
 

 

Tónlistardeild 

Hljóðfærakennaradeild 

 

 

 

 

 

 

Þverflautan 

 

Frá barokk til Böhm 

 

 

 

 

 

 

      Ritgerð til BA-prófs í hljóðfærakennslu 

   Ragnheiður Eir Magnúsdóttir 

Haustönn 2017



 

 

 

Tónlistardeild 

Hljóðfærakennaradeild 

 

 

 

 

Þverflautan 

 

Frá barokk til Böhm 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til BA-prófs í hljóðfærakennslu 

     Ragnheiður Eir Magnúsdóttir 

Kt.: 060493-4649 

Leiðbeinandi: Kolbeinn Bjarnason 

Haustönn 2017 



 

 

 

Útdráttur 

Theobald Böhm er lykilnafn í þverflautusögunni. Árið 1847 hannaði hann nýja flautu sem 

gjörbreytti því hvernig spilað er á flautu. Á undan þessari flautu var notuð barokk flauta en 

flautan er eitt elsta hljóðfæri sem til er í dag. Orðið flauta felur í sér víðtæka merkingu. 

Barokk flautan var ólík Böhm flautunni á þann hátt að hún er með keilulaga borun og 

mjókkaði frá munnstykkinu og út í endann en oftast með blásturshljóðfæri þá breikka þau 

frá munnstykki og til enda sem gerir það að verkum að þau eru hljómmeiri. En Böhm flautan 

aftur á móti er sívöl og alveg jafn breið frá munnstykki til enda. Áður en Böhm hannaði sína 

þverflautu voru margir sem þróuðu barokk flautuna áfram eins og til dæmis flautan sem 

Charles Nicholson spilaði á sem faðir hans þróaði og flautan sem  J. J. Quantz spilaði á og 

eru þær í kallaðar 19. aldar flautur. Margir af virtustu tónskáldum veraldar hafa samið frábær 

verk fyrir flautu. J.S. Bach samdi fullt af sónötum og öðrum verkum á barokktímanum sem 

í dag flokkast á meðal mikilvægustu tónverka flautuheimsins. Eftir að Böhm flautan varð til 

fara tónskáld að skrifa erfiðari og flóknari verk sem reyna á alla eiginleikana flautunnar, sem 

dæmi um það er til dæmis Pierre Boulez, Edgard Varése og fleiri. Enn sem komið er hefur 

enginn hannað nýja þverflautu en hins vegar hefur verið þróuð útgáfa af Böhm flautunni sem 

kallast kvarttóna flauta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Theobald Boehm is a very important person in the flute history. In 1847 he made a flute that 

changed everything. The flute is one of the oldest instruments we know of today and the 

flute they used to play on before the Boehm flute was a baroque flute. The word flute can 

mean many things. For instant, the difference between the Boehm flute and the baroque flute 

is that the baroque flute has a conical bore which means it widens from the mouthpiece to 

the end of the instrument but the Boehm flute has a cylindrical bore which means it has the 

same width everywhere.  Before Boehm designed his flute, there were many that made their 

own take on the baroque flute. Charles Nicholson played on a flute that his father had 

modified and J. J. Quantz also played on a modified baroque flute, these flutes are called 

19th century flutes. Many of the world's greatest composer have composed amazing pieces 

for the flute. J. S. Bach composed many sonatas and other pieces during the baroque time 

and still today they are one of the most important pieces in the flutes repertoire. After the 

Boehm flute was made composers started to really explore the flute and composed pieces 

that tried on every asset of the flute, for instant, composers like Pierre Boulez and Edgard 

Varèse. Still to this day no one has made a brand-new flute but the Boehm has been modified 

to play more modern and it’s called the quarter tone flute. 
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1. Inngangur  

Flautan er ef til vill elsta hljóðfærið sem til er í dag. Hún hefur breyst mikið í gegnum tíðina 

og gegnt misjöfnum hlutverkum. Heitið flauta hefur víðtæka merkingu, það gæti vísað til 

fjölda hljóðfæra sem eiga það öll sameiginlegt að hljóðið í þeim myndast við það að 

hljóðfæraleikarinn blæs í holt rör sem upprunalega var úr tré eða beini, en síðan seinna meir 

úr málmi og jafnvel plasti, þar sem loftið smýgur í gegnum opið gat, sem er ólíkt öðrum 

blásturshljóðfærum þar sem blástur kemur með hjálp munnstykkis eða blaða.1  

Í þessari ritgerð mun ég skoða hvernig flautan hefur þróast í gegnum árin og hvað hefur 

breyst. Hver hlutverk hennar voru og hverjir voru forsvarsmenn breytinganna.  Einnig mun 

ég fara yfir helstu verk og tónskáld hvers tíma. Ég legg mesta áherslu á barokktímabilið og 

þá breytingu sem varð á milli barokk flautunnar og Böhm flautunnar. Ég mun fara yfir allar 

tegundir innan þverflautufjölskyldunnar og segja frá hverri og einni. Í lok ritgerðarinnar mun 

ég síðan segja frá helstu tónverkum 20. aldarinnar ásamt því að segja frá þeim nýjungum 

sem komið hafa fram í flautuheiminum. Sem flautuleikari sjálf mun ég einnig deila minni 

reynslu af flautuleik og af þeim tónverkum sem fjallað verður um.  

                                                 

1 Stanley Sadie, ritstj. The New Grove Dictionary og Music and Musicians: Flute. 6.bindi. (London, 

Macmillan Publishers Limited, 1980), 664-665. 
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2. Þverflautan 

Það var á 14. öldinni þegar flautan fór að verða þekkt í Evrópu en það var vegna 

málaliðsmanna frá Sviss sem notuðu flautur til dæmis fyrir marseringar og til þess að gefa 

hvor öðrum merki, og upp frá því fór flautan að dreifast um Evrópu.2 Nútíma þverflautan er 

byggð í þremur hlutum, hausinn eða munnstykkið, búkurinn þar sem megin hluti klappanna 

er og síðan er það fótstykkið með takka fyrir litla putta hægri handar. Munnstykkinu er rennt 

inni í búkinn sem við notum einnig til þess að stilla hljóðfærið, því lengra inn sem hausinn 

fer því hærri verður tónhæð flautunnar.  

Venjulegur nótnaskali flautunnar er frá d‘ en með því að bæta fótstykkinu við þá kemst 

flautan niður á c‘ og í sumum tilfellum niður á h. Hægt er að spila alveg krómatískt upp þrjár 

áttundir eða meira en tónskáld skrifa oftast ekki fyrir ofan d‘‘‘‘ þó svo að margir 

flautuleikarar geti spilað eina til tvær nótur fyrir ofan takmarkið, þær nótur sem hægt er að 

spila er e‘‘‘‘, es‘‘‘‘ og síðan f‘‘‘‘. Dæmi um tónverk þar sem tónskáld skrifar nótu hærri en 

d‘‘‘‘ er Sónatína eftir Pierre Boulez sem var samin árið 1946.  

Þessi nútíma tegund þverflautunnar er hönnun eftir Theobald Böhm sem hann kláraði í 

kringum 1847. Hann vildi búa til algjörlega nýja flautu ólíka barokk-flautunni í þeirri von 

að fá flautu þar sem hægt væri að ná fram stærri tón, til þess að laga inntónun og til þess að 

auðveldara væri fyrir hljóðfæraleikara að spila krómatískt á hljóðfærið. Böhm flautan er 

sívöl fyrir utan að munnstykkið er aðeins keilulaga blástursholumegin. Ólíkt öðrum 

tréblásturhljóðfærum þá er flautan ekki með áttundatakka, heldur yfirblæs hún upp á næstu 

áttund. Stjórnun tónsins og áttundarinnar fer fram með vörunum og kostar það mikla æfingu 

að ná fullkominni stjórn á loftflæðinu.  

Í gegnum árin hafa verið hannaðar ýmsar flautur í mismunandi stærðum og tónhæð inni 

í flautufjölskylduna. Piccolóflautan er meira en helmingi minni en venjulega þverflautan og 

er hún líka áttund hærri. Fingrasetning er sú sama nema hvað að venjulega hefur 

piccolóflautan engan fót þannig það lægsta sem hún kemst niður á er d‘‘. Piccolóflautan kom 

fyrst til sögunnar á seinni hluta 18. aldar og byrjun 19. aldar og þá fyrst og fremst sem 

hljómsveitarhljóðfæri. Beethoven var með þeim fyrstu til þess að skrifa piccolóflautuna inn 

                                                 

2  „Renaissance flutes“ Flute History.com.  Sótt 1. maí 2017 

.http://www.flutehistory.com/Instrument/Renaissance.php3 
 

http://www.flutehistory.com/Instrument/Renaissance.php3


 

 

 

3  

í hljómsveitarverk og það má einmitt heyra í henni í síðasta þætti 5. sinfóníunnar en talið er 

að það hafi verið Tchaikovsky sem var fyrstur til þess að notfæra sér alla eiginleika 

piccolóflautunnar eins og heyra má í Hnotubrjótnum.  

Alt-flautan hljómar ferund neðar en venjuleg þverflauta og er með tónsvið frá g-a‘‘‘. 

Þessi flauta er stærri gerðin af þverflautunni og er hún skrifuð skrifuð ferund hærri en hún 

hljómar. Mikið af 20. aldar tónskáldum hafa heillast af hljóðinu í altflautunni og hægt er að 

heyra í henni meðal annars í Vorblótinu (1913) eftir Stravinsky og í Daphnis et Chloé (1909-

1912) eftir Ravel. Flauta d´amor var búin til á seinni hluta 18. aldarinnar. Hún hljómar lítilli 

þríund fyrir neðan þverflautuna.  

Tónskáld hafa ekki samið mikið fyrir þessa tegund af flautu og er nánast ekkert til fyrir 

hana. Ekki er vitað hvaða nafnið kemur, hvort það komi frá djúpa og tilfinninganæma 

tóninum sem kemur frá hljóðfærinu eða hvort það sé einfaldlega í tengingu við óbó d‘amor 

úr óbó fjölskyldunni.  

Bassaflautan er skrifuð í C líkt og þverflautan en hún hljómar áttund neðar og er töluvert 

stærri með u-laga munnstykki.3 Kontrabassaflautan er skrifuð í C en sú flauta er oftast bara 

notað í flautukórum og samspilum en minna notuð sem einleikshljóðfæri.  Hún hefur þó 

smám saman orðið vinsælla einleikshljóðfæri á þessari öld, m.a. vegna áhrifa frá virtúósum 

eins og bandaríska flautuleikaranum Robert Dick (1950). Hljóðið í henni er mjúkt en heyrist 

illa og er oftast kontrabassaröddin tvöfölduð hjá annarri flautu í hærri áttund. Flautan er mjög 

stór og gerir það að verkum að hún er mjög lengi að svara þannig oftast en ekki er hún að 

spila langar nótur frekar en hraða 16. parta. 4 

 

                                                 
3 Stanley Sadie, ritstj. The New Grove Dictionary og Music and Musicians: Flute. 6.bindi. (London, 

Macmillan Publishers Limited, 1980), 664-677. 

4  „Sub-bass and Contrabass flutes“ Bandestration, The Online Guide to Composing for Wind 

Instruments. Sótt 11. maí 2017. https://bandestration.com/tag/double-contrabass-flute/ 

https://bandestration.com/tag/double-contrabass-flute/
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3. Tvenn mikilvæg kaflaskil í flautusögunnni 

Það eru margar eyður í þverflautusögunni þar sem við vitum ekki sérstaklega um þróun 

hennar í vestur Evrópu. En það eru tveir mikilvægir tímapunktar í sögunni. Sá fyrri var í lok 

17. aldarinnar þegar barokkflautan varð til en sá síðari heilli öld og ýmsum tilraunum síðar 

en þá varð til hin svokallaða nútíma flauta eins og við þekkjum hana í dag. Sú flauta varð til 

eftir að Theobald Böhm hafði fullkomnað hönnun hennar en það var árið 1847. Hönnun hans 

varð ekki að veruleika á einni nóttu. Hans helsta uppgötvun var gerð 1831 eftir að hann 

ferðaðist til London og heillaðist af flautuleik Charles Nicholson. Flautan sem Nicholson 

spilaði á hafði óvenjulega stórar holur sem gerði það að verkum að tónninn var gífurlega stór 

og mikill. Böhm lét gera fyrstu hönnunina árið 1831 en smíðaði sjálfur aðra flautu árið 1832. 

5 

 

                                                 
5 Stanley Sadie, ritstj. The New Grove Dictionary og Music and Musicians: Flute. 6.bindi. (London, 

Macmillan Publishers Limited, 1980), 664-677. 
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4. Barokkflautan 

Barokkflautan varð þekkt í Englandi og Þýskalandi á 18. öldinni. J.J. Quantz var einn af 

þeim fyrstu til að sérhæfa sig á þetta hljóðfæri en hann spilaði mikið í óperum og  á 

almennum tónleikum, seinna meir fór hann einnig að semja fyrir hljóðfærið.  Fyrstu sóló 

verkin fyrir flautu og fylgibassa voru gefin út upp úr 1700 og voru þau verk meðal annars 

eftir George Philipp Telemann (1681-1767), Georg Friedrich Händel (1685-1759) og 

Antonio Vivaldi (1678-1741). Flest öll tónlistin sem var samin á þessum tíma var í þægilegri 

tóntegund fyrir barokkflautuna eins og til dæmis í G-dúr eða e-moll. Bach átti það til að 

skrifa erfiða flautuónlist og þeir sem voru atvinnu flautuleikarar skrifuðu erfiðara efni fyrir 

sig og spiluðu það sjálfir til þess að vera vissir um að verkið væri spilað hreint þar sem erfitt 

var að stilla nóturnar á barokkflautinni.6 

  Seinni hluti 17. aldarinnar var byltingakenndur í flautuheiminum. Barokkflautan 

varð til með ýmsum breytingum frá gamla sniðinu. Barokkflautan er með keilulaga borun. 

Hún mjókkar frá munnstykkinu og út í endann. Þetta veldur því m.a. að tónninn er mjög 

mjúkur en einnig fremur lítill. Almenna reglan er að blásturshljóðfæri breikki frá munnstykki 

og út í enda til þess að gera þau hljómmeiri. Hún hefur auka klappa fyrir litla putta hægri 

handar og var hljóðfærið í nokkrum hlutum og sett síðan saman í einn líkama. Hægt var núna 

að spila krómatískt á flautuna og hentaði hún því betur sem einleikshljóðfæri. Þessi 

svokallaða keilulaga borun  hafði miklar breytingar í för með sér fyrir tóninn í hljóðfærinu 

ásamt því að bæta inntónun og gerði það einnig auðveldara að gera greinarmun á sterku og 

veiku.  

Þessi nýja hönnun varð fyrst vinsæl í Frakklandi þar sem þetta hljóðfæri þótti fágað 

og tilvalið til þess að nýta í að spila franska barokk tónlist. Barokkflautan kom í þremur 

hlutum líkt og flautan sem við þekkjum í dag nema hvað á þessari flautu voru einungis 6 

fingurgöt á búknum á meðan Böhm-flautan hefur 13 göt. Hún var búin til í nokkrum stærðum 

en sú allra vinsælasta var flautan sem náði að spila d‘. Til þess að spila d‘ þurfti  að loka 

öllum fingragötunum og síðan með því að lyfta þeim einum og einum í einu frá sjötta gatinu 

hljómaði D-dúr. Físið er þó mjög lágt og þarf að snúa flautunni talsvert út til að fá það hreint.7 

                                                 

6  „Baroque Flutes“ Flute History. Sótt 25. apríl 2017 

http://www.flutehistory.com/Instrument/Baroque.php3 

7 „Baroque Flutes“ Old Flutes. Sótt 26. apríl 2017 http://www.oldflutes.com/baroq.htm 

http://www.flutehistory.com/Instrument/Baroque.php3
http://www.oldflutes.com/baroq.htm
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Frá 1720 voru svo smíðaðar flautur sem komu í fjórum pörtum. Hausinn, efri búkur, 

neðri búkur og síðan fóturinn. Þessi tegund flautna hafði þrjár holur á hvorum búk og með 

því að hanna hana í fjórum pörtum varð auðveldara að finna efnivið til þess að nota í hana 

þar sem það gat verið erfitt að finna langan og góðan við sem þurfti í búkinn á þriggja parta 

flautu. En einnig gerði þessi breyting það að verkum að hægt var að láta flautuna spila í 

mismunandi tónhæð og oftar en ekki fylgdi með auka miðstykki sem hægt var að skipta út, 

en það breytti tónhæðinni sem kom sér vel þar sem að tónhæðin á barokktímanum var ekki 

stöðluð. 8 

4.1. Johann Joachim Quantz  

Quantz (1697-1773) var með fyrstu atvinnu flautuleikurum á 18. öldinni í Evrópu. Hann 

fæddist árið 1697 nálægt Göttingen og byrjaði feril sinn sem bassaleikari en það voru 

örugglega ekki margir sem sáu það fyrir að hann yrði einn daginn flautuleikari. Hann byrjaði 

fyrst sem bæjartónlistarmaður og spilaði hann nánast á öll hljóðfæri. Það var ekki fyrr en 

1719 sem hann byrjaði að sérhæfa sig í flautuleik. Hann ferðaðist m.a. til Ítalíu, Frakklands 

og Englands til þess að breikka tónlistarmenntun sína.  

Árið 1741 gekk hann til liðs við hirð Friðriks mikla af Prússlandi og vann hjá honum 

þar til dauðadags. Hann var tónlistarstjóri Friðriks ásamt því að kenna honum á flautu í mörg 

ár. Hann samdi verk fyrir Friðrik mikla, spilaði við hirð hans og einnig bjó hann til flautur 

fyrir hann. Bók hans um flautuleik, sem hann skrifaði 1752 gerði hann frægan um Evrópu 

en hún leiddi til þess að nemendur stofnuðu skóla um hvernig spila ætti á flautu og vörðu 

áhrif hans í um hundrað ár. Þessi bók er enn þann dag í dag mjög góð heimild um hvernig á 

að flytja barokk tónlist. Hann samdi yfir þrjú hundruð konserta og aragrúa af sónötum en 

langflest af þessu efni var aldrei gefið út.9.  

Samstarf Quantz og Friðriks mikla varð til mikillar farsældar fyrir flautuheiminn. 

Quantz var afburðaflautuleikari og stóð upp úr þegar það koma að inntónun, enginn spilað 

eins og hann. Það var Friðrik mikli sem gerði Quantz mögulegt að koma hugmyndum sínum 

um flautuna áfram. Hann bætti við klappa á flautuna og einnig var það Quantz sem fann upp 

á hvernig hægt væri að stilla flautuna svo mögulegt væri að ráða betur við tónhæðina. Hann 

                                                 
8 „Baroque Flutes“ 

9  „Johann Joachim Quants (1967-1773)“ Flute History. Sótt 26. apríl 2017. 

http://www.flutehistory.com/Players/Johann_Joachim_Quantz/index.php3 

http://www.flutehistory.com/Players/Johann_Joachim_Quantz/index.php3
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sjálfur spilaði alltaf mjög hreint þar sem hann náði gífurlega miklu valdi á hljóðfærinu en 

ekki höfðu allir þetta vald þannig hann vildi finna leið til þess að auðvelda þeim 

flautuleikurum sem á eftir komu að spila hreint.  

Fleiri flautuleikarar sem komu á undan Quantz höfðu reynt að laga þetta vandamál 

en engum tókst það. Hann setti færanlegt munnstykki á flautuna sem gerði það mögulegt að 

hægt var að lækka tónhæðina um kvarttón þ.e. fjórðung úr heiltóni. 277 af þeim konsertum 

sem hann samdi voru varðveittir í höllinni hjá Friðriki mikla en þeir voru spilaðir í röð og 

tveir á hverju kvöldi, þar sem Quantz stjórnaði hljómsveitinni en kóngurinn fór sjálfur með 

einleikshlutverkið. 10 

4.2. Nótnasafn 

Fyrir 17. öldina voru tónskáld ekki að semja lög fyrir ákveðin hljóðfæri og þess vegna er 

nánast ekkert til frá þessum tíma sem var sérstaklega skrifað fyrir flautu. Seinni hluta 17. 

aldar fara franskir flautuleikarar sem voru við hirð Loðvíks XIV að skrifa verk fyrir flautur 

sem voru síðan gefin út. Þar með varð til vísir að nótnasafni sem var samið sérstaklega fyrir 

flautur. Þessir menn voru flautuleikararnir Philbert Rebillé og René Pignon Descoteaux. 

Sömdu þeir mest tríó fyrir tvö g-lykils hljóðfæri ásamt fylgirödd (basso continuo). Það gerist 

svo í byrjun 18. aldar að hópur franskra flaututónskálda kemur upp á yfirborðið og voru þeir 

undir leiðsögn Michel de la Barre og Jacques Hotteterre ásamt Montéclair og Jean Baptist 

Loeillet de Gant.  

Verkin sem voru samin voru fyrir flautu og fylgirödd, tvær flautur en sjaldan 

einleiksverk fyrir flautu. Þessum verkum mátti lýsa sem fáguðum verkum, með einföldum 

laglínum en fallega skreyttum og nýttu þau vel eiginleika barokkflautunnar. Síðan fer að 

flæða inn flautuverk eftir frönsk tónskáld og fyrstur er Michel de la Barre en hann samdi 

fyrsta kammerverkið fyrir flautu og einnig fyrsta einleiksverkið sem var gefið út. Um miðja 

18. öld var farið að semja sónötur fyrir flautu og á þessum tíma voru einnig gefnir út 

konsertar fyrir flautu og hljómsveit.  

Í kringum 1725 voru mikilvægustu frönsku flaututónskáldin þeir Michel Blavet 

(1700-68), Michel Corrette (1709-95), Jean-Marie Leclair (1697-1764), Joseph Bodin de 

Boismortier (1689-1755) og Jacques Christoph Naudot (d. 1792).  Á þessum tíma var mikið 

                                                 

10 James Galway, Flute. (London: Kahn & Averill, 1990), 25-28. 
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um kammerverk og eitt það allra besta var eftir Rameau fyrir sembal, flautu eða fiðlu og 

fylgibassa.  

Það fór fljótlega að verða vinsælla að skrifa tónverk fyrir flautur og eftir 1720 fóru 

Ítalir að skrifa sónötur og konserta fyrir flautur í sambland við önnur hljóðfæri. Það mætti 

segja að Frakkar hefðu komið sér upp sérstökum stíl þegar það kom að því að skrifa fyrir 

flautur og voru margir sem sérhæfðu sig í að skrifa bara fyrir flautu en Ítalir hins vegar 

skrifuðu ekki sérstaklega með flautu í huga heldur gátu önnur hljóðfæri einnig spilað partinn.  

Meðal mikilvægustu tónskálda Ítalíu á þessum tíma sem skrifuðu sónötur og konserta 

fyrir flautur voru Antonio Lotti (1667-1740), Tommaso Albinoni (1671-1750), Antonio 

Vivaldi (1678-1741), Franceso Geminiani (1687-1762), Francesco Maria Veracini (1690-

1750), Nicola Porpora (1686-1766), Giovanni Battista Sammartini (1698-1775) og fleiri. 

Ólíkt frönsku tónskáldunum þá var enginn af ítölsku tónskáldunum atvinnuflautuleikari þar 

sem margir af þeim frönsku tónskáldum voru miklir afbragðsmenn í flautuleik. Flautuverk 

18. aldarinnar í Þýskalandi voru samblanda þessar tveggja stíla hjá Frökkum og Ítölum.  

Eitt helsta flaututónskáld Þýskalands var J.S. Bach (1685-1750). Hann samdi tvær 

sónötur fyrir flautu og sembal, tvær sónötur fyrir flautu og basso continuo, einleikspartítu, 

tvær tríósónötur, Brandenborgarkonsert nr. 5. með flautu, fiðlu og sembal  í 

einleikshlutverkunum, h-moll svítuna og fleira. Þrjár flautusónötur eru síðan vafasónötur, 

þ.e. ekki er öruggt að hann hafi samið þær. Verk hans eru enn þann dag í dag táknmynd 

barokk tímans.  

Vinsælt flaututónskáld í Þýskalandi á þessum tíma var til dæmis Georg Philipp 

Telemann (1681-1767) Hann skrifaði 12 fantasíur fyrir einleiks flautu, sónötur fyrir tvær 

flautur, og einnig sónötur fyrir flautu og þrástefsbassa . Sónötur Bachs og einnig sónötur 

Händels, sem í heildina urðu 11 eru enn þann dag í dag mikið spilaðar af flautuleikurum. 

Sumar þessara sónatna eru ætlaðar fyrir þverflautu en aðrar blokkflautu. Eftir árið 1800 var 

ekki mikið um að skrifað væri fyrir einleiksflautu eða kammerverk fyrir flautu. Eftir 

konsertana tvo sem Mozart samdi í G-dúr  og D-dúr árið 1778 varð lægð í flautuheiminum.  

Á 19. öldinni var einkum samin virtúósatónlist fyrir flautur, oft í tilbrigðaformi. Það 

elsta þeirra er eftir Franz Schubert sem heitir Inngangur og tilbrigði um „Trockne Blumen“ 

sem var samið 1823.  Hins vegar voru margir mjög góðir flautuleikarar sem náðu að gerast 

atvinnu flautuleikarar á 19. öldinni og á 20. öldinni verður aftur mikill áhugi fyrir því að 
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skrifa kammerverk og einleiksverk fyrir flautu og meðal þeirra eru þekkt nöfn eins og 

Debussy, Hindemith, Honegger, Ibert, Martinu, Milhaud, Prokofiev, Schoenberg, Varése og 

Vaughan Williams. 11 

 

4.3. J.S. Bach og flautan 

Flautusónöturnar hans Bach (BWV 1030-1035) voru fyrst gefnar út í Leipzip af C.F.Peters 

á miðri 19. öldinni og voru þær síðan kenndar í tónlistarskóla í Dresden. H-moll svítan hans 

fyrir flautu og hljómsveit hafði náð miklum vinsældum en sónötur fyrir flautur var ekki 

algengt að heyra á tónleikum. Þegar sónöturnar voru gefnar út af Peters útgáfufyrirtækinu 

þá var þar að finna flautusónötur í h-moll, Es-dúr, A-dúr, C-dúr, e-moll og E-dúr eftir Bach 

en einnig höfðu þeir sónöturnar hans fyrir fiðlu og hljómborð (BWV 1014-1019) með í 

útgáfunni þar sem þeir voru hræddir um að það myndi ekki seljast nóg af eintökum ef þetta 

væru bara flautuverk.  

Það er ekki fyrr en hálfri öld seinna að verk Bach urðu aðalverk flautusafnsins. Árið 1927 

telur Grove tónlistarbókin upp helstu flaututónskáldin en Bach var ekki meðal þeirra. Það 

voru taldir upp Mozart, Spohr, Weber, Beethoven, Haydn, Kuhlau, Reicha, Schubert en 

enginn Bach var á listanum. Þegar flautuleikarinn Claude-Paul Taffanel (1844-1908) varð 

prófessor í flautuleik í Tónlistarháskólanum í París (Paris Conservatoire) árið 1893 sneri 

hann athygli sinni að 18. öldinni og fór í gegnum flautunótnasafnið sem varð til á þeim tíma. 

Fyrsta franska útgáfan af þeim verkum, með Taffanel sem útgefanda, kom út árið 1925 í 

París. Á svipuðum tíma í Leipzig gaf Peters út aðra útgáfu af Bach sónötunum og í þetta 

skiptið voru þar bara flautusónöturnar og ekkert annað með.  

A-moll partítan (BWV 1013) fyrir einleiksflautu var gefin út árið 1939 eftir að 

orgelleikarinn Karl Straube fann hana árið 1917. C.F. Peters birti hana í London í útgáfu 

Schwedler með viðbættum píanóparti sem Gustav Schreck bjó til, líkt og Schumann gerði 

fyrir sellósvíturnar hans Bach. Í París sama ár var gefin út frönsk útgáfa eftir A. Leduc og 

fékk píanóparturinn að fljóta með og var prentaður með alveg til sirka 1989. Eftir að menn 

fóru að spekúlera í tónlistarfræðinni á bak við tónlistarverk fyrir stríð í Þýskalandi kom í ljós 

                                                 
11 Stanley Sadie, ritstj. The New Grove Dictionary og Music and Musicians: Flute. 6.bindi. (London, 

Macmillan Publishers Limited, 1980), 677-680. 
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að fyrir það höfðu tónlistarmenn ekki mikið spáð í smáatriðunum. Höfðu þeir þar af leiðandi 

ekki fylgt því sem Bach skrifaði. Það þótti mikilvægara að frægir tónlistarmenn mættu spila 

og túlka verkin eins og þeir vildu heldur en það sem Bach vildi. Bach vildi sýna það hversu 

miklu máli smáatriðin skipta með það  tilfinningaleg áhrif þau hefðu á verkin.  

Fyrsta útgáfa af sónötunum var gefin út árið 1936 og þá í þeirri útgáfu sem Bach hafði 

skrifað upphaflega en þetta voru kallaðar Urtext bækur. Þetta fór fljótlega að dreifast um allt 

og var þessi útgáfa byltingarkennd að því leyti hvernig flautuleikarar túlkuðu Bach upp frá 

því. Margar fleiri útgáfur voru gefnar út í London eftir stríðið vegna mikillar hrifningar fólks 

á tónlistinni hans. Þrátt fyrir að eldri útgáfur hefðu komist til Bandaríkjanna þá voru þær 

gefnar út í fyrsta skiptið af amerísku útgáfufyrirtæki í Boston árið 1939.  

Tónlistarfræðingar höfðu mikið pælt í því hverju tónskáldið hefði verði að leitast eftir og 

þeir gerðu það með því að rannsaka hljóðfæri tímabilsins og reyndu að komast inn í 

hljóðumhverfi tónskáldsins til þess að skilja verkin hans betur. J.S. Bach er í dag eitt af okkur 

ástsælustu tónskáldum og hafa verið skrifaðar heilu bækurnar um það hvernig á að spila 

Bach rétt. Upphaflega voru þessi verk spilið á barokk flautuna en eftir að Böhm flautan var 

hönnuð voru verkin spiluð á hana, en hins vegar í dag eru flautuleikarar sem eru búnir að 

þjálfa sig í barokk flautuleik á barokk flautu, og að mínu mati þá hljóma barkokkverk betur 

ef þau eru spiluð á barokkflautu þ.e. ef flautuleikararnir eru mjög flinkir, sem er kannski ekki 

skrítið þar sem þetta var upprunalega skrifað með hana í huga.12 

                                                 

12  „Editions of J.S. Bach‘s Flute Sonatas“ Flute History.com. Sótt 1. maí 2017 

http://www.flutehistory.com/Resources/Lists/JSBach_editions.php3 

http://www.flutehistory.com/Resources/Lists/JSBach_editions.php3
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5. 19. aldar flautur 

Á 19. öldinni voru fleiri flautur sem komu á undan Böhm flautunni en þær höfðu í raun og 

veru  verið þróaðar meira og voru breytt útgáfa af barokk flautunni. Evrópubúar og 

Ameríkanar notuðu mismunandi hljóðfæri á þessum tíma. Til að mynda vildu flautuleikarar 

í Vín spila á flautu með keilulaga borun og einnig voru þetta oft flautur sem höfðu meira 

tónsvið og gátu farið lægra niður. Þessar flautur voru bæði notaðar af atvinnuspilurum og 

einnig áhugamönnum. Englendingar vildu helst nota flautur sem svipuðu til flautunnar sem 

Charles Nicholson spilaði á. Svo voru það Frakkar, eins og flautuleikarinn Jean-Louis Tulou, 

sem vildu spila á flautu með litlum holum fyrir fingurna sem er andstæðan við Nicholson, 

sem gaf þeim meiri hefðbundnari tón. Þjóðverjar vildu flautur sem að gáfu þér sem mest 

tækifæri á að stilla inntónun svo auðvelt væri að spila með hljómsveit.13 

5.1. Charles Nicholson 

Charles Nicholson var fæddur árið 1795 og deyr árið 1837. Á 19. öldinni bjó hann í London 

og varð flautuleikari að atvinnu. Hann var fyrsti flautuleikarinn í leikhúshljómsveitum og 

kom hann fram með ýmsum öðrum stórum hljómsveitum sem einleikari. Hann ferðaðist um 

Bretland þar sem hann kenndi og skrifaði fræðigreinar um flautuna.  

Hann spilaði á flautu sem George Astor hannaði en faðir Nicholson sem var einnig 

flautuleikari hafði breytt flautunni þannig að hann stækkaði holurnar á flautunni. Það sem 

þessi breyting gerði fyrir flautuna var að hún gerði tóninn mun kraftmeiri en á sama tíma var 

enn þá hægt að spila blíðlega, það var nú hægt að nota venjulegu fingrasetningarnar fyrir 

þriðju áttundina en tónsviðið á barokk flautunni var frá d‘ til a‘‘‘ og gerði það verkum að til 

dæmist víbratóið í tóninum varð mun skýrara. Í dag er Nicholson þekktur sem maðurinn sem 

vakti mikla hrifningu hjá Böhm þegar hann spilaði að Böhm ákvað að hann þyrfti að búa til 

nýja flautu.14 

                                                 

13  „Nineteenth Century Flutes“ Flute History.com. Sótt 11. maí 2017 

http://www.flutehistory.com/Instrument/19C.php3 

14  „Charles Nicholson (1795-1837)“ Flute History,com. Sótt 26. apríl 2017 

http://www.flutehistory.com/Players/Charles_Nicholson/index.php3 

http://www.flutehistory.com/Instrument/19C.php3
http://www.flutehistory.com/Players/Charles_Nicholson/index.php3
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5.2. Böhm 

Theobald Böhm fæddist 9. apríl 1794 í München og deyr þann 25. nóvember árið 1881. 

Böhm er maðurinn sem hannaði nútíma flautuna. Hann var gæddur hinum ýmsum 

hæfileikum. Hann var mikill flautuleikari, gull- og silfursmiður og einnig mikill áhugamaður 

um eðlisfræði og hljóðmyndun sem tengist flautuleik. Hann hafði gott tóneyra og var það 

einmitt það sem fékk hann til þess að vilja bæta flautuna. Hann var óánægður með inntónun 

flautunnar, takmarkað tónsvið og hversu misvel flautan svaraði. Flautan sem við spilum á er 

þekkt í dag sem Böhm-flautan og hefur hún lítið sem ekkert breyst frá árinu 1847.15 

Kóníska flautan sem Böhm þróaði hafði annan hljóm en fyrri flautur og inntónunin var 

betri. Það tók smá tíma fyrir hann að að fá fólk til að samþykkja þessa hönnun en að lokum 

fóru helstu flautuleikarar þessa tíma að læra að meta eiginleika þessarar nýju flautu. Árið 

1843 hafði hann náð miklum árangri og keyptu Rudall&Rose í London og Clair Godefroy í 

París leyfi til þess a smíða þessa tegund af flautu.  

Á milli 1833 og 1846 eyddi hann tímanum í hluti sem tengjast tónlist á engan hátt en 

sneri sér svo aftur að spurningunni hvernig hann gæti fullkomnað flautuna. Hann fór að læra 

hljóðfræði með Carl Von Schafhäutl, sem var prófessor í Háskólanum í München. En þetta 

samstarf leiddi til góðs þar sem að hann fann út hvernig hann gæti betrumbætt flautuna. Hann 

hannaði alveg nýja flautu. Þessi flauta var sívöl og í því fólst helsta byltingin, hin byltingin 

fólst í mekanismanum sem hann þróaði.  

Eftir að hafa breytt hönnuninni ákvað hann sjálfur að framleiða flauturnar en seinna meir 

fór hann í samstarf með Carl Mendler sem tók síðan við fyrirtæki Böhm eftir að hann dó. 

Eftir að Böhm fullkomnaði hönnunina árið 1846-47 hafa nánast engar stórvægilegar 

breytingar orðið á flautunni.16  

                                                 

15 Theobald Boehm, The flute and flute-playing. (New York: Dover Publications, Inc.1964), 1. 
16 Stanley Sadie, ritstj. The New Grove Dictionary og Music and Musicians: Flute. 6.bindi. (London, 

Macmillan Publishers Limited, 1980), 664-677. 
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6. 20. aldar verk 

Claude Debussy (1862-1918) samdi einleiksverkið Syrinx fyrir flautu árið 1913 og er það 

eitt af mikilvægu verkunum sem flautuleikarinn spilar.  Edgard Varése (1883-1965) samdi 

verkið Density 21,5 árið 1936 fyrir einleiksflautu og er það eitt af aðal einleiksverkunum 

sem flautuleikara getur tekið að sér að spila. Það er bæði erfitt tæknilega og einnig í túlkun.  

Hann samdi verkið fyrir flautuleikarann Georges Barrére en hann hafði keypt sér 

nýja flautu og Varése samdi verkið sem eins konar vígsluverk fyrir nýju flautuna. Samkvæmt 

tónskáldinu er verkið byggt á tveimur laglínum. Önnur laglínan er módal og hin atónal. 

Varése fer yfir þau takmörk sem voru fyrir því að skrifa fyrir einleiks laglínuhljóðfæri þá 

ákvað hann að kanna nýjar slóðir með því að skrifa þetta verk og reynir það á sköpunargáfu 

tónskáldsins og hversu vel hann þekkti þverflautuna, bæði tæknilega og í túlkun.17  

Ég get sjálf sagt frá því hversu erfitt er að spila þetta verk. Verkið spannar allar 

áttundi flautunnar frá c‘ uppá d‘‘‘‘ sem krefst þess að flautuleikarinn sé mjög vel þjálfaður í 

vörunum svo flutningur verksins verði almennilegur. Það er erfitt í hryn og reynir mikið á 

einbeitingu og þol, en hins vegar er það frábær tilfinning þegar maður nær loksins að spila 

verkið almennilega.  

Sergei Prokofiev (1891-1953) er einn af stærstu rússnesku tónskáldunum. Hann samdi 

Sónötu fyrir flautu og píanó í D-dúr, Op 94 árið 1943 og er það eitt af stærstu verkunum frá 

20. öldinni sem flautuleikari getur spilað. Fyrsti opinberi flutningurinn á verkinu var í 

Moskvu árið 1943 þar sem Nikolai Kharkovsky lék á flautu. Ári síðar hafði hann tónflutt 

verkið fyrir fiðlu og var það flutt 1944 og seinna meir var þessi útgáfa kölluð Sónata nr. 2 

fyrir fiðlu og píanó, Sónatan er í fjórum löngum köflum: Andantino, Scherzo, Andante og 

Allegro con brio.18 

Francis Poulenc (1899-1963) var farsælt franskt tónskáld með einstakan tónlistarstíl. 

Hann var einn af þeim sem voru kallaðir „Le six“ en þeir  voru meðal sex mikilvægustu 

tónskáld Frakklands á fyrri hluta 20. aldarinnar. Poulenc  samdi Sónötu fyrir flautu og píanó 

sem einkennist af frábærum eiginleikum flautunnar. Flautuleikurinn einkenndist af losta og 

                                                 

17  Sean Hickey „Edgard Varése, Density 21,5 for flute solo“ All Music. Sótt 13. maí 2017 

http://www.allmusic.com/composition/density-215-for-flute-solo-mc0002358008 

18 Sergei Prokofiev, Sonata Opus 94 for Flute and Piano. (New York, G. Schrimer, Inc., 1948) 

http://www.allmusic.com/composition/density-215-for-flute-solo-mc0002358008
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glæsileika, hann nýtti fágun og skýrleika hljóðfærisins og þessi sónata er mjög dæmigerð 

fyrir síðasta tímabilið í tónsköpun Poulenc. Hún er blanda af sakleysi, fágun og náttúruleika. 

Fyrsti kaflinn hefur frekar þungan karakter með millikafla sem minnir á Debussy í blíðleika. 

Kaflinn heitir Alegretto malincolico en malincolico merkir dapurleiki. Kafli tvö er svo 

Cantilena og þriðji kaflinn er Presto giocoso, en það hefur verið sagt að þessi þriggja kafla 

sónata lýsi vel hvers konar karakter Poulenc er.19 

 

                                                 

19  „Sonata for Flute and Piano“ LA Phil. Sótt 13. maí 2017 

http://www.laphil.com/philpedia/music/sonata-for-flute-and-piano-francis-poulenc  
 

http://www.laphil.com/philpedia/music/sonata-for-flute-and-piano-francis-poulenc
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7. Flautan í dag 

Þverflautan sem við spilum á í dag er þekkt sem Böhm flautan. Hún hefur lítið sem ekkert 

breyst en hins vegar hafa nokkrir flautugerðarmenn þróað tegund af flautu með auka 

klöppum sem gerir það að verkum að hægt sé að spila fullkominn kvarttóna skala. Sem dæmi 

er byltingarkennda flautan „Kingma System Flute“ en þessi hönnun varð til í samstarfi Evu 

Kingma og Bickford W. Brannen. Hún hefur upprunalegu fingrasetninguna sem gerir þér 

kleift að spila á hana klassísk tónverk en gefur þér kost á að spila kvarttónaverk vegna auka 

klappanna sem hún hefur.  

Það eru sex auka klappar á flautunni. Fimm af þessum sex auka klöppum eru settir 

ofan á venjulega lokuðum klöppum. Með þessu bættust við sex kvarttónar sem nú er hægt 

að spila á þessa flautu en ekki á okkur venjulegu Böhm flautu. Sjöunda kvarttónninn er svo 

hægt að spila vegna auka C# trillu takka. Það er hægt að spila alla kvarttóna á venjulega 

Böhm flautu en til þess þarf alls konar erfiðar fingrasetningar auk þess sem þarf að snúa 

flautunni út og inn til að þeir stemmi.  

Tónskáld hafa nú verið að skrifa verk þar sem nauðsynlegt er að geta spilað kvarttóna 

en einnig hefur þessi flauta orðið vinsæl hjá djass flautuleikurum þar sem þetta gefur 

flautuleikaranum mjög skemmtilegt frelsi og hægt er að gera miklu fjölbreyttari stíla og liti. 

Þessar breytingar hafa einnig gert flautuleikurum kleift að hafa mun betri stjórn á inntónun. 

Oft á tíðum hafa flautuleikarar þurft að nota aðrar fingrasetningar til þess að geta stillt við 

önnur hljóðfæri en með þessari flautu er hægt að opna fyrir göt eða loka til þess að hækka 

og lækka flautuna sem gefur flautuleikaranum ótrúlega stjórn á því í hvaða tónhæð hann þarf 

að vera í. Þessi hönnun hefur opnað fyrir ýmsa fleiri möguleika og þá bæði fyrir tónskáld og 

flytjendur.20 

7.1.  Seinni hluti 20. aldar og 21. öldin 

20. öldin var gullöld í tónsmíðum fyrir flautuna. Mikið af tónskáldum fóru virkilega að nýta 

hljóðfærið og rannsaka hvað þeir gætu gert mikið með það, tónskáld eins og Prokofiev 

(1891-1953) Messiaen (1908-1992), Berio (1925-2003) og Boulez (1925-2006) höfðu 

virkilega kannað alla möguleika þegar það kom að því að skrifa fyrir flautu.  

                                                 

20  „Kingma System Flute“ Brannen Brothers Flutemakers, Inc. Sótt 13. maí 2017 

https://www.brannenflutes.com/kingma-system-flute 
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Flautusónatan hans Prokofiev er ein sú stærsta sem flautuleikarar spila í dag ásamt 

Sequenza (1958) eftir Luciano  Berio en þeir eru mjög vinsælir meðal nútíma tónlistarmanna. 

Núna á 21. öldinni hefur komið upp ýmiskonar nútímatækni sem er m.a. hægt að þakka 

flautuleikaranum Robert Dick (f. 1950) fyrir hans starf með nútíma tónlist og einnig þessum 

nýju kvarttóna flautum. Það hefur einnig aukist að tónskáld eru ekki bara að skrifa verk fyrir 

þverflautuna heldur hefur aukist í skrifum fyrir einleiks piccolóflautuverk og einnig fyrir alt- 

og bassaflautuna.  

Nútímatækni hefur aukist mjög og eru tónskáld farin að skrifa inn allskonar tækni í 

nótur sem ekki tíðkaðist á fyrri tímabilum tónlistarsögunnar. Sem dæmi um þessa tækni eru 

hljómar (multiphonics), tungusmellir (tongue rams), hvísltónar, klappaskellir, lofthljóð og 

það að syngja eða humma á meðan þú spilar.  

Klappaskellir eru notaðir bæði með tón úr flautunni og án þeirra en það er mikilvægt 

að tónskáld skrifi nákvæmlega inn í nóturnar hvað hann vill. Þetta hefur sérstaklega mikil 

áhrif ef þessi tækni er notuð á alt flautu eða bassa flautu þar sem klapparnir eru stærri og 

heyrist meira í þeim þegar þeim er skellt niður. „Tounge rams“ eða tungusmellir er aðferð 

sem virkar þannig að flautuleikarinn ýtir tungunni eins fast og hann getur ofan í 

blásturholuna á munnstykkinu. Það er hægt að gera mikið af lofthljóðum á flautuna, allt frá 

smá öndunarhljóði upp í þotuhljóð. Lofthljóðin eru til þess að ná fram ýmsum hljóðáhrifum 

sem fylgir ef til vill því tónlistarumhverfi sem tónskáldið er að reyna ná fram. 

„Multiphonics“ sem hægt er að útskýra sem það að spila tvo eða fleiri tóna samtímis, varð 

mjög vinsælt að skrifa inn í flautuverk sérstaklega eftir að Kingma system flautan var búin 

til en þessi tækni kom hins vegar fram fyrr og var mjög vinsæl á 8. áratug síðustu aldar. 

„Whistle Tones“ eða hvísltónar er mjög viðkvæmt hljóð sem er búið til með því að brjóta 

loftið yfir blásturholuna.  

Það getur verið mjög erfitt að ná þessari tækni og tekur það mikla þjálfun að ná 

fullkomni stjórn á henni. Það að syngja og spila á sama tíma er önnur nútíma tækni sem 

verður að vanda vel þegar hún er skrifuð inn í nóturnar. Það getur verið erfitt að syngja 

laglínur með röddinni á meðan maður spilað þannig það er mjög gott ef laglínan er mjög 

einfalt tónbil miðað við hvað maður er að spila. Það getur verið erfitt að ná þessari nútíma 

tækni en hún getur verið mjög flott viðbót við verkin. Dæmi um íslensk tónskáld sem hafa  

skrifað inn nútíma tækni fyrir flautu eru Atli Heimir Sveinsson (f. 1938), hann samdi verkið 
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Tónamínútur fyrir flautu, þar sem hver kafli er einungis ein mínúta, hvort sem þú nærð að 

spila allar nóturnar á blaðinu eða ekki, þá verður þú að stoppa eftir eina mínútu, og Þorkell 

Sigurbjörnsson.21(1938 – 2013) Hann samdi meðal annars nútíma verkið Kalais árið 1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

21 Carla Rees „How to compose for flutes in the 21st century“ Sound and Music. Sótt 17. maí 2017 

http://www.soundandmusic.org/resources/artists-toolkit/composing-for-flutes 
 

http://www.soundandmusic.org/resources/artists-toolkit/composing-for-flutes
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8. Niðurlag 

Breytingarnar á 19. öldinni voru byltingarkenndar fyrir flautuheiminn. Hin nýja hönnun 

Theobald Böhm gjörbreytti flautuheiminum og gerði mögulegt sem margir aðrir höfðu reynt 

á undan. Hann hafði sýn um betra hljóðfæri, betri hljóðgæði, meiri möguleika og fleiri 

tækifæri sem honum tókst að gera að veruleika þegar hann hannaði með mjög góðum árangri 

hljóðfæri sem við þekkjum í dag sem þverflautuna.   

Tónverkin sem við eigum frá barokk tímanum lifa enn sem mikilvægustu tónverk 

flautuleikarans og mun eflaust alltaf gera það. Með tímanum breyttust hljóðfærin og tónlistin 

breyttist líka og enn þá í dag er verið að kanna nýja möguleika m.a. með kvarttóna verkum 

og nýjum kvarttóna flautum.  
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