
 

 
 

 

Skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete 
 

CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp  
2017 Konstnärlig kandidatexamen 
Institutionen för klassisk musik 

Rhythmopoeia
Dansrytmer i Marin Marais Pièces de viole 

Anna Lamberti 

Handledare: Incca Rasmusson 
Examinator: Peter Berlind Carlson 

 

Inspelning av det självständiga, konstnärliga arbetet finns dokumenterat i det 

tryckta exemplaret av denna text på KMH:s bibliotek. 



Sammanfattning 

Dansformer och deras struktur, rytm och affekt intar en stor plats i barockmusiken. 
Rhythmopoeia är ett begrepp som har sin ursprung i den grekiska antiken. Det är läran av hur 
man bygger upp den rytmiska strukturen av ett musikstycke eller en dikt. När konstnärer och 
vetenskapsmän under renässansen och barocktiden började återupptäcka antikens 
kulturskatter och idéer fick även konceptet rhythmopoeia nytt liv. Många barocktonsättare 
kände till det och var väl förtrogna med retorikens och poesins grunder. Grekiska versfötter 
som grundläggande element i diktkonsten lämpar sig även bra att beskriva rytmiska enheter i 
musik. Konceptet blev vägledande i min analys av tre satser ur Marin Marais Pièces de viole. 
Denna analys och undersökningen av olika källor har hjälpt mig att få en djupare förståelse 
för musiken och hur den skulle spelas. Det har underlättat instuderingsprocessen, hjälpt mig 
att lösa stråktekniska problem och bidragit till större säkerhet i min interpretation. 

Nyckelord: Uppförandepraxis, barockdans, rytmisk struktur, fransk barock, Marais, viola 

!  ii



!  iii



Innehållsförteckning 

1. Inledning 1 .................................................................................................................................

1.1. Syfte med denna uppsats 2 .................................................................................................

1.2. Dansens roll och syfte 3 .....................................................................................................

1.3. Marin Marais och hans Pièces de viole 3 ...........................................................................

1.4. Rhythmopoeia 4 .................................................................................................................

2. Metod 7 ......................................................................................................................................

2.1.Uppförandepraxis 7 .............................................................................................................

3. Analys av utvalda Pièces de viole 8 ...........................................................................................

3.1. Om tonarten 9 ....................................................................................................................

3.2. Allemande 10 .....................................................................................................................

3.3. Courante 11 ........................................................................................................................

3.4. Sarabande 12 ......................................................................................................................

4. Slutreflektion 14 .........................................................................................................................

Referenser 15 .................................................................................................................................

Bilaga 1 – Grafisk översikt Allemande 17 .....................................................................................

Bilaga 2 – Grafisk översikt Courante 18 .......................................................................................

Bilaga 3 – Grafisk översikt Sarabande 19.....................................................................................

!  iv



1. Inledning 
För att tillägna sig de egenskaper som är nödvändiga för ett bra föredrag kan 
musikern inte göra något bättre än att flitigt spela karaktäristiska danser. Alla dessa 
dansstycken har var sin egen rytm, sina avsnitt av samma längd, sina accenter på 
särskilda ställen i varje sats. De är alltså lätta att känna igen, och genom att utöva 
dessa ofta lär man sig att urskilja de olika rytmerna och att markera avsnitten och 
accenterna, så att man till slut även i ett långt musikstycke känner igen de olika och 
hopblandade rytmerna, avsnitt och accenterna. Dessutom lär man sig att ge varje 
stycke sitt eget uttryck, eftersom varje dansmelodi har sin egen karaktäristiska taktart 
och motsvarande notvärden. […] Det är omöjligt att komponera eller spela en fuga 
bra, om man inte känner till alla de olika rytmerna; och eftersom man idag 
försummar detta studium, har musiken förlorat sin gamla dignitet, och det går inte 
längre att lyssna på en fuga, för att den, genom den dåliga interpretationen, som 
markerar varken avsnitt eller accent, har blivit ett blott kaos av toner. [min övers.]
(Kirnberger, 1778) 

Så skrev den tyske violinisten, teoretikern och tonsättaren Johann Philipp Kirnberger 1778 i 
förordet till Recueil d’Airs de danses Caractéristiques, pour servir de modèle aux jeunes 
compositeurs, et d’exercice à ceux qui touchent du clavecin.  Han nämnde att det för tidigare 1

generationer var en självklarhet att studera de olika dansformerna. Men redan för hans 
samtida verkade det inte längre vara aktuellt.  

När jag tänker på min tidigare utbildning som klassisk musiker – innan jag började studera 
tidig musik – så fick kunskapen om danserna inte mycket uppmärksamhet heller: Visst lärde 
jag mig hur de olika danssatserna hette och att de bildade en svit, men informationen var 
väldigt ytlig. Till och med när jag spelade någon av Johann Sebastian Bachs cellosviter på 
viola gick jag inte riktigt på djupet med musikens struktur. Fokus låg på intonation, klang, 
“uttryck“ (inom citationstecken, eftersom det handlade om mitt eget konstnärliga uttryck utan 
hänsyn till själva dansens uttryck) och stråktekniska svårigheter. Detta är givetvis viktiga 
parametrar vid instuderingen av ett stycke, men utan kunskap om musikens grundstruktur 
verkar arbetet med dem som att bygga på sand. 

Ju längre jag ägnar mig åt barockmusik desto tydligare blir det för mig hur essentiell 
kunskapen om dansformerna är. Det gäller verk som jag spelar solistiskt eller med cembalo, 
men även – och inte till sist – kammar- och orkestermusik från den tiden. Bach använde 
exempelvis ofta dansrytmer i sina kantater (t. ex. BWV 78 Jesu, der du meine Seele: 
inledningskören har formen av en passacaglia). Och även när jag spelar en mellanstämma är 
det väldigt viktigt att veta vilket uttryck en dans har, vilken gestik, var fraserna börjar och 
slutar (periodicitet), var betoningarna ligger samt vilka ornament jag får använda och var. 

 Samling av karaktäristiska dansmelodier, för att tjäna som modell för unga kompositörer och som övning för 1

dem som spelar cembalo
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Vart vänder jag mig då när jag vill studera dansformer? Till Frankrike förstås och till fransk 
barockmusik. Sviten som form må kännas bekant, framförallt genom olika välkända verk av 
Bach. Men när jag började stifta bekantskap med genuin fransk barockmusik blev jag väldigt 
förvirrad – allt kändes mycket nytt och främmande. Jag stötte på namn som Hotteterre, 
Leclair, Rameau, Rousseau, Forqueray och till sist Marais. Jag hittade hela kataloger av 
ornament, olika former av drillar, mordenter och vibrato, allt minutiöst föreskrivet, och alla 
tonsättare verkade ha sina egna system och tecken att notera detta. Det verkade finnas mycket 
strikta regler för utförandet av den här musiken. 

Sedan fick jag ta hem Marin Marais andra bok av Pièces de viole (publicerad 1701) och skulle 
välja ut några stycken. Tanken var att jag skulle få kontakt med detta tonspråk som är så 
annorlunda än det vi är vana vid, det italienska som är mer intuitivt och lättare att ta till sig. 
Fransk barockmusik verkade vara någonting för insatta, för en hemlig krets av personer som 
är beredda att studera denna typ av musik ingående. 

Jag hade ingen aning hur jag skulle ta mig an det här. Jag hade visserligen hört av Marais 
tidigare och till och med spelat hans Folies d’Espagne-variationer för mycket länge sedan – 
men helt utan bakgrundsinformation. Så jag sökte inspelningar på internet och började lyssna 
på spröda, mjuka men ändå kraftfulla gambaklanger. Ganska snart hittade jag h-moll-sviten. 
Melankoli, en sorglig längtan, resignation, ibland en nästan meditativ stämning där tiden 
verkar stanna – detta är musik som skrevs till Solkungens kammare. Musik som är grundad på 
dansrytmer, som i princip all fransk musik på den tiden, men som ändå inte längre var tänkt 
att dansa till. Jag föreställer mig att det var den här typen av musik som Marais spelade när 
kungen kallade honom till sig privat (Milliot, 1992, s. 34). 

Jag bestämde mig för att arbeta med några satser ur denna svit. Målet bestod främst av två 
delar: a) att lära mig de olika dansernas karaktär och hur jag får fram den på mitt instrument 
och b) att lära mig de ornament som Marais använde. 

1.1.  Syfte med denna uppsats 

I detta arbete kommer jag att analysera tre danser, en allemande, en courante och en 
sarabande. Det är dessa tre som bildar grunden till de allra flesta sviter. Sedan tillkommer det 
förstås ofta många fler satser. Syftet är att kartlägga de underliggande rytmerna i de utvalda 
danssatserna. Hur hänger rytm, retorik och affekt ihop? Hur för jag över mina insikter till mitt 
instrument? 

Jag kommer inte att skriva om ornamenteringstekniken och hur jag utför den på viola; den 
som är intresserad av detta rekommenderas att läsa Andrea Ravandonis masteruppsats Marin 
Marais på barockviola (2013). 
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1.2.  Dansens roll och syfte 

Dansen utgjorde en stor del av sällskapslivet under barocken och även senare. Vid Louis 
XIV:s hov fanns det strikta regler för hur en bal skulle arrangeras, alltså i vilken ordning de 
olika danserna skulle följa på varandra och vem som skulle dansa vad (Mather, 1987, s. 2). 
Kungen själv älskade att dansa (ibid., s. xii), och det var bl.a. på hans initiativ som den 
kungliga dansakademin grundades i 1661. Hovfolket tränade dagligen för att hålla sig i form, 
hålla sig friska och för att finslipa sin teknik (ibd., s. xii). 

Frankrike var en stor förebild i bland annat frågor om organisationen av sällskapliga 
evenemang och etikett, och på alla möjliga håll i Europa försökte man kopiera detta. Men 
självklart dansade man inte bara vid hovet – dansen i sig är nog lika gammal som 
mänskligheten. Även den förfinade, utvecklade, artificiella dansen som blev del av en kunglig 
bal eller ingick i den kungliga balletten (ballet du cour) hade sina rötter i folkdansen. 
Detsamma gäller den stiliserade dansen som inte längre dansades utan bara spelades 
(Harnoncourt, 1982, s. 241). 

1.3.  Marin Marais och hans Pièces de viole 

Marin Marais föddes i Paris i 1656. Han växte upp under enkla förhållanden, hans far Vincent 
Marais var skomakare. 1667 började Marin som körgosse i skolan vid kyrkan Saint-Germain-
l’Auxerrois. Här fick han sin första musikaliska utbildning under François Chaperon. En av 
hans skolkamrater var Michel-Richard de Lalande, som senare blev en framgångsrik organist 
och tonsättare. Redan under tiden i Saint-Germain-l’Auxerrois började Marais förmodligen att 
spela gamba. Han lämnade skolan i 1672 och fick sedan studera för två av tidens mest 
berömda gambaister, Nicolas Hotman och Monsieur de Sainte-Colombe. Marais första 
biograf Edouard Titon du Tillet skrev att den unge studenten började överträffa Sainte-
Colombe redan efter sex månader, så att denne inte längre ville undervisa honom. Men Marais 
var besatt av att lära sig ännu mera från honom, så han följde honom i hemlighet och 
tjuvlyssnade vid stugan där Sainte-Colombe brukade öva (Milliot, 1992, s. 20). 

År 1675 började Marais spela i Parisoperans orkester som leddes av Jean-Baptiste Lully. 
Lully blev hans kompositionslärare och undervisade honom även i dirigering, så att Marais 
kunde vikariera för honom vid ett flertal tillfällen (Milliot, 2004, s. 1026). 

Fyra år senare, år 1679, blev han officier ordinaire de la musique de la chambre du Roi, en 
position som betydde finansiell säkerhet. Kungens kammarmusiker stod för 
bakgrundsmusiken vid middagar, speciella evenemang och fester, exempelvis vid högtider 
eller besök av viktiga gäster. Det fanns många konserter som följde årstidernas rytm. I slottet 
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fanns ett speciellt rum där man bara lyssnade på musik. Programmet till dessa konserter 
bestämde kungen tillsammans med sina surintendants de la musique. Utöver detta så vet vi att 
Louis XIV. ibland kallade Marais till sig för att spela exklusivt för honom, musikern var alltså 
väldigt uppskattad (Milliot, 1992, s. 32-34). 

Under de följande åren arbetade Marais som gambasolist, lärare och tonsättare både i 
Versailles och Paris, och hans rykte som enastående gambaist började spridas även utanför 
Frankrike. 1725 slutade han som gambiste de la chambre du Roi, hans son Vincent efterträdde 
honom. Marin Marais dog i Paris år 1728 (Milliot, 2004). 

En stor del av Marais produktion som komponist var kammarmusik: fem böcker av Pièces de 
viole (1686, 1701, 1711, 1717 och 1725), en samling av Pièces en trio (1692) för två violiner 
eller flöjter och basso continuo, och La Gamme (1723), tre verk för violin och basso continuo. 
Men han skrev även några tragédies lyriques, varav de främsta, Alcide (1693) och Alcyone 
(1706), spelades fram till 1771 (Milliot, 2004). 

Pièces de viole, stycken för en eller flera gambor, är sammansatta till sviter i olika tonarter. 
Dessa sviter innehåller mellan sju och 32 olika satser (McDowell, 1974, s. 70), danssatser 
såväl som improvisatoriska stycken (t. ex. prélude eller fantaisie) och så kallade 
karaktärsstycken (t. ex. tombeau) av olika svårighetsgrad. Det skulle passa både amatörer och 
professionella musiker. En svit med väldigt många satser brukar innehålla flera satser av 
samma typ (t. ex. två allemander, två sarabander), vilket inte betyder att man måste spela allt 
för att sviten ska bli komplett, utan att man får välja och sammanställa sin egen version efter 
egen förmåga. Man får t. ex. välja en allemande med en väldigt komplex struktur och många 
ackord och dubbelgrepp eller en enklare variant. Continuostämman till andra boken 
komponerade han så att det skulle passa såväl ett ackordinstrument (cembalo eller luta) som 
en annan gamba (Marais, 1701, förord till bok II). 

Det som är speciellt med Pièces de viole är att Marais gav detaljerade instruktioner om hur 
musiken skulle spelas: Fingersättningar, ornamentik, vibrato, stråksättning, dynamik etc. 
Detta var ovanligt i en tid då kompositionen oftast bara var en slags skelett som musikern 
sedan fyllde med liv efter egen smak. Det fanns en mycket större interpretatorisk frihet än i t. 
ex. romantisk musik. 

1.4.  Rhythmopoeia 

Under barocktiden hängde musik och retorik tätt ihop: Johann Mattheson (1739, s. 180) 
använde för detta ordet “Klangrede“ (“klingande tal“). Det var en självklarhet att en tonsättare 
inte bara kunde sin musikteori utan även var insatt i dikt- och talekonsten som hade sin 
ursprung i den grekiska antiken. I alla olika grenar av konsten – bildkonst, musik, arkitektur, 
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litteratur etc. – var man väl medveten om klassiska principer (Mather, 1987, s. 14). Speciellt i 
Frankrike där man gillade den tydliga, överskådliga formen, förnuft och ordning och reda 
uppskattades dessa principer högt (Harnoncourt, 1982, s. 195). 

Här var det framförallt matematikern och musikteoretikern Marin Mersenne (1588-1648) som 
undersökte och förklarade konceptet rhythmopoeia (Mather, 1987, s. 37), dvs konsten att 
skapa den rytmiska strukturen av ett stycke. Hans Harmonie universelle, contenant la théorie 
et la pratique de la musique  (1636/37) är ett av dåtidens mest omfattande musikteoretiska 2

verk. Det består av två delar, varav den andra innehåller ett kapitel om rhythmopoeia: XXVII. 
Expliquer la Rythmopoeie, ou la methode de faire de beaux mouvements pour toutes sortes de 
suiets  (Mersenne 1636, s. 401). Mersenne kallar den rytmiska rörelsen i ett musikstycke för 3

“mouvement“. Om detta mouvement ska representera en viss affekt behöver tonsättaren veta 
om de olika versfötterna eller -metrarna som är lämpliga och hur man använder dem (ibid.). 
Versfötter bildar den minsta rytmiska enheten i en dikt, och för att beskriva motsvarande i 
musiken har Mattheson (se nedan) använt ordet “Klangfüße“. Jag har inte kunnat hitta detta 
begrepp på svenska, så jag har direktöversatt det och använder i fortsättningen ordet 
“klangfötter“.  

Mersenne skiljer mellan långa (L) och korta (K) stavelser som tillsammans bildar olika 
mouvements. Proportionen mellan lång och kort är 2:1 (ett långt värde är dubbelt så långt som 
ett kort). Sedan finns det enkla klangfötter med bara två eller tre noter och sammansatta fötter 
med fyra eller fler. 

Ex.1: Utvalda klangfötter (mouvements) enligt Mersenne 

 

 Universell harmoni, innehållande musikteorin och -praktiken2

 Att förklara rhythmopoeia, eller metoden att skapa ett vackert flöde av alla slags teman3
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I Tyskland fanns det flera teoretiker som skrev om rhythmopoeia, bl.a. Johann Mattheson 
(1681-1764) i Der vollkommene Capellmeister  från 1739: “Det som versfötterna beskriver i 4

diktkonsten, är rytmerna i tonkonsten, därför skall vi kalla dem för klangfötter […]. 
Sammansättningen och det övriga arrangemanget av dessa klangfötter heter rhythmopoeia 
[…].“ (Mattheson, 1739, s. 160). För att förklara rhythmopoeians betydelse visar han hur vi 
kan förvandla en psalm eller koral till en dans, utan att ändra på melodiförloppet eller 
tonhöjden, bara genom att förändra rytmen (Mattheson, 1739, s. 161). Nedan följer som ett 
exempel koralen Wie schön leuchtet der Morgenstern (Du morgonstjärna mild och ren) i en 
version som Gavotte. 

Ex.2: Mattheson (1739, s. 161.) Wie schön leuchtet der Morgenstern 

 

Jag tycker hans exempel är underbart tydliga. Jag ser direkt skillnaden och vad som utmärker 
de olika danserna: taktarten, eventuellt en upptakt, vilka notvärden som förekommer och 
betoningsmönstret. Exemplen är visserligen väldigt enkla, men för att förstå grundprincipen 
fungerar de mycket bra. 

Mattheson fortsätter med beskrivningen av sammanlagt 26 olika klangfötter (ibid., s. 164), 
sorterade efter sådana med två, tre eller fyra stavelser. Kombinationsmöjligheterna är nästan 
oändliga. Ändå är det långt ifrån alla rytmer som finns i musiken – han säger att det finns fler 
varianter än i diktkonsten (ibid., s. 170). 

 Den fulländade kapellmästaren4
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2.Metod 
I min första genomgång av Marais musik började jag med att läsa om fransk ornamentik rent 
allmänt och sedan gå igenom det som Marais själv skrev i förordet till sin andra bok (Marais, 
1701/1986). Där finns en lista över alla tecken han använder för olika ornament och hur de 
ska utföras på gamba. När jag började spela försökte jag först att skala bort allting som hette 
utsmyckning för att komma fram till musikens “skelett“. Då blev det lättare att urskilja den 
grundläggande rytmen. Det blev även lättare att förstå ornamentets funktion: Ofta är det en 
förstärkning av betonade taktdelar, så att rytmen ska bli ännu tydligare. Det finns en risk för 
att ornamenteringen gör motsatsen och suddar ut rytmen.  

En analys av dansrytmerna gjorde jag först mycket senare i samband med detta arbete. Det 
tog ett tag innan jag själv förstod vad jag ville lägga fokus på. Betty Bang Mathers bok 
(Mather, 1987) har varit en stor hjälp i denna process. Hon beskriver så många olika aspekter 
av dansrytmer i fransk barockmusik, att man enligt min mening skulle kunna skriva olika 
arbeten om samma musik. Jag tyckte att rhythmopoeia som koncept var mycket intressant, 
och det är därför jag koncentrerade mitt arbete på att bena ut de grundläggande rytmerna och 
lägga till klangfötter så långt det går. Det var enklast att göra en grafisk översikt (se bil. 1-3). 
Jag valde att skapa en tabell med fem parametrar: frasering, klangfot, rytm, harmonik och 
funktion. Eftersom de enskilda satserna inte är så långa kunde jag ta med varje takt, så att det 
blev en ganska exakt beskrivning av styckena. 

2.1.Uppförandepraxis 
Det går inte att förneka att den franska dansmusiken inte är så lätt att spela som 
somliga inbillar sig, i och med att föredraget måste skilja sig mycket från det italienska 
spelsättet, om det skall passa varje enskild [dans-]karaktär. Dansmusiken skall oftast 
spelas allvarligt, med ett tungt, men kort och skarpt, snarare delat än bundet stråk. Det 
ömma och cantabla är bara sällan på sin plats här. De punkterade noterna skall spelas 
tungt, men de följande mycket kort och skarpt. De snabba styckena skall utföras 
lustigt, hoppandes, upplyftande, med ett mycket kort och alltid genom ett tryck 
markerat stråk. [min övers.] (Quantz, 1752, s. 269) 

När det gäller uppförandepraxis har vi många olika originalkällor till förfogande. 
Hänvisningar speciellt för stråkmusiker hittar vi förstås i violinskolor, exempelvis hos 
Leopold Mozart (1756) eller Michel Corrette (1738, 1782), men mycket viktig information 
finns även på annat håll, till exempel hos Johann Joachim Quantz (1752). Speciell 
stråksättning i fransk musik finns hos tonsättaren själv när det gäller gambamusik (Marais, 
Forqueray) och hos Georg Muffat, främst i förordet till Florilegium secundum (1698). Muffat 
studerade i Paris under Lullys tid vid franska hovet, men vi vet inte säkert om Lully verkligen 
undervisade honom. Muffat tog med sig det franska sättet att använda stråk till Österrike. En 
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av de viktigaste reglerna han förespråkar är “regeln om nedstråket“: att alltid ha ett nedstråk 
på första slaget i takten (Muffat & Wilson, 2001, s. 35-41). 

Jag försökte länge hålla mig vid denna regel, eftersom även Marais oftast följer den. Jag 
försökte även spela delat stråk där det står, alltså spela musiken verkligen bokstavstroget. Men 
efter ett tag tyckte jag att det avbröt flödet i musiken på vissa ställen, eller att det blev väldigt 
klumpigt på mitt instrument, och jag hade svårt att få ut en fin klang. Så jag började binda 
ihop vissa partier, eller bröt en båge där det kändes lämpligt. Men jag försökte alltid att tänka 
“rytm först“, så att mina stråkändringar inte rubbade rytmen, utan att de snarare skulle hjälpa 
mig att hålla mig vid rytmen, att få ut accenterna som jag ville höra dem.  

Vid ett seminarium om historiska danser med Kaj Sylegård (2017-02-07) spelade en student 
en danssats av François Couperin på fiol. Kaj visade oss hur man skulle kunna dansa till 
musiken. Efter ett tag lade studenten märke till att Kaj gjorde en rörelse uppåt på första slaget 
i takten, vilket förvirrade henne. Hon hade förväntat sig en nedåtgående rörelse i stället, 
motsvarande vårt nedstråk. Kaj förklarade att det i själva verket inte var en rörelse uppåt, som 
ett hopp upp, utan snarare en stretchning av kroppen, som att bygga upp spänning. Att Quantz 
(se citat ovan) nämner tyngd och korta, skarpa stråk kan vara litet missvisande i mina öron 
(min association blir nästan militärisk när jag läser detta) – musiken ska inte vara så mycket 
tung-lätt, det handlar snarare om motstånd och avslappning, att bygga upp spänning och sedan 
släppa den. Jag tänker då att det absolut kan vara befogat att använda ett uppstråk på ett 
betonat (första) slag i takten, så länge det fungerar i sammanhanget och intensiteten stämmer 
– är tonen avslappnad eller bär den på en spänning? 

Sedan är det förstås mycket viktigare att markera takten så tydligt som bara möjligt när man 
spelar till dans och dessutom sitter i en större ensemble. Här kan jag relatera till Muffat som 
insisterar på nedstråk i början av varje takt, och på att alla gör likadant. Men spelar man en 
danssats som publiken bara lyssnar till (eller har som bakgrundsmusik) har man mycket större 
frihet eftersom man då inte behöver se till att dansarna håller takten. 

3.Analys av utvalda Pièces de viole 

För min analys valde jag Allemande (nr. 85), Courante (nr. 87) och Sarabande (nr. 89) ur 
andra boken av Pièces de viole (Marais, 1701/1986). Jag börjar med en kommentar om 
tonarten h-moll. Danserna i sig har sin egen karaktär, som bestäms mest av rytmen. Tonarten 
lägger till ett speciellt uttryck. Dessutom ställer den mig som interpret inför vissa speltekniska 
problem som jag inte skulle ha haft i en tonart som exempelvis G-dur eller D-dur. Sedan går 
jag in på de olika danserna. Jag beskriver vad som utmärker dem generellt, vad jag kom fram 
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till i arbetet med Marais musik när det gäller strukturen och användning av klangfötterna, och 
vad detta betyder för min interpretation. 

3.1.  Om tonarten 
Huruvida en viss tonart återspeglar en viss affekt har diskuterats mycket under barocken och 
även senare. Många tonsättare och musikteoretiker skrev om relationen mellan tonart och 
affekt, från Marin Mersenne (1636/37) och Marc-Antoine Charpentier (1692) till Johann 
Mattheson (1713), Friedrich Wilhelm Marpurg (1776) och Christian Friedrich Daniel 
Schubart (1806). Utifrån denna litteratur vågar jag hävda att de flesta tonsättare valde sina 
tonarter väldigt medvetet. 

Marc-Antoine Charpentier beskrev h-moll som “ensam och melankolisk“ (Charpentier, 1692). 
Johann Mattheson kallade tonarten för “bisarr, olustig och melankolisk“ och misstänkte att det 
var därför den inte användes så ofta (Mattheson, 1713). Enligt Christian Friedrich Daniel 
Schubart är det “tålamodets tonart, den stilla förväntan av sitt öde […] en mild klagan“. Han 
anmärkte även att den var svårspelad på alla instrument, vilket också var anledningen till att 
den inte förekom så ofta (Schubart, 1806, s. 379/380). 
  
Just den sista aspekten spelade förmodligen en större roll än själva affekten när Marais valde 
tonarter för sina sviter. Det var inte bara en fråga om fingersättningar utan framförallt om 
resonans: Vissa ackord är lättare att spela på en gamba och har mer resonans än andra, 
beroende på hur gamban är stämd och om man kan använda öppna strängar för att spela ett 
ackord. Öppna strängar har mer resonans än stoppade, dvs när man sätter ett finger på dem. 
De tonarter som Marais använde mest är D-dur och A-dur (fem sviter vardera) och d-moll 
(fyra sviter) (McDowell, 1974, s. 95).  

H-moll förekommer bara i en svit. Eftersom det inte går att använda de låga strängarna o-
stoppade (D, G, A) för de viktigaste ackorden i h-moll (h och Fiss) får man en mer täckt eller 
nästan kvävd klang. Den återspeglar melankoli och en viss inåtvändhet. Detta är säkert en 
effekt som Marais ville ha. H-moll är ingen “bekväm“ tonart, inte heller för mig som spelar 
musiken på viola. Det är ingenting som är upplyftande utan snarare “jobbigt“. Det är svårt att 
få en fin och övertonsrik klang när jag inte har passande öppna strängar som vibrerar med. 
Det gäller faktiskt inte bara ackord eller andra dubbelgrepp (det förekommer nästan alla 
intervall, från sekunder till septimer) utan även “vanliga“ toner, speciellt h, fiss, ciss, aiss. Det 
är svårt att intonera dessa toner, och intonation och klang hänger tätt ihop. Om jag hittar ett 
sätt att intonera dessa toner som jag är någorlunda nöjd med är det inte sagt att det passar ihop 
med cembalon när vi sätter ihop musiken. Beroende på vilken temperering cembalon är stämd 
i kan det krocka ganska mycket. 
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3.2.  Allemande 
Allemanden (“den tyska“) hade förmodligen sin ursprung i Tyskland och blev under 1700-
talet en av standardsatserna i instrumentalsviter. Det fanns två olika versioner av denna dans: 
den stiliserade konsert-allemanden och den som dansades. Den senare var snabbare och 
enklare i strukturen jämfört med det lugnare tempot och en rikare harmonik, kontrapunktik 
och ornamentik i konsert-allemanden. Karaktären av konsert-allemanden beskrivs som 
långsam och allvarlig, högtidlig – den tidiga allemanden var en processionsdans (Mather, 
1987, s. 211). Mattheson (1739, s. 232) skrev att denna dans är en “[…] allvarlig och väl 
utarbetad harmoni, som bär bilden av ett nöjt eller glatt sinne, som gläder sig åt god ordning 
och ro.“ 

En allemande består av två repriser varav den andra kan vara något längre (i detta exempel 
består A-delen av tio takter, B-delen av tolv). En allemande står i jämn taktart (C eller alla 
breve). De flesta konsert-allemander innehåller fyra fjärdedelspulser (eller åtta 
åttondelspulser) och börjar med en upptakt. Andra reprisen inleds med samma rytmiska figur 
som stycket börjar med. Åttondelarna i en fransk allemande spelas jämnt, alltså som noterat, 
medan sextondelarna spelas ojämnt – notes inégales (Mather, 1987, s. 210). Det betyder att 
den första av två sextondelar blir något längre än den andra. Det kan låta som en punktering 
eller, om inegaliteten ska vara mjukare, som ett triol-förhållande. Det rytmiska 
grundelementet är enligt Mersenne en choreobacchius (LKKLL eller LKKKKL). I Marais 
Allemande framträder den inte så tydligt: ofta är en L underdelad i två åttondelar eller en 
punkterad åttondel och en sextondel. Tydligt däremot är att det är en ganska regelbunden 
rytmisk rörelse, det förekommer inga synkoperingar eller andra förskjutningar. Detta 
motsvarar känslan av ordning, ro och även högtidlighet – här finns det ingen plats för 
extravaganser och uppsluppenhet. 

I Allemanden följer jag för det mesta Marais stråksättning. Bara i takt 19-20 respektive 31-32 
bryter jag bågen för att få ett jämnare flöde. 
 
Ex.3: Marais, Allemande, t. 20 
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3.3. Courante 
Courante eller corrente på italienska betyder “flytande“ eller “löpande“. Det är en  
pardans som var väldigt populär under 1600-talet. Den var Louis XIV:s favoritdans (Taubert, 
1968, s. 100). Från början var den franska och den italienska versionen snarlika, men under 
loppet av 1600-talet utvecklades markanta skillnader: den italienska correnten var snabbare i 
tempo, hade en jämn rytm (ofta med genomlöpande notvärden) och en enkel tretakt, medan 
den franska couranten var långsammare och hade en skiftande rytm med många hemioler och 
olika betoningar, med byte mellan 3/2- och 6/4-takt. Varianterna förekom både i Frankrike 
och Italien. Marais använde sig endast av den franska versionen. 

Ursprungligen var couranten en glad uppvaktningsdans med en del hopp, men i Frankrike 
förvandlades den under tiden till “fulländad hövisk avmätthet“ – från att använda rummet fritt 
och stort till att skapa exakta geometriska figurer på en förhållandevis liten yta. Couranten 
användes som skolexempel – denna dans lämpade sig bäst för att visa “allt“ som en 
dansmästare skulle lära sina elever (Taubert, 1968, s.101). Enligt Mattheson är affekten av en 
courante “det ljuva hoppet“, vilket innehåller längtan och glädje men även något mustigt 
(Mattheson, 1739,  s. 231). 

Marais Courante är noterad i 3/2-takt och har två delar. Del A består av sju takter, del B av 
tio, varav de sista fem takterna spelas en gång till efter sista reprisen (“petite reprise“), som en 
slutkommentar. Båda delar börjar med en upptakt, men de är olika: Upptakten i början är 
tredelad (åttondel, punkterad åttondel, sextondel), medan upptakten till andra reprisen bara är 
en åttondel. 

När det gäller betoningarna i detta exempel så är det framförallt en sammansättning av olika 
kombinationer av klangfötterna jamb (KL) och troké (LK). Ibland går betoningarna i 
melodistämman och basstämman mot varandra (exempelvis i takt 3: dubbel jamb i gamban, 
dubbel troké i basen).  

Ex.4: Marais, Courante, t. 1-3 
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Hemioler förekommer i takt 4, 6, 8, 12 och 16, fast det inte alla gånger är entydigt: I takt 4 är 
det en tydlig hemiol i gambastämman, men basen kan man tolka på båda sätt: 3/2 eller 6/4. I 
takt 16 är det tvärtom: 3/2 i basen, i gambastämman kan det vara både och. Denna rytmiska 
tvetydighet är typisk för en fransk courante. Det är en utmaning för mig som musiker att ändå 
få fram tydlighet. Samtidigt är det roligt med de olika accenterna när jag väl har förstått hur 
musiken är uppbyggd. Kontrasten mellan “mustiga“ och “längtansfulla“ element, som 
Mattheson beskriver, är viktig att framhäva. Det gör jag framförallt genom att experimentera 
med stråksättningen. I början följde jag Marais anvisningar, men efter ett tag kände jag att jag 
inte riktigt fick ut kontrasten.  Så har jag till exempel i takt 11 (ex. 5), där Marais anvisar “ned 
upp upp“, ändrat till “ned ned upp“. Om jag spelar två uppstråk låter det i mina öron för 
elegant, och jag tycker just den här takten uttrycker snarare något rustikt. Det förstärks genom 
att gamban och basen spelar exakt samma rytm (det är det enda stället i hela satsen). I takt 13, 
14 och 15 binder jag ihop de två åttondelarna på tredje slaget. Om jag inte gör det får jag inte 
riktigt till den flytande rörelsen som behövs – det blir för guppigt och tar dessutom för mycket 
tid. I de här takterna hittar jag längtan eller det ljuva som Mattheson nämner. 

Ex.5: Marais, Courante, t. 11-14 

   

3.4. Sarabande 
Sarabanden kom förmodligen från Mexiko eller Spanien. Den dansades ursprungligen av en 
ensam kvinna eller ett par till ackompanjemang av kastanjetter och tamburiner och beskrevs 
som obscen och passionerad (Taubert, 1968, s. 110; Mather, 1987, s. 291). År 1598 förbjöds 
dansen i Spanien av kung Philipp II (Taubert,  1968). Men den levde vidare och sökte sig 
även till andra länder. Snart förvandlades den till en hövisk dans, från att vara “vild och 
liderlig“ (Harnoncourt, 1982, s. 250) till en allt långsammare, allvarligare version. År 1700 
hade den blivit en av de populäraste danserna vid franska hovet (Taubert, 1968, s. 111). Enligt 
Mattheson har sarabanden “ingen annan affekt än ambitionen […] den tillåter inte löpande 
noter, eftersom Grandezzan avskyr dem, och hävdar sin allvarsamhet“ (Mattheson, 1739, s. 
230). 
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Även en sarabande består av två delar, och dansen står i tretakt, 3/4 eller 3/2. Oftast bildas det 
två-takt-enheter, så att det nästan känns som en sextakt. Mersenne beskriver den rytmiska 
rörelsen i sammansatta klangfötter: hegemeole, antispast, dubbeljamb (Mather, 1987, s. 292). 
Karaktäristiskt är accenten på andra slaget i vissa takter (McDowell, 1974, s. 54). Mather 
(1987, s. 292 ff.) nämner att det finns en rad olika rytmer i sarabander. Hon menar att den 
karaktäristiska accenten på andra slaget ofta förekommer i första och tredje takten av en 
sarabande, och den kan vara intensifierad genom en drill eller en punktering. Själva 
dansrörelsen innehåller en snabb ändring av affekt, en blandning av lugna, mjuka steg och 
snabba, eventuellt hoppande steg (ibid., s. 295). Man bygger upp spänning för att sedan 
släppa den snabbt, och just detta gäller det att översätta till instrumentet när jag spelar: bygga 
upp motstånd, sedan släppa det. 

Del A i Marais Sarabande består av åtta takter, del B av tolv. Även här finns en “petite 
reprise“ av de sista 4 takterna. Del A är tydligt uppbyggd i fyra två-takts-fraser, medan del B 
börjar med två två-takts-fraser, följd av en fyr-takts-fras, för att avslutas med två två-takts-
fraser igen. Klangfötterna som finns är jamb, troké och tribrach – eller, om man 
genomgående räknar ihop två takter, antispast och hegemeole. Den karaktäristiska betoningen 
på andra taktslaget hittar vi i takt 1, men inte i takt 3; däremot i takt 5 och 7 och i andra delen 
i takt 9, 15 och 19.  

Ex.6: Marais, Sarabande, t. 1-5 

Varje gång är det en punkterad fjärdedel, delvis förstärkt genom en drill. Detta stämmer alltså 
bra överens med Mathers beskrivning ovan. Dessa takter med det betonade andra taktslaget är 
de som uttrycker mest motstånd. Det känns naturligt att utföra betoningen med ett uppstråk 
som dras ganska långsamt och “knådas in“ i strängen, så att motståndet mellan sträng och 
stråke känns även fysiskt. Spänningen släpps sedan i nedstråket. I Sarabanden är det för det 
mesta ganska självklart hur jag väljer min stråksättning. För att uttrycka affekten och 
kontrasten mellan spänning och avspänning på bästa sätt jobbar jag mycket med olika 
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stråkhastigheter, det betyder hur snabbt eller långsamt jag drar stråken och hur mycket av 
stråkens längd jag använder för de olika notvärdena. 

4.Slutreflektion 

När jag började studera fransk barockmusik var det verkligen som att komma till ett nytt land 
utan att kunna språket. Jag försökte att uttala orden och letade mig fram ganska osystematiskt 
tills jag började inse att det inte fungerar utan att lära sig grunderna. Jag läste om fransk 
ornamenteringsteknik, men även detta kändes utan sammanhang, och jag förstod att jag 
behövde gå ännu mera till botten. Hur var det nu egentligen med danserna? När jag hittade 
Betty Bang Mathers bok om dansrytmer i fransk barockmusik (Mather, 1987) föll mycket på 
plats. Här stötte jag på konceptet rythmopoeia, och det blev ett verktyg som hjälpte mig på ett 
enkelt och tydligt sätt att förstå hur Marais musik är uppbyggd. Eftersom jag inte kunde hitta 
så mycket om detta koncept i moderna musikteoretiska verk började jag leta fram 
originalkällor, och denna resa genom århundraden var mycket spännande. Utöver det som jag 
sökte hittade jag mycket annan information av bara farten, exempelvis interpretatoriska 
hänvisningar, saker man bör eller absolut inte bör göra som musiker (ofta uttryckt på ett 
väldigt bestämt och strängt sätt) och roliga anekdoter vid sidan av. Även läsningen om Marais 
och livet vid Louis XIV:s hov var mycket intressant. Delar ur Gérard Corbiaus film Le roi 
danse om Lully (2000) och Alain Corneaus Tous les matins du monde, en film om Marais 
(1991), hjälpte till att få en uppfattning om hur livet kanske såg ut då. 

Mycket av det jag kom fram till i analysen gjorde jag rent intuitivt redan innan det arbetet. 
Men att verkligen förstå hur musiken är uppbyggd och varför jag spelar på ett visst sätt ger en 
helt annan trygghet i framförandet. Jag känner mig mycket lugnare nu när jag spelar musiken 
än jag gjorde för ett år sedan. Det hjälper alltså mot alltför stor nervositet att analysera och 
skriftligt reflektera över musiken! Dessutom har det rent tekniskt blivit lättare för mig, i och 
med att jag har tänkt igenom hur jag ska använda min stråke för att få ut en viss artikulation, 
hur takterna och fraserna sitter ihop, hur jag måste planera stråksättningen för att komma i 
mål. 

Det här är förstås någonting som jag alltid kommer att ha nytta av, oavsett vilken typ av musik 
jag spelar. Det går kanske inte att använda just rhythmopoeia på senare musik, men det är 
alltid möjligt att göra en rytmisk analys i början av instuderingen. Att sedan öva mycket med 
metronom och verkligen lista ut hur mycket tid det tar att utföra en viss artikulation eller en 
viss rytm – det är kanske litet tråkigt. Men jag har upplevt att det hjälper otroligt mycket att 
först lägga grundstenen av min interpretation på detta sätt. Det musikaliska flödet och 
uttrycket kommer sedan nästan av sig självt och ganska naturligt. 
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Bilaga 1 – Grafisk översikt Allemande 
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Bilaga 2 – Grafisk översikt Courante 
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Bilaga 3 – Grafisk översikt Sarabande 
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