 
redan i början av 1950-talet och fick frän Sverige iden att spela 
blockflöjt. Han lärde sig själv att spela instrumentet men fick sina 
första blockflöjtslektioner först i slutet av 1950-talet av Carl 

1 Inger Ehrström i brev 16.4. 1991. 
2Ehr. 1950. 
3Nya Pressen 1.4. 1950. 
4Ehr. 1950. Ehr. 1953. 
5Dahlström 1982, 164. 
6Dahlström 1982, 183f. 
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Dolmetsch i Sverige.! Cederlöf lärde ut grunderna i blockflöjtspel 
till några vänner och de bildade en kvartett. Cederlöf bad 
Einojuhani Rautavaara att komponera ett stycke för kvartetten, och 
så kom Rautavaara att skriva det första finländska konsertstycket 
för blockflöjter i vår tid, Taffelmusik för Rertig Johan.2 Stycket var 
färdigt 1954 men det uruppfördes först 3.1. 1957 av kvartetten 
Cederlöf, Öhman, Warburton och Sjöstrand samband med 
Musiklärarnas vinterdagar. 3 

Musikundervisningen i skolorna, som förut hade koncentrerats HU 
sång, fick en ny tyngdpunkt i instrument- och rytmundervisning. 
En av fördelarna var att även de elever som inte var skickliga 
sångare kunde lära sig någonting på musiktimmarna. Sång
lärarseminariets namn förändrades till "skolmusikavdelningen n, 

vilket bättre motsvarade utbildningens förnyade innehåll. Ända
målet enligt både Cederlöf och Ahti Sonninen (även lärare vid 
skolmusikavdelningen) var att få till stånd en orkester i alla större 
skolor.4 

Förnyelsen fick även kritik. Egil Cederlöf försvarade blockflöjten i 
Kyrkomusik 1962 bl.a. mot anklagelser för orenhet och för att 
fördärva barnens gehör. 5 Då och då blandade man blockflöjten med 
Orff-instrumenten och påstod att det inte var ett riktigt 
instrument. 6 Det var (och är fortfarande) typiskt att anse 
blockflöjten som ett förberedande instrument som man kan byta 
till ett "traditionellt" instrument såsom tvärflöjt eIler violin efter att 
man har lärt sig grunderna. Dessa åsikter kan förstås eftersom 
lärarna ofta nöjer sig med att låta en heI klass spela enstämmiga 
visor på ostämda sopranblockflöjter. Cederlöf var emellertid 
förtrogen med blockflöjtens historia och underströk att blockflöjten 
inte borde spelas i klass utan antingen solistiskt eller i små 
grupper: "Alla stora sk. blockflöjtorkestrar är fullständigt 
förkastliga och borde förbjudas i lag och förordning. "7 Denna princip 
har likväl inte följts i Finlands skolor. 

1 Dahlström 9.4. 1991. 
2Tomas Warburton i intervju 3.1. 1990. 
3S.N. 1957. 
4Cederlöf 1962, Sonninen 1962. 
5Cederlöf 1962. 
6S onninen 1962. 
7 Cederlöf 1962. 
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4.3.2. Sommarkurser 

Pä 1950-talet lades grunden till mängsidig sommarkursverksamhet 
genom grundandet av Klemetti-opisto (1952) och Martin Wegelius
institutet (1956). Utöver dessa tvä institut päbörjades även andra 
musikläger av mindre format, t.ex. hemmusikkursen i Träskända.! 
Bäde Klemetti-opisto och Martin Wegelius-institutet hade 
fortbildningskurser för musiklärare, vilka de nya musik
pedagogiska ideerna presenterades. 

Pä Klemetti-opisto experimenterade man frän och med sommaren 
1956 med en orkester med Orff-instrument. 2 Blockflöjt
undervisning förekom med säkerhet 1957 eftersom en blockflöjt
ensemble 1edd av Casi Edelmann uppträdde pä en av 
sIutkonserterna. 3 Följande sommar spelade Werner Jahr och de 
andra tyska 1ärarna blockflöjtskvartetter pä kursen.4 Pä 1960-ta1et 
hade man redan inhemska blockflöjtslärare, nämligen Fabian 
Dahlström (somrarna 1962 -66)5 och Egil Cederlöf (1964 och 
1968).6 Dahlström spelade blockflöjt även pä nägra av Klemetti
opistos konserter sommaren 1964.7 

Remmusik efter tyskt exempel var innehälIet i Luther-institutets 
musikkurser i Träskända. Den första kursen hölIs sommaren 1957. 
De flesta deltagarna spelade blockflöjt. Initiativtagaren till kursen 
var institutets musiklärare Liisa Tenkku, men kursledaren Reiner 
Garff kom frän Tyskland.8 Jeannette Cramer, en tysk blockflöjtist, 
verkade som kursens blockflöjtslärare under tvä somrar (antingen 
1958-59 eIler 1959-60)9. Olli Ruottinen undervisade i bäde flöjt och 
blockflöjt senare pä 1960-talet (ätminstone 196{)).! 0 

! Ylioppilaslehti 25/1957. 
2Kirkkomusiikkilehti, maj 1956. 
3U.S. 15.8. 1957. 
4Varhela 1958. 
5Pabian Dahlströms personalia. Åbo, Sm. 
6Klemettiläinen 1/1963; U.S. 16.6. 1964; Ehr. 1966; U.S. 6.6. 1968. 
7U.S. 29.6. 1964. 
8Ylioppilaslehti 25/1957. 
9 Åbo, Sm. Tidningsurklipp (Klemetti-opisto). 
lOU.S. 16.6. 1966. 
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Bild 2. Egil Cederlöf (till höger) och en dubbelkvartett pä MWI-kurs, 
antagligen 1957. 1 

Blockflöjt har varit ett av läroämnena pä Martin Wegelius
institutets sommarkurser ända frän den första kursen 1957. Detta 
berodde pä institutets verksamhetsledare Egil Cederlöf, som själv 
spelade blockflöjt och verkade som blockflöjtslärare pä kurserna 
ären 1957-64 och 1966. Under ären 1959-66 anställdes tvä 
blockflöjtslärare. Cederlöfs arbete delades av Gottfrid Gräsbeck 
1959, Fabian Dahlström 1960-66 och Egil Brenner 1965. Pä MWI 
hade man alltsä finländska blockflöjtslärare redan under de första 
verksamhetsären, medan kurserna vid Klemetti -opisto och Luther
institutet fick sina lärare frän Tyskland. 

MWI-kursens blockflöjtensemble framträdde vid slutkonserten 
1957, men den fick kontinuerligt plats i konsertprogrammet först 
fr.o.m. 1961.2 Vanligen fanns det en nybörjargrupp och en 
ensemble för längre hunna, som spelade kammarmusik frän 
renässans- och barocktiden, Lex. Samuel Scheidts danssatser. 3 

Fabian Dahlström gay även privatlektioner i blockflöjtspel pä 

1 MWI-klippbok. 
2Hedberg 1967, 1,2,5. 
3Konsertprogram 15.8. 1965. 
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kurserna,l vilket var en nyhet i Finland eftersom blockflöjt
undervisningen vanligen hade skett i gruppo En annan nyhet i 
Finland var också krumhornet, som spelades av Egil Brenner 
sommaren 1965. Kördirigenten Harald Andersen, Fabian Dahlström 
och lutspelaren Leif Karlsson föreläste om barocktidens musik på 
kursen 1971,2 vilket tyder på ett växande intresse för 
framförandepraxis av historisk musik. 

Privatmusiklärarna r.f. i Åbo anordnade i samarbete med Åbo 
sommaruniversitet musikkurser för folkskollärare somrarna 1960 
och 1961. Orff-pedagogik tycks ha ingått i kursinnehållet, eftersom 
rytmfostran och skolinstrument var ett av ämnena 1960 och 
blockflöjt spelades på båda kurserna. 1 kursernas lärarkår verkade 
skolmusikavdelningens lärare från Sibelius-Akademin, bLa. Egil 
Cederlöf, som undervisade i blockflöjt båda somrarna.3 

Hans-Martin Linde, professor i blockflöjtspel vid Schola Cantorum 
Basiliensis, var gästföreläsare på Musiklärarnas vinterdagar 3-5. 1 
1963. Linde föreläste om ornamentik, artikulaHon och frasering i 
barockmusiken samt gay en konsert med de finländska musikerna 
Enzio Forsblom (cembalo) och Vili Pullinen (cello).4 Lindes 
föreläsningar översteg troligen musiklärarnas praktiska färdigheter 
i blockflöjtspel men gay inblick i barockmusikens särdrag. 

1 Årsberättelserna 1960-66. 
2 Årsberättelserna 1960-66. 
3Kvist 1986, bil. XIV. 
4M-i V-i 1963; Kunnas 1963. 
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5. AUTODIDAKTERNAS TID (1960-76) 

Skolmusikerna Cederlöf, Sonninen o.a. upptäekte bloekflöjten som 
ett alternativ till sången i skolundervisningen oeh lärde sig spela 
instrumentet på amatörnivå, utan andra blåsinstrument i 
bakgrunden eIler höga ambitioner med bloekflöjten. På 1950-talet 
var det en allmän uppfattning att hem- oeh skolmusik var allt som 
instrumentet var lämplig fÖr. Utomlands fanns doek redan 
bloekflöjtister på virtuos nivå, bl.a. Gustav Seheek (Tyskland), 
dennes elever Hans-Martin Linde (Sehweiz) oeh Ferdinand Conrad 
(Tyskland), samt Carl Dolmetseh (England). Dessa var förebilder för 
några finländska musiker som intresserade sig för gammal musik 
oeh ville lära sig spela bloekflöjt yrkesmässigt. 

Gemensamt för de första finländska bloekflöjtsolisterna var att de 
redan var långt hunna i något modernt instrument oeh för dem 
gällde det att anpassa sina musikaliska färdigheter till ett ny tt 
instrument. Gemensamt var oekså att de måste skaffa sig sin 
spelteknik på egen hand, eftersom det ännu inte fanns kompetenta 
lärare i Finland. Sibelius-Akademins bloek-flöjtundervisning var 
inriktad på skolmusik oeh hade betydligt lägre ambitioner. Trots 
tillfälliga sommarkurser oeh korta studieresor till de 
mellaneuropeiska speeialisterna var alla de första finländska bloek
flöjtisterna autodidakter. Sådana bloekflöjtister var Olli Ruottinen, 
vars första instrument var tvärflöjt, organisten Gunvor Helander, 
dirigenten-violinisten-pianisten-tonsättaren Leif Segerstam oeh 
klarinetti sten Fabian Dahlström, senare professor i musikvetenskap 
vid Åbo Akademi. Dessutom var en tysk bloekflöjtist Sibylle von 
Sehnurbein verksam i Finland omkring 1960. 1 

1 detta kapitel redogörs för de bloekflöjtisters verksamhet, som 
hjälpte bloekflöjten att bli någonting utöver ett skolinstrument. J ag 
har valt att behandla dessa personer eftersom de har uppträtt som 
bloekflöjtsolister på offentliga konserter. 

5.l. Fabian Dahlström (f. 1930) 

Fabian Dahlström, som hade avlagt diplomexamen i klarinettspel, 
kapellmästarexamen oeh musiklärarexamen vid Sibelius
Akademin,2 började spela bloekflöjt på 1950-talet. De första 
uppträdandena ägde rum i mitten av 1950-talet. T.ex. på 
Krigsinvalid-veekans kyrkokonsert i Åbo domkyrka 3.10 1954 
spelade Dahlström Sonat a-moll för altbloekflöjt av G.F.Händel, 
beledsagad av Sune Carlsson på orgeJ.3 

1 F. Dahlström i intervju 9.4. 1991. 
2Personalia F.D. 
3Konsertprogram 3.10. 1954. Åbo, F.D. 
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Det verkliga genombrottet för Dahlström som blockflöjtist och 
samtidigt för blockflöjten som konsertinstrument kom 1960, dä han 
uppträdde pä Radions intimkonsert i Riddarhuset. 1 programmet 
ingick J.B. Loeillets Sonat a-moll för blockflöjt och cembalo och G.F. 
Telemanns Konsert F-dur för blockflöjt och sträkar. Cembalo 
spelades av Enzio Forsblom och Radioorkesterns sträkar 
medverkade i Telemanns konsert. Därtill sjöng Klemetti-institutets 
kammarkör, dirigerad av Harald Andersen, sänger ur Piae 
Cantiones. Enzio Forsblom spelade en svit för cembalo. l Med denna 
konsert bevisade Dahlström både inför kritikerna och de fördoms
fulla musikerna att blockflöjten inte var ett barnkammar
instrument. Kritiken var genomgäende positiv. Nils-Erik Ringboms 
reaktion kan tjäna som ett typexempel: "Blockflöjtsolisten Fabian 
Dahlström gay med sitt skickliga, musikaliskt finslipade spel klara 
belägg för instrumentets höga konstnärliga kvalifikationer, för att 
inte tala om vad det utsade om hans personliga solistiska 
färdighet. "2 

Denna konsert gjorde Dahlström till en efterfrägad blockflöjtsolist. 
Det var ocksä en början till samarbete med organisten-cembalisten 
Enzio Forsblom, ett samarbete som har fortsatt genom Dahlströms 
aktiva solistkarriär. Dahlström, Forsblom och cellisten Vili Pullinen 
bildade en trio som ofta uppträdde tillsammans under 1960-talet 
med barockrepertoar för blockflöjtsolist och basso continuo. En 
annan musiker som Dahlström senare har haft regelbundet 
samarbete med är cembalisten Marketta Valve. Förutom egna 
kammarkonserter, medverkan i diverse andra konserter (bl.a. i J.S. 
Bachs Musikalisches Opfer i Helsingfors och i Jyväskylä3) och fester 
m.m., uppträdde Dahlström som orkestersolist med stadsorkestrar i 
Åbo (1961, 1967, 1974), Jyväskylä (1967) Kuopio (1967, 1972), 
Vasa (1975, 1978) och Kokkola (1982, 1983), samt med Kouvola
kvartetten (1979).4 Dahlström hade ett solouppdrag även med en 
tillfälligt sammansatt kammarorkester i samband med Nordisk 
musikpedagogisk unions kongress i Helsingfors 1967. Dirigent var 
Kari Tikka och konsertens andra solist var cellisten Arto Noras.5 

Dahlströms repertoar bestod närmast av högbarockens kammar
musik och av solokonserter. Tonsättarnamn som Telemann, Händel, 
Loeillet och Vivaldi upprepas oftast i hans konsertprogram, men 
även nägot äldre musik som van Eyck hörde till repertoaren. 6 1 

1 Konsertprogram 30.1. 1960. Åbo, F.D. 
2N.-E.R. 1960. 
3Personalia, F.D. 
4Konsertprogram F.D. 
5ff 1967. 
6Konsertprogram F.D. 
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Dahlströms notsamling finns även modern mellaneuropeisk musik 
för blockflöjt från Hindemith tili Berio,l men dessa tycks inte ha 
nått konsertestraden. Dahlström har dock uruppfört ett av de första 
inhemska moderna styckena för blockflöjt, nämligen Erik Bergmans 
Barnets dröm för barnröst, manskör och blockflöjtsolist 1963.2 

År 1959 hade Dahlström deltagit i en blockflöjt- och kammar
musikvecka i Sverige, vars ledare var Ferdinand Conrad.3 De 
ökande solistuppdagen motiverade till mera allvarliga studier, och 
Dahlström gjorde två korta resor till Schweiz för att studera för 
Hans-Martin Linde vid Schola Cantorum Basiliensis (1962 och 
1963). Dessutom bjöd han Linde till Finland för att hålla en kurs i 
Hangö sommaren 1962.4 Bland eleverna på denna en veckas kurs 
var, förutom Dahlström själv, Gunvor Helander, Olli Ruottinen, Egil 
Cederlöf, Leif Segerstam och Rabbe Forsman.5 

Dahlström har också själv fungerat som pedagog. 1965-67 var han 
timlärare i blockflöjtspel vid Sibelius-Akademin och 1962-66 var 
han blockflöjtlärare vid Klemetti-Opistos sommarkurser. Vid Martin 
Wegelius-institutets sommarkurser 1960-66 och 1970-80 har han 
undervisat i blockflöjt och andra ämnen . Dahlström har givit ut 
pedagogiskt material, Blockjlöjtskola jör sopranblockjlöjt 
(Helsingfors 1960; även på finska), Spelmusik jör blockjlöjter 
(Helsinki 1960) och Flauto Dolce, skola för altblockflöjt (Helsinki 
1967) tillsammans med Egil Cederlöf. 6 

Dahlströms aktiva period som blockflöjtist sträcker sig från 
Riddarhusets konsert 1960 till 1980-talets början. 1978 utnämndes 
Dahlström till professor i musikvetenskap vid Åbo Akademi. Efter 
detta har han inte aktivt fortsatt sin solistkarriär, bortsett från 
enstaka uppträdanden. 

5.2. Olli Ruottinen (1934-86) 

Olli Ruottinen utbildade sig först till folkskollärare och hans intresse 
för blockflöjten väcktes genom skolmusiken. Impulsgivarna var Egil 
Cederlöf, Matti Rautio och Fabian Dahlström.? Ruottinen utbildade 
sig vid Sibelius-Akademin även till tvärflöjtist. Han fungerade som 
Vanda musikinstituts rektor, flöjt- och blockflöjtlärare 1964-78 och 

1 Notsamling F.D. 
2Personalia F.D. 
3 Deltagarlistor. 
4Hbl 28.7. 1962. 
5Hbl 28.7. 1962; Helander i intervju 3.10. 1991. 
6Personalia F.D. 
7 Tuominen i intervju 7.10. 1991. 
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som timlärare i blockflöjtspel vid Sibelius-Akademin 1970-77 1. 

Ruottinen var flöjt- och blockflöjtlärare vid Klemetti-Opistos 
sommarkurser 1961-74 och hemmusikkurser i Träskända under 
nio somrar. 2 Senare hade han administrativa uppgifter vid 
skolstyrelsen och Helsingfors konservatorium.3 

Ruottinen deltog i Hans-Martin Lindes sommarkurs i Hangö 1962. 
Följande är reste han tilI Schola Cantorum Basiliensis för att igen 
studera för Linde.4 Ruottinen studerade för Linde även är 1974. 1 
Basel blev han intresserad av renässans- och medeltidsmusik Detta 
ledde honom till Seminaire Europeen de Musique Ancienne, en 
musikkurs i Belgien som koncentrerar sig pä musik frän 1200-
1600-talen. Ruottinen deltog i dessa sommarkurser 1969, 1970 och 
1971. 5 

Ruottinen var inte blockflöjtsolist i samma mening som Fabian 
Dahlström. Han var mera pedagog och kammarmusiker. 6 Hans mest 
aktiva period som uppträdande musiker börjar först 1967 i och 
med grundandet av ensemblen Sonores Antiqui, i vilken han var en 
central gestalt. Sonores Antiqui - som 1967-69 hette Musica 
Antiqua - spelade barockmusik under sina första är, men när 
Ruottinen hade studerat i Belgien, började man ta med äldre 
repertoar och renässansinstrument, t.ex. krumhorn.1 1 Sonores 
Antiqui spelade Ruottinen blockflöjt, barocktvärflöjt och andra 
historiska bläsinstrument. 8 Vanligen spelade han ett par 
barocksonater per konsert pä blockflöjt även efter ensemblens 
skiftande mot äldre tiders musik.9 

De andra medlemmarna i Sonores Antiqui pä 1 970-talet var Roy 
Asplund, Teppo Tuominen, Arto Juusela och Kimmo Hakasalo. 
Herman Rechberger inträdde i ensemblen pä 1980-talet, vilket 
förde med sig även nya kompositioner och arrangemang av gammal 
musik. Alla musiker i Sonores Antiqui trakterar flera instrument. 
Sonores Antiqui har konserterat flitigt i hemlandet och även i de 
nordiska länderna, samt i Portugal och Ungern. Dessutom har 
ensemblen gjort radiobandningar, TV -program och skivin
spelningar. Särskilt 1970-talets början var en livlig period för 

1 Dahlström 1982, 335. 
2Laakso 1986. 
3 Aarrevaara, ed., 20. 
4 Aarrevaara, ed., 4. 
5Laakso 1986. 
6Tuominen i intervju 7.10. 1991. 
7 Aarrevaara, ed., 5f. 
8Laakso 1986. 
9Tuominen i intervju 7.10. 1991. 
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Sonores Antiqui eftersom renässans- och medeltidsmusik var ett 
ny tt fenomen i Finlands musikliv som väckte nyfikenhet.! 

5.3. Gunvor Helander (f. 1941) 

Gunvor Helander började spela blockflöjt redan tidigt eftersom det i 
hemmet fanns en blockflöjt sedan 1930-talet. År 1959 var hon 
första gången på MWI-sommarkurs och spelade blockflöjt där. 
1960-62 studerade Helander kyrkomusik vid Sibelius-Akademin 
och hade blockflöjt som extra biämne.2 Lärare var Egil Cederlöf. Af 
1962 deltog hon i Hans-Martin Lindes kurs och 1967-69 var hon 
själv blockflöjtslärare på MWI-kurser. 3 

För Helander, som avlade organistdiplom 1963 och sedan dess har 
fungerat som kyrkomusiker, blev blockflöjten ett nyttigt 
sidoinstrument, som hon har spelat i samband med många 
musikaftnar i kyrkor omkring landet. Däremot har hon inte haft 
egna konserter som blockflöjtsolist. År 1964 spelade Helander och 
Olli Ruottinen blockflöjt i J.S. Bachs Konsert F-dur för 2 blockflöjter, 
cembalo och stråkorkester med Sibelius-Akademins kammar
orkester. 4 Konserten är Bachs egen bearbetning av den fjärde 
Brandenburgkonserten. Den ursprungliga Brandenburgkonserten 
spelade hon följande år i Åbo med Åbo musikinstituts kammar
orkester, först på kammarorkesterns egen konsert,S senare på Åbo 
musikfestspel. De andra solisterna i Brandenburgkonserten var 
Fabian Dahlström, blockflöjt, och Lennart Helling, violin. 6 

1 början av 1970-talet spelade Helander ofta kammarmusik med 
Helge Degerman, också kyrkomusiker och blockflöjtist, och under 
senare delen av 1970-talet spelade hon blockflöjt, cembalo och 
orgel gruppen Musica Missionis, som samlade pengar för 
missonen. Dessa ensembler spelade mest barockmusik. När 
Helander var anställd i Lukas församling i Helsingfors 1973-75 
hade hon och Rabbe Forsman en blockflöjtkvartett som även 
spelade modern musik, t.ex. Hans-Martin Lindes stycken.7 

1 Aarrevaara, ed. 
2 Helander i intervju 23.10 1991. 
3MWI-årsberättelser. 
4Helander i intervju 23.10. 1991. 
SP.S. 1965. 
6Musikfestspelen i Åbo 1965. 
7Helander i intervju 23.10. 1991. 
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Helander har vanligen lett en blockflöjtensemble i de församlingar 
som hon har tjänstgjort i, till och med i Namibia, där hon jobbade 
som musikmissionär 1989. 1 

5.4. Leif Segerstam (f. 1944) 

Leif Segerstam är en ovanligt mångsidig musiker, som 1962 vann 
Maj Lind- pianotävlingen och följande år avlade diplomexamen i 
violinspel och som kapellmästare vid Sibelius-Akademin. Samtidigt 
var han intresserad av blockflöjt. Fadern Selim Segerstam hade 
spelat blockflöjt redan på 1930-talet (jfr kapitel 4.2.), så att Leif 
Segerstam bekantade sig med instrumentet hemma. 1961 var 
Segerstam avlönad "konsertmästare" i MWI-sommarkursens 
blockflöjtensemble 2 och 1962 deltog han i Hans-Martin Lindes 
sommarkurs. Under 1960-talet hade han enstaka uppträdanden 
med blockflöjten, bl.a. tillsammans med Fabian Dahlström och 
Gunvor Helander. 3 År 1968 uruppförde han sitt eget verk 
Capriccioso för sopranino och orkester med Helsingfors stads
orkester vid sin kompositionskonsert.4 Enligt Segerstam spelade 
han Capriccioso även i Sverige.5 

Segerstams blockflöjtrepertoar bestod oftast av barockmusik, men 
han spelade också jazz på blockflöjt. Han gjorde även hörspelsmusik 
för Rundradion på 1960-talet och i 1970-talets början. Vid dessa 
inspelningar improviserade han på blockflöjt och andra 
instrument. 6 

Åren 1963-65 studerade Segerstam vid Juilliard School i New York, 
och 1965 blev han Nationaloperans kapellmästare. Sedan dess har 
Segerstam delat sin tid mellan komposition, kammarmusik och en 
internationell kapellmästarkarriär. 

5.5. Rabbe Forsman (f. 1946) 

Rabbe Forsman var bland de yngsta deltagarna på Hans-Martin 
Lindes kurs i Hangö 1962. Han hade börjat spela blockflöjt som 10-
åring och 1961 hade han varit Fabian Dahlströms elev på MWI
kursen. Forsman var även långt hunnen i tvärflöjt och spelade i 
Vasa stadsorkester när han ännu gick i skolan. Vasa stadsorkester 

lHelander i intervju 23.10. 1991. 
2Dahlström i intervju 9.4. 1991. 
3L. Segerstam i intervju 22.10. 1991. 
4Nummi 1968. 
5L. Segerstam i intervju 22.10. 1991. 
6L. Segerstam i intervju 22.10. 1991. 
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var en halvprofessionell orkester vid den tiden. Forsman fortsatte 
att spela blockflöjt på 1960-taiet och gjorde några radiobandningar 
tillsammans med Fabian Dahlström, Enzio Forsblom och Vili 
Pullinen samt med sin bror, organisten Folke Forsman, men han 
uppträdde sällan.! Efter skolan studerade han teologi och vigdes tili 
präst 1970, varefter han blev Kyrkpressens chefredaktör (1972-
77).2 

Blockflöjten blev Forsmans huvudsyssla först när Sibelius
Akademin grundade ett lektorat i ämnet blockflöjt 1976 och erbjöd 
tjänsten åt Forsman. Första halvåret delade Forsman sin tid mellan 
Kyrkpressen men 1977 blev han heltidslärare vid Sibelius
Akademin. loch med den nya tjänsten började Forsman studera 
blockflöjt intensivt. Under fyra år åkte han regelbundet till 
blockflöjtsläraren Clas Pehrsson i Stockholm och deltog i kurser 
med Hans-Martin Linde och andra lärare.3 Forsman gay sin 
debutkonsert 1980 och har sedan dess konserterat flitigt samt gjort 
skivinspelningar tillsammans med Sibelius-Akademins barock
ensemble och Arietta Consort.4 

5.6. Autodidakternas betydeIse 

Den mest betydande blockflöjtisten av de presenterade musikerna 
under den behandlade peri oden var utan tvivel Fabian Dahlström. 
Hans första stora solistuppgift på Riddarhuset 1960 var av största 
betydelse för pu blikens uppfattning om blockflöjten som 
konsertinstrument. Under 1960- och 1970-talen var han den mest 
framstående blockflöjtsolisten med tiotals konserter5 som 
genomgående prisades av recencenterna. För de andra block
flöjtsolisterna var han en förebild,6 och tack vare sina 
blockflöjtskolor och sin verksamhet på sommarkurserna har han 
varit en viktig gestalt även i blockflöjtpedagogiken. Hans karriär 
kan jämföras med Rabbe Forsmans, som dock börjat aktivt 
uppträda först på 1980-talet i och med sin debutkonsert. 

Olli Ruottinens viktigaste insats var introduktionen av medeltids
och renässansmusiken, men han var skicklig även på barock
musikens område. Eftersom hans ensemble Sonores Antiqui höll 
skolkonserter och gjorde TV -program, gjorde den gammal musik 

lForsman i intervju 28.7. 1989. 
2Marcella 1980. 
3Forsman i intervju 28.7. 1989. 
4Konsertprogram R.F.; Forsman i intervju 28.7. 1989. 
5Konsertprogram F.D. 
60. Helander i intervju 3.10. 1991; Tuominen i intervju 7.10. 1991; Kaipainen 
brev tili F. Dahlström 8.4.1976. 
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bekant för sådana människor som vanligtvis inte ingär i publiken 
pä seriösa konserter. De andra blockflöjtisterna, Gunvor Helander 
och Leif Segerstam, har haft sin betydelse pä olika sätt. Segerstam 
har skrivit ny musik för blockflöjt och framfört den, och Helander 
har kunnat använda blockflöjten i sitt församlingsarbete. 

Dessa musikers verksamhet ledde till att blockflöjten sä smäningom 
accepterades som ett konsertinstrument. Tuomas Kaipainen var en 
av de unga musiker, som ville spela blockflöjt som huvudsyssla. 
U nder första hälften av 1970-talet kunde man ännu inte studera 
blockflöjt pä heltid vid nägon musikanstalt i Finland. Kaipainen 
flyttade till Wien för stt studera blockflöjt och andra historiska 
träbläsinstrument. Kaipainen har gett konserter i Finland 
tillsammans med Kati Hämäläinen, Seppo Siirala och sin hustru 
Sabine Kaipainen, men mest har han uppträtt utomlands.1 För 
tillfället bor Kaipainen i Schweiz.2 

Det blev alltsä aktuellt att organisera den mera avancerade 
blockflöjtundervisningen i Finland. Ända till 1970-talets mitt hade 
det varit möjligt endast pä sommarkurser, med privatlektioner och 
utländska studier. Ar 1976 inrättades ett lektorat i blockflöjtspel 
och tidig musik vid Sibelius-Akademin.3 Frän och med detta år har 
det varit möjligt att studera pä solistlinjen med blockflöjt som 
huvudinstrument. Den första blockflöjtisten som avlade diplom
examen vid Sibelius-Akademin är Leena Siniranta (1981).4 

lE.W. 1975; Lampila 1977; S. Siirala i intervju 8.10. 1992. 
2S. Siirala i intervju 8.10. 1992. 
3Dahlström 1982, 261. 
4Dahlström 1982, 465. 
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6. FINLÄNDSK BLOCKFLÖJTMUSIK 

1 detta kapitel behandlas blockflöjtmusik som är komponerad av 
finländska tonsättare på 1900-talet. Ä ven tonsättarna presenteras 
korL Musik som har skrivits i pedagogiskt syfte, under
hållningsmusik och musik, i vilken blockflöjten spelar en mindre 
roll har lämnats bort. T.ex. Ahti Sonninens partitor och Sulo 
Salonens Passacaglia hör tili den pedagogiska repertoaren och 
diskuteras inte här. Tauno Marttinens Pan ja huilu och Herman 
Rechbergers Trio är gränsfall. J ag har valt att behandla dem 
eftersom båda representerar stilar som avviker från de andra 
kompositionerna i denna avhandling, och på det sättet kompletterar 
de bilden av finländsk blockflöjtmusik. 

6.1. Erik Bergman (f. 1911) 

Erik Bergman studerade vid Helsinfors universitet och 
konservatorium 1931-39 och fortsatte kompositionsstudierna med 
H. Tiessen (Berlin) och W. Vogel (Schweiz). Han har varit den 
moderna musikens banbrytare i Finland och började skriva 
tolvtonsmusik i början av 1950-talet. På 1960-talet tog han upp 
mera spontana kompositionstekniker, t.ex. kontrollerad 
improvisation. Han är mycket intresserad av klangfärger, vilket 
kommer till uttryck bl.a. i orkesterverket Colori ed improvisazioni 
(1973). Bergman anses vara speciellt begåvad som körtonsättare. 1 

6.1.1. Barnets dröm op. 56b (1963) 
för en barnröst (talröst), två talröster (tenor och bas), blockflöjt (alt, 
sopran, sopranino) och manskör tilI dikter av Elmer Diktonius. 

Verket består av två avsnitt, Barnets dröm och Barnet i skogen. 
Stilen är atonal och tolvtonsrader utgör utgångspunkten för andra 
avsnittet, men tolvtonstekniken har inte utnyttjats genomgående. 
Strukturen spelar en mindre roll än uttrycket, viIket blev typiskt 
för Bergmans stil på 1960-talet. Detta var även en mera allmän 
trend hos samtida tonsättare som hade tagit upp sträng seriell 
teknik på 1950-talet. Sekunder, septimer och noner är typiska för 
harmonin, och i första avsnittet nynnar kören på obestämd tonhöjd. 
Taktarten byts så ofta att ingen regelbunden puls kan uppfattas. 

första avsnittet leker blockflöjtstämman med vibrato och 
mikrointervaller,2 som har betecknats med plus (+) för en ton som 
höjs och minus (-) för en ton som sänks med ett kvarttonsteg (se 

1 Heininen 1985. 
2S peltekniska termer förklaras bilagan Terminologi. 
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notex.l). Glissando och frullato har använts rikligt i båda avsnitten. 
Nyanserna har utskrivits mycket noggrant, vilket ställer höga krav 
på blockflöjtisten. Det kan Lex. vara svårt att göra en skillnad 
mellan p, pp, quasi pp och ppp, som krävs i slutet av verket 
(notex.2). Om detta säger Bergman: 

"Nyanserna måste betraktas som olika grader av uttrycks
intensitet. Överhuvudtaget beaktas sällan olika styrkegrader 
t.ex. mellan ppp och p vid framförande av musik, men 
musiker måste göras uppmärksamma på dem. Tystnaden 
innehåller en mängd nyanser, som den lyhörda nog kan 
urskilja. Man måste uppöva sitt öra och sin känslighet! Detta 
med nyanser är ingen utopi för den sensibla musikern och 
åhöraren!"l 

Quasi impro\'isando Erik Bergman Op. 56b, 

, "nz~ 
Fl.alto f .. 2222J!Jj. 

- -7- - 'poco dbrato 5 piu. vibrato 

J II ale 22&J~ Ix'il 
p-mp dolce 

molto vibr. <Ir--- >- molto vibT. meno vibr. 10 poco vibr. 

m LJ Itt !2 11 t I F [elI' 77JfI' C7i 
t.I....... -= 'f ==-- mp .=--

Notexempel 2. Början av Barnets dröm, altblockflöjt sol0. 

rallentando e morendo 

'1 &( tTIfJ ttnu1t r likt Ig pFi'11 W[j;n 
~mpJ pp P quaSl1'1' PPP 

Notexempel 3. Slutet av Barnet i skogen, sopranblockflöjt solo. 

1 Barnet i skogen fungerar blockflöjten som en accentuering av 
stämningen. 1 början brummar blockflöjtisten på obestämd tonhöjd 
samtidigt som han spelar frullatotoner. Den speciella klang som 
uppstår understryker barnets fantasier i den stora, vilsna skogen.2 

När barnet är mycket skrämt och kören sjunger "ett värkande 
hjärta dunkar" och repeterar ordet "dunkar", spelas på sopranino 
frullato och snabba staccatofigurer med orolig rytm. När barnet 
kommit hem blir rytmen stegvis lugnare medan barnet lugnar sig 
ner (notex. 3). 

Bergman associerar blockflöjten till barn, och därför var det 
naturligt att använda den i dikter som beskriver barnets värld. 
Enligt samma logik använde han blockflöjter i kantaten Bygden, där 

1 Bergman i brev 2.2. 1992. 
2Bergman i brev 2.2. 1992. 
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barnkören spelar på bloekflöjter oeh leksaksinstrument. 1 Bergman 
är överhuvudtaget intresserad av nya oell exotiska klanger, oeh på 
ett sätt var bloekflöjten ett ny tt instrument i början av 1960-talet. 
Enligt Bergman har bloekflöjten både nya möjligheter (den speciella 
klangfärgen oeh den uttryeksfulla tonen) oeh begränsningar (den 
ringa tonvolymen).2 Eftersom han ville utnyttja instrumentet 
effektivt, bad han Fabian Dahlström att visa dess möjligheter för 
honom.3 Barnets dröm är ett klangligt experiment med den ovanliga 
sammansättningen talröster, manskör oeh bloekflöjt. Verket strävar 
efter ett ny tt tonspråk oeh har inga anknytningar till neobaroek. 

Barnets dröm uruppfördes 30.11. 1963 i Helsingfors av Fabian 
Dahlström, (bloekflöjt), Sällskapet M.M. oeh Erik Bergman, 
(dirigent).4 En reeensent skriver om uruppförandet: "On kysymys 
kiinteästi tekstiä elävöittävästä äänitaiteesta, joka on loitonnut 
varsin kauas absoluuttisen musiikin menetelmistä, mutta 
tavoittanut runon atmosfäärin luonnonelämyksen tuoreudella. "5 

Uruppförandet är enligt tonsättaren det enda framförandet hittills 
av Barnets dröm.6 Verket har getts ut i tryek av Sällskapet M.M. 

6.2. Kaj-Erik Gustafsson (f. 1942 ) 

Kaj-Erik Gustafsson är diplomorganist, kördirigent oeh tonsättare. 
Gustafsson är organist vid Helsingfors södra svenska församling 
sedan 1970 oeh lektor i orgelspel vid Sibelius-Akademin sedan 
1973. Som tonsättare har han koneentrerat sig i kyrkomusikJ 
Gustafsson har själv spelat bloekflöjt under ledning av Egil 
Cederlöf. 8 

6.2.1. Matutinae - officium St Henrieo9 

Kaj-Erik Gustafssons Matutinae är det enda exemplet på 
kyrkomusik i denna avhandling. Matutinae är ett liturgiskt drama 
för sångensemble, två sopranbloekflöjter oeh regal. Regal är en liten, 
bärbar medeltida orgel, som har enbart tungstämmor. Texten är 
densamma, som användes vid minnesgudstjänster på biskop 

1 Bergman i intervju 1 Januari 1992. 
2Bergman i brev 2.2. 1992. 
3Dahlström 1992. 
4Konsertprogram F.D. 
5Helasvuo 1963. "Det är frågan om ljudkonst som levandegör texten 
noggrannt. Den har fjärmat sig långt ifrån den absoluta musikens metoder, 
men har nått diktens atmosfär med naturupplevelsens färskhet." 
6Bergman i intervju i januari 1992. 
7Virtamo 1990, 236. 
80ustafsson i intervju 6.8.1992. 
9H:fors, S. Suihko. 
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Henriks dödsdag fr.o.m. skiftet av 1200- och 1300-talen fram till 
reformationen på 1500-talet.! 

Matutinae har komponerats för sångensemblen Köyhät Ritarit.2 
Matutinae uppfördes första gången 10.2.1990 i samband med 
Pargas orgeldagars vinterdagar. 3 Det officiella uruppförandet ägde 
rum vid Köyhät Ritarits 15-årsjubileumskonsert 22.2.1990.4 Eero 
Hirvensalo och Kurt Lindblad spelade blockflöjt och Kaj-Erik 
Gustafsson spelade regal vid uppförandet i Pargas.s Köyhät Ritarit 
har framfört verket även i Frankrike, i Grekland och i de nordiska 
länderna. 6 

Matutinae består av vokala satser och en instrumental ritornello, 
d.v.s. en kort återkommande sats. Ibland medverkar blockflöjterna 
och regalen även i de vokala avsnitten. Verket börjar med 
blockflöjternas och regalens Praeludium, som senare upprepas 
mellan vokalsatserna som en ritornello. Praeludium fungerar som 
processionsmusik i början och slutet av verket, under vilken 
ensemblemedlemmarna tågar in och ut iklädda munkkåpor. 7 

Matutinae består av följande satser: 
1. Praeludium (2 blockflöjter och regal) 
2. Hymnus 1 (tenorsolo, vokalensemble, 2 blockflöjter) 
3. Praeludium 
4. Invocation (tenorsolo, vokalens.) 
5. Praeludium 
6. Invitatorium 0 c h Venite (kontratenorsolo, vokalens., 2 
blockflöjter) 
7. Responsorium (vokalens., regal) 
8. Praeludium 
9. Hymnus II (vokalens., 1 blockflöjt) 
10. Nunc dimittis (tenorsolo, vokalens.) 
11. Praeludium 
12. Kyrie (kontratenorsolo, vokalens.) 
13. Praeludium 

Stilen i Matutinae är en syntes av medeltida och moderna drag. 
Gustafsson använder kvintparalleller, vilket är karakteristiskt för 

1 Hellberg 1990; SULASOL 1/1990. 
2Gustafsson i intervju l3.10.1992. 
3Kokkonen 1990. 
4Hellberg 1990; HS 17.2.1990. 
SKokkonen 1990. 
6Gustafsson i intervju 6.8.1992. 
7Hellberg 1990; Gustafsson i intervju l3.1O.1992. 



35 

den tidigaste mängstämmigheten. 1 Stämföringen har likväl 
behandlats fritt. Gustafsson undviker inte överstigande intervaller, 
t.ex. tritonusspräng (se notex. 4). 1 vokalatsen finns spär av 
enstämmig gregorianik, som dock snart förvandlas tili dissonerande 
harmonier (se notex. 5). 

'"" 1\ \ "" ,,,,- r--, ,,",, ,~ 
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Notexempel 4. Praeludium. Tvä sopranblockflöjter och regal. 
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Notexempel 5. Hymnus 1. Sängensemble. 
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Blockflöjternas och regalens roll i verket är att skapa en medeltida 
atmosfär. Blockflöjtstämmorna är relativt enkla. Kromatik har 
använts sparsamt och specialeffekter förekommer inte. 

Matutinae har tydligen visat sig vara en fungerande helhet, 
eftersom ensemblen Köyhät Ritarit har valt att framföra det pä sina 
konserter utomlands. Ensemblen planerar även en skivinspelning 
av verket.2 Turun Sanomats kritiker betecknade Matutinae som en 

1 Jeanson och Rabe 1966, 43. Egentligen rörde sig stämmorna i kvartavstånd, 
men när båda stämmorna kunde oktaveras, uppståd även kvintparalleller. 
20ustafsson i intervju 13.10.1992. 
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inspirerande nyhet,l medan Huvudstadsbladet ställde sig mera 
neutralt. 2 

6.3. Pekka Jalkanen (f. 1945 ) 

Pekka Jalkanen är tonsättare och etnomusikolog. Han avlade 
doktors-graden 1989 med sin avhandling "Alaska, Bombay ja Billy 
Boy. Jazz-kulttuurin murros Helsingissä 1920-1uvulla".3 Jalkanen 
har studerat komposition för Erkki Salmenhaara. Hans produktion 
innefattar särskilt filmmusik och musik för barn, men även 
orkesterverk, kammarmusik, vokalverk och två operoI. Flera av 
hans verk har vunnit kompositions-täv lingar i Finland. J alkanens 
stil påminner om de estniska minimalisterna, t.ex. Arvo Pärt, och 
hans musik har ofta inslag från folkmusiken. Förutom i Våra 
drömmars land, som behandlas här, har Jalkanen använt 
blockflöjter i sångcykeln Huilunsoittaja för mezzosopran och 
renässansensemble. 4 

6.3.1. Våra drömmars land (1989) 
En musiksaga för altblockflöjt, cembalo, berättare och liten orkester. 

Våra drömmars land (Oi ihana Panama) är ett beställningsverk för 
rundradion. Vid uruppförandet i radion 9.2. 1991 medverkade Erja 
Manto, berättare, Rabbe Forsman, blockflöjt, Matti Perttula, 
cembalo, och kammarorkestern Vox Artis. Dirigent var Heikki 
Rautasalo. Orkestern består av flöjt/altflöjt, slagverk och stråkaI. 
Verket baserar sig på en saga av Janosch och har översatts till 
finska av Riitta Mäyrälä och till svenska av Gun-Britt Sundström. 
Verket har getts ut av Fazer som en finsk/svensk upplaga samt som 
en tysk/engelsk upplaga. Uruppförandet skedde på finska. 

Våra drömmars land handlar om två djur, Lilla Björn och Lilla Tiger, 
som bOI tillsammans i en Hten koja vid en flod. 1 floden hittar Lilla 
Björn en dag en banandoftande låda på vilken det står "Panama". 
Efter detta fynd blir Panama deras drömmars land, och de börjar en 
mödosam resa dit. Under resan träffar de andra djur, som ger dem 
goda och dåliga råd om vägen till Panama. Till slut hittar de hem 
tillbaka, men nu tror de att de har kommit till Panama där aIlt är 
större och finare, och de är ännu lyckligare än före resan. 

Blockflöjten föreställer Lilla Björnen och cembalon Lilla Tigern. 
Jalkanen valde blockflöjten eftersom han tyckte att blockflöjtens 

1 Kokkonen 1990. 
2Hellberg 1990. 
3"Alaska. Bombay och Billy Boy. Jazzkulturens brytningstid Helsingfors pä 
1920-talet. " 
4Laitinen 1989. 
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mtJma klang lämpade sig bra att framställa ett litet djur såsom Lilla 
B j örnen. 1 Bloekflöjtens oeh eembalons roller är delvis solistiska, 
men ibland gjuts deras stämmor in i orkesterns klangfält. 

Våra drömmars land bygger på två pentatoniska teman (se notex. 
6). Det första av dessa presenteras genast i början av styeket, det 
andra när Lilla Björn har hittat den banandoftande lådan. Det andra 
temat påminner om sydamerikansk folkmusik oeh det föreställer 
drömmen om Panama. 

a. 

b. 
Notexempel 6. a, b. Huvudteman i Våra drömmars land. Båda 
presenteras först med altbloekflöjten. 

Jalkanen beskriver musiken i verkets förord: 
"Dessa två motiv flyter ihop, än tätare, än gläsare [sie] i olika 
former - t ex canon eIler förminskning - oeh bildar olika 
klangfält, färger oeh affekter. Resultatet är en minimalistisk 
textur, som anpassar sig till berättelsens rörelser, preeis 
som en flod, vid vilken Lilla Björn oeh Lilla Tiger lever oeh rör 
sig. [ ... ] Verkets helhet är alltså en form av variation."2 

Förutom de pentatoniska klangfälten förekommer tonmåleri oeh 
några stilallusioner (= melodier som inte är eitat men påminner om 
någon viss stil). En ko råmar med ett glissando av de låga stråkarna 
oeh en skramla föreställer en kraxande kråka. När Lilla Björn oeh 
Lilla Tiger träffar haren oeh igelkotten, förvandlas huvudtemat till 
en baroekmelodi, som hänvisar till harens oeh igelkottens lyxiga 
baroeksoffa. 3 För en stund är musiken liksom frän en 1700-
talssonat för bloekflöjt oeh basso eontinuo. Åhöraren kan doek missa 
betydelsen av denna allusion, eftersom berättelsens text bara talar 
om den mjuka soffan, men aldrig om barocksoffan. 

1 Jalkanen i intervju 27.8. 1992. 
2Jalkanen, förord till Vära drömmars land. 
3 Jalkanen, förord till V ära drömmars land. 
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Blockflöjtstämman innehäller föga tekniska svärigheter. Tonom
fänget är bekvämt, kromatik förekommer sällan och specialeffekter 
(t.ex. frullato) har använts sparsamt. Dynamikbeteckningar är 
realistiska. Fast stycket inte är virtuost, är det emellertid inget 
amatörstycke, eftersom blockflöjtisten skall spela mycket 
uttrycksfullt för att kunna ge liv ät Lilla Björnens karaktär. 
Jalkanen har själv bekantat sig med blockflöjten sä att han har varit 
medveten om dess möjligheter och svärigheter. 1 

1 Vära drömmars land presenteras blockflöjten i en post
modernistisk omgivning. 2 Jalkanen utnyttjar blockflöjtens och 
cembalons anknytningar tili barockmusiken isin barockallusion. 
Blockflöjten associeras även med flöjtmusiken frän Anderna 
(huvudtema 2), samt med den sympativäckande karaktären Lilla 
Björn. Indirekt tycks blockflöjten överhuvudtaget associeras med 
barnets värld. Även Bergmans Barnets dröm berättade om barnets 
värld, men musiken var närmast inriktad ät vuxna. Jalkanens verk 
har inriktats för bäde barn och vuxna: "Children's music must 
operate on many levels, and it must have planes that 
simultaneously turn it into music for adults. "3 

6.4. Olli Kortekangas (L 1955) 

Olli Kortekangas har studerat komposition vid Sibelius-Akademin 
för Einojuhani Rautavaara och Eero Hämeenniemi samt för D. 
Schnebel i Väst-Berlin. Han är en av Korvat auki -föreningens 
grundare, men med sin pluralistiska stil avviker han frän kretsens 
andra tonsättare, som bygger sina stilar pä postserialism.4 Statiska 
fält, repetition och länga orgelpunkter är typiska stildrag 
Kortekangas musik. 5 

1 Jalkanen i intervju 27.8. 1992. Jalkanen har spelat bloekflöjt bl.a. på skivan 
Iso mies ja keijukainen. 
2 Begreppet postmodemism är något mångtydigt. Enligt Heiniö betyder det 
en stil i vilken man kombinerar olika stilar eiler utnyttjar eitat oeh 
allusioner. Postmodemism kan hänvisa oekså tili minimalism eiler 
nyromantik. (Heiniö 1991a, 102.) 
3Laitinen 1989. 
4Postseriella tonsättare har frigjort sig från den strängt seriella tekniken, 
men kvarhållit Iikartade estetiska prineiper. 
5Heiniö 1990, 242f. 
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6.4.1. Fanfares (1980)1 
pour des Timbales, Trompettes, Violons et Hautbois 
för 12 musiker 
Fanfares har tiIlägnats Helinä och Paavo Kortekangas. 

Fanfares har komponerats för Kuopio stadsorkester, som önskade 
framföra verk av unga tonsättare. Uruppförandet i Alava kyrka 
dirigerades av Jukka-Pekka Saraste. Fanfares har framförts även av 
Joensuu stadsorkester med Esa-Pekka Salonen som dirigent. 2 

De tolv instrumenten har delats upp i tre grupper, som omger 
publiken frän tre hälL Instrumenten i grupp A är trumpet, 
valthorn, cembalo, altviolin och kontrabas, i grupp B basun, 
fyrsträngad banjo och violin, samt i grupp C altblockflöjt, oboe, 
pukor och cello. Kortekangas har kombinerat mycket olika 
instrument med avseende pä deras tonfärg och volym, och han viII 
tydligen ha en heterogen klang. 

Notationen är proportionell, och ibland är texturen aleatorisk. 
Stycket avviker frän den ovan beskrivna stilen av Kortekangas, 
eftersom här inte finns nägra statiska klangfält, orgelpunkter eIler 
repetitiva figurer. Fanfares är atonal och atemaHsk musik, och de 
oregelbundna, komplicerade rytmerna päminner om rytmiken i 
seriell musik. Grupperna spelar i korta, hetsiga klangblock, som 
roterar frän grupp till gruppo Ibland kombineras även instrument 
frän de olika grupperna. 

Fanfares ansluter sig tilI en av 1900-talets instrumenterings
traditioner, i vilka man använder okonventionella samman
sättningar och i vilka de olika klangfärgerna kontrasteras starkt. Ett 
tidigt exempel pä denna tradition är Stravinskijs Historien om en 
soldat. Senare kom nägra av serialismens anhängare med idealet 
om att musiken skall vara unik. Enligt dem skulle varje element i 
musiken vara en engängsföreteelse: äterkommande teman eIler 
motiv förekom inte i deras musik och med varje ny tt verk hittade 
man pä en ny instrumentkombination. 

Blockflöjtens roll i Fanfares tycks vara att bidra med ännu en 
klangfärg i en mycket heterogen sammansättning. Stämman är 
otacksam för blockflöjten, dels därför att den spelas tillsammans 
med betydligt starkare instrument, dels för att dynamik
beteckningarna ofta är svära eIler omöjliga att förverkliga. Att göra 
ett diminuendo frän piano till niente är svärt, och att spela en ton i 
mellersta registret (t.ex. e2) i fff är inte realistiskt (se kapitel 2.2.). 
Fingertekniskt är stämman inte svär, eftersom Kortekangas har 

1 H:fors, SMTK. 
2Kortekangas i intervju 12.10.1992. 
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rytmerna gör Fanfares tilI ett stycke för yrkesmusiker. Vid båda 
framförandena har blockflöjten spelats av en yrkesmusiker, som 
inte har spelat blockflöjt som sitt huvudinstrument. 1 

1 besättningen finns även cembalo, med vilken blockflöjten skulle 
vara mera jämställd än de flesta andra instrument i ensemblen. 
Kortekangas har dock undvikit att ge varken blockflöjt eIler 
cembalo någon särställning. Han hanterar båda på samma sätt som 
de andra instrumenten inom den moderna tontexturen. 

Blockflöjten har ingen speciellt viktig roll i stycket, men det är 
motiverat att behandla Fanfares här eftersom stycket representerar 
blockflöjten i ett sammanhang som avviker från de andra verken i 
denna avhandling. För det första är blockflöjten en jämställd 
medlem i en stor kammarensemble, vilket är sällsynt. För det andra 
fungerar blockflöjten här i ett renodlat modernt sammanhang, utan 
någon roll som ett historiskt instrument eIler ett barninstrument. 
Underrubriken "pour des Timbales, Trompettes, Violons et 
Hautbois" har lånats från ett barockverk,2 men detta tycks inte ha 
påverkat styckets innehåll. Slutligen anser jag att Fanfares är ett 
postseriellt verk trots att detta utgör ett undantag i Kortekangas 
produktion. Denna stil finns representerad endast i ett annat verk i 
denna avhandling, nämligen Tapio Tuomelas Four Bagatelles. 

Kortekangas säger själv, att Fanfares är ett ungdomsstycke i vilket 
han experimenterade med klangen och den stereofona effekten. 
Han anser, att resultatet inte var så intressant. Enligt Kortekangas 
fungerade blockflöjten relativt bra vid framförandet, men att t.ex. 
banjo inte var ett lyckat instrumentvaJ.3 

6.5. Tauno Marttinen (f. 1912) 

Tauno Marttinens produktion som tonsättare är stor och 
kvalitetsmässigt något ojämn. Han har skrivit musik i alla genrer 
och har haft olika stilperioder från senromantik till dodekafoni, 
naturmystik och klassicistiska tendenser. Marttinen är särskilt känd 
för sina operor och baletter. Marttinen studerade komposition 
privat hos P. Akimoff (Vi borg) och S. Palmgren. Han studerade även 
pianospel vid Viborgs musikinstitut och Helsingfors Konservatorium 
(som senare blev Sibelius-Akademin). Förutom att ha bedrivit 
tonsättarveksamhet har Marttinen varit kapellmästare vid 

1 Kortekangas 
2 Kortekangas 
3 Kortekangas 

intervju 12.10. 1992. 
intervju 12.10. 1992. 
intervju 12.10. 1992. 
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Tavastehus stadsorkester 1949-58 och rektor för Tavastehus 
musikinstitut 1950-75. 1 

6.5.1. Pan ja huilu op. 2982 

för blockflöjt och piano 

Pan ja huilu (= Pan och flöjten) är det ända stycket i denna 
avhandling medsammansättningen blockflöjt och piano. Det kan 
vara en farlig instrumentkombination eftersom pianot har så 
mycket starkare tonvolym än blockflöjten. Piano
ackompanjemanget har dock gjorts så glest att det knappast 
förekommer balansproblem. 

Pan ja huilu är fritonal musik med enkel melodik och harmonik. 
Kromatik har använts sparsamt och i harmoniken förekommer ofta 
öppna kvinter och kvarter, som ger stycket en arkaiserande 
karaktär. Tersharmonier förekommer emellertid också. Taktarten 
växlar ofta mellan 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 och 6/4, dock utan att stycket 
skulle vara särskilt rastlöst rytmiskt sett. 

Trots att stycket är ensatsigt har det olika tempobeteckningar som 
för med sig olika stämningar. Dessa förstärks i och med att de 
spelas med olika blockflöjter: 

A vsnitt: Spelas med: 
Andante tranquillo altblockflöjt 
Moderato alt-, tenor- och sopraninoblockflöjt 
Grave basblockflöjt 
Allegro sopranino 
Kadenza ad !ib. sopranino 
Andantino altblockflöjt 

Kadenzan improviseras av blockflöjtisten. Sista avsnittet är mycket 
lugnt och ackompanjemanget är ännu tunnare än förut. 

Marttinen har inte antecknat kompositionsåret, men opustalet tyder 
på, att Pan ja huilu skulle ha komponerats år 1990 eIler tidigast 
1989. 3 Marttinen antar att han skrev stycket för någon block
flöjtelev vid Tavastehus musikinstitut, men han vet inte om det har 
u ppförts. 4 Pan ja huilu kommer kanske inte att höras på 
konsertprogram av någon yrkesblockflöjtist. Stycket skulle dock 
kunna finnas på repertoarlistan för kursexamen 1 i blockflöjt, 
eftersom dess svårighetsnivå motsvarar denna repertoar. 

1 Sermilä 1978. 195f. 
2H:fors, SMTK. 
3Ala-Harja i intervju 28.10. 1992. Opus 299 har komponerats år 1990 enligt 
Ala-Harja, som sköter Marttis-arkivet i Tavstehus. 
4Marttinen i intervju 22.7. 1992. 
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6.6. Einojuhani Rautavaara (f. 1928) 

Einojuhani Rautavaara studerade komposition vid Sibelius
Akademin för Aarre Merikanto och senare för V. Persichetti, R. 
Sessions och A. Copland i U.S.A., samt för W. Vogel i Ascona och R. 
Petzold i Köln. Rautavaara hade en dodekafon period (ca 1957-67) 
men han utvecklade 12-tonstekniken redan under denna tid så att 
den passade tilI ett mera romantiskt klangideal. Emotionell 
uttrycksfullhet och mysticism är kännetecknande för Rautavaaras 
musik. 1 Tyngdpunkten Rautavaaras produktion ligger på 
orkesterverk och operor. 

6.6.1. Pöytämusiikki Herttua JuhanalIe (Taffelmusik för Hertig 
Johan) op.4 (1954) 
för sopran-, alt-, tenor- och basblockflöjt 
Satserna: 
Air allegretto 
Gigue en rondeau 
Air lent 
Caccia 
Galliarde 

Taffelmusik för Hertig Johan är en danssvit för blockflöjtkvartett. 
Svitens förebilder hittas i renässanstiden och den tidiga barocken 
under 1600-talets första hälft, då likartade danssatser för 
instrumentalensemble var populära. 2 Tonspråket är arkaiserande 
men kryddat med dissonanser (notex. 7). 

;::::::"... ~ 

........... V ~ 

v"" .~..,.---b"'" -
':::-" 

/' -... --
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Notexempel 7. Takt 19 i Air allegretto. 

Tersharmonik dominerar i stycket, men harmoniföljderna kan vara 
något oväntade. Ackordföljden i notex. 8 kunde vara från en nutida 
popsång, en stil som ännu inte etablerat sig när Taffelmusiken blev 
komponerad. 

1 Heikinheimo 1979, 155. 
2Grout 1981, 174f, 207. 
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Notexempel 8. Takterna 11-12 i Air allegretto. 

Taffelmusik för Hertig Johan är genomsyrad av neobarock stil. Detta 
är enastående i Rautavaaras produktion och har tydligen inspirerats 
av blockflöjternas klang. Satserna är dansanta och varierande, bl.a. i 
och med att de har olika taktarter (3/4, 3/8, 7/4, 2/4, 3/4). 
Taktartsbytena i första satsen påminner om den tidiga barockens 
stil, i vilken det var vanligt att kontrastera tre- och fyrdelade 
taktarter inom samma sats. 1 Taffelmusik hålls fjärdedelsnoten lika 
lång i 3/4- och 4/4-takterna, medan man i barockmusiken brukade 
öka tempot när satsen bytte till 3/4-taktart. 7/4- taktarten i Air 
Ient är den ända som avviker från de traditionella taktarterna i en 
danssvit. 

Caccia-satsen med sina kvintparalleller närmar sig medeltidsmusik. 
De rikligt förekommande legatobågarna är något främmande för 
blockflöjtens speltraditioner och kan toI kas som frasbeteckningar 
hellre än som artikulationsanvisningar. Dynamikbeteckningar har 
inte skrivits ut, vilket ofta var fallet även i barockmusik. 

Såsom tidigare nämnts, beställde Egil Cederiöf verket av Rautavaara 
och uruppförde det 1957 med sin kvartett. Rautavaara, som då 
ännu var Merikantos kompositionselev vid Sibelius-Akademin, 
besökte en kvartettövning för att bekanta sig med blockflöjten. Det 
historiska instrumentet förde hans tankar tilI renässanstiden och 
till Hertig Johan, som var epokens mest framstående representant i 
Finland.! 

Taffelmusik är det enda verket för blockflöjt i Rautavaaras ceuvre. 
Rautavaara säger själv att orsaken tili detta är att ingen efter 
Cederlöf har beställt blockflöjtmusik av honom. Rautavaara 
associerar instrumentet starkt med historien, och eftersom 
historicismen inte blev ett viktigt drag i hans stil, hade han inget 
behov att komponera för det. Dessutom uppfattar Rautavaara 

! Rautavaara i brev 11.3. 1992. 
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blockflöjtens möjligheter 
begränsade. 1 

volym och karaktär som mycket 

Förlaget Fazer har givit Taffelmusik ut 
bevisar styckets populäritet. 

1 Rautavaara brev 11.3. 1992. 

flera upplagor, vilket 
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6.7. Herman Rechberger (f. 1947) 

Herman Rechberger, född i Österrike, flyttade till Finland 1970 och 
fick finländskt medborgarskap 1974. Han studerade komposition 
för Aulis Sallinen, elektronisk musik för Osmo Lindeman, samt flera 
instrument, bl. a. blockflöjt för Olli Ruottinen vid Sibelius
Akademin. Rechberger avlade diplomexamen i komposition 1977,1 
Han ledde Rundradions experimentstudio 1979-84. Flera av hans 
blockflöjtkompositioner med elektroniska inslag har skapats under 
denna period. Rechberger har konserterat aktivt med Sonores 
Antiqui, Köyhät Ritarit och pä egen hand. Han har specialiserat sig 
pä medeltids- och renässansmusik samt nutida musik och har ofta 
själv framfört sina egna verk. 2 

Mikko Heiniö beskriver Rechberger som tonsättare: 

"Rechberger är tilI typen en fantast och en naivist, som 
älskar det musikaliska rämaterialet. Han är snarare en 
ljudkonstnär i stil med Kagel än en skapande musiker i 
traditionelI mening. Han intresserar sig snarare för 
helheten bestäende av heterogent färgstarka klangblock 
än för en formellt disciplinerad strukturering. "3 

Rechbergers egen kommentar tilI Heiniös beskrivning av honom 
som tonsättare är, att detta är sant för bara en del av hans 
produktion. Hans musik har ofta en numerisk bakgrund, bl.a. har 
Rechberger använt binärsystemet i sina stycken för slagverk.4 

Rechbergers blockflöjtmusik tycks dock sällan ha numerisk 
struktur, och en del av de verk som kommer att presenteras här 
faller inom den av Heiniö beskrivna kategorin. 

Karakteristiskt för Rechberger är att han komponerar frän en 
utövande musikers synvinkel. Eftersom han själv är virtuos, 
använder han blockflöjtens alla uttrycksmedel, och eftersom han är 
en improvisatorisk begävning, är det naturligt för honom att skriva 
även grafiska notationer som närmast ger associationer till 
improvisation. Rechberger utför gärna klangliga experiment, t.ex. 
med preparerad blockflöjt, men ä andra sidan har kompositionerna 
starka anknytningar tilI äldre musik och gamla 
improvisationstraditioner. Blockflöjten är för honom, efter hans 
egna ord, bara en utvidgning av rösten och därför ett naturligt 
instrument att uttrycka sig med.s 

1 Dahlström 1982, 456. 
2Pinnish Composers, Rechberger. 
3Heiniö 1986, 43. 
4 Rechberger i intervju 16.7. 1992. 
SRechberger i intervju 21.2. 1989. 
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Rechberger har framfört praktiskt taget alla sina bIockflöjt
kompositioner. När jag nedan taIar om framföranden av hans 
musik, utgår jag ifrån att blockflöjtisten har varit tonsättaren själv, 
om inte annat har antytts. Andra blockflöjtister har sällan spelat 
Rechbergers musik. Dels beror detta på svårigheterna att förstå 
grafisk notation, dels kanske på rädslan att tolka musiken "fel", 
eftersom tonsättarens egen tolkning anses vara "rätt" . Då och då 
köps Rechbergers partitur som grafik utan avsikt att spela 
musiken.' 

6.7.1. Solostycken och kammarmusik 

1. ... aqui estou para depositar vergonha e lagrima (1980)2 

1. amanhecera (sopranblockflöjt) 
2. lagrima (basbIockflöjt) 
3. justic;;a (altblockflöjt) 

Musiken utgörs av fria fantasier över en dikt av en portugisisk poet 
Carlos Drummond de Andrade. Diktens namn betyder "Här står jag 
för att deponera hat och tårar". Den har skrivits under 
militärdiktaturen i Portugal. Dikten hänvisar enligt Rechberger 
möjligen till avrättning, och den beskri ver den maktlösa 
människans känslor.3 

1 stycket används proportionell notation, d. v .s. långa noter ges 
mera utrymme och korta noter skrivs tätt. Traditionella notvärden 
har ibland noterats för att underlätta tolkningen av tonernas längd 
eIler för att visa en speciell rytm, men tidsvärden är alltid 
ungefärliga eftersom kompositionen inte anger någon taktart eIler 
metronomsiffra. Den proportionella notationen är vanlig hos 
Rechberger. Tonhöjderna fixeras antingen på vanliga notlinjer eIler 
med blockflöjt-tabulatur, som visar fingersättningen. Några 
improvisatoriska ställen förekommer i satsen Justic;;a, men annars 
är notationen ganska detaljerad. 

'Rechberger i intervju 16.7. 1992. 
2H:fors, SMTK. 
3Rechberger i intervju 16.7. 1992. 
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Notexempel 9. Första raden av satsen Amanhecera för 
sopranblockflöjL Proportionell notation och tabulatur för 
mikrointervallerna. Ä ven tonen h efter dubbelstrecket är något 
falsk när den spelas med angivet grepp på barockblockflöjt. 

Dynamikbeteckningar har inte skrivits ut, men i de flesta fall följer 
dynamiken automatiskt av de tekniker som används t.ex. 
multifonerna och de mycket höga tonerna är starka och fingerslag 
på hålen utan att spelaren blåser är svaga. Det är vanligt hos 
Rechberger att inte ange dynamiken. Antagligen vilI han ge 
tolkningsfrihet åt musikern, eftersom hans musik ofta innehåller 
slumpmässighet även när det är fråga om tonhöjd eIler form. 

Den första satsens namn "amanhecera" betyder "morgonstund". 
Block-flöjtisten hanterar i början av satsen även bjällror (smalI 
bells), som kan hänga t.ex. från notstället. Bjällrorna symboliserar 
morgongryningen. Mikrointervaller används rikligt och Rechberger 
ger fingersättningar för dem. Amanhecera spelas på sopran
blockflöjt och har den ljusaste karaktären av de tre satserna. 

Lagrima (= gråt) spelas på basblockflöjt. Satsen är en klagovisa, som 
får sin gråtande karaktär av att exeku1Ören sjunger och spelar 
samtidigt, vilket förvränger blockflöjtens ton. Denna teknik är 
vanlig hos Rechberger, men sällan har han använt den lika 
genomgående och virtuost som i detta stycke. Melodiken med sina 
snabba figurationer och drillar påminner om den arabiskt 
influerade folkmusiken i Portugal och Spanien. Sångstämman har 
ofta sin egen melodi och rytm samt specialeffekter, glottisattacker, 
frullato och sputato (se notex. 10). 
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Notexempel 10. Lagrima, andra raden. 

Den sista satsen Justiya, (= Rätten), spelas på altblockflöjt och 
beskri ver avrättningen. 1 Den börjar mycket svagt med rytmiskt 
fingerslag på fingerhålen och ökar stegvis mot slutet där 
blockflöjtisten ges instruktioner att först improvisera melodiskt och 
sedan utföra en extatisk "sound improvisation", vilket antagligen 
innebär ett omelodiskt uttryck med rikliga specialeffekter. Stycket 
slutar nästan ohörbart svagt med en kort repris från början av 
satsen. Satsen har nästan helt noterats med tabulatur. Rytmiken är 
influerad av latinamerikansk musik.2 

2. Consort music 6 - The Flute Garden -
for 12 recorders 

Consort music 6 är tillägnad den holländska 1600-talstonsättaren 
Jacob van Eyck, vars blockflöjtmusik citeras i stycket i de s.k. 
mobilerna. Styckets underrubrik "The Flute Garden" hänvisar tilI 
van Eycks blockflöjtmusiksamling "Der Fluyten-Lusthof". Det 
engelska ordet "consort" kommer från latinets "consortium" 
(kamratskap). U nder 1500- och 1600-talen betydde consort 
"kammarmusikstycke" men också "ensemble".3 En blockflöjt-consort 
på tre tilI sex blockflöjter i olika storlekar var en vanlig 
sammansättning under renässans och tidig barock. 

Consort Music 6 har skrivits för fyra altblockflöjter, fyra 
tenorblockflöjter och fyra basblockflöjter, vilket är en utvidgning 
av de traditionella consortsammansättningarna. 1 den andra hälften 
av stycket byter två altblockflöjtister till sopran respektive 
sopranino. Rechberger utnyttjar en så ovanlig besättning som tolv 
blockflöjter för att kunna använda fältteknik. Klangen av en sådan 
ensemble är mjuk och homogen, och i det avseendet är den lika 

lRechberger i intervju 16.7. 1992. 
2Rechberger i intervju 16.7. 1992. 
3Heiniö 1979, 155. 
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lämplig att bygga upp klangfält med som en stråkorkester. En 
motsvarande ensemble bestående av moderna trä- eIler 
bleckblåsinstrument skulle antagligen vara aIltför skrällig för 
denna teknik. 

Proportionell notation har använts i hela stycket, till och med där 
notskriften annars är traditioneil. Musikerna skall följa en exakt 
sekundkarta, och därför är en sekundameter nödvändig. Rech
berger rekommenderar även dirigent vid framförandet av stycket. 
Detta är avgjort en god ide, eftersom det annars kan vara svårt att 
hålla ihop stycket. 

Consort music 6 består dels av fri aleatorisk sats, dels av mobiler. 
Mobilerna har byggts så att blockflöjtisterna samtidigt spelar olika 
melodier ur "Der Fluyten Lust-hof" i olika tempon. van Eycks musik 
består av variationer över dåtida kända visor. Själva melodin har 
skrivits med långa notvärden, och varje variation blir snabbare och 
mera virtuos. Denna övergång från långa till korta notvärden har 
utnyttjats i mobilerna så att några stämmor har melodier i lugnt 
eIler moderat tempo, andra har mycket snabba passager. En del 
stämmor kan samtidigt spela någonting annat än van Eyck-citat, 
t.ex. aleatoriska tonmoln (s.6, 4'25" - 4'34", notex. 11). 

Mobilerna utgör ett slags klangfält, eftersom de olika melodierna 
som klingar oberoende av varandra bildar en tät vävnad, i vilken 
inga ackord kan urskiljas. Där citat inte används, byggs klangfälten 
upp av fritt tonmaterial, t.ex. av kluster. 1 dessa oskillerar de 
enskilda tonerna eit kvarttonsteg kring huvudtonen (notex. 12) 
eIler har en speciell klangfärg såsom frullato. Därtill används 
tonmoln som består av improvisatoriska löpningar, multifoner, 
samtidigt sjungna och spelade toner etc. De flesta klangfält är 
kombinationer av van Eyck -citat och annan klangmassa. Bäde i 
mobilerna och i den fria satsen är det fräga om aleatorisk 
kontrapunkt, vari de samtidigt klingande tonkombinationerna är 
mer eIler mindre slumpmässiga. 
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Notexempel 11. Mobile 
tenorblock-flöj terna 
basblockflöjterna. 

i altblockflöjterna, aleatoriska löpningar 
och fria van Eyck-allusioner 
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Notexempel 12. Början av Consort Music 6. WR weisses Rauschen, 
brus. Kluster med kvarttonstegsvävningar. 

Mot slutet av stycket blir handlingen alltmer extatiskt liksom ivan 
Eycks variationer. 1 styckets början förekommer korta van Eyck -
citat då och då med relativt långa notvärden. Så småningom blir 
citaten längre och hetsigare och i slutet spelar de fyra översta 
stämmorna ett oavbrutet citat i snabba sextondelslöpningar (notex. 
13). 
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N otexempel 13. Snabba löpningar i de översta stämmorna. 
Basblock-flöjtisterna sjunger och spelar samtidigt samt byter tili 
aleatorisk sats. 

Consort music 6 är ett fyrverkeri av blockflöjtens olika 
speltekniker, men i det här fallet tycks detta inte vara tomt 
effektsökeri. De olika spelsätten bidrar med särskilda klangfärger, 
som utgör texturen i klangytorna. Melodierna i citaten har relativt 
litet kromatik, vilket gör klangen i citatfälten öppnare och ljusare 
än i en fullständigt kromatisk tonrymd. 

Consort music 6 har givits ut av Jasemusiikki 1991. Verket har 
hittills aldrig uppförts. 1 

3. Consort on an Egg 2 

för ett blåsinstrument, ett knäppinstrument och ett 
tang en tinstrument 

1 detta verk har Rechberger inte specificerat vilka tre instrument 
som skall användas, men de skall höra tili de ovan nämnda 
kategorierna. 1 notskriften har han använt renässans- och 
barocktidens tabulatur-notationer för dessa instrumenttyper. Det 
är kanske därför naturligast att spela stycket med den tidens 
instrument. Som blåsinstrument föreslår Rechberger blockflöjt eiler 

1 Rechberger i intervju 16.7. 1992. 
2H:fors. SMTK. 
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skalmeja, som knäppinstrument gitarr eIler luta, och som 
tangentinstrument cembalo, celesta eiler piano,l 

Stycket har inspirerats av en mälning av Hieronymus Bosch (ca 
1450-1516), i vilken musiker sjunger och spelar i ett ägg. 2 

Notbilden är speciell: pä ett stort blad har ritats ett ägg i vilket det 
finns rutor, som innehäller tabulaturerna. Varje musiker har sin 
egen avdelning inom ägget. Avdelningarna innehäller flera smä 
rutor i vilka det finns olika tabulaturtyper och olika tontexturer. 
Rutornas spelordning fär var och en välja själv. För 
bläsinstrumentet har använts en siffertabulatur, i vilken skalans 
toner har numrerats. 

Bild 3. Hieronymus Bosch, Concert in an Egg. Lille, Musee Wicar. 

Consort on an Egg har alltsä inte komponerats särskilt för blockflöjt, 
men verket är intressant dels därför, att det har framförts rätt 
mycket och oftast just med blockflöjt som bläsinstrumentet,3 dels 
därför att det kompletterar bilden av Rechberger som tonsättare. 
Rechberger fär ofta sina ideer frän utommusikaliska källor. Här är 
utgängspunkten visuell och tav lan i fräga är från renässanstiden. 
Likadan bakgrund har orkesterverket Himojen puutarha (Lustarnas 
trädgärd), som ocksä har inspirerats av Bosch. Ä ven noternas 
grafiska utformning är typisk för Rechberger, säsom intresset för 
äldre notationer. Under renässans och tidig barock brukade man 
inte heller specificera de instrument som musiken var skriven för. 
Stycket har alltsä en stark förbindelse med renässans- och 
barockkultur, men samtidigt är det vär tids musik p.g.a. sin öppna 
form och sina slumpmässiga harmonier. 

1 Rechberger intervju 16.7. 1992. 
2Rechberger intervju 16.7. 1992. 
3Rechberger intervju 16.7. 1992. 
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4. dolce ma non troppo (1979-80)1 
for 1 recorder player and 1 percussionist 

Blockflöjtisten spelar pä sopranino, sopran, alt (öppningen 
fotstycket tillsluten med tejp) och bas. 

1 slagverkspelarens instrunetarium ingär tam-tam och sträke, tre 
koppar och tre kristallglas med olika mängder vatten, ett 
stränginstrument med tre lösa strängar som spelas med 
strumpstickor, stora bäcken, flexaton, klockfjäder, tamburin, stor 
klocka, hängande japanska tempelklockor, okarina, orgelpipa, 
stenklockor, crotales och kulspetspenna. 

Stycket är till stora delar aleatoriskt, men även traditioneIl notation 
förekommer. Melodistumparna är allusioner, minnesbilder, som 
päminner om renässansmusik men stärs av multifoner och snabba 
aleatoriska passager. Stycket innehäller en stor mängd överblästa 
toner, som antingen blir mycket höga och starka toner, vars tonhöjd 
inte kan förutsägas, eIler multifoner. Detta ger blockflöjten en nägot 
perkussiv karaktär, vilket kanske är ändamälsenligt i en duett med 
slagverk. Rubriken hänvisar möjligen till detta: dolce - ma non 
troppo! 

Basblockflöjten är huvudinstrumentet i stycket; de andra block
flöjterna används bara som färgklickar. Växelverkan mellan 
blockflöjten och den färggranna slagverksektionen är livlig. Pä ett 
ställe retar blockflöjten slagverket: mitt i en renässansmelodi som 
slagverket ackompanjerar, kommer aleatoriska passager. Slag
verkspelaren spelar ibland efter, ibland före blockflöjtisten. Till slut 
ger slagverkspelaren upp och slagverkstämman blir kakofonisk. 

Detta är ett av de mänga sätt som Rechberger har använt för att 
kombinera gammaloch modern tontextur. Humor är vanligt i 
Rechbergers musik. Dissonans och kakofoni är inte i och för sig 
humoristiska för honom, vilket kanske kunde antas pä basen av 
detta exempel. Moderna och traditionella stilar tycks vara för 
honom jämställda och oftast flyter de i hans verk samman utan 
ursäkter. 

Herman Rechberger har framfört "dolce ma non troppo" med Tim 
Ferchen i början av 1980-talet. En basklarinettist bad Rechberger 
att arrangera stycket för basklarinett och piano, vilket han gjorde 
och gay stycket ett ny tt namn, "Szene am".2 Szene am är inspelad 
pä skivan Himojen puutarha. 

1H:fors, SMTK. 
2Rechberger i intervju 16.7. 1992. 
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5. Eyktime (1990) 
(in honorem Jacob van Eyk jr) 
for recorders (fld. piccolo, A, T, B) and guitar 

Eyktime är ett ensatsigt stycke för blockflöjt och gitarr. 
Blockflöjtisten spelar sopranino, alt-, tenor- och basblockflöjten. 
Eyktime har komponerats till Jacob van Eycks ära. Consort Music VI 
(se ovan) är tillägnad samma van Eyck. 

Notationen är exakt och oftast traditionelL Tonspråket kombinerar 
atonal stil med citat från van Eycks Der Fluyten Lust-hof. 1 slutet 
av stycket finns även minimalistiska drag. 1 Där upprepar gitarren 
samma figur med smä variationer i 36 takter (se notex. 15). 
Figuren framkallar en tonartskänsla i G-dur, men blockflöjten 
trotsar tonarten med sin atonala stämma. 

Likartade tonala centra uppstår vid gitarrens orgelpunkter, Lex. i 
takterna 60-67 (se notex. 14). Orgelpunkterna är på toner, som hör 
till G-dur- eIler mollskalan. Gitarren spelar orgelpunkter på tonerna 
d (takterna 60-67 och 209-217), g (takterna l35-140), a (takterna 
79-81), fiss (takterna 166-168) och b (takterna 190-202). Takterna 
142-145 är ett undantag från regeln, eftersom gitarrens 
orgelpunktton där är dess. Det kan inte pAstås, att stycket skuIle gå 
i G-dur, eftersom funktional harmonik inte används och melodiken 
är atonal eIler fritonal. Orgelpunkterna skapar emellertid ett "G
landskap",2 som är ett förenande element i verket. 

N ågra specialtekniker används i blockflöjtstämman, t.ex. chevroter
vibrato, multifoner och mikrointervaller. En teknik, som 
förekommer flera gånger är "pitchbend above bevel", d.v.s. en 
långsam labialvibrato (se notex. 14). Polyrytmik av samma typ som 
i notex. 14 förekommer särskilt i gitarrstämman. I avsnittet Meno 
mosso (takterna 147-161) spelar tenorblockflöjten ett varierat citat 
ur van Eycks Fantasia & Echo3 och gitarren har en polyrytmisk 
orgelpunkt på d. 

lRechberger i intervju 3.11. 1992. 
2Rechberger i intervju 10.1 L 1992. 
3van Eyck 1986, 20. 
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N otexempel 14. Takterna 66-67. Altblockflöjten och gitarren har en 
gemensam orgelpunkt pä d, som störs av blockflöjtens vibrato och 
pitchbend samt aleatoriska figurationsnoter. 1 takt 68 börjar 
blockflöjten en citat ur van Eycks "Philis schoone Harderinne".1 

Rechberger säger själv att Eyktime bestär av tema och variationer. 
Variationerna är emellerHd inte traditionella regelbundna avsnitt i 
vilka temat och harmoniföljden genomgär smärre förändringar. 
Variationerna i Eyktime har byggts in i varandra och kronologin 
har brutits, vilket gör det svärt att identifiera likheterna.2 Den 
spontana uppfattning som man fär av stycket är inte 
variationsformen utan att det är en fri fantasi över motiv frän van 
Eyck. 3 Under styckets lopp använder Rechberger flera teman ur Der 
Fluyten Lust-hof. Tonmaterialet spinner hela tiden vidare utan att 
äterkomma eIler att hörbart päminna om föregäende avsnitt. Enligt 
Rechberger är styckets struktur matematisk. 1 konstruktionen har 
han använt bl.a. geometriska serier, Furies serie och Fibonacci
serien. Rechberger har dock avvikit frän den matematiska formeln 
om den inte har gett ett tillfredställande resultat.4 

Eyktime beställdes av duon Rabbe Forsman och Seppo Siirala5 och 
därför var stycket ursprungligen tillägnat dessa musiker. När 
stycket var färdigt, beslöt Forsman och Siirala emellertid att inte 
spela det eftersom det enligt Siirala var otacksamt både för 
gitarren och för blockflöjten. 6 Forsman kritiserade bl.a. 
specialeffekterna i slutet av stycket. Han ansäg, att de var svära att 
utföra och att ähörarna ändä inte skulle hinna höra skillnaden 

Ivan Eyck 1986, 43. 
2 Rechberger i intervju 3.11. 1992 och 10 .11. 1992. 
3Plöjtisten Mikael Helasvuo beskrev Eyktime som "tajunnanvirtaa" (flöde av 
associationer). Helasvuo i intervju 10.11. 1992. 
4Rechberger i intervju 3.11. 1992. 
5Porsman i intervju 9.11. 1992. 
6Siirala i intervju 8.10. 1992. 
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mellan den normala och den avvikande tonen i det snabba tempot.) 
(Se notex. 15.) Rechberger medger, att Eyktime antagligen är det 
svåraste som han har skrivit för blockflöjt.2 

Notexempel 15. Takterna 237-238. Sopranino spelar normala toner 
(n.), frullato-toner och något "för höga" sputato-toner betecknade 
med triangel och plus ovanför noten. Tempo är Allegro assai, ) = 
120 M.M. 

Eyktime uruppfördes i samband med Tammerfors Biennale 27.2. 
1992 av Mikael Helasvuo, flöjt, och Jukka Savijoki, gitarr. Enligt 
tillgängliga uppgifter har stycket ännu inte uppförts med blockflöjt. 
Recensenten Johan Tallgren skriver att stycket var "en resa igenom 
ett flertal olik [sic] musikkulturer och epoker" och att "Indisk raga 
och sensuellt doftande sydländsk kolorism är i Eyktime mycket 
närmare varandra än reella verkligheten". Tallgren jämför verket 
med Luciano Berios Folk Sonas, men lämnar en öppen fråga om 
Rechberger lyckas föra fram sina ideer lika livskraftigt som Berio.3 
Helasvuo anser att stycket förlorar mycket av sin karaktär när det 
framförs med tv ärflöjt i stället för blockflöjt. De fyra olika 
blockflöjterna ger var sin färg åt stycket, och detta kan inte 
imiteras med tvärflöjten.4 

6. II Fa-To-Re (1978) 
Altblockflöjt solo 

II Fa-To-Re är en fantasi för soloblockflöjt som har tillägnats 
Michael Praetorius. 5 Tontexturen består till en stor del av 
aleatoriska "Tonwolke", tonmoln som är berikade med 
specialartikulationer. Notationen för dessa är Rechbergers egen. 
Långa avsnitt i stycket har skrivits med traditionell notation utan 
specialeffekter, men stilen är atonal i hela stycket. Till och med 
taktstreck har använts, men taktarten byts takt för takt. 

) Forsman i intervju 9.11. 1992. 
2 Rechberger i intervju 16.7. 1992. 
3Tallgren 1992. 
4Helasvuo i intervju 10.11. 1992. 
SFuga 3022. 
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Taktarterna är oregelbundna, Lex. 13/8 och 11/ 8 + 1/16. 
Tonomfånget har utvidgats upp till d4, och Rechberger har gett 
förslag till fingersättningar för de högsta tonerna. 

En senare version av II Fa-To-Re har inspelats av tonsättaren på 
skivan Himojen puutarha. Denna version kom till år 19801 efter att 
en kanadensisk blockflöjtist, Peter Hannan, hade bett Rechberger 
att göra en förkortad version av stycket.2 Blockflöjtens långa 
recitativ i mitten av stycket har lämnats bort. Recitativet utgör 
största delen av verkets traditionellt noterade avsnitt. Att lämna 
bort detta avsnitt gör stycket mera enhetligt. Ordet "tonmoln" 
beskri ver den senare versionen särskilt bra, eftersom den består 
av olika effektgrupper snarare än melodier. 

Rechberger själv har framfört både den längre och den kortare 
versionen av II Fa-To-Re vid olika tillfällen.3 Stycket uppfördes av 
Rechberger t.ex. i Sara Hildens museum, Tammerfors, i oktober 
1983. 4 

Att stycket har tillägnats Praetorius hänvisar knappast till något 
gemen-samt drag mellan Praetorius musik och tonmaterialet i II 
Fa-To-Re. Det torde vara fråga om en hyllning tilI en gammal 
mästare, vars traditioner Rechberger fortsätter på sitt eget sätt. 

7. L'apparition de Papageno (1989)5 
för en blockflöjtist-skådespelare och tonband (eIler tonband och 
fåglar) 
Olika blockflöjter, okarina, munspel, skalmeja etc. 

L'apparition de Papageno, Papagenos uppenbarelse, komponerades 
och uruppfördes i Paris 1989. Vid uruppförandet hade Rechberger 
levande burfåglar på scenen, som kvittrade under framförandet 
och reagerade till musiken. 6 Vid följande framförande av stycket i 
Viitasaari, Time of Music 1991, hade fåglarna ersatts med fågelsång 
på tonband. På tonbandet finns även citat ur Mozarts opera 
Trollflöjten. Därtill visades en video av Antti Maasalo, som hade 
bl.a. fågelmoti v.7 

lFuga 3022. 
2Rechberger i intervju 3.11. 1992. 
3 Rechberger 1 mtervju 3.11. 1992. 
4Tuomisto 1983. 
5H:fors, SMTK. 
6Rechberger i intervju 16.7. 1992. 
7 Viitasaari 1991; jag var själv på konserten. 
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Partituret till detta egendomliga stycke, som i konsertprogrammet i 
Viitasaari kallades en miniopera, innehåller vanliga noter, grafisk 
notation oeh musikgrafik. Ett exempel på musikgrafik är en påfågel 
gjord av olika noter. Dessutom ingår tre brev från Papageno till 
Papagena, vilka exekutören skall läsa upp, samt 
handlingsinstruktioner. Spelaren skall t.ex. dra bitar av chiffongtyg 
ur instrumenten och kasta dem i luften. Händelseförloppet har 
ritats på en sekundkarta, men bara ungefärligt, så att en viss grupp 
av aktioner sker under en viss tid. De me10dier som skrivits med 
vanlig notation innehåller drillar, kromatik och sekvenser eIler 
upprepning oeh variering av enkla motiv. 

1 L'apparition ... har Papageno en större roll än i TrolIflöjten; han har 
blivit huvudpersonen med sina flöjter oeh fåglar. EIler har fåglarna 
huvudrolIen? Enligt programbladet är det frågan om en VlSlOn om 
en fredlig samvaro mellan människan oeh naturen, där människan 
kan lära sig av naturen och inte bara härska över den. Men 
Papagenos fåglar har en egen vilja oeh de flyttar tm Olivier så att 
aIlt blir tyst hos Papageno - bara coq au vin stannar hos honom. 1 

Ändå är slutet inte tragiskt. Hela styeket har en gemytIig karaktär. 
Överhuvudtaget går Rechbergers musik ofta i en positiv anda, 
vilket är något ovanligt inom modern musik. 

L'apparition de Papageno är alltså musikteater, i vilken musikern 
har stora friheter beträffande både musik oeh annan handling på 
scenen (en av handlingsinstruktionerna var "any kind of 'operatie' 
action"). Vid fram-förandet i Viitasaari delade Rechberger ut några 
bloekflöjter även till publiken, som då fick delta i musiken hur de 
ville. 2 Detta är en speciell möjlighet med bloekflöjten, eftersom 
många kan spela den oeh vem som helst kan få något ljud ur den. 
Man skulle inte på samma sätt kunna dela ui dyrare och ömtåligare 
instrument såsom violiner eIler klarinetter till okända människor i 
publiken och hoppas att de skulle kunna medverka i stycket på ett 
ändamålsenligt sätt. 

8. Pan3 

for tenor recorder so10 

Pan är ett virtuost oeh lidelsefullt stycke, vars uttryek doek tonas 
ned av tenorblockflöjtens mjuka klang. Rechberger använder här 
proportionell notering på vanligt notsystem, men även aleatorik 
förekommer. 

1 Viitasaari 1991. 
2Viitasaari 1991; jag var själv päkonserten. 
3H:fors, SMTK. 
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Tonspråket är genomgående modernt utan några citat eIler 
allusioner. 1 materialet finns två förenhetligande faktorer: olika 
tremolon och en snabb figuration med mikrointervaller, som 
upprepas flera gånger i oförändrad form. 1 slutet av stycket sjunger 
spelaren en orgelpunkt på tonen f. 

Stycket är absolut musik utan utommusikaliska gester. Rechberger 
säger att Pan-motivet är någonting som han alltjämt har i 
utveckling och som ofta tjänar som grundide tilI improvisation. Pan 
liknar en sådan improvisation, men den här gången har den 
noterats.! På ett sätt följer Pan Jacob van Eycks traditioner; van 
Eycks blockflöjtmusik består ju av improvisatoriska variationer 
över kända melodier. 

Uruppförandet ägde rum 1989,2 som antagligen var även 
kompositionsåret. 3 

9. pp (pianissimo) (1982)4 
fur präparierte Tenorblockflöte 

1 detta stycke täcks tenorblockflöjtens labium med en tejpremsa så 
att den lägsta tonen ändå kan klinga med minimalt lufttryck. 
Stycket har mycket exakt tabulaturnotation och upptar varken 
improvisation eIler aleatorik. 

f II 1 1IIIIIIIillUIIIIIII 11111111 I I 1 filI (111 
JY x~ ®------.-f)-
: -; 

Notexempel 16. Början av pp. 

Rytmen noteras på den översta raden, fingersättningarna och 
noterna på den andra. De notsystemliknande linjerna visar 
lufttrycket (på lägsta linjen nästan obefintligt, på högsta linjen 
extremt högt lufttryck). Citat från Greensleeves- variationerna har 
använts på två ställen (notex. 17), vilket anknyter stycket till 
traditioneIl blockflöjtmusik, trots att dess karaktär annars är 
experimenterande. Citaten har emellertid alienerats i och med att 
blockflöjtisten sjunger en baston samtidigt som han spelar i det 
första citatet, vilket förvränger blockflöjtens ton, och använder 
sputato-artikulation i det andra citatet. 

! Rechberger i intervju 16.7. 1992. 
2SMTK informationsbas. 
3 Rechberger i intervju 16.7. 1992. 
4H:fors, SMTK. 



61 

Notexempel 17. Citat från Greensleeves. 

Tejpremsan på labiet gör tonen mycket svag och hindrar 
övertonsseriens grundton att klinga med normalt eIler högt 
lufttryck. Rechberger har sagt om stycket: "Tämä Pianissimo
niminen kappale on niin hento, että se pitää soittaa yleisön 
keskellä, jotta kaikki yläsävelet kuuluisivat. "1 Se även Bilaga 1 för 
anvisningar till pp. 

10. Pre-inter-post-Iudium (1975)2 
an action for one woodwindplayer-actor or treble recorder and live 
electronics and slide projection 

N otationen av detta stycke ligger någonstans mellan grafisk 
notation och musikgrafik. Partituret innehåller ingen 
teckenförklaring och sålunda har exekutören stora friheter isin 
tolkning. Tecknen hänvisar närmast till ton-texturen; rytm eIler 
tonhöjd anges ingenstans i stycket. Exekutören fär delvis bestämma 
tecknens spelordning själv. 

Figur 5. Schematisk bild av styckets mellersta avsnitt. 

Pre-inter-post-Iudium kan spelas med vilket träblåsinstrument 
som helst. Altblockflöjt har ändå särskilt nämnts på pärmen (one 

1 Tuomisto 1982. "Detta stycke, Pianissimo, är så fragilt, att det måste spelas 
mitt i publiken för att alla övertonerna skulle hÖras." 
2H:fors, SMTK. 
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woodwindplayer-actor Of treble recorder). Rechberger själv spelar 
stycket med altblockflöjt i en inspelning gjord tillsammans med 
Otto Romanowski som elektfonikoperatör. 1 Under framförandet 
visades detaljer av partituret i diabilder.2 

Instrumentalisten skall faktiskt vara något av en skådespelare, 
eftersom han även skall läsa upp ord från partituret Såsom namnet 
Pre-inter-post-Iudium antyder har stycket tre avsnitt. 1 det första 
reciterar, viskar och ropar exekutören olika ord som börjar med 
"prce", i andra och tredje del en deklamerar han ord som börjar med 
"inter" respektive "post". 

Interaktionen mellan blockflöjtisten och elektronikoperatören är 
ett viktigt element stycket. Instrumentalstämman är högst 
improvisatorisk, och därför måste operatören reagera snabbt på 
vad blockflöjtisten gör. Elektroniken påverkar direkt blockflöjtens 
ton och exekutörens talröst med eko och andra förvrängningar. 

Pre-inter-post-ludium är musikteater liksom 
Papageno, och i likhet med L'apparition... har 
inslag. Tonspråket i inspelningen av Rechberger 
eftersom stycket är synnerligen impovisatoriskt, 
framförande låta mycket annorlunda. 

11. Suite frangaise pour flutes a bec (1984/85)3 
För sopranino, sopran, alt och basf en blockflöjtist 

1. Prelude non mesure (Bonjour maHre Couperin) 
2. Courante du Diable (Come stai Maestro Tartini?) 

L'apparition de 
det humoristiska 
var atonalt, men 
kan något annat 

3. Sarabande d'une ange invisible (Buenos tardes Padre Soler) 
4. Gigue pour GFH 

Prelude non mesure består till största del en av helnoter, men 
Rechberger ger följande direktiv: 

"Das Stiick ist nach der Art des gleichnamigen, 
improvisatorischen Präludiums [Couperin] konzipiert 
Der Ausfiihrende hat sich mit der Verzierungstechnik 
der wesentlichen (französischen) und der willkiirlichen 
(italienischen) Manieren vertraut zu machen, und die 
ganzen N oten entsprechend auszuzieren .. "4 

1 H:fors, SMTK nr 348. 
2 Rechberger i intervju 3.11. 1992. 
3H:fors, SMTK. 
4Rechberger, förord tili Suite fran~aise. "Stycket är koncipierat enligt stilen 
i det improvisatoriska preludiet /av Couperin/ med samma namn. Utföraren 
skaII bekanta sig med de franska och de italienska maneren, och utsira 
helnoterna enligt dessa .. " 
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Stycket skall alltså utsiras såsom man gjorde under högbarocken i 
likartade improvisatoriska preludier. Helnoterna bildar 11-
tonsrader, vilka Rechberger har använt sedan början av 1970-talet 
i stället för 12-tonsrader. Fördelen är, att man får flera intressanta 
permutationer av raden när en av den kromatiska skalans toner 
fa ttas. 1 Några av raderna har emellertid tio eiler tolv toner. 
Strukturen kommer dock att döljas av de fria utsirningarna vid 
framförandet. Prelude spelas på sopranino och sopranblockflöjt. 

Spelaren får följande råd inför Courante du Diable: "Dieses Sttick 
muss sehr virtuos gespielt werden. "2 Drillar är det väsentligaste 
elementet i Courante (liksom i förebilden, Sonata del diavolo av 
Tartini). Förutom de vanliga drillarna finns även frullato- och 
labialdrillar. Mikrointervaller används rikligt. Courante spelas på 
altblockflöjt. 

Basblockflöjtsatsen Sarabande d'une ange invisible har noterad 
taktart och taktstreck. De mest typiska melodiska intervallerna i 
satsen är olika sekunder. Blockflöjtisten sjunger och spelar 
samtidigt, ofta polyrytmiskt i förhållande till spelstämman, men 
sångstämman har en egentlig melodi bara tre takter. 
Sångstämman har oftast ett rytmiskt motiv eller 
omvänt pä tonerna g eIler G. Satsen fär en nägot 
övernaturlig karaktär av det samtidiga sjungandet och spelandet, 
eftersom kombinationen av dessa läter varken som människoröst 
eller som instrumentklang. 

Ibland har Rechberger vid uppförandet av Suite improviserat en 
Allemande-sats mellan Sarabande och Gigue,3 men i de tryckta 
noterna finns inga instruktioner för detta. 

Stilen i den sista satsen Gigue närmar sig neobarock, vilket är 
ovanligt hos Rechberger. Den rytmiska och melodiska schwungen är 
densamma som hos G.F. Händel, som satsen tillägnats, men melodin 
är fritonal och kryddad med kromatik. Tempobeteckningen är 
presto och taktarten 9/8, men taktstreck har inte noterats. Just när 
ähöraren har övertygats om att Gigue är ett stycke i snäll 
nybarockstil börjar ett klangexperiment där melodin spelas med 
dubbeltunga och spelaren samtidigt talar i olika intervaller 
(parlando in differenti intervalli). Satsen spelas med sopranino. 

1 Rechberger i intervju 16.7. 1992. 
2 Rechberger, förord till Suite franc.;aise. "Detta stycke skali spelas mycket 
virtuost. " 
3Rechberger i intervju 16.7. 1992. 
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Suite franvaise bygger på barockmusik både formellt och innehålls
mässigt: svitformen är typisk för barocken och de musikaliska 
ideerna har lånats från tre tonsättare från 1700-talet, Franvois 
Couperin, Giuseppe Tartini och Georg Friedrich Händel. Den spanska 
1700-talstonsättaren Antonio Soler har fått låna sitt namn endast 
för enhetlighetens skull, eftersom Sarabande ingenting har med 
Solers musik att göra. 1 De lånade grundideerna har gjutits in i ett 
modernt tonspråk. Denna teknik är vanlig hos Rechberger, och 
ibland har han gått så långt att han talar om en rekomposition av 
ett gammalt stycke. T.ex. orkesterverket Consort Music IV är en 
rekomposition av Tres Libros de Musica en Cifra para Vihuela, 
komponerad av Alonso de Mudarra 1546. 

12.Tabulatura dell'diavolo (1983)2 
Altblockflöjt (eIler annan blockflöjt) 

Detta stycke har inspirerats av Tartini på samma sätt som Courante 
du Diable. Tabulatura är ett studium av olika drillar: labialdrillen, 
tungdrilIen och den vanliga fingerdrilIen. TilI slut spelas med bara 
munstycket: öppningen täcks med handen och spelaren blåser olika 
vokaler in i labialhålet. Drillen uppstår genom kindernas aktiva 
verksamhet. 

Notationen är av samma typ som i "pp". Lufttryckskurvan har 
skrivits med hjälp av ett grafiskt randomprogram på Apple II 
dator. Det är meningen att drillen aldrig avbryts under hela 
stycket, och därför är cirkelandnings-teknik önskvärd vid 
framförandet. Rechberger skriver om tontexturen i stycket: 

"Durch die verschiedenen Blasintensitäten entstehen 
verschiedenste Schwebungen, Multiklänge, Zerrtöne 
sowie andere klngfarbliche [sic 1 Zufallsergebnisse. "3 

Ursprungligen hade Rechberger för avsikt att göra ett tonband till 
stycket, så att Tabulatura skulle kunna spelas antingen med bandet 
eIler som solostycke, men bandet gjordes aldrig. På tonbandet 
skulle ha funnits bearbetat material från musik av Tartini, t.ex. 
mikroin terv aUer. 4 

1 Rechberger i intervju 16.7. 1992. 
2H:fors, SMTK. 
3 Rechberger, förord tili Tabulatura dell'diavolo. "Genom de olika 
bläsintensiterna uppstär de mest olika svävningar, multifoner, brutna toner 
och andra slumpmässiga förändringar i klangfärgen." 
4Rechberger i intervju 16.7. 1992. 
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13. Treis Mythoi (3 Mythen ftir einen Blockflötisten) (1982) 

1. Pan 
2. Knossos 
3. Sirenen 

Notationen av Treis Mythoi (Tre myter) för blockflöjter och 
tonband är mycket speciell. Dels är det fråga om grafisk notation, 
som använder sig av noter och andra teeken, dels musikgrafik, 
d. v .s. bilder som ger associationer till improvisation. Satsen Knossos 
har visserligen notlinjer, men tonhöjderna är nästan alltid bara 
estimationer (se bilaga 2). De flesta tecknen har förklarats i en 
teckenförklaring, men tonhöjd och spelordning bestäms av 
blockflöjtisten. Enligt förordet suggererar notbladen både 
bakgrunden (Tonlandschaft) och det klingande resultatet. Ideerna 
till bilderna kommer från den grekiska mytologin och alla 
beskriver utbrytning från någon tvångssituation. 1 

Pan spelas på två blockflöjter samtidigt. Spelaren kan välja vilka 
två typer av blockflöjter som helst, utom basen. 1 vilken ordning 
klangskeendena (Klanggeschehen) kommer bestäms av spelaren. Pä 
tonbandet finns "ruhige Naturkulisse" (lugna naturkulisser). Pan 
symboliserar de krafter, inför vilka mänskliga och omänskliga 
varelser är maktlösa.2 

Knossos spelas på en preparerad skalmeja, en dubbelrör
bladsförsedd sopranblockflöjt och en tenorblockflöjt, vars öppning i 
fotstycket har tillslutits. Notbilden är en labyrint, på vars gångar 
nottecknen befinner sig. Notlinjerna följs från labyrintens centrum 
utåt. På tonbandet finns först aggressiva metalliska ljud, sedan 
bäckentremoli som rör sig stereofoniskt till höger och vänster och 
bildar eko. Deras uppgift är antagligen att ge intryck av labyrintens 
ekande gångar. 

Sirenen spelas med basblockflöjt. Spelaren skall identifiera sig med 
Odysseus som vilI höra sirenernas sång men har bundits fast vid 
masten på sitt skepp.3 1 partituret finns grekiska ord som spelaren 
skriker ut mitt i spelandet, befallningar som "Segeln ner!" och 
tidsord som "i dag", "en månad" och "aldrig". På tonbandet hörs 
stormen, sirenernas sång, starka interferenser och mikro
intervaller.4 Se notex. 18. 

1 Rechberger, förord tili Treis Mythoi. 
2Rechberger, förord tili Treis Mythoi. 
3Rechberger, förord tili Treis Mythoi. 
4Tuomisto 1982. 



66 

Notexempel 18. Sirenen. 

Satserna Pan och Sirenen har öppen form i och med att 
blockflöjtisten kan välja i vilken ordning han vilI läsa tecknen. 
Satsernas slutliga utformning beror pä exekutören eftersom 
tecknen är ungefärliga och tilläter flera tolkningar. Treis Mythoi är 
musikteater, i vilken musikern även är skädespelare och fär 
gestikulera, tala och röra sig pä scenen. Stycket uruppfördes i 
februari 1982 i en konsert av Korvat auki -föreningen i 
Helsingfors,l och senare även i Sara Hild€ns museum i Tammerfors 
hösten 1983.2 

14. Trio (1992)3 
for descant recorder, flute and clarinet 

Musiken i Trio för sopranblockflöjt, flöjt och klarinett (in b) präglas 
av lineär polyfoni, vilket är enastäende bland Rechbergers verk för 
blockflöjt. Den polyfona stilen och de harmoniska lösningarna 
päminner nägot om Hindemith. Varken konsonanser eIler 
dissonanser har undvikits. Harmoniernas utformning beror pä 
melodilinjernas sammanträffande. 

Spelsättet är traditionellt med undantag av nägra frullaton och 
blockflöjtens överblästa toner i takterna 39-41. Stycket gär i 

lTuomisto 1982. 
2Tuomisto 1983. 
3H:fors, SMTK. 



fld 

a 

d.in B 

fld 

a 

cl.inB 

v 

, 

.., 
.11 

v 

67 

regelbunden 4/4-taktart förutom i ett kort 
Adagiot spelar varje instrument var sitt solo 
två andra spelar långa toner. (Se notex. 19.) 

ur.:A mW.lra. 

'V 

Notexempel 19. Sopranblockflöjtsolo i Adagio. 

Adagio-avsnitt. 1 
fri rytm medan de 

Verket består av fyra avsnitt: Allegretto, Adagio, piti Adagio och 
Allegro. Notexempel 20 från Allegretto demonstrerar några 
karakteristiska drag i avsnittet. Blockflöjten har tretonsmotivet c
d-ess i takt 11 och d-e-f i takt 12. Detta motiv förekommer i 
blockflöjt- och flöjtstämman både uppåt- och omvänt nedåtgående. 
Blockflöjten har en kort frullatoton på sista slaget i takt 12. Flöjten 
har tonrepetition, vilket förekommer i oIika rytmer i Allegretto och 
i Allegro. 
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Notexempel 20. Allegretto; takterna 10-13. 

Det solistiska avsnittet Adagio efterföljs av piti Adagio. Piti Adagio 
har ett statiskt karaktär p.g.a. de långa notvärdena, den 
regelbundna rytmen och de oupplösta dissonanserna, som inte 
leder någonstans. 

II 
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Notexempel 21. Adagio; takterna 65-69. 

1 det sista avsnittet utnyttjar Rechberger sådana polyfona tekniker 
som kanon och kräftrörelse. Början av Allegro, (takterna 82-94), är 
en sträng oktavkanon. Fr.o.m. t. 95 blir imitationen friare. 
Blockflöjtstämmans takter 110-133 är en kräftinversion av 
takterna 10-33 i Allegretto, frånsett takterna 13,14, 16 och 17. (Se 
notex. 22.) 
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Notexempel 22. Allegro; takterna 130-133. Jämför 
blockflöjtstämman här och i takterna 10-13 (notex. 20). 

Kombinationen av blockflöjt, modern flöjt och klarinett är ovanlig. 
Jag har själv spelat stycket och upptäckt, att balansen fungerar bra. 
Altblock-flöjten skulle antagligen bli överröstad, men 
sopranblockflöjten klingar så högt att sådana problem inte 
förekommer (märk att sopranen klingar en oktav högre än 
noterad). Flöjt- och klarinettstämmorna isin tur har skrivits så lågt 
att de inte tävlar med blockflöjten som översta stämma. 

Trio hör till en serie pedagogisk kammarmusik, som Suomen 
musiikin-opettajien liitto har beställt av finländska tonsättare. Hela 
serien publiceras hösten 1993. Kompositionerna i serien skall vara 
på grundkursnivån 1/3 3/3. Enligt Rechberger har Trio 
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accepterats i serien som ett stycke pä den lättaste nivän (1/3).1 Jag 
anser dock, att styckets svärighetsgrad har underskattats och borde 
egentligen vara 3/3 eIler tilI och med I. Eleverna som är pä nivän 
1/3 - 2/3 skulle ha svärigheter med rytmen och intonationen. Det 
längsamma avsnittet piti Adagio är speciellt besvärlig i dessa 
avseenden. 2 

15. The Vision af Tondal (1981)3 
for 4-channel tape, recorders with live electronics and slides ad 
libitum. 

Blockflöjtisten hanterar följande instrument: 
2 sopraninon 
alt- och tenorblockflöjter med kontaktmikrofoner 
preparerad altblockflöjt (fotstyckets öppning tillsluten) 
renässanssopran blockflöj t 
basblockflöjt 

The Vision of Tondal baserar sig pä en triptyk av Hieronymus 
Bosch, Den yttersta domen (även kallad Tondal-visionen), frän 
vilken man visar diabilder under framförandet. Bosch har mälat 
fasaväckande bilder av demoner och monster som torterar själar pä 
de mest fantasifulla sätt. U nder 1400-1500-talen var bilderna 
antagligen avsedda att avskräcka människorna frän synd genom att 
de visade det fruktansvärda öde som följer av ett syndigt liv. 
Under värt sekel har Bosch varit en förebild för surrealister p.g.a. 
den gränslösa fantasin.4 

Pä tonbandet finns instrumentala fragment och konkreta ljud, t.ex. 
snarkningar, kverulerande röster och ljud som härstammar frän 
blodcirkulationen. Den grafiskt noterade blockflöjtstämman är 
improvisatorisk. Tonhöjd och rytm har noterats bara undantagsvis. 
Blockflöjtisten skall bl.a. improvisera i renässansstil lyriskt eIler 
virtuost (se notex. 23). 

1 Rechberger i intervju 3.11. 1992. 
2Flöjt- och klarinettlärarna vid Åbo svenska musikskola Barbro Kvist och 
Inger Jakobsson-Wärn instämmer i denna åsikt. Kvist och Jakobsson-Wärn 
intervju 4.11. 1992. 
3H:fors, SMTK. 
4Bosing 1989, 7-9, 33. 
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N otexempel 23. Rad 1 blockflöjtstämman (improvisation i 
renässansstil). Rad 2 förslag till renässansmelodier, skrivna med 
blyertspenna (notlinjerna syns inte på kopian). Rad 3 anvisningar 
till elektronik-operatören. Rad 4 tonbandet (instrumentala 
fragment och pauser). 

Olika speltekniker används rikligt. En specialeffekt i början av 
stycket är att spela med två sopraninon samtidigt. Båda flöjterna 
har samma ton, som oskillerar ett kvarttonsteg omkring 
huvudtonen. En alt- och en tenorblockflöjt kopplas till en vocoder 
(Synthovox), som transformerar tonen medan man spelar på 
blockflöjterna. En altblockflöjt prepareras med en tejpremsa för att 
åstadkomma klarinettliknande toner i det höga registret. Dessa 
förvrängningar av blockflöjttonen skall tydligen förmedla 
stämningen i de boschiska helvetesvisionerna, som samtidigt visas 
genom diabilderna. 

1 The Vision of Tondal kopplar Rechberger ihop blockflöjten med 
ett religiöst motiv från renässanstiden och gör sammanhanget klart 
med stilallusioner och även med bilder. The Vision of Tondal har 
gjorts vid Rundradion.1 

6.7.2. Musik för blockflöjt och orkester 

1. ConsOIt Music 1 (1974/76) 
fOI recorders and chamber orchestra 
To Olli Ruottinen 

ConsOIt Music 1 är Herman Rechbergers diplomarbete vid Sibelius
Akademin. Enligt Mikko Heiniö är det dock "uppenbarligen ett 

1 Rechberger intervju 21.2. 1989. 
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bevis pä vad Rechberger inte hade Iäri av Sallinen", 1 eftersom 
stycket faktiskt avviker mycket frän kompositionslärarens stH. 
Heiniö har analyserat verket tidskriften Musiikki.2 

Solisten spelar alt-, sopran- och sopraninoblockflöjteL 
Kammarorkestern består av 8 violiner, 3 altvioliner, 2 violonceller, 
2 kontrabasar, basun, cembalo och slagverk. Sträksektionen bildar 
oftast klangmattor av kluster och glissandon men har även en 
kanon i vilken varje stråksektion spelar en egen barockartad 
melodi. Kanon blir till slut en sä tät vävnad att ocksä den börjar 
låta som ett klangfält. Basun och cembalo har me ra självständiga 
roller än sträkarna. Särskilt basunen framstär som ett soIistiskt 
instrument, eftersom dess klang sä tydligt avviker frän de andra 
instrumenten. Slagverken har pIacerats i tvä grupper, som stär 
mittemot varandra för att ge en stereofonisk effekt. 

Blockflöjten kan förstärkas elektroniskt om det är nödvändigt för 
balansen. Slagverket har en dominerande roll i orkesterklangen, 
men det när sin fulla kraft bara när blockflöjten är tyst, sä att det 
inte täcker soloinstrumenteL Balansen mellan blockflöjten och 
orkestern fungerade bra vid live inspelningen av Consort Music 1 
som gjordes av Clas Pehrsson och Radiosymfonikerna (Sveriges 
radioorkester).3 Blockflöjten täcktes av orkestern endast pä ett 
fortissimo-ställe. Det angavs ej om blockflöjten var förstärkt vid 
denna inspelning. 

Consort Music 1 kan delas upp i tio avdelningar eIler "consorts", för 
viIka Heiniö redogör isin anaIys. A vdelningarna förenas med 
tonrepetition, som liknar morse-signaler. Signalerna symboliserar 
sammankallandet, vilket kanske hänvisar tilI originalbetydelsen av 
ordet consort, kamratskap (se Consort Music 1). 

Verket börjar med altblockflöjtens solokadens, som ibland kryddas 
av slagverket. Kadensen är improvisatorisk och har noterats 
grafiskt. Resten av blockflöjtstämman har noterats traditioneIlt 
nästan genomgäende. Kadensen spelas in pä band, och i slutet av 
stycket spelar blockflöjtisten samma kadens en kvint högre med 
sopranblockflöjten tiIlsammans med den inspelade kadensen. Pä 
det sättet spelar solisten en duett med sig själv, och verket kommer 
tilIbaka till utgängspunkten. 

1 Heiniö 1979, 152. Övers. av P.l. 
2Heiniö 1979, 152-175. 
3TA 8103 
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N otexempel 24. Slutet av blockflöjtens solokadens; alt- elleI 
sopranblock -flöjt. 

Mellan de tvä kadenserna använder tonsättaren sig av fältteknik, 
stilallusioner, citat frän J.S. Bach och A. Vivaldi, borduner och 
kanon. Det melodiska materialet bestär av diatoniska melodier i 
barockstil, ett chaconne-tema och ll-tonradsmelodier samt deras 
permutationer, som Heiniö kallar utsirningsmotiv (=koruaihe). 
Chaconne-temat introduceras genast i blockflöjtens kadens (se 
notex. 24, tonerna pä notsystemet) och används senare som en 
längsam baslinje, som binder ihop olika texturer. 11-
tonsmelodierna och utsirningsmotiven förekommer i de polyfoniska 
fäIten och som ackompanjerande element,l se notex. 25. 

Notexempel 25. Vivaldi-citat och utsirningsmotiv; sopranino. 

En viktig vändpunkt mot slutet av verket är citatet frän Vivaldis 
konsert för sopranino och orkester. Citatet kommer plötsligt efter 
sträkarnas kanonvävnad och slutas lika dramatiskt med ett starkt 
ackord (notex. 23). Vivaldicitatets uppgift är enligt Rechberger att 
päminna ähörarna om att blockflöjten nägon gäng uppskattats som 
instrument. 2 Efter citatet följer den näst sista consorten, i vilken 
orkestern enstämmigt spelar ett lugnt chaconne-tema, som utsiras 
"quasi improvisando" av blockflöjten. 

1 Consort Music 1 har Rechberger alltsä blandat nutida orkester
teknik med barockmelodier och ideer frän barockens kompositions-

1 Heiniö 1979, 156f. 
2Heiniö 1979, 158. 
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former, särskilt chaconne-formen. 1 den traditionella chaconnen 
skulle man variera en melodi över en viss upprepad ackordföljd 
och baslinje, men i Consort Music 1 är det endast frågan om en 
upprepad och dessutom varierad baslinje uran förbindelse tilI vissa 
h armonier. 1 Harmonin har här överhuvudtaget en något annan 
betydelse än i barockmusiken, eftersom den ofta består av olika 
slag av kluster eller klangytor, som inte har den diatoniska 
harmonikens egenskaper. Ibland är harmonin något slumpartad, 
när något instrument har en aleatorisk passage, eiler när stråkarna 
spelar glissandi i olika riktningar. 

Blockflöjtstämman är svar men inte extremt virtuos. Tonomfånget 
är bekvämt och specialeffekter har använts sparsamt jämfört med 
Rechbergers senare blockflöjtmusik. Multifoner, frullato, 
mikrointervaller och sjungande av borduntoner förekommer nog 
även i detta verk, men blockflöjtens tonspråk är oftast 
arkaiserande och allvarligt. Melodierna kan sägas vara diatoniska 
barockallusioner, se notex. 26. 

Notexempel 26. En barockartad melodi på sopranino. Blockflöjtisten 
sjunger samtidigt en bordun på d. 

Consort Music 1 uruppfördes 16.3 1977 av Olli Ruottinen och Radion 
nykymusiikkiyhtye, med H. Bister som dirigent. Verket framfördes 
även på ISCM W orld Music Days i Stockholm år 1978, den här 
gången av Clas Pehrsson, blockflöjt, och Radiosymfonikerna under 
ledning av Leif Segerstam.2 Den ovan nämnda inspelningen gjordes 
vid denna konsert. 

1 Heiniö 1979, 157. 
2TA 8103. 
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2. Consort Music 2 (1977) 
for two Renaissance instrument soloists and chamber ensemble 

De tvä solisterna spelar pä följande instrument: 

Solo 1: 

Solo 2: 

Rankett 
S oprankrumhorn 
Tenorkrumhorn 
Baskrumhorn (endast pä tonbandet) 
Altkortholt 
Sopranino (in c3) eIler sopranblockflöjt 
Diskantpommer eIler Ii kartat instrument 

Preparerad altblockflöjt 
Altblockflöjt 
Sopranblockflöjt 
Sopranino (in f2) 
Skalmeja ellet likartat instrument 

Kammarorkestern bestär av tvä trumpeter, tvä basuner, tvä 
slagverksbatterier och sträkar, som även hanterar ovanliga 
stränginstrument, t.ex. kantele, banjo och gopiyantra.1 1 en kadens 
mot slutet av stycket används ett tonband, som solisterna spelar in 
själva. Verket kan framföras även med bara en solist och tre extra 
medlemmar i orkestern. 1 detta fall delas den första solistens 
stämma upp sä att rankett-, krumhorn- och kortholtpartierna 
spelas av basklarinett, sopraninopartierna av piccolo och 
pommerpartierna av oboe eIler engelskt horn. 

Verket är ensatsigt, men det bestär av sju avsnitt, av vilka vart och 
ett har sin egen karaktär. Kanske skuIle man kunna kaIla dessa 
delar "consorts" pä samma sätt som Rechberger gjorde i Consort 
Music 1. Största delen av orkesterteknikerna i verket är redan 
bekanta frän Consort Music 1: fältteknik, renässansaIlusioner och 
ll-tonsrader. Därtill förekommer exotiska klangfärger och 
tongängar samt orkestermedlemmarnas vokaliseringar. 

Consort Music 2 börjar med en vokal susning, som övergär stegvis 
till ett instrumentalt susfält med sträkarna. Senare fär orkester
medlemmarna smacka med tungan, vissla och sjunga. 1 slutet av 
andra avsnittet fär musikerna följande anvisning: "alI musicians 
murmuring, shouting, discussing free improvisation with the words 
and phrases in the box". 1 partituret stär yttranden pä olika spräk, 
t.ex. "Ach, noch nicht hier" och "Oh messieurs 9a jolie 9a!!". 

1 Gopiyantra är en ensträngad kordofon som spelas Bangladesh och Indien. 
Dick 1984, 68. 
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Ä ven i detta verk använder Rechberger proportionell notering och 
ibland grafiska tecken. Andra, tredje och fjärde avsnittet har till 
största delen noterats traditionellt. Det andra avsnittet har 
taktarten 4/4 och tempobeteckningen Largo. Basunen börjar med 
ett renässanstema som skall spelas "dolce, quasi una canzona". 
Trumpet och nägra sträkar imiterar och varierar temaL Resten av 
sträkarna kommenterar med korta lösgjorda fragment frän temat. 
Solisterna tar aldrig upp själva temat utan häUer sig till mera 
modernt tonspråk. 

Som tredje "consort" följer ett improvisatoriskt sola på skalmeja, 
som även kan spelas i duett av bäda solisterna. Här börjar de 
exotiska inslagen; solot (eIler duetten) ackompanjeras av gopiyantra 
och tabla, som bäda är indiska instrument. Tabla kan ersättas med 
bongotrummor, men rytmen följer ett indiskt rytmmönster även i 
detta faIl. Altviolinerna tar upp ett tema som har en doft av arabisk 
musik med sina överstigande sekunder. Temat skall spelas "quasi 
rebab". Rebab är ett vanligt stränginstrumenttyp i de islamiska 
länderna. 1 1 det femte avsnittet bygger Rechberger upp ett 
klangfält med de ovanliga stränginstrumenten. Altblockflöjtens 
stämma bestär här mest av multifoner medan kortholten spelar 
modala figurationer. 

l1-tonsrader används i det fjärde avsnittets sopraninoduett. Den 
atonala duetten ackompanjeras av ett polyrytmiskt 
slaginstrumentfält och bleckinstrumentens snabba figurationer, 
som alltid kommer pä slaget. Dessa kromatiska figurationer är 
mycket korta i början av avsnittet (1-3 toner), bIir längre mot 
mitten (9-10 toner) och avtar igen sä att de gör avsnittet 
bägformigt. Orkesterbakgrunden är relativt stark, men de höga 
sopraninoblockflöjterna har en sä genomträngande ton att det 
knappast uppstär nägra balansproblem. 

kadensen, som Rechberger kallar Workshop-cadenza, spelar 
solisterna med ett tonband. Solisterna använder sig av olika 
instrument under kadensen och spelar aleatoriskt material samt 
nägra renässansallusioner. Pä ett ställe skall de imitera tonbandet. 
Pä tonbandet har solisterna spelat in likartat material som ingär i 
kadensens solostämmor och med samma instrument som de annars 
hanterar i verket. Egentligen är det frägan om en kvartett i vilken 
tvä av musikerna är osynliga. Den sista "consorten" i Consort Music 
2 är ett lugnt orkesterpostludium utan solister. A vsnittet 
karakteriseras av sträkarnas täta flageolettharmonier. 

Consort Music 2 prägIas av en exotism, som ä ena sidan har drag av 
världens olika musikkulturer, ä andra sidan av renässansmusik. 

lDick m.fl. 1984. 177. 
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Blockflöjtens roll i detta verk tycks emellertid inte vara sä mycket 
att föreställa ett renässansinstrument; blockflöjtens tonspräk är 
oftast modernt och allusionerna spelas hellre av rörblads
instrumenten eIler orkestern. 1 detta avseende avviker stycket frän 
Consort Music 1, i vilket blockflöjtstämman härmade gammal 
musik. Stämmans svärighetsgrad är ungefär densamma som i 
Consort Music 1. 

Rechberger hade tänkt framföra Consort Music 2 tillsammans med 
Olli Ruottinen, med den sistnämnda dog innan detta förverkligades. 
Verket har hittills aldrig framförts.l 

6.7.3. Övriga verk 

Herman Rechberger har använt blockflöjten i mänga sammanhang 
utöver de behandlade kompositionerna. Missä päiväne? (1975/76) 
för barnkör, flicksolist, blockflöjt och andra instrument utnyttjar 
texter frän karelska sänglekar och melodier frän kända barnvisor. 2 

Mayenzeit one neidt (1974)3 och Rasenie jari/ Friihlingsrauschen 
(1984)4 är elektronmusikverk i vilka blockflöjttoner har använts 
som konkreta ljud pä tonbandet. Orkesterverket Consort Music IV 
innehäller ett sopranblockflöjtsolo i den andra satsen Galliarda. 
Comme l'on s'amuse bien (1978) är ett stycke för blockflöjt och 
metronomer .5 

Blockflöjten har använts även i Rechbergers musik för TV -serien 
"Solstenen"6 och i flera arrangemang. Rechbergers arrangemang av 
Piae Cantiones och Codex Potatorum har spelats in av Köyhät Ritarit 
och Sonores Antiqui.7 Skivan valdes till Årets klassiska LP-skiva 
1983 av Rundradions musikavdelning.8 

1 Rechberger i intervju 16.7. 1992. 
2H:fors, SMTK. 
3H:fors, SMTK. 
4H:fors, SMTK 
5 Finnish Composers, Rechberger. 
6Finnish Composers, Rechberger. 
7FUGA 3032. 
8KiIpiö 1984. 
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6.8. Otto Romanowski (f. 1952) 

Otto Romanowski ar tonsättare, elektronmusikspecialist oeh 
teorilärare vid Esbo musikinstitut. Från oeh med 1991 ar han 
konstnärlig ledare för Centret för Konst oeh Datateknik CARTES i 
E s b 0. 1 Dessutom ar han lektor i musikteknologi vid Sibelius
Akademin. 2 Romanowski studerade komposition för Einojuhani 
Rautavaara oeh elektronmusik för Osmo Lindeman vid Sibelius
Akademin oeh avlade diplomexamen i teori 1988. 1 sin 
elektronmusik har han koneentrerat sig på rent elektroniska ljud (i 
motsats tilI konkreta ljud, som är inspelade verkliga Ijud).3 

6.8.1. Non ame? (1982)4 
per flauto diritto, nastro ed eeo-delay 

Non ame? är ett stycke för en blockflöjtist som spelar på sopranino, 
sopran, aIt, tenor oeh bas, tonband oeh eko. Styeket gjordes vid EMS 
(en elektronmusikstudio i Stockholm) i samarbete med Herman 
Rechberger. Non ame? är ett beställningsverk för Rundradions 
elektronmusikstudio i Böle oeh det uruppfördes av Rechberger vid 
invigningen av studion 1982,5 

Blockflöjtstämmans notbild ser asketisk ut. Ofta står endast en 
uppmaning att improvisera fritt eIler efter ett givet material, som 
kan vara en kromatisk skala. På några ställen har Romanowski 
noterat både tonhöjd och rytm, men till största del ar stycket 
aleatoriskt eIler improvisatoriskt. Man får en känsla av att en stor 
del av blockflöjtstämman inte har noterats eftersom det har varit 
möjligt att komma överens om detaljerna direkt med exekutören Så 
anger Romanowski t.ex. inte vilka bloekflöjter som används under 
styekets lopp. Några speeialtekniker som är vanliga i Reehbergers 
musik kan spåras i stycket, bl.a. labialdrillar oeh spel med enbart 
munstyeket (se Lex. Rechberger: Tabulatura dell'diavolo). 

På tonbandet förekommer endast elektroniska ljud: sinustoner, 
glissandon oeh kluster. 6 1 några ställen har Romanowski skapat ett 
eko för blockflöjtstämman, Vid framförandet måste blockflöjtisten 
föregripa tonbandets eko oeh spela det som tonbandet kommer att 
imitera. 7 Bloekflöjtstämman smälter in den elektroniska 

lHeiniö 1991b, 179f. 
2Romanowski i intervju 3.11. 1992, 
3Heiniö 1991b, 179f. 
4H:fors, SMTK. 
5Romanowski i intervju 31.8. 1992. 
6Romanowski i intervju 31.8. 1992. 
7 Rechberger i intervju 3.1 L 1992. 
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Vid framförandet av Non ame? skall man använda fyra högtalare, 
som placeras bakom, ovanför och på båda sidorna av blockflöjtisten, 
så att blockflöjtisten och publiken är omgivna av en ljudpyramid.! 

Stycket har koncipierats konsertform. början presenteras 
materialet på tonbandet och sedan börjar blockflöjten utveckla 
detta material. Handlingen kulmineras i blockflöjtens solokadens, 
varefter materialet upplöses postludiet, som domineras av 
tonbandet. 2 

Namnet Non ame? betyder Ingen själ? och hänvisar ironiskt till 
datorns själlöshet. Namnet är också en ordlek eftersom det även 
kan förstås som No name? (Inget namn?).3 Stycket har 
genomgående en modern karaktär, och blockflöjten föreställs 
knappast som ett historiskt instrument i detta sammanhang. 
Möjligen har Romanowski valt blockflöjten till soloinstrument p.g.a. 
dess ton, som smälter ihop med datorns elektriska klangvärld. 

6.9. Leif Segerstam (f. 1944) 

Leif Segerstam (jfr kapitlet Autodikakternas tid) studerade 
komposition för V. Persichetti och H. Overton vid Juillard School i 
New York 1963-65. Han är mycket produktiv som tonsättare: 17 
symfonier, 26 stråk-kvartetter, 24 Episoder för olika 
kammargrupper, sånger m.m. 4 Antero Karttunen beskriver 
Segerstams stil: 

"Ett visst senexpressionistiskt uttryck som dominerat 
denna period [slutet av 1960-t.] byggde på fri tonalitet, 
där påverkan från A Berg är tydligast. S. har utan 
tvekan också fått betydande impulser från J Sibelius och 
från jazzmusiken. Pörst 1970 kom nästa verk (5. 
stråkkvartetten), där S:s nya 'fripulsativa' tonspråk 
presenteras" .5 

! Romanowski intervju 31.8. 1992. 
2Romanowski intervju 31.8. 1992. 
3Romanowski i intervju 31.8. 1992. 
4Pinnish Composers, Segerstam; Karttunen 1979, 349; Heiniö 1992, 5. 
5Karttunen 1979, 349. 
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6.9.1. Capriccio (1967) 
for Sopranino Solo and Orchestra 

Instrumen tation: 
Sopranino, sola 
flöjt 
engelskt horn 
klarinett 
2 trumpeter 
s träkar 

Capriccio hör tilI Segerstams första, senexpressionistiska stilperiod 
och bjuder pä en blandning av klassisistiska, romantiska, jazziga 
och atonala element. Stilen är melodisk och spelsättet är 
traditionellt förutom i början av Adagiot där alla bläsarna, solisten 
medräknad, improviserar med munstycket i fyra takter. Capriccio 
är ensatsig och formen är rapsodisk men även bägformig i och med 
att första temat äterkommer i slutet. 

Taktarterna och rytmerna är oftast klara och regelbundna, men det 
finns även fripulsativa ställen. 1 början av stycket (notex. 27) har 
alla bläsinstrumenten utom klarinetten kadenser som spelas "moIto 
liberamente" och utan taktstreck. Pä s. 14 och 17 i partituret skall 
solisten spela "Liberamente in tempo differente". 

Notexempel 27. s. 5 i partituret av Capriccio. 

Jazzinflytanden är mycket tydliga: blockflöjtisten skall improvisera 
"in jazz style" (s. 11) och "in beat jazz style" (s. 16) medan stråkarna 
spelar walking bass och bläsinstrumenten har täta ackord. 
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Sopraninon öppnar stycket ensam med ett tema som äterkommer 
senare (s. 6) och även i slutet av stycket. Temat närmar sig 
klassicistisk stil. Stråkarna och sedan hela OIkestern tar upp ett 
rytmiskt motiv som liknar bokstäverna C och Q i morsealfabetet. 
CQ-motivet återkommer och bildar ett stort crescendo som en 
höjdpunkt före ett lugnare avsnitt i tempo Adagio (s. 12-13). 

1 slutet av det ovan nämnda crescendot föreskrivs blockflöjten 
ffffff . Denna överdrift skulle vara omöjlig på blockflöjt om inte 
tonen ifråga skulle vara h4, en genomträngande hög och stark ton. 
Segerstam vet att artikulationen kan bidra till att skapa skillnader i 
dynamik: på s. 8 har han skrivit fOIte kombinerat med legatobåge 
och i nästa takt piano med staccato. Solostämman har relativt lite 
kromatik, vilket också är instrumentvänligt. Den reducerade 
blåsinstrumentsektionen i orkestern minskar de balansproblem 
som kunde uppstå i en blockflöjtkonsert. 

Capriccio uruppfördes som extra nummer pä Segerstams 
kompositionskonsert 24.10. 1968. Tonsättaren var solist och 
Helsingfors stadsOIkester spelade under ledning av Okko Kamu.! 
Einar Englund skriver isin recension: "Jag överdriver emellertid 
inte om jag säger att Capriccioso är det måhända personligaste och 
mest inspirerade som Segerstam nägonsin har komponerat. [ ... ] 
Solotämman klingade i komponistens fantastiska framförande 
alldeles bedärande. "2 Seppo Nummi hade en mera kritisk åsikt: 
"Kunpa Segerstam olisi nytkin osannut hieman rajoittaa ja 
kiteyttää; olisimme saaneet olla laajalti leviävän 
soitindivertimenton kantaesityksen todistajina. "3 

Enligt Segerstam har han uppfört Capriccio även i Lund, antagligen 
med Nordiska Ungdomsorkestern. En amerikansk och en tysk 
blockflöjtist har bett Segerstam om räd angående uppförandet av 
Capriccio, men han vet inte om de har framfört verket.4 Verket har 
utgivits 1978 av förlaget Fazer. 

lHbl 24.10 1968. 
2E.E. 1968. 
3 Nummi 1968. "Om bara Segerstam även här hade kunnat avgränsa oeh 
komprimera, skulle vi ha bevittnat uruppförandet av ett 
instrumentaldivertimento som kunde ha vunnit spridning vida omkring." 
4Segerstam, L. i intervju 22.10. 1991. 
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6.9.2. Episode n:o 21 

för bloekflöjt, flöjt oeh gitarr 

Segerstam ger följande råd tiIl instrumentalisterna: 

"Please choose 'pastoral' tempi, sempre melodioso & 
fluente, dolce tranquillo ete. and only in plaees where 
you feel ilse more aceentuated playing, tenuto & 
espressivo, poco mareato ... make the end as a resuIt of 
the playing before, please enjoy your freedoms ... "2 

Episode n:o 2 är genomgående fripulsativ d. v .s. varje instrument 
spelar isin egen takt. Harmonierna är därför slumpartade. 
Tonsättaren har inte specifierat vilken typ av blockflöjt styeket är 
skrivet för, men altblockflöjt är det mest naturliga alternativet då 
sopranino och bas borde transponeras en oktav högre respektive 
lägre oeh c-flöjternas tonomfång inte passar. 

Bloekflöjtens roll är statisk. Stämman består närmast av helnoter 
med fermat. Flöjt- oeh gitarrstämmorna har betydligt mera rörelse. 
Några av bloekflöjtens toner ligger i det myeket höga registret. 
Upp- oeh nedgående kvarter oeh kvinter är det viktigaste i styckets 
motivmaterial. Flöjtens oeh bloekflöjtens kvarter oeh kvinter är 
oftast rena medan gitarrens mest typiska intervall är tritonus. 
Blockflöjtens funktion i stycket är ett slags färggivande eantus 
firmus omgiven av de mera aktiva instrumenten flöjt oeh gitarr. 
Blockflöjtens liksom de andra instrumentens spelsätt är 
traditionellt. 

Segerstam har skrivit Episode n:o 2 i Wien för några vänner som 
han bodde hos.3 Bloekflöjtstämmans enkelhet kunde förklaras med 
att bloekflöjtisten inte var lika skicklig som de andra spelarna, men 
de myeket höga tonerna skulle vara oåtkomliga för en nybörjare. 
Det är oklart om styeket har uppförts. 

6.10. Tapio Tuomela (f. 1958) 

Tapio Tuomela är tonsättare, diplompianist oeh -kapellmästare oeh 
har dessutom avlagt 3/3-grundkursexamen på blockflöjt. 4 

Tuomelas bloekflöjtlärare vid Sibelius-Akademin var Pekka Silen. 
Tuomela studerade komposition för Einar Englund, Eero 

1 H:fors, SMTK. 
2Segerstam, förord tili Episode n:o 2. 
3Segerstam i intervju 22.10.1991. 
4Tuomela i intervju 12.10.1992. 
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Hämeenniemi och Paavo Heininen vid Sibelius-Akademin. Han har 
studerat komposition, orkesterledning och pianospel även vid 
konservatoriet i Vilnius (Litauen), Eastman School of Music (New 
York) och Hochschule der Kiinste (Väst-Berlin). Tuomelas 
produktion är mängsidig och omfattar kammar- orkester- och 
vokalmusik, av vilka mänga verk har vunnit priser i inhemska och 
utländska kompositionstävlingar. 1 

6.10.1. Four Bagatelles (1987)2 
for recorder and harpsichord 

I.Tranquillo 
2 .Andan te-Pres to-Andante 
3.Allegro 
4.Adagio 

Tapio Tuomela komponerade Fyra Bagateller för blockflöjt och 
cembalo för sin egen kursexamen i blockflöjt. Han framförde tre 
satser ur verket i examen med sin lärare Pekka SiIen som 
cembalist. 3 Det officiella uruppförandet inträffade vid Pekka Silens 
debutkonsert 1988, där Silen beledsagades av Annamari Pölhö, 
cern b aio. 4 Stycket bevisar enligt en kritiker, att kombinationen 
blockflöjt och cembalo fungerar utmärkt ocksä i ett atonaIt idiom,5 
men en annan kritiker menade efter ett framförande av Rabbe 
Forsman och Jaana Ikonen, att Bagatellerna är "litet knastrigt 
skriven modern blockflöjtmusik".6 Forsman framförde stycket vid 
sitt ll-ärs konstnärsjubileum 1991 och vid flera konserter under 
en konsertturne i Finland. Silen och Pölhö har spelat in Bagatellerna 
för radion och framfört dem pä festivalen "Ung Nordisk Musik" i 
Oslo hösten 1988.7 

Fyra Bagateller bestär av fyra mycket korta satser. Det atematiska 
tonspräket päminner om den nya Wien-skolan även om 12-
tonsteknik inte har använts. Tuomela komponerade stycket när han 
var Hämeenniemis kompositionselev och gjorde övningar i 
miniatyrformer. Han lyssnade mycket pä Anton Weberns och 
György Kurtags musik,8 vilket tycks ha lämnat sina spär i 
bagatellerna. Meningen var att begränsa materialet tilI ett 

1 Tuomela i brev 22.7. 1992. 
2H:fors, SMTK. 
3Tuomcla i brev 22.7. 1992. 
4Tuomela i brev 22.7. 1992; Hellberg 1988. 
5Hellberg 1988. 
6Kosk 1991. 
7Tuomela i brcv 22.7. 1992. 
8Tuomcla i brcv 22.7. 1992. 
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minimum, bl.a. genom att under hela stycket använda några få 
harmonier i olika omvändningar. 1 

Första och andra satserna spelas på altblockflöjt. tredje på sopran 
och fjärde satsen igen på aIt. Andra satsen är särskilt omelodisk. 
Blockflöjt-stämman innehåller rikligt med pauser, stora språng 
samt staccaton, och ibland har den humoristiska hoquetus-rytmer 
tillsammans med cembalon. Cembaloackompanjemanget är relativt 
homofont i alla satser, fast ackorden har brutits tilI arpeggiofigurer, 
tremolon eIler andra figurationer, som vanligen har komplicerade 
rytmer. Harmonierna bygger aldrig på treklanger; ofta innehåller 
de stora septimor eIler förminskade oktaver och andra skarpa 
dissonanser. 

Eftersom Tuomela skrev bagatellerna för eget bruk, tänkte han på 
sin egen spelteknik vid utformningen av stycket. 2 Stycket 
innehåller några multifoner, någon mikrointervall och 
specialklangfärg, till vilka Tuomela ger fingersättningar, men tm 
största delen spelas stycket enligt normal notskrift och med normal 
teknik. Kromatiken i blockflöjtstämman ställer inte alltför stora 
krav på blockflöjtisten, och Tuomela för inte stämman obekvämt 
högt eIler lågt. Ä ven dynamikbeteckningarna är realistiska. 

Instrumentkombinationen blockflöjt och cembalo ger en antydan 
om 1700-talsmusik för blockflöjt och generalbas, men detta tycks 
vara den enda länken till gamla blockflöjttraditioner. Det atonala 
och pulslösa tonspråket samt miniatyrformen knyter stycket starkt 
till 1900-talets konstmusik. 

6.11. Harri Wessman (f. 1949) 

Harri Wessman har studerat musikvetenskap vid Helsingfors 
universitet 1967-73 och komposition under Joonas Kokkonens 
ledning, först privat och senare vid Sibelius-Akademin. Hans 
tidigare stil (fram till slutet av 1970-talet) beskrivs som lyrisk och 
melodisk. Den är en syntes av bl.a. jazz och modern konsertmusik. 3 

1 den nu aktuella stilen finns färre element som påminner om 
underhållningsmusik, så är t.ex. konventioneIla septimackord tabu 
för Wessman. 1 stället kan han låta septimackorden bygga på 
helton-halvton -skalan (kokopuoliasteikko).4 Största delen av 
Wessmans produktion är kammarmusik. Gitarren och 

lTuomela i brev 22.7. 1992. 
2Tuomela i brev 22.7. 1992. 
30tava 1979, 607; Finnish Composers, Wessman. 
4Wessman i intervju 1.3. 1992, och i brev 1.3. 1992. 
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flöjt-gitarr är typiska 

6.11.l. Sarja alttonokkahuilulle ja kitaralle (1979) 
Johanna Keskiselle 

1.Preludi, andante moderato 
2.Meditaatio, adagio 
3.Melkein sicilienne, moderato con spirito 
4.Intermezzo, andante ma non troppo 
5.Tanssi, allegro 

för Wessmans 

Melodilinjerna i Wessmans Svit för altblockflöjt och gitarr är klara 
och fritonala och spelsättet är traditionellt. Satserna 1, 3 och 5 är 
modala. Mest har Wessman använt den doriska och den frygiska 
kyrkotonarten. Blockflöjten och gitarren har likvärdiga roller och 
satsen är ofta kontrapunktisk. Undantag från detta utgör den fjärde 
satsen, som inleds med ett gitarrsolo, men som därpå domineras av 
blockflöjten. Taktartsbyten förekommer ofta i alla satser. 

Harmoniken domineras av septim- och nonackord. Den stora 
septiman är en ofta förekommande intervall. Den förekommer både 
i stor-septimackord och andra ackordtyper, och tar även gestalt av 
förminskad oktav (t.ex. Preludi, takt 14, Intermezzo, takt 14). 
Ackord med både dur- och mollters är vanliga (t.ex. Preludi, takt 
25, Melkein sicilienne, takt 9, Intermezzo, takt 12. Se notex. 28). 
Enligt Wessman hade han under denna kompositionsperiod 
förkärlek för hybridbasackord där durtreklangen kompletteras 
med en liten septima under ackordets grundton och molltreklangen 
kompletteras med en kvint under grundtonen. 2 Ackord av denna 
typ förekommer några gånger i Sviten (Melkein sicilienne, takt 28; 
Intermezzo, takterna 25, 32), men stora septimor och förminskade 
intervaller är mera typiska för detta stycke. 

lOtava 1979, 607; Finnish Composers, Wessman. 
2Wessman i brev 1.3. 1992. 



85 

Notexempel 28. Melkein sicilienne, takterna 8-10. 

Barocktidens danssvHer dominerades av snabba satser men i 
Wessmans Svit ligger tyngdpunkten på långsamma satser, vilket 
minskar associationerna till dans. Altblockflöjt och gitarr är en 
välklingande kombination som sällan har balansproblem. Den enda 
svårigheten i Wessmans skrivsätt för blockflöjt är favoriserandet 
av det låga registret, som är tonsvagt i de flesta instrument (notex. 
29). Wessman har helt överlämnat dynamikbehandlingen till 
blockflöjtisten. Gitarrstämman däremot har rikligt med dynamiska 
beteckningar. 

N otexempel 29. Meditaatio, takterna 8-10. Altblockflöjten har 
noterats en oktav lägre än den klingar. 

Svit för altblockflöjt och gitarr uppfördes vid Harri Wessmans 
kompositionskonsert i Sibelius-Akademins konsertsal i april 1980 
av Rabbe Forsman och Pekka Vesala. 1 Carl Sandelin skriver isin 
recension: " ... stycket har en svag doft av underhållnings- eIler 
bakgrundsmusik. Detta är emellertid ingenting negativt, utan 
närmast uppfriskande."2 Forsman och Vesala har framfört Sviten 
även vid Forsmans debutkonsert 1980 och på Kiteen kansanopisto 
1981. 3 Sviten har spelats in av Jarmo Munter och Seppo Siirala på 
skivan Rantalaitumella. 4 

1 Sandelin 1980. 
2Sandelin 1980. 
3R.F. konsertprogram. 
4pEALP 12. 
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6.11.2. Sonatiini alttonokkahuilulIe ja kitaralle (1984) 
1.Andante 
2.Largo 
3 .Allegro-Largo-Allegro 

Sonatinen har komponerats som beställningsverk för Rabbe 
Forsmans och Pekka Vesanens konsert 12.10. 1984 i Finlands 
Solistförbunds konsert-serie. 1 Sonatinen har framförts av duon 
Forsman-Vesanen åtminstone två gånger efter uruppförandet2 och 
de har gjort en inspelning av stycket för Rundradion. 

1 sin verkpresentation skriver Wessman: 

Kun Rabbe Forsman oli ystävällisesti ehdottanut, että 
säveltäisin tähän konserttiin jotakin kantaesitettävää, 
kuulostelin kerran huolellisesti kaikkia eriskummal-
lisuuksiakin, joita hän kykenee loihtimaan huilustaan. 
Ajattelin näet uhmata omaa luontoani ja kirjoittaa 
käärmeen1umoojakappaleen, joka transsin voimistuessa 
yltyisi soimaan oikein häijysti. Mutta voi! Tuo 
käärmeenlumoojamelodia, josta aavistus on kuuluvilla vielä 
toteutuneen sävellyksen alussa, solmikin kunnollisen 
avioliiton säädyllisen tytön kanssa, ja heidän jälkeläisensä 
vaativat yhteen ääneen perheen perustajien kanssa, että he 
haluavat vanhastella oikein kunnolla ja tuntevat olonsa 
hyväksi vasta asuessaan sivistyneissä puitteissa, kolmessa 
pastellivärein somistetussa salissa, klassisten esikuvien 
mukaan rakennetussa mahdollisimman eheässä sonatiinissa. 
Minkä minä heille voin, ja miksi vastustaisin ystävieni 
sivistynyt mies asuu ensimmäisessä salissa viehättävän 
vaimonsa kanssa. Toisessa salissa majailee yön mystiikkaan 
viehtyneitä mietiskelijöitä, joiden sydämeen kaikkien 
arvoitusten ja spiritististen harrastusten keskellä iskee 
viiltävä romanttinen kaipaus. Viimeisessä salissa asuu 
urbaaneihin iloihin taipuvaisia kauneudenpalvojia, joilla ei ole 
mitään vastaan panemista,kun Fater hilpeässä juopumuksessa 
intoutuu muistelemaan käärmeenlumoojataipumuksiaan ja 
päristää ilmoille koko joukkoa yhdistävän elämää 
jumaloivan filosofian. 3 

1 Konsertprogram R.F. 
2Konsertprogram R.F. 
3Wessman, verkpr. "När Rabbe Forsman hade vänligen föreslagit att jag 
skulle komponera någonting som kunde uruppföras vid denna konsert, 
Iyssnade jag en gång alla konstigheter som han kan trolla fram ur sin flöjl. 
Jag tänkte nämligen trotsa min egen natur och skriva ett ormtjusarstycke, 
som skulle klinga riktigt elakt medan transen tillväxer. Men ack! Den 
ormtjusarmelodi, varav man kan höra en aning i början av det förverkligade 
stycket, band ett anständigt äktenskap med en hygglig flicka, och deras 
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Första satsen är i sonatform. Bloekflöjten presenterar huvudtemat 
ensam oeh upprepar det med aekordaekompanjemang. Sidotemat 
spelas först av gitarren ensam, varpå det varieras av bloekflöjten. 
Efter den korta genomföringen återvänder huvudtemat myeket 
tydligt, men sidotemat förekommer bara som motivstumpar i 
gitarrstämman. Stilen är oftast homofon. Harmonin bestär av 
kvartaekord eller aekord av typen h-a-eiss oeh g-f-a-d. De 
brevidliggande tonerna har spridits ut i olika oktaver så att ingen 
klustereffekt uppstär. 

Andra satsen, Largo, har byggts upp kring ett tema oeh ett rytmiskt 
aekompanjemangsmotiv. Motivet, som innehäller tonrepetItlOn, 
följer genom hela satsen som ett slags rytmisk orgelpunkt oeh 
avbryts bara i fem takter i mitten av styeket, där även det 
melodiska materialet plötsligt blir annorlunda. 

3/4 y tn J J J .J ) J J J 
'-"' '--' 

Notexempel 30. Gitarrens rytmiska figur. 

Sättet att börja en fras med sextondels- eller ättondelspaus pä 
samma sätt som i detta motiv är typisk för Wessmans melodik 
både i Sonatinen oeh i Sviten för bloekflöjt oeh gitarr. 

Harmoniken är likadan som i första satsen, oeh homofonin är 
dominerande även här. Aekompanjemangsfiguren består av ett 
aekord oeh repetitionsmotivet. 

Allegro-satsen är ett rondo med en ganska speciell form. Trots att 
båda instrumenten kan spela båda temana, sä är A-temat ett 
utpräglat bloekflöjttema, medan B-temat mera hör till gitarren. 
Temana förekommer ibland samtidigt så att A-temat spelas av 
bloekflöjten oeh aekompanjeras med B -temat i gitarren. På vissa 
ställen turas de så att bloekflöjten spelar tvä takter av A, gitarren 
svarar med tvä takter av B, oeh så fortsätter A-temat igen. 1 

avkommor krävde tillsammans med familjens grundare, att de vili vara 
riktigt gammalmodiga oeh mAr bra först när de bor i en civiliserad 
omgivning, i tre salar prydade med pastellfärger, i en efter klassiska 
förebilder uppbyggda, möjligast helgjutna sonatin. Vad kan jag göra, oeh 
varför skulle jag motstå mina vänners vilja? Sålunda bor den eiviliserade 
mannen, som har sublimerat sina ormtjusarböjelser, tillsammans med sin 
tjusiga hustru i den första sai en. I den andra salen vistas mediterande 
nattmystiker, vars hjärtan skärs av en romantisk längtan mitt i alla gåtorna 
oeh de spiritistiska strävandena. 1 den sista salen bor skönhetsdyrkare, som 
är benägna tili urbana nöjen. De har ingenting emot det, när Fater i munter 
berusning förivrar sig att minnas sina ormtjusarböjelser oeh smattrar fram 
den livsdyrkande filosofi, som förenar hela skaran." 
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nästsista avsnittet B' är tempobeteckningen Largo och taktarten 
2/4. 

Formen i Allegro: A B ~1 A ~1 A B' A 

Allegro är glad musik, i vilken "Fater är i munter berusning".1 
Blockflöjtens frullato understryker den muntra atmosfären. B
temat leker med polyrytmiskt skiftande mellan taktarterna 6/8 
och 3/4. 

Överhuvudtaget byter Wessman sällan taktart inom en sats i detta 
stycke. Melodiken i Sonatinen och i Sviten är likartade, men 
harmonierna är vassare i Sonatinen eftersom de inte lika mycket 
bygger på utvidgningar av treklanger som i Sviten. Dynamik
beteckningar har den här gången skrivits ut också för blockflöjten, 
och de är realistiska för instrumentet. 

Både Sviten och Sonatinen bygger starkt på traditionen. Svitens 
form har förebilder i barockens danssvit, Sonatinens i 
wienklassicismens sonater. Melodierna påminner dock mera om 
romantik än barock eIler klassicism. Den traditionsbevarande stilen 
är typisk för Wessman även när han komponerar för moderna 
instrument och har ingenting med instrument-valet att göra. 
Forsman hade visat "alla konstigheter som han kan trolla fram ur 
sin flöjt" för Wessman innan han komponerade Sonatinen,2 men en 
stil där man använder nya speltekniker tycks likväl vara så 
främmande för Wessman att stycket blev relativt traditionellt i alla 
fall. Wessman anser blockflöjten vara ett begränsande instrument 
för tonsättaren, eftersom den dynamiska skalan är så smal. 3 

~ " 

!:-pr.. _ 
11 1 

~'''' li'elL, 

Notexempel 31. 3. satsen, slutet. 

1 Wessman, verkpr. 
2Wessman, verkpr. 
3Wessman i intervju 1.3. 1992. 
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7. SAMMANFA TTNING 

1 slutet av 1700-talet kom blockflöjten heIt ur bruk så att kunskap 
om blockflöjtens konstruktion och spelteknik samt blockflöjt
musiken föIl i glömska under det följande seklet. När blockflöjten 
började spelas på ny tt på 1900-talet kunde de intresserade inte 
fortsätta levande traditioner, utan de måste börja frän nolL 1 
Tyskland sammanföll blockflöjtens renässans med Hausmusik
rörelsen. Där betonades blockflöjtens roll som ett amatör
instrument. Greppsystemet förenklades på intonationens bekostnad 
för att göra instrumentet ännu mera lättspelt. 1 England var man 
mera trogen barocktidens blockflöjttraditioner. 

De första blockflöjtisterna i Finland var kyrkomusiker i 
finlandssvenska församlingar pä 1930-talet. Impulserna att spela 
blockflöjt tycks ha kommit via Sverige, närmast frän prästen 
Ingvar Sahlin, som ivrigt propagerade för blockflöjten pä 1930-
talet. Sahlins blockflöjtintresse var isin tur påverkad av tysk 
hemmusikideologi. Samtidigt reformerades kyrkomusiken. Den 
känslosamma romantiska stilen upplevdes som värdslig och den 
sakligare barockmusiken ansågs som ett bättre alternati v. 
Blockflöjten ansågs vara ett lämpligt instrument för enkeI 
barockmusik p.g.a. dess anspråkslöshet och den lätta speltekniken. 

Finskspräkiga musiktidskrifter introducerade blockflöjten först på 
1 950-talet. Ideerna tilI dessa artiklar kom direkt frän Tyskland 
och blockflöjten presenterades uttryckligen som ett hemmusik
instrument. Skolornas musikundervisning förnyades pä 1950-talet 
efter tyska modeller. Instrumentalundervisningen ansågs nu som 
jämstäIld med sången. Blockflöjten blev ett viktigt skolinstrument 
trots att lärarna vid Sibelius-Akademins skolmusikavdelning lärare 
ville att instrumentet endast skulle spelas solistiskt eIler i små 
grupper. Orsaker till blockflöjtens popularitet i skolorna är att 
sopranblockflöjter är billiga, att de är lämpliga för små händer och 
att grundtekniken är Iätt. 

Skolornas blockflöjtundervisning har gjort instrumentet bekant för 
de flesta, som har gätt i folk- eIler grundskolan efter skolmusik
reformen år 1957. Detta har haft både positiva och negativa följder. 
TilI de positiva hör att barn har kommit i kontakt med 
instrumentalmusik och haft ett alternativ tili sången, som ibland är 
problematisk. Negativa konsekvenser är bl.a. att man har fått en 
snäv bild av blockflöjten som ett barninstrument, som lämpar sig 
tilI folkvisor och klingar falskt. 
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Hal vprofessionella blockflöjtister började framträda pä 1960-talet. 
Det var fråga om yrkesmusiker, som huvudsakligen spelade något 
annat instrument än blockflöjten. Eftersom det inte fanns 
kompetenta blockflöjt1ärare i Finland, måste de skaffa sin 
spelteknik genom utländska studier och på egen hand. Dessa 
blockflöjtister framförde renässans- och barockHdens originalmusik 
för blockflöjt i yrkessammanhang. 

Reaktionerna på blockflöjtistena i 1960-talets recensioner hade 
oftast samma formel: förväning över att blockflöjten kunde klinga 
sä bra. Ett exempel pä denna attityd är Olavi Kaukos recension av 
Fabian Dahlströms framförande av Antonio Vivaldis C-durkonsert 
för sopranino. "Tämä mitättömän näköinen ja mahdollisuuksiltaan 
vähäinen soitin muuttui Dahlströmin kosketuksesta taikahuiluksi, 
josta Vivaldi-uutuuden kuviot kirposivat sanomattoman onnel
listuttavina." 1 Så småningom vann blockflöjten dock mera förståelse 
som ett konsertinstrument. Instrumentet fick en ny status vid 
Sibelius-Akademin när lektoratet i blockflöjtspel grundades år 
1976. Från och med detta år har det varit möjligt att studera 
blockflöjt som ett solistiskt huvudämne. 

Ä ven ny musik började komponeras för blockflöjt. Det första 
finländska konsertstycket för blockflöjt pä 1900-talet är Einojuhani 
Rautavaaras Taffelmusik för Hertig Johan (1954). De följande 
blockflöjtstyckena kom på 1960-talet och var komponerade av Erik 
Bergman och Leif Segerstam. Från och med 1970-talet har antalet 
blockflöjtkompositioner mångdubblats, vilket närmast beror på en 
enda produktiv tonsättare, Herman Rechberger. 

De finländska blockflöjtkompositionerna representerar olika stilar 
från Rautavaaras nybarock till Tuomelas och Kortekangas post
serialism samt till J alkanens minimalism. Rechbergers stil är 
pluralistisk och ofta improvisatorisk. Den kombinerar atonala 
element och modern klangvärld med citat och allusioner från 
renässans- och barockmusiken. Hans sätt att experimentera med 
klangen och använda tabulatur och andra okonventionella 
notationer påminner om Luciano Berios blockflöjtsolo Gesti från år 
1966. 2 De andra tonsättarna i denna avhandlig, med undantag av 
Romanowski, har oftast hållit sig tilI traditioneIl spelteknik. Därför 
har de inte avvikit från standardnotationen. 

1 Kauko 1967. "Detta instrument, som ser obetydligt ut och som erbjuder ringa 
möjligheter, förvandlades av Dahlströms beröring tilI en trollflöjt, ur vilken 
Vivaldi-nyhetens toner klingade obeskrivligt saliggörande." 
2Berio 1970. 
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Rautavaara, Jalkanen, Rechberger och Gustafsson har i sina 
kompositioner utnyttjat blockflöjtens roll som ett historiskt 
instrument. Rautavaara gör detta med nybarock stil, Jalkanen och 
Gustafsson genom stilallusioner. Rechberger använder dessutom 
även citatteknik. Bergman och Jalkanen associerar blockflöjten med 
barn. Även Rechberger har använt blockflöjten isin barnmusik 
(t.ex. Missä päiväne?). Tendensen att förknippa blockflöjten med 
barn kan anses vara resultat av blockflöjtens roll som 
skolinstrument. Resten av tonsättarna har behandlat blockflöjten 
som vilket som helst modernt instrument. Även Rechberger har 
förbisett blockflöjtens karaktär som ett historiskt instrument eIler 
som ett barninstrument i en del av sina verk (t.ex. Treis Mythoi). 

Relativt fä finländska tonsättare har komponerat musik för 
blockflöjt. Fem av elva tonsättare som har komponerat för 
blockflöjt spelar instrumentet själv. Den mest aktiva av dessa är 
Herman Rechberger, som har den övervägande största 
produktionen av blockflöjtkompositioner och som har framfört 
nästan alla sina verk. Förutom Rechberger spelar Leif Segerstam 
och Tapio Tuomela blockflöjt och har framfört sina egna verk. Även 
Kaj-Erik Gustafsson och Pekka Jalkanen spelar blockflöjt men har 
inte själva framfört sina stycken för blockflöjt. Av de tonsättare 
som inte själva spelar blockflöjt är Bergman, Kortekangas och 
Romanowski är de enda som spontant har valt att komponera för 
instrumentet. Rautavaara, Wessman och antagligen även Marttinen 
har pä beställning komponerat för blockflöjL 

Av det ringa antalet nya kompositioner för blockflöjt kan man dra 
slutsatsen att blockflöjten ännu inte har etablerat sig som ett 
jämställt instrument bland andra bläsinstrument. Blockflöjten kan i 
detta avseende jämföras med dragspelet. Bäda är populära 
amatörinstrument, bäda har fätt tillträde i Sibelius-Akademin 
relativt sent3 och bäda är ännu sällsynta pä konsertestraden. 
Blockflöjtisterna har dock fördelen att det finns en betydande 
repertoar av originalmusik för blockflöjt frän barocktiden. Ifall 
blockflöjtisterna vill fä mera ny inhemsk repertoar för sitt 
instrument, borde de kanske samarbeta med tonsättarna. Block
flöjten har sina begränsningar som kan kännas som inskränkande 
om inte tonsättaren fär information om blockflöjtens speciella 
möjligheter. 

3Undervisning i dragspel pAbörjades vid Sibelius-Akademin Ar 1977. 
Dahlström 1982, 294. 
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chevroter 

flageolett 

flattement 
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En form av vibrato, som görs med stämbandet. 

En ton ur naturtonserien som klingar när 
blockflöjten blåsas så svagt att egentonen inte 
klingar. 

Mellanform mellan vibrato och drill. Flattement
vibrato görs med fingrar. 

frullato Fladdertunga. Man rullar ett starkt r med tungan 
samtidigt som man blåser. 

gorla En form av vibrato. Gorla uppstår när man rullar 
ett franskt r i halsen. 

glottis Ansats med stämbandet. 

labialvibrato En form av vibrato, i vilken blockflöjten labium 
öppnas och stängs med handen. 

mikrointervall En intervall, som är mindre än ett halvtonsteg. 

multifon En ton som består av flera samtidigt klingande 
toner ur naturtonserien (=multisonics). 

sputato Spottande ansats. 
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