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Sammanfattning 

Jag har valt att göra ett arbete om Ernest Blochs verk Schelomo för cello och 

orkester. Det är ett verk som alltid har inspirerat mig med sina starka 

känslor och häftiga spel mellan cellon och orkester. Jag har inte känt till så 

mycket om stycket men nu när jag läst om det fascineras jag av dess historia 

och budskap. Då jag själv blev väldigt fascinerad ser jag fram emot att ni 

också får ta del av detta och inse att till och med ett stycke för ett 

soloinstrument kan ha lika mycket historia som en opera. Jag har fått en helt 

ny syn på stycket och kan nu förstå det mycket bättre och till och med njuta 

ännu mer när jag spelar det. För att få in så mycket historia som möjligt har 

jag först skrivit kort om Ernest Bloch. Jag har sedan gått in lite på The 

Jewish Cycle som hans verk Schelomo ingår i, efter detta skriver jag om 

dess historia och gör till sist en analys av stycket. 
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Ernest Bloch (1880-1959)  

Ernest Bloch föddes 1880 i Geneve, Schweiz. Bloch studerade violin. När 

Bloch började att komponera studerade han komposition för Emilie Jaques- 

Dalcroze parallellt som han studerade violin för Louis Rey. Senare flyttade 

Bloch till Belgien och studerade för Eugene Ysaye och Francois Rasse. 

Därefter studerade han för Ivan Knorr i Frankfurt, Tyskland. Knorr var den 

lärare hos vilken Bloch började finna sin musikaliska identitet. Under sina 

tidiga år arbetade Bloch i Paris. 1915 utnämndes han till professor i 

komposition vid konservatoriet i Geneve. Efter att ha varit på turné i 

Amerika med dansaren Maud Allen bosatte han sig i Amerika och blev 

sedan amerikansk medborgare år 1924. Dock åkte han tillbaka till Schweiz 

kring 1930 men reste igen till Amerika 1939 eftersom han ville behålla sitt 

amerikanska medborgarskap. Ernest Bloch avled år 1959. 

(http://www.cello.org/Newsletter/Articles/schelomo.htm) 

Ernest Blochs kompositioner visar väldigt tydlig den judiska musiken och 

dess tonspråk. Han komponerade mycket liturgisk musik men har också 

europeiska post-romantiska influenser i sin musik - med olika stilar som kan 

jämföras med Claude Debussy, Gustav Mahler och Richard Strauss. Man 

kan också se att han använde kromatik på liknande sätt som Claude Debussy 

och Maurice Ravel i sitt verk Hiver-Printemps (1905). 

(https://www.britannica.com/biography/Ernest-Bloch)  

År 1912-1916 skrev Bloch ett flertal verk som kom att ingå i hans så kallade 

serie The Jewish Cycle. Även om man kallar det The Jewish Cycle så är det 

inte sprunget ur judiska melodier utan från Blochs egna känslor och tankar 

kring sitt judiska arv. Bloch försökte hitta sin musikaliska identitet då det 

inte fanns någon judisk nation på den tiden, så det här blev hans 

interpretation av hur han tyckte att judisk musik skulle vara. Alla stycken är 

inspirerade av texter ur bibeln. ”The creator of music of great spiritual 

expression” (http://www.musicsalesclassical.com/composer/long-

bio/Ernest-Bloch), vilket vissa kallar Ernest Bloch och då vill jag mena att 

det är just för att han inte skrev stycken utifrån judiska melodier (även om 
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det kan finnas liknelse till det i hans musik) utan komponerade mer från sina 

egna känslor och tankar kring det, vilket gör det personligt. 

(http://www.cello.org/Newsletter/Articles/schelomo.htm) 

The Jewish Cycle innehåller Three Jewish Tone Poems (1913), Prelude and 

Psalms 114 and 137 for soprano and orchestra (1912–1914), Psalm 22 for 

baritone and orchestra (1914), Israel: Symphony with voices (1912–1916) 

och slutligen Schelomo: Rhapsodie Hébraïque for Violoncello and 

Orchestra (1916). (https://en.wikipedia.org/wiki/Schelomo)  

Man kan kort beskriva musiken i The Jewish Cycle genom att peka på de 

mest karakteristiska dragen. I det melodiska materialet förekommer det 

exempelvis ofta kvarter och kvinter, överstigande sekunder, kvartstoner, 

nära relation till judiska melodier, oregelbunden frasering m.m. I rytmiken 

kan man ofta se motiv från hebreiska språket - det vill säga, frasering som 

påminner om det hebreiska språket, rytmik som imiterar detsamma. Till 

exempel, på hebreiska förekommer det att man placerar accenten mot den 

sista stavelsen i ett ord, och då försöker Bloch efterlikna detta så mycket 

som möjligt i sin musik. I den rytmiska gestaltningen är det många 

skiftningar i tempi, solon med otroligt stor rytmisk frihet m.m. I harmoniken 

kan man se parallella kvarter och kvinter, oupplösta dissonanser, ackord 

byggda på kvinter och kvarter, m.m.  
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Schelomo: Rhapsodie Hébraïque - Historia 

Bloch fick en växande oro då första världskriget bröt ut med misär i världen. 

Han fann då ro i bibeln och blev speciellt rörd av Predikaren (Book of 

Ecclestiases). Därför började han att skissa på en opera inspirerad av texten 

därifrån men insåg att det var mycket svårt att hitta ett språk som passade. 

Det enda språk han kunde tänka sig var hebreiska men det kände han att han 

inte kunde tillräckligt bra för att få det uttryck som han ville ha. 

(http://www.cello.org/Newsletter/Articles/schelomo.htm) 

Bloch blir senare mycket bra bekant med cellisten Alexandre Barjansky och 

dennes fru Catherine Barjansky och efter att ha hört honom spela blir han 

imponerad och får idén att skriva verket för cello istället för opera. 

Därvidlag blir han inte hindrad av något talat språk utan har ett instrument 

vilket talar alla språk och är ett av de instrumenten som liggar närmast den 

mänskliga rösten. Därför blev detta fantastiska verk komponerat med cello 

som solistroll. (http://www.cello.org/Newsletter/Articles/schelomo.htm) 

När Bloch mötte paret Barjansky spelade han upp några av sina stycken ur 

sin Judiska cykel, som då vid det laget var opublicerad och inte hade väckt 

något större intresse från allmänheten. Medan Bloch spelade upp detta för 

dem så hade Catherine Barjansky börjat skissa på en staty som ett tack till 

Bloch. Bloch bestämde sig för att skriva detta verk för cello och 

symfoniorkester och började arbeta flitigt med det samtidigt som Catherine 

Barjansky började skapa sin skulptur som hon från början tänkte skulle 

föreställa Kristus, men bestämde sig sedan för att gestalta kung Salomo. De 

båda blev klara samtidigt och då Bloch fick denna staty bestämde sig han 

för att döpa stycket till Schelomo (det hebreiska namnet för Salomo), 

inspirerat av statyn och eftersom boken Predikaren som han tog inspiration 

ifrån sägs berätta om just kung Salomo. 

(http://www.cello.org/Newsletter/Articles/schelomo.htm) 

Bloch’s oro om första världskriget och den misär det skapade i världen 

tycker jag att man verkligen kan känna i detta verk. Som tidigare skrivit - 



 7 

”The creator of music of great spiritual expression” - visar sig otroligt starkt 

i detta stycke. Man upplever något, man upplever en annan värld, en värld 

av misär, vilket då Bloch levde i. 

(http://www.cello.org/Newsletter/Articles/schelomo.htm)  

(Schelomo: Rhapsodie Hébraïque betyder Salomo: Judisk/Hebreisk Rapsodi 

på svenska) 

Predikaren 1:2–9 

Fåfängligheters fåfänglighet! Allt är fåfänglighet! 

Vad förmån har människan av all möda som hon gör sig under solen? 

Släkte går, och släkte kommer, och jorden står evinnerligen kvar. 

Och solen går upp, och solen går ned, och har sedan åter brått att komma 

till den ort där hon går upp. 

Vinden far mot söder och vänder sig så mot norr; den vänder sig och 

vänder sig, allt under det att den far fram, och så begynner den åter sitt 

kretslopp. 

Alla floder rinna ut i havet, och ändå bliver havet aldrig fullt; där floderna 

förut hava runnit, dit rinna de ständigt åter. 

Alla arbetar utan rast; ingen kan utsäga det. 

Ögat mättas icke av att se, och örat bliver icke fullt av att höra. 

Vad som har varit är vad som kommer att vara, och vad som har hänt är 

vad som kommer att hända; intet nytt sker under solen.  

Det är denna text som inspirerade Bloch att komponera Schelomo. Denna 

text är en av de mest pessimistiska och likgiltiga i bibeln. Den uttrycker en 

viss uppgivenhet för det svåra i livet - vilket Bloch just då upplevde och 

man kan förstå varför han fastnade för just den här texten. Att läsa texten får 
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en att lämnas med ett frågetecken men inte riktigt något svar, vilket jag 

tycker att man upplever i Schelomo också. Verket är på sitt sätt lite rörigt 

och man undrar vad som händer men man får inget riktigt svar, vilket skapar 

oro, just det Bloch upplevde då. Såsom det också kan tolkas i texten är att 

världen fortsätter hela tiden och det finns ingenting vi kan göra. Bloch 

kunde inte göra något åt det krig som pågick runt omkring honom.  

”As will be seen, I had no descriptive intentions. I was saturated with the 

Biblical text and, above all, with the misery of the world, for which I have 

always had so much compassion”  

- Ernest Bloch  

(Citat hämtat ur A Brief History and Analysis of Ernest Bloch's Schelomo av 

Tracie D. Price, http://www.cello.org/Newsletter/Articles/schelomo.htm) 

Även om Bloch sa detta så hade han också en mindre analys av stycket. Det 

han tänkte var att cellon är Salomos röst. Där kan man se att ifall det hade 

blivit en opera skulle det vara cellon som är operans huvudkaraktär. 

Orkestern representerar världen runtomkring honom och också hans 

erfarenhet av livet - samtidigt visar orkesterns Salomos inre tankar medan 

cellon då är hans röst, hans talan.  
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Schelomo: Rhapsodie Hébraïque - Analys   

Först går vi igenom några musikaliska karaktärsdrag som finns i Schelomo: 

Melodiska: 

Många kvarter och kvinter 

Överstigande sekunder 

Fjärdedelar 

Det judiska tonspråket 

Oregelbunden frasering 

Stora septimor/ledtoner 

Kromatik 

 

Rytmiska: 

Motiv från det hebreiska språket 

"Bloch Rytm" (Skotsk rytm)  

Pågående ändring av tempo/puls 

Återkommande passager med minskande notvärden 

Solistiska ”röst fraser” med stora utrymmen för rytmiska friheter 

 

Harmoniska: 

Kontrapunktisk grund 

Parallella kvarter och kvinter 

Parallella sext-kvarts ackord 

Oupplösta dissonanser 

Ackord uppbyggda på kvarter och kvinter  

Användning av enkla treklanger för stora uttrycksfulla anledningar 

Unisona stämmor för kraftfull betoning 
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Verket är enligt min uppfattning uppdelat i fem sektioner och nedan följer 

en analys av dessa. 

 

Sektion 1 

 

Här börjar cellon, som Kung Salomos röst, med att inleda ett tema låt oss 

kalla det tema A. Det ser ut så här:  
 

 
 

Bloch uttryckte sig om öppningen av detta stycke och detta tema såhär: 

”…Schelomo himself were telling us what has led him to his sad 

conclusions…” (http://www.cello.org/Newsletter/Articles/schelomo.htm) 

 

Man kan också se att ackorden som spelas i början innehåller många kvarter 

och kvinter vilket, som ovan nämnts är väldigt karakteristiskt i verken i The 

Jewish Cycle. Detta följs av ett annat tema, tema B: 

 
Detta återkommer genom hela verket med fokus på samspelet mellan de 

berättande rollerna. Efter dessa två teman kommer en kadens, tema C: 

  

 
 

Tema C avbryter allt, vilket för övrigt är ett inslag som förekommer flera 

gånger i verket, och ska föreställa kung Salomos förkastande av den fåfänga 

som världen skapat- cellon förkastar det orkestern säger genom att avbryta 

med en kadens.  
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Sektion 2 

 

Efter kadensen kommer orkestern med ett nytt tema D:  
 

 
Cellon kommer in efter detta med ett nytt tema E som utgår från det judiska 

tonspråket med ledtoner, dissonanser, dessa typiska intervall vi gått igenom 

samt skalor/arpeggion upp och ner: 

 

 
 

Sedan kommer en variant på tema B hos cellon med tema D som orkestern 

fortsätter med: 
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Sektion 3 
 
Sektion 3 kommer och avbryter mitt i en känslomässig och uttrycksfull del 

med mycket svängningar runt de ursprungliga teman vi fått tagit del av, 

accenter, dolce espressivo, ad lib, dramatiska dynamiska förändringar som 

ett rop på hjälp och förtvivlan med detta nya tema E: 

 

 
 

Som ni ser slutar detta dramatiska utlopp med skalor ner efter Essets 

höjdpunkt och ett sista försök att ta sig upp igen till Desset vilket slutar med 

att cellon landar på det djupa låga Desset (vilket är cellons näst lägsta ton 

om vi talar om det kromatiska tonspråket). Med formatet på det låga esset 

ger det en känsla av ”Vad var det som nyss hände?” och blir som en 

tankeställare. Efter att ha pustat ut klart för stunden fortsätter musiken i en 

uttrycksfull och berörande del med mycket vemod och ett nytt försök att ta 

sig upp igen vilket slutar med att tema B plötsligt kommer tillbaka och 

slutar i en dramatisk form med drillar upp och ned och därefter tar orkestern 

över med ett stort och långt mellanspel med en ny tolkning av tema D. 
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Det dröjer inte länge i mellanspelet tills tema E återkommer som en stor 

kraftfull reaktion på alla känslor och förtvivlan som finns i detta verk: 
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Sektion 4 
 

Efter orkesterns dramatiska utbrott leder tutticello och kontrabasarna vägen 

till sektion 4. Det har byggts upp till det första stora klimaxen i stycket men 

avslutas med en kadens som visar Salomo som avbryter denna fåfänga med 

sin avsky. Solocello inleder denna sektion med kadensen vi hörde i sektion 

1 (tema C) fast ett helt tonsteg upp: 

 

 
 

När cellon landat på sitt låga E händer något nytt och ett nytt tema kommer i 

fagotten som oboen tar över: tema F 
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Sedan när man tror att cellon ska komma in med samma tema så avbryter 

cellon aggressivt med kadensmotivet (tema C) igen istället för att återta det 

som har introducerats.  

 

 
 

Detta pekar ut på en konflikt mellan Salomo och hans värld. Men allt 

eftersom orkestern börjar spela temat mer aggressivt går också solocellon 

över till tema F men i ett mycket snabbare tempo:  

 

 
 

Cellon accelerar och bygger upp med gamla teman till den största klimaxen 

i stycket- där Salomo förklarar ”Fåfängligheters fåfänglighet! Allt är 

fåfänglighet! Tomhet!” Orkestern försvinner långsamt iväg och femte 

sektionen tar sin början. 
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Sektion 5 
 
Den femte sektionen börjar med att pukorna har kvar tema F som orkestern 

påtvingat cellon 

 

  
medan man hör en ytterst skärande liten sekund i klarinettstämman.  

 
 

Det är inte mycket nytt material i denna sektion, det är mer variationer på 

teman som redan dykt upp men man märker en ny röst i cellon - cellon har 

fått en mer desperat röst som snart är på väg att ge upp. Men plötsligt 

händer något nytt, hela stycket som varit väldigt kromatiskt med små 

sekunder som skapat spänning löses nu upp i större delen av orkestern som 

spelar upprepande stora sekunder vilket gör det till en mer drömlik värld 

och man känner äntligen en känsla av fred mellan cellon och orkestern när 

cellon börjar spela igen. Detta håller dock inte länge, cellon börjar spela 

tema B som utvecklas, det låter mer heroiskt i min smak och orkestern 

ligger bakom och stödjer cellon men till slut slår orkestern ut i sin sista 

höjdpunkt (tema E). Cellon försöker en sista gång med sitt kadensmotiv 

(tema C) att upprepa ”Fåfängligheters fåfänglighet! Allt är fåfänglighet! 

Tomhet!” Dock denna gång inte direkt på det efter orkestern utan snarare 

med inledning som kan liknas till vädjande att de ska lyssna till honom. Se 

hur det ser ut här: 
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Men som ni ser dör detta ut i ett lågt D - kung Salomo som slutligen  

kollapsar i uppgiven tystnad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Slutreflektion 

Efter att ha studerat detta stycke under knappt två år från och till har jag fått 

en djupare förståelse av musikaliska uttryck med hjälp av olika teman i 

grunden som sammanflätas och utvecklas med hjälp av frihet i tempi, rytm, 

dynamik och klangfärger under verkets gång. Hur orkestern och solocellon 

drar och sliter i varandra i dess komplicerade rytmer och förändrande 

taktarter gång på gång samt oregelbundna fraser med mera har fått mig att 

utveckla en förmåga att vara aktivt lyssnande på flera olika motiv och 

rytmer samtidigt och känna en kontroll när jag spelar - trots att jag är så pass 

fri i min musikalitet. Att lära sig att känna efter och veta hur man gör en 

dragning och rubaton i musiken trots dess komplicerade rytmer och snabba 

notvärden mot varandra utan att falla isär.  

Med kunskapen om Kung Salomo och texten ur Predikaren i bakhuvudet 

och vetskap om anledning varför verket är skrivet som det är skrivet gör det 

såklart ”enklare” att kunna skapa de maximala klimaxen och kontrasterna. 

Att under 22 minuters skapande långsamt bygga upp någonting väldigt 

starkt och succesivt, överraska, hålla på dissonanserna – smärtan. Att 

försöka ta sitt uttryck så starkt och visa känslorna som är så otroligt 

kraftfulla i denna musik. För att klara av denna utmaning är det kunskap 

som krävs. Kunskap om vad exakt orkestern spelar mot mig hela tiden. 

Kunna sjunga och klappa rytmerna mot varandra. Höra intervallerna 

knivskarpt. Veta var i musiken vi befinner oss. Vilka teman som är viktiga 

just nu. Vilka motiv som leder till vilka. Behärska musiken och hantverket.  

 

Att då den 17e maj 2019 kunna sitta i Nathan Milstein-salen, inför en 

fullsatt salong med bland annat mina nära och kära, och tillsammans med 

Georg Öqvist vid flygeln avsluta min examenskonsert för min 

kandidatexamen med Ernest Blochs - Schelomo: Rhapsodie Hébraïque 

utantill med en känsla av djup förståelse för detta verk och trygghet då all 

min kunskap och analys för detta verk var och befinner sig inom mig. 



 19 

Källförteckning  

Text  

http://www.cello.org/Newsletter/Articles/schelomo.htm s 6-8, 9-16.  

Hämtat 2019-08-19.  

http://www.musicsalesclassical.com/composer/long-bio/Ernest-Bloch s 4-5. 

Hämtat 2019-08-19.  

https://www.britannica.com/biography/Ernest-Bloch s 4-5.  

Hämtat 2019-08-19.  

https://study.com/academy/lesson/cross-relation-in-music-theory-definition-

role.html s 9.  

Hämtat 2019-08-19. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Bloch s 4-5.  

Hämtat 2019-08-19.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Schelomo s 6-8.  

Hämtat 2019-08-19.  

 

Noter  

http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/b/b6/IMSLP115761-PMLP104826-

Bloch_- s 9-16. 

Hämtat 2019-08-19. 

_Schelomo__Solomon__Rhapsodie_Hebraique_for_Cello_and_Orchestra_1

918_full_sco re.pdf' s 9-16. 

Hämtat 2019-08-19. 


