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Sammanfattning 
Under medeltiden och renässansen var Europas judar utestängda från den musikaliska utvecklingen, 
både i det sakrala och det sekulära. De samhällsförändringar som upplysningen banade väg för i 
Europa innebar dock helt nya möjligheter. Judar fick medborgarskap och nyvunna rättigheter, och 
denna frigörelse, i kombination med den judiska reformrörelsen haskala gav utrymme och impuls för 
tonsättare att skapa en helt ny synagogemusik. Reformsinnade tonsättare tog intryck av sin omgivning 
på en rad olika områden, och för första gången sedan förkristen tid klingade exempelvis piporgeln 
återigen i synagogan. Kantorn Samuel Sulzer spelade en avgörande roll i den liturgiska utvecklingen 
då han lyckades kombinera ett västerländskt tonspråk med traditionell harmonik och kantorssång, 
något som blev kännetecknande för denna kör- och orgelmusik. Sulzer fick flera efterföljare, däribland 
tonsättaren Samuel Naumbourg och den än idag mycket populäre Louis Lewandowski.  

Med hjälp av Samuel Naumbourgs stycke Psaume 100 för kör, orgel, kantor och harpa exemplifieras 
och analyseras denna musikaliska korsbefruktning, och Coreen Duffys doktorsavhandling Synagogue 
Choral Music of Nineteenth-Century Vienna, Paris and Berlin: its repertoire and history utgör ett 
fundament i uppsatsens litteraturstudie.  

I Sverige är 1800-talets judiska liturgiska musik relativt okänd bland kördirigenter och organister. 
Denna studie kan därför bidra till att lyfta fram en tradition som är en del också av det svenska 
musikarvet. Vid sin bebyggelse utrustades exempelvis Stockholms Stora Synagoga med både orgel 
och körläktare, och idag klingar denna kör- och orgelmusik regelbundet, inte sällan i olika samarbeten 
med körer från omgivande kyrkor. Detta är en fascinerande tradition att upptäcka, och uppsatsen leder 
förhoppningsvis till reflektioner och insikter kring hur denna musik kom att uppstå.  
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1 Inledning 
Under min utbildning på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm har jag haft anledning att fundera kring 
kyrkomusikerrollens två grundläggande aspekter. Den ena aspekten är den rent konstnärliga, tekniska 
och konfessionslösa, och den andra aspekten den som inte går att skilja från ritual och liturgi: hur kan 
jag som kyrkomusiker bäst gestalta, främja och förkroppsliga en kollektiv tillbedjan musikaliskt?  

Det är i hög grad i sången och i musiken som människan gestaltar sin gemensamma tillbedjan, i det vi 
kallar för ritual. Den liturgiska musiken ramar in och bär fram den gemensamma bönen och förvaltar 
därför inte bara ett musikaliskt arv – ofta är det själva musiken som för fram och förkroppsligar 
liturgisk förändring och utveckling. Musiken är därmed historiebärande, meningsbärande och 
fullkomligt laddad med symbolik, och kanske är det därför inte så konstigt att den ibland blir en 
konfliktyta inom religiösa samfund. Vi kan bara titta på turerna kring Svenska kyrkans arbete med en 
ny kyrkohandbok under 2018 för att ana hur känslig frågan om gemensam musikalisk ritual faktiskt är. 

Under läsåret 2014–2015 inbjöds jag för första gången till att spela orgel vid några religiösa högtider i 
Stora Synagogan i Stockholm, och fick därmed insyn i ett liturgiskt fält och en musikalisk tradition 
som var alldeles ny för mig. Jag kom i kontakt med en rik musikalisk och liturgisk tradition som till 
min förvåning hade rika inslag av orgel. Orgeln användes som ackompanjerande samt ledande 
instrument tillsammans med synagogans kantor och kör. Musiktraditionen var fundamentalt olik – 
men paradoxalt nog också mycket lik – den jag tidigare lärt mig navigera i. Musiken som jag mötte, 
komponerad på 1800-talet och framåt, framstod som en förunderlig blandning av “allt”: den hade 
inslag av uråldriga modala skalor och avancerade orientaliska improvisationer, men även av lutherska 
koraler, folkvisor, operarecitativ och arior. Detta väckte genast en stor nyfikenhet hos mig, och 
resulterade i en rad frågor. Hur kom den här musiken egentligen till, och hur kommer det sig att den 
låter som den låter? Vilken religiösa och samhälleliga strömningar är den ett uttryck för, och vilken 
typ av reaktioner kan den ha gett upphov till?  

“Det finns ett Tempel i Himmelriket som endast kan öppnas genom sång” står det i Zoharen, Kabbalas 
främsta skriftsamling.1 En sak är säker, och det är att det musikaliska uttrycket spelar en mycket 
central roll i den judiska liturgin – till den grad att Talmud rentav hånar dem som vågar läsa ur de 
Heliga skrifterna utan att använda sig av klingade toner2. I den här uppsatsen vill jag undersöka en 
liten del av denna rika tradition och försöka förstå hur den har kommit att formas. 

1.1 Syfte 
Mitt syfte är således att utforska några aspekter av den nydanande judiska liturgiska musik som 
uppstod i Europa under 1800-talet. Inom ramen för detta arbete vill jag också analysera och reflektera 
kring stycket Psaume 100 för kör, kantor, harpa och orgel av den fransk-tyske tonsättaren Samuel 

 
1 Heske, s. 37 
2 Ibid., s. 37 
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Naumbourg. Jag framförde detta stycke tillsammans med kör, kantor och harpa i Stockholms Stora 
Synagoga den 6 juni 2016.  

1.2 Bakgrund – Judisk liturgisk musik: en kort musikhistoria 
Den judiska musiken har sedan tusentals år utvecklats och formats i ett samspel med det omgivande 
samhället i grannskap med andra kulturer. I sin kronologi över judisk liturgisk musik genom tiderna 
skriver musikforskaren Abraham Zvi Idelsohn: 

 

We discover the musical elements and tools held in common with the other ancient cultured 
peoples, and find how these were reshaped in conformity with Israel’s spiritual concepts, and how 
the resultant music received an original form of expression.3 

 
Det israeliska folkets musik uppstod alltså inte ur ett vakuum, utan inspirerades och influerades av 
antikens omgivande kulturer: Babylonien, Assyrien och Egypten. Växelsången mellan kantor och 
församling hämtades från Babylonien och den assyriska sångmodellen, medan tempelorkesterns 
uppbyggnad hämtades från egyptierna.4 Flera av dessa inslag utgjorde sedan fundamentet i den tidiga 
kristna kyrkans liturgik.  

1.2.1 Instrument eller ej – En historisk, dagsaktuell konflikt 

En central fråga i den judiska liturgiska musikens historia har varit förekomsten av instrument eller 
inte. I Israels Första och Andra tempel var instrument självklara inslag i ritualen – man använde sig av 
flöjter, blåsinstrument, olika stränginstrument, cymbaler, klockor, det trumpetliknande instrumentet 
chatzotzeran, samt det ljudstarka signalinstrumentet shofaren som enbart fick trakteras av präster. 
Shofaren används i liturgin än idag, rabbinen låter den exempelvis ljuda under firandet av det judiska 
nyåret Rosh Hashana. Flera av dessa instrument importerades från Egypten och Babylonien. 
Tempelmusikerna kallades för leviter, och de bildade den ofta månghövdade orkester som tjänstgjorde 
i Templet.5  

Någonstans här, under det första 00-talet, dök det omtvistade instrumentet magrepha upp. I Talmud 
beskrivs magrephan som ett panflöjtsliknande instrument som bestod av en låda klädd i skinn och 
kunde producera 1000 olika toner. Orgeln användes som ett signalinstrument, och den ska liksom 
shofaren ha varit fruktansvärt ljudstarkt: när magrephan ljöd i templet sade man att det hördes ända 
bort till Jeriko. Detta oväsen fick dock ett abrupt slut: när Herodes tempel förstördes år 70 e. Kr. 
upphörde instrumentalmusiken inom den judiska liturgin, och kom med några få undantag inte att 
återvända förrän i början av 1800-talet.6  

Det är fascinerande att tänka sig att en tidig variant av det så ”kristna” instrumentet piporgel var en del 
av den judiska liturgin långt innan instrumentet började användas i kyrkan. Orgelns förespråkare inom 
den judiska liturgin påpekar detta, medan dess kritiker menar att instrumentet idag är alltför förknippat 

 
3 Idelsohn, s. 3 
4 Ibid., s. 7 
5 Ibid., s. 10 
6 Idelsohn, s. 14 
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med kristendom för att återinföras i synagogan (dessutom finns det invändningar mot magrephans 
egentliga funktion och egenskaper). Inom katolska kyrkan tilläts dock inte orgel- och 
instrumentalmusik formellt förrän på 1100-talet. Delvis berodde detta intressant nog på att instrument 
så tydligt förknippades med gudstjänstfirandet i Jerusalems tempel.7 Inom ortodox judendom används 
än idag inga instrument i gudstjänstfirandet, detta för att hedra minnet om Templets förstörelse. När 
reformjudendomen föddes, och sedermera vann mark, under det tidiga 1800-tal utgjorde musiken och 
orgelns återkomst en central fråga i den liturgiska reformrörelse som svepte över Europa. Än idag är 
relationen till orgeln komplex och dess användning i liturgin ofta kontroversiell, inte minst i 
Stockholms Stora Synagoga som betecknas som konservativ och således befinner sig i mittfåran 
mellan ortodoxi och reformjudendom.8  

1.2.2 Psaltaren – En skatt som förenar 

Medan den instrumentala musiken alltså under lång tid tystnade till följd av templets förstörelse, fick 
den vokala musiken leva vidare i synagogorna både i Israel och i diasporan (diasporan syftar till de 
judar som levde utanför Israel). Psaltaren utgjorde kärnan i det judiska sångliga livet och blev tidigt 
också en del av den kristna liturgins viktigaste musikaliska byggstenar. Kristendomen och 
judendomen har således haft denna sång- och poesiskatt gemensamt och i tusentals år har människor 
kunnat “förenas i en enhet i psaltarpsalmen”, som kyrkofadern Ambrosius så vackert uttryckte det.9 

Den kristna urkyrkan hämtade naturligt nog en hel del musikaliska element från judisk liturgisk sång. I 
sin bok Passport to Jewish Music skriver Irene Heskes: “The founding shapers of Christian liturgy 
adapted earlier Hebraic customs and especially the post-Temple Era synagogue formulas with which 
many had been intimately familiar.”10  Exempelvis fick en musikalisk ledare (en kantor) intonera 
sjungen bibeltext och bön tillsammans och växelvis med församlingen. I den kristna traditionen 
försvann dock så småningom momentet av improvisation och den rytmiska frihet som än idag 
karaktäriserar den judiska kantorssången. Dessa element lever vidare och är ytterst viktiga 
komponenter i kantorsången i dagens synagogor. 

Den judiska traditionen är historiskt sett en muntlig tradition som förts vidare från generation till 
generation. Därmed skiljer den sig åt en hel del mellan de olika diaspororna. Den innehåller en rik och 
omfattande flora av modus, som alla hör ihop med ett särskilt bibelavsnitt, en särskild högtid, eller en 
särskild psaltarpsalm. Den liturgiska musiken har sitt ursprung i, och vilar på, ett intrikat modalt 
system. Flera modus påminner om, eller är identiska med, de gregorianska kyrkotonarterna.  

1.2.3 Århundraden utan utbyte – Sedan kom Rossi 

Efter templets förstörelse följde många århundraden utan att den judiska liturgiska musiken 
influerades nämnvärt av den omgivande musikaliska utvecklingen i Europa. Under medeltiden och 
renässansen var judar helt enkelt utestängda från de institutioner där utvecklingen ägde rum:  

 
7 Ivry, 2012, s. 1 
8 http://jfst.se/synagogor-2/ 
9 Idelssohn, s. 19 
10 Heskes, s. 37 
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The Renaissance period in Western music (c.1450–1600) brought musical innovation to old and 
new genres, opening European ears to new approaches to consonance, melody, voice leading, and 
counterpoint. The development during this period extended to secular, Catholic, and newly-
developing Protestant music, but left music of the Jewish synagogues virtually untouched. Jewish 
communities in Renaissance Europe, subjected to expulsion and persecution, confined to ghettos, 
and starkly limited in the trades and professions available to them, could not access an education in 
Western music.11 

Likaså förvägrades judar från att delta i de musikaliska centrum som fanns inom 16- och 1700-talens 
hovmiljöer. Resurserna till musik var ytterst knappa. Under 1700-talet kom därför kringresande 
kantorer att bli en norm eftersom församlingar sällan hade råd med en egen, fast kantor.12 Kantorer var 
helt enkelt tvungna att resa från församling till församling för att klara sin försörjning. Ofta reste de 
tillsammans med två ackompanjerande sångare – meshosherim – för det mesta rörde det sig om en 
gossopran och en bas. Dessa musikers omständigheter var mycket osäkra vilket ytterligare hämmade 
den musikaliska utvecklingen inom judisk liturgik.13   

I Europa komponerades därmed mycket lite musik i västerländsk stil för den judiska liturgin. Ett 
spännande undantag under senrenässansen var dock den italienske tonsättaren Salamone Rossi (1570–
1630). Rossi, vars namn ibland stavas Salamone och ibland Salomone, var verksam i Milano och elev 
till Claudio Monteverdi. Hans musik är ett fascinerande och nästintill unikt exempel på ett judisk 
komponerande som använde sin samtids och sin omgivnings tonspråk som inramning till liturgiska, 
hebreiska texter. Rossis verk förde länge en undanskymd tillvaro, men Samuel Naumbourg (1817–
1880), den fransk-judiske kompositör och liturgiske reformator som återkommer senare i denna 
uppsats, kunde efter flera års detektivarbete år 1877 ge ut Rossis sångsamling HaShirim asher 
liShlomo. Utgivningen ledde till att intresset för Rossi exploderade bland judiska musikvetare, som i 
och med detta började ägna sig åt att teckna en judisk musikhistoria.14  

En av de tongivande musikforskarna, Eduard Birnbaum (1855–1920) uttryckte sin glädje över Rossi: 
“We of the House of Israel may say of the last of the Jewish musicians of Mantua that ever since the 
day of the destruction of the Temple no other has been more worthy that Salomone Rossi to head the 
Levites’ choir of harps.”15 

Den israeliske musikforskaren Edwin Seroussi skriver något raljant i sin uppsats In the footsteps of 
“the Great Jewish Composer”: 

Jewish scholars wholeheartedly endorsed the romantic concept of music history as a succession of 
“great composers” or “geniuses.” The only problem they had was the scarcity of composers 
worthy of inclusion in the emerging Jewish pantheon of musical luminaries.16  

Flera av 1800-talets judiska musikforskare anammade således den romantiska idén om att 
musikhistorien skapades av en rad stora genier, och Rossi fick en given plats som en av de allra 

 
11 Duffy, s. 1 
12 Ibid., s. 4 
13 Ibid., s. 4 
14 Seroussi, s. 3 
15 Ibid., s. 5 
16 Ibid., s. 4 
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viktigaste personerna i den kanon som under 1800-talet raskt kom att fyllas på i takt med att 
situationen förbättrades för judar i Europa. 

2 Metod 
Detta arbete är i första hand en historisk utblick och en sammanställning av mina egna reflektioner 
kring detta specifika konstnärliga och liturgiska område. Min metod är därför tudelad. Dels består den 
av en litteraturstudie, med utgångspunkt i den amerikanska musikforskaren Coreen Duffys 
doktorsavhandling Synagogue choral music of nineteenth-century Vienna, Paris, and Berlin: its 
repertoire and history. Med denna källa som bas, har jag sedan samlat information från en rad böcker 
och artiklar som tillsammans bildar den första, tillika huvudsakliga, delen av uppsatsens resultat.  

I uppsatsens andra del kommer jag att undersöka mitt valda musikstycke, Naumbourgs Psaume 100.17 
Notexempel inkluderas i den löpande texten. Här grundas resultaten dels på inhämtad kunskap i form 
av litteratur, men också på mina egna konstnärliga reflektioner och erfarenheter. 

Som ett komplement till ovanstående metod, har jag vid flera tillfällen arbetat i Stora Synagogan i 
Stockholm och där haft möjlighet att följa kantor Isidoro Abramowiczs arbete. Jag har inte utfört 
någon intervju med honom, utan snarare tagit intryck och insupit information genom att vistas i den 
spännande musikaliska miljön som Stora Synagogan utgör. I uppsatsarbetets inledande skede 
genomförde jag också ett samtal med synagogans erfarne organist Lars-Gunnar Sommarbäck, vilket 
blev en fin grund att stå på när jag sedan skulle sätta igång med mina efterforskningar. Jag inte 
inkluderat dessa beståndsdelar i uppsatsens resultat eller referenser, då deras funktion i huvudsak blev 
att ge mig inspiration, samt väcka intresse och generell vägledning inför det kommande arbetet.  

2.1 En reflektion kring konstnärlig forskning 
Konstnärlig forskning är ett i mångt och mycket svåravgränsat område, men följande definition 
formulerad av Henk Borgdorff från Amsterdams universitet, har hjälpt mig att hitta en konstnärlig 
avgränsning:  

I forskning om konst lämnas verket orört. Verket blir objektet. I forskning för konst utvecklas det 
instrumentella perspektivet, hantverkskunnandet. I forskning i konst skiljer inte subjekt från 
objekt. Konstnären forskar i sin konstnärliga process utifrån frågeställningar relevanta för 
utvecklingen av verket/konsten/processen.18  

Min uppsats faller framför allt inom ramen för den första formen av konstnärlig forskning, det vill 
säga forskning “om konst”. Jag fokuserar inte främst på min egen, subjektiva konstnärliga process, 
utan låter verket vara ett objekt som förblir orört. Detta beror på att jag tycker att det mest 
iögonfallande med denna musik är dess tillkomst, dess innebörd, och dess aktuella kontext. Jag tar 
dock alltså hänsyn till frågeställningar som är “relevanta för utvecklingen av verket”, varför uppsatsen 

 
17 Naumbourg, s. 56 
18 Lilja, s. 3 
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även innehåller inslag av “forskning i konst”. Jag är alltså intresserad av de samhälleliga och 
konstnärliga processer genom vilka musiken komponerats: varför låter den som den gör? 

Eftersom jag väljer att belysa den judiska liturgiska musiken i sin historiska och liturgiska kontext, 
utgörs en betydande del av min uppsats av en musikhistorisk studie. Jag har valt denna inriktning och 
avgränsning då mitt syfte är att undersöka musiken i sitt historiska sammanhang och att försöka förstå 
musikens samspel med sin omgivning. Jag anser i detta fall att ett vetenskapligt perspektiv fördjupar 
förståelsen för själva musiken, och för den musikaliska praxis som kom att utvecklas i europeiska 
synagogor sedan mitten av 1800-talet.  

Arbetet består dock också av ett klingande exempel som spelades in vid installationen av kantor 
Isidoro Abramowicz och rabbinen Ute Steyer den 6 juni 2016. Musiken analyseras och studeras ur ett 
konstnärligt perspektiv under uppsatsens senare del, och är ett levande prov på denna musiktradition, 
samt på hur musiken kan låta i dag i Stockholms Stora Synagoga.  

2.2 Ansats 
I den mån detta arbete har haft en forskningsansats får den sägas vara hermeneutisk. Hermeneutiken är 
ett vetenskapligt förhållningssätt som utgår från uttolkandets konst står i centrum, och där forskaren 
söker fördjupa sin förståelse och kunskap om det betraktade genom en kontinuerlig tolkningsprocess. 
Denna process är uppdelad i tre faser: förförståelse, tolkning och vidareförmedling.19 Processen liknas 
vid en cirkel den saknar både början och slut; forskaren medvetandegör sin egen förförståelse kring 
materialet för att sedan undersöka och tolka det – om och om igen. Utifrån denna tolkningsprocess 
uppstår nyvunnen förståelse som i sin tur kan tolkas och förmedlas.20  

Utifrån min tidigare förförståelse och erfarenhet av judisk liturgisk musik, ville jag nå en djupare 
förståelse genom att studera och tolka ett historiskt och konstnärligt material. Jag önskade dels studera 
musikens historiska kontext, dels det konstnärliga verket i sig. Den tyske tänkaren Wilhelm Dilthey 
(1833–1911) sätter fingret på detta förhållningssätt, här i Rasmussons återgivning: 

Dilthey menade att människans kulturella yttringar är fysiska gestaltningar av mänskligt 
medvetande, de är livsyttringar och oavsett avsikt är de uttryck för något inre mänskligt. Han 
menade att det krävs insikt om den som uttryckt något för att förstå dessa yttringar. För få denna 
insikt krävs förståelse och den får man genom ”återskapande Nachbilden, återupplevande 
(Nacherleben), medkännande (Mitfühlen) och inkännande (Einfühlung)”. Men Diltheys mål för 
inlevelsen är, enligt Ödman, att få en förståelse för den värld en människa tillhörde, inte att i första 
hand förstå personen själv. Vi kan inte förstå den världen genom rent tänkande, utan behöver tolka 
och förstå människans livsyttringar.21 

Kanske är det så att musik är en livsyttring som lämpar sig särskilt väl för att söka nå denna förståelse 
– processen som Dithley beskriver måste varje musiker genomgå i mötet med ny musik. Denna 
process har också funnits med i mitt möte med Naumbourgs Psaume 100: musiken i sig vittnar om den 
värld som tonsättaren tillhörde.  

 
19 Rasmusson, s. 23 
20 Rasmusson, s. 23 
21 Ibid., s. 24 
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Rasmusson skriver vidare att Dilthey såg människan som en produkt av sin historia: ”hon förstår sig 
själv genom att se sin historia, sina avtryck och inte genom att se in i sig själv.”22 Kontexten är således 
avgörande för att förståelse ska vara möjlig, vilket knyter väl an till just denna studie, där historiska 
skeenden och samhälleliga strömningar var helt avgörande för att denna musik ens skulle se dagens 
ljus. Jag vill också tro att växlandet att mellan dessa olika perspektiv har fördjupat min egen förståelse 
för både musikstycket och dess sammanhang. 

3 Resultat 
Under rubrikerna 3.1.1 – 3.1.4 redogörs för en del av de omständigheter och personer som var centrala 
vid uppkomsten av denna musiktradition. Under rubrik 3.2 analyseras sedan Samuel Naumbourgs 
tonsättning Psaume 100. 

3.1.1 Frigörelse sätter fart på utvecklingen 

Den frihetsrörelse som sköljde över Europa under det tidiga 1800-talet förde med sig radikala 
förbättringar för Europas judiska befolkning, och det tar inte lång tid innan den musikaliska 
utvecklingen tar fart – med start i Österrike, Frankrike och Tyskland.  

Under kejsarinnan Maria Theresa (1740–1780) hade livet Österrike varit mycket kärvt för den judiska 
befolkningen, men mellan 1781 och 1789 införde Maria Theresas reformvänlige son, kejsaren Joseph 
II, toleransförordningar som fick slut på judarnas i mångt och mycket omänskliga förhållanden. 
Förordningarna var de första i sitt slag, och blev startskottet för den judiska frigörelsevåg som nu 
skulle svepa över Europa, och år 1789 var det de franska judarnas tur att bli fullvärdiga 
samhällsmedborgare. År 1808 gav Napoleon landets judiska minoritet regionala självstyren i så 
kallade consistoire israelite.22 I sin bok Discovering Jewish Music skriver Marsha Bryan Edelman: 
“For the first time since the destruction of the Jerusalem Temple and the termination of Jewish 
autonomy in Israel, Jews could claim individual citizenship in a state.”23 

Dessa medborgerliga rättigheter har ett tydligt samband med den förestående musikaliska 
utvecklingen inom judisk liturgi. År 1822 byggdes Paris stora nya synagoga på rue Notre Dame de 
Nazareth i Paris. Här skulle bland annat tonsättaren och organisten Jehan Alain vara verksam ett drygt 
sekel senare.24 De judiska tonsättarna Giacomo Meyerbeer (1791–1864) och Jacques-François 
Fromenthal-Élie Halévy (1799–1862) var stora stjärnor vid operan i Paris. Meyerbeer, som var 
Wagners beskyddare och mentor innan denne tvärt vände sig emot honom, hyllades av Berlioz och 
Goethe ansåg honom vara samtidens främsta tonsättare. Av Georges Bizet (1838–75) utnämndes han 
till “musikens motsvarighet till Michelangelo.”25 

Halévy var å sin sida en mycket framstående person inom Paris consistoire israelite. Han 
komponerade musik för det judiska liturgiska året, och var inte rädd för att använda religiös tematik i 

 
22 Duffy, s. 49 
23 Edelman, s. 54 
24 Lewis, 2019 

25 Duffy, s. 44 



   
 

 8 

sina profana kompositioner. Hans mest berömda opera heter La Juive, och handlar om Europas mörka 
historia av judeförföljelse och antisemitism – ett tema som var möjligt i den rådande tidsandan: “In an 
era of religious tolerance and acceptance of Jews, he felt that it was time for non-Jews to be 
confronted with the horrors that Jews previously had faced for centuries in France.”26 

Det är en vacker bild som träder fram, i ett europeiskt musikliv som är öppet, tolerant, dynamiskt – 
kort sagt en miljö där musikaliskt utbyte mellan det sekulära och religiösa kunde ske i ett öppet flöde. 
Allt var dock inte frid och fröjd, framgår av nedanstående citat signerat Wagner, i vilket han hånfullt 
jämför publiken vid Meyerbeers operaföreställningar med ett besök i synagogan:  

Whoever has observed the shamefulness and the absent-mindedness of a Jewish congregation, 
throughout the musical performance of the Divine Service in the Synagogue, may understand why 
a Jewish opera-composer feels not at all offended by encountering the same thing in a theatre 
audience…27 

Musikvetaren Coreen Duffy28 poängterar dock i sin avhandling att Wagners djupt antisemitiska citat 
trots sitt kränkande innehåll faktiskt illustrerar hur intimt förknippade Paris Stora Synagoga och 
Parisoperan var med varandra under 1800-talets mitt. 

Även Sverige nåddes så småningom av reformvindarna. Det frihetsinskränkande Judereglementet 
avskaffades 1838 och ersattes av en kunglig förordning som utvidgade judarnas rättigheter. Successivt 
skulle svenska judar bli mer och mer likställda övriga samhällsmedborgare, och den 16 september 
1870, alltså nästan ett sekel efter det att Österrikes judar fått medborgerliga rättigheter, stod 
Stockholms Stora Synagoga färdig att invigas, med orgel och allt. I Riksantikvarieämbetets 
byggnadsminnesförklaring från 1991 beskrivs denna händelse med vackra ord: “Synagogan kan även 
sägas stå som ett monument över judarnas emancipation i Sverige, ty samtidigt med invigningen 1870 
tillerkände riksdagen judarna fulla medborgerliga rättigheter.”29  

Stockholms Stora synagoga utgjorde ett resultat av denna öppna, toleranta anda, och när den 
dåvarande rabbinen Ludwig Lewysohn predikade, genomsyrades hans ord av en önskan om fortsatt 
brödraskap och fred: 

Välsigna denna stad, dess styrelse och alla dess innevånare, och måtte staden aldrig drabbas utaf 
olycka i någon form. Låt råda bland alla dess invånare broderlig enhet och endrägt, det säkraste 
och bästa medlet till allmän välfärd och framgång.30 

3.1.2 Den judiska upplysningen, Salomon Sulzer och orgelns återinträde i 
Synagogan  

Österrike var som sagt inget undantag – det var ju i själva verket här reformerna började, och här 
föddes tonsättaren och kantorn Salomon Sulzer (1804–1890) in i ett sprudlande judiskt kultur- och 
företagarliv. Som överkantor (Obercantor) i Wiens Stora synagoga, lyckades han genomdriva reformer 
som balanserade traditionell musik med modernare inslag, allt i enlighet med judisk lag. Som en del av 

 
26 Ibid., s. 44 
27 Wagner, s. 97 
28 Duffy, s. 49 
29http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHelaHistoriken.raa;jsessionid=4CD01ECA1DE1DA5B5BE251
AA10052693.lx-ra-bbr?anlaggningId=21300000015873&historikId=21000000543535 
30 Lewysohn, s. 18 
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detta arbete, komponerade Sulzer en mängd repertoar som sjungs än idag i reformerade och 
konservativa synagogor. 

Sulzers arbete var en del av en förändring som ägde rum parallellt med Upplysningen och judarnas 
frigörelse i Europa, nämligen haskala – den judiska upplysningen. Den eldade igång en bred 
reformrörelse som verkade för att det judiska gudstjänstlivet i högre skulle avspegla judarnas nyvunna 
ställning i samhället, och de människor som kallades för maskilim, det vill säga judar som alltmer tog 
del av det sekulära samhällets olika delar.31 Man sökte en anpassning till omgivningen, och samtidigt 
ville man förhindra den våg av konversion till kristendom som hade börjat. Denna reformrörelse – 
bestående av rabbiner, kantorer och unga judar runtom i Europa i allmänhet och i Tyskland och 
Österrike i synnerhet – förespråkade en rad mer eller mindre radikala liturgiska nymodigheter: 
församlingssång i gudstjänsterna, en kör bestående av både kvinnor och män, bön på modersmålet, 
och kanske mest kontroversiellt av allt: orgelmusik.32  

Målet var att skapa ”…a modern European human being by stripping off all the medieval and Oriental 
elements still clinging to him,” och hålla kvar “the youth which started to drift away from their people 
and culture and to become absorbed by the Christian environment.”33 Det omgivande samhällets 
protestantism fick således utgöra mallen för denna förnyelse, och nya liturgiska inslag ersatte den 
tidigare gudstjänstformen som man upplevde som bristfällig och förlegad i förhållande till den 
omgivande icke-judiska världen.34  

År 1810 invigdes den första reformsynagogan i Seesen i Tyskland, och för första gången sedan 
templets förstörelse kunde man alltså nu få uppleva orgel under en judisk gudstjänst.35 Ett intressant 
undantag är dock Prags synagoga Altneushule, som införskaffade en orgel redan år 1594. Hamburgs 
synagoga byggdes 1817 och var den första synagogan som från början utrustas med både orgel och 
körläktare. År 1818 publicerade österrikiske reformatorn Eliezer Liebermans sin pamflett Strålande 
ljus, vilken argumenterade för att orgeln var ett förkristet instrument med anor tillbaka till Jerusalems 
tempel. Dessa två händelser utgjorde startskotten för en intensiv orgeldebatt som pågår än i dag.  

Orgeln kom tidigt att bli en vattendelare mellan reforminriktade judar och mer traditionella 
inriktningar eftersom den anses vara en sådan tydlig symbol för assimilering till omgivningen. 
Kantorn Salomon Sulzer ansåg dock att orgelns alldeles särskilda förtjänst som instrument var att den 
var tillräckligt ljudstark för att “täcka dissonanser” hos kantorer som gjorde sig skyldiga till mindre 
lyckade ornament i sina improvisationer. En intressant fråga som uppstod gällde huruvida spel på 
instrumentet skulle klassas som ”arbete” för den som spelade på instrumentet, och därför behövde 
utföras av en goy (icke-jude) under sabbaten. År 1845 klargjordes dock slutligen att musicerande 
kunde räknas som “konstnärligt uttryck”, och därför inte kunde anses vara arbete.36 

 

Åsikterna gick därmed isär från start – en del reformvurmare förespråkade ett radikalt brott med den 
gamla traditionen och ett fullskaligt steg bort från den särpräglade judiska liturgiska modellen som 

 
31 Reform Judaism: history & overview, 2008 
32 Duffy, s. 14 
33 Ibid., s. 7 
34 Rosenstein, s. 6  
35 Idelsohn, s. 96 
36 Ivry, 2012, s. 1 
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bland annat innehöll modal kantorsimprovisation och a cappella-repertoar. Sulzer motsatte sig detta, 
och verkade i stället för en integrering av de två musikaliska världarna. Han ville bevara traditionell 
judisk kantorssång, men ansåg att denna skulle införlivas i ett nytt musikaliskt format med 
koralharmoniken som grund.37 Själv var Sulzer religiöst skolad, men han var också en berömd baryton 
i Wien, dessutom var han nära vän med och uttolkare av Franz Schubert.38  

Sulzers starka övertygelse var alltså att den judiska musiken måste få fortsätta vara just judisk, utan att 
för den skull tumma på den musikaliska nivån eller offra de judiska karaktäristiska elementen i 
musiken.39 Sulzers egen musik gjorde just detta. Han integrerade traditionell kantorssång i deras 
tillhörande modus (nusach ha-tefillah) med en kompletterande koralharmonisering som följer 
modusets melodilinje. Sulzers bästa tonsättningar kunde till exempel växla fritt mellan det freygiska 
moduset (frygiskt modus med höjd ters) och en regelrätt västerländsk tonika-dominant-struktur.40 

Detta gav upphov till en musikalisk arkitektur som växlar mellan judiska liturgiska modus och 
västerländsk harmonik på ett mycket säreget sätt, i en korsbefruktning som inte liknar någonting annat. 
Musikforskaren Peter Gradenwitz41 har av den anledningen argumenterat att en tredje, judisk 
Wienskola bör läggas till den modernistiska och den wienklasisska skolan.  

3.1.3 Louis Lewandowski – Förnyaren i Berlin 

Tonsättaren och kantorn Louis Lewandowski (1821–1894) var den som kom att förfina denna 
musikaliska skola från sin musikdirektörstjänst först i Gamla, senare Nya, Synagogan i Berlin. Tack 
vare Alexander Mendelssohn, Felix Mendelssohns kusin, blev den polskfödde Lewandowski den 
första juden någonsin att få börja Musikkonservatoriet i Berlin. Han anses i dag kanske vara den mest 
framstående av reformatorerna med ett tonspråk som kombinerar östeuropeisk kantorssång med 
västerländsk harmonik, i ett nära släktskap med just Felix Mendelssohns oratoriestil. På många sätt tog 
han vid där Sulzer slutade, och skapade den karaktäristiska ”synagogans treklang” som det vackert 
beskrivs på Berlin Synagogal Ensembles hemsida:  

Der synagogale „Dreiklang“ aus Kantor, Chor und Orgel ist ein unverwechselbarer Einklang mit 
der Seele! Ein Wechselgesang zwischen Kantor, Chor und feierlichen Orgelklängen vereint 
jüdische Tradition mit abendländischer Harmonik zu einem neuen grandiosem Ganzen.42 

Den synagogiska "treklangen" bestående av kantor, kör och orgel är i harmoni med själen! 
Växelsång mellan kantor, kör och högtidlig orgel förenar judisk tradition med västerländsk 
harmoni i en ny storslagen helhet [min övers.] 

Ett exempel på Lewandowskis stil är det omtyckta körstycket Zocharti lach, där Lewandowski 
använder sig av traditionell, västerländsk koralharmonisering men plötsligt infogar en fri takt, här 
markerad med den tyska benämningen på kantor (Vorbeter), som imiterar östeuropeisk kantorstil, så 
kallad chazzanut.43 Här är ett avsnitt av stycket: 

 
37 Rosenstein, s. 16 
38 Hirsch, s. 92 
39 Rosenstein, s. 16 
40 Duffy, s. 25 
41 Ibid., s. 12 
42 Synagogal Ensemble Berlins hemsida, http://www.synagogal-ensemble-berlin.de 
43 Duffy, s. 120 
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Lewandowski var mycket positiv till orgeln som liturgiskt instrument. Inför byggnationen av Berlins 
Nya Synagoga 1862 skrev han:  

The claim has been made on the subject of the introduction of the organ in the Jewish worship 
service that the organ cannot be brought into harmony with the peculiarities of the ancient Jewish 
style of singing. Such reservations, however, are based on a complete misunderstanding of the 
instrument, together with a lack of any musical understanding. The organ, in its magnificent 
sublimity and multiplicity, is capable of any nuance, and bringing it together with the old style of 
singing will inevitably have a marvellous effect.44    

3.1.4 Samuel Naumbourg – En tysk reformator i Paris 
En tredje tongivande reformator, kantorn och tonsättaren Samuel Naumbourg (1815–1880) föddes i 
Bavarien, men kom senare till Paris med operatonsättaren Jacques Fromental Halévy som mentor och 
beskyddare. 1843 utnämndes Naumbourg till förstekantor (hazzan) i den stora synagogan på gatan Rue 
Notre-Dame-de-Nazareth.45 Församlingen och Halévy gav Naumbourg ett tydligt mandat att reformera 
den liturgiska musiken, och 1847 publicerade Naumbourg Zemirot Yisrael: två samlingsvolymer med 
liturgisk musik för sabbaten respektive de viktigaste högtiderna. En tredje volym vid namn Hymner 
och psalmer tillkom vid nästa utgivning 1864, och tio år senare, 1874, publicerade han dessutom en 
samling med traditionella synagogemelodier och sefardiskt material.46 Naumbourg var således både en 
förnyare och en förvaltare av musikarv. Målet verkar ha varit att levandegöra, återupptäcka – utan att 
för den skull skygga för reform och förnyelse.  
 

 
44 Ibid., s. 4  
45 Reform Judaism: history & overview, 2008 
46 Ibid. 
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3.2 Klingande exempel  
Jag kommer nu att fördjupa mig i Samuel Naumbourgs Psaume 10047 som jag framförde tillsammans 
med kantor Isidoro Abramovicz i Stockholms Stora Synagoga den 6 juni 2016. Stycket har flera av de 
egenskaper som är utmärkande för denna tradition, varför det kan vara värdefullt att diskutera och 
reflektera över dess utmärkande karaktärsdrag. Naumbourg gav själv ut detta stycke 1863, i en 
samling bestående av tre volymer. Det är denna utgåva som används. För att kunna analysera den 
hebreiska texten, har jag valt att utgå ifrån en översättning ur Bibel 2000.48 

 

I sin tonsättning av psaltarens psalm 100 för harpa, orgel, barytonsolist, kör (SATB) och solotrio 
(SBB), använder sig Samuel Naumbourg av en relativt vanlig sättning som, med undantag av harpan, 
återfinns i en mängd av den orgelmusik som komponeras av tonsättare som Sulzer, Lewandowski, 
Naumbourg och Halévy. En baryton – kantorn – är solist, och denne sjunger växelvis eller 
ackompanjeras ömsom av en blandad kör, ömsom av en mindre sologrupp.  

3.2.1 Analys av Naumbourgs Psaume 100 
Stycket börjar med en introduktion för orgel och harpa som förbereder kantorns entré: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduktionens fyra första takter presenterar ett av styckets ledande teman för att sedan lämna över till 
ett recitativiskt parti för harpa. Det finns tydliga musikaliska och liturgiska komponenter som ger 

 
47 Naumbourg, s. 56 
48 Ur Bibel 2000, https://www.bible.com/sv/bible/154/PSA.100.B2000  
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denna musik en alldeles speciell karaktär. Valet av just harpa i kombination med kör och orgel för 
tankarna till Kung Davids harpa, och de lyror som fanns i orkestern i Jerusalems tempel. Den fria, 
recitativiska introduktionen samt kantorns presentation av psaltarpsalmen är i sin tur en 
vidareutveckling av den traditionella, modala kantorssången. Stycket växlar sedan mellan kantor, tutti 
och en solotrio, vilket kan tänkas knyta an till meshosherimtraditionen, där den kringresande kantorn 
reste från församling till församling tillsammans med ackompanjerande sångare. 
 
Styckets form är enkel men samtidigt raffinerad. Vid en uppställning av tematik och formdelar blir en 
viss oregelbundenhet tydlig:  
 
Takt 1–17: Instrumental introduktion, harpa och orgel (C-delens tema). Introduktionen avslutas med 
en ”intonation” av Kantorn. 
Introduktionen är tredelad, och efter en inledande tematisk fanfar som etablerar styckets tonart, G-dur, 
ger harpans recitativiska uppbyggnad och kantorns insats en känsla av oregelbunden frihet. De 
inledande hebreiska textraderna gestaltas av kantorns intonation med texten. I översättning till svenska 
lyder de: En tacksägelsepsalm.  
 
Takt 18–27: A-del, endast kantor, harpa och orgel 
Nu följer psaltarpsalmens första och andra vers, som alltså sjungs endast av kantorn: Hylla Herren, 
hela världen! Tjäna Herren med glädje, träd fram inför honom med jubelrop!   
 
Takt 28–37: A-del med Tutti, där psalmens andra verstext repriseras. Dock med ett avslutande 
melismatiskt ornament som sjungs av kantorn:  
 
 
 
 
 
Takt 38–49 B-del, solo, kantor. Ny tonart (e-moll à D-dur) 
I takt 38 väljer Naumbourg att gå in i parallelltonarten för att sedan kadensera till D-dur. Avsnittet 
låter nästintill förmanande, för att snart stegra uppåt i en fras som ger kantorn tillfälle att briljera med 
sina vokala färdigheter. I sådana partier kan vi ana Naumbourgs nära förhållande till Halévy och 
Parisoperan. Den melodiska stegringen passar väl ihop med texten:  Besinna att Herren är Gud. Han 
har gjort oss vi är hans, hans folk, fåren i hans hjord.  
 
Början på detta avsnitt ser vi i följande notexempel:  
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Takt 50–59: A2-del, trio SBB 
Nu repriseras psaltarpsalmens första vers av en solotrio, men nu i fortissimo. Ett vackert, melismatiskt 
ornament får återigen avsluta formdelen. 
 
Takt 60–67: C-del, tutti  
Här sjunger tutti vers fyra ur psaltarpsalmen: Gå in genom hans portar med tacksägelse, kom till hans 
förgårdar med lovsång. Tacka honom, prisa hans namn, 
 
Nyansen är fortsatt fortissimo, och harmoniken är mycket enkel. Naumbourg gör en liten utvikning till 
dominanten D-dur, men rör sig snabbt tillbaka till G-dur via tonikaparallellen e-moll i takt 68. 
 
Takt 68–71: fortsättning C-del: trio TTB 
Takt 72–85: fortsättning C-del: tutti 
 
Psalmens sista vers, tillika andra delen av C-delen, sjungs växelvis av en manlig solotrio och tutti, med 
texten: ty Herren är god, evigt varar hans nåd, från släkte till släkte hans trofasthet.  
 
C-delens fanfarliknande tema passar även den väl ihop med textens innehåll, som är ett jubelrop som 
utmynnar i en instrumental coda med harpa och orgel. 
 
Tematiken följer således textens innehåll, men jag upplever samtidigt formen som oförutsägbar och i 
viss mån oregelbunden. Kanske beror detta på periodiseringen av fraser och användandet av ornament 
i Psaume 100. Stycket består till största del av regelbundna fyrtaktsfraser. Ändå genomsyras stycket av 
en oregelbunden periodisering. Oregelbundenheten beror till stor del på de vackra melismatiska 
ornament som Naumbourg använder sig av och som är infogade mellan fraser, i exempelvis takt 61–
62: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta ornament, som är markerat rallentando respektive ritardando och därmed bryter av tempot, 
återkommer tre gånger i övergångarna mellan solo- och tuttipartier i styckets A- och B-del. Jag 
fascineras av ornamentet, eftersom det är helt tonalt i sin harmonik (vi befinner oss i G-dur i hela 
stycket förutom i B-delens fjorton takter), men ändå ger en stark känsla av modalitet. Här ser vi det i 
sitt sammanhang: 
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Den “modala” upplevelsen jag får när jag hör och spelar detta, är svårt att sätta fingret på. Antagligen 
beror den på syntesen mellan melodik, harmonik och rytmisk frihet. Harmoniken är dock inte är något 
märkvärdig, utan föregås av en halvkadens för att sedan hålla sig inom huvudfunktionerna när själva 
ornamentet sjungs (Sp med ters i basen, D6/4, D, T). Stycket genomsyras av detta fenomen: den 
harmoniska, tonala strukturen är mycket enkel – och ändå upplever jag den som typisk judisk-
liturgisk.  

Detta är ofta min känsla när jag möter denna musik – tonsättare blandar element som är tydligt 
igenkännliga i en romantisk tradition, med insprängda och överraskande komponenter, vilket 
verkligen skapar en unik musikalisk ”skola”. Det har därför varit mycket spännande för mig att få 
möta en rad kompositioner som Naumbourg, Lewandowski och Sulzer under mitt arbete i Stockholms 
Stora Synagoga, och jag har många gånger häpnat över vissa aspekter av deras säregna musikaliska 
språk. Min slutsats är att virtuositeten inte ligger i harmonik eller avancerad satsteknik. Snarare är det 
en virtuositet som är inbäddad i formen och i samspelet mellan musikens olika deltagare: kör, kantor, 
orgel, solister. Det är nästintill omöjligt att värja sig mot det lekfulla spelsätt som fordras. 

Vilka komponenter kännetecknar då detta spelsätt? I januari 2016 fick jag tillfälle att samarbeta med 
Regina Yantian, organist och ledare för Synagogal Ensemble Berlin i Berlins Stora Synagoga – den 
synagoga i Berlin där Louis Lewandowski verkade. Hon framhöll att det är en enda sak som gäller: 
“legato, legato, legato!”49 Och märkligt vore det annars eftersom denna musik kom till under det 
romantiska, legatobaserade orgelidealets storhetstid. Ett drag som särskiljer uppförandet av 1800-talets 
judiska liturgiska musik från mycket annan romantisk musik så som den framförs i dag är dock graden 
av musikalisk frihet, flexibilitet, och en utpräglad känsla av “more is more”. All liturgisk musik är ju 

 
49 Regina Yantian, personlig kommunikation den 25 januari 2016. 



   
 

 16 

bruksmusik i någon mening. Den är till i sin natur mer flexibel än absolut musik eftersom den behöver 
anpassa sig till ett liturgiskt skeende. I Naumbourg och Lewandowski dras dock detta till sin spets: 
häftiga dragningar och stora rubaton ofta välkomna inslag, liksom improviserade moment. Detta 
förhållningssätt har troligtvis förts vidare från generation till generation, och bevarats tack vare den 
unika kombination av improvisation och notation som judisk liturgisk tradition har kommit att utgöra. 
Musiken kännetecknas idag av en hög grad av frihet i förhållande till notbilden, vilket jag anser gör 
den extra intressant och rolig att spela. 

4 Slutreflektion 
Detta arbete har varit intressant ur både konstnärligt och historisk synvinkel. Jag har fått möjlighet att 
upptäcka en för mig helt ny gren av den europeiska musikhistorien, och utforska och reflektera kring 
samhällsutvecklingens roll i musikens tillblivelse. Den amerikanske musikologen och rabbinen 
Geoffery Goldberg poängterar att musik i synagogan alltid har varit oskiljbar från den judiska världens 
kamp för frihet och frigörelse.50 Min otvivelaktiga slutsats är att det i hög grad 1800-talets reformer 
och ökade tolerans som efter århundraden av utanförskap och förföljelse gjorde det möjligt för judiska 
tonsättare att utbilda sig och verka i städer som Paris, Wien och Berlin, och därmed komponera musik 
som tog intryck av det omgivande samhället. Det musikaliska resultatet var också en direkt följd av 
det omgivande samhällets öppenhet. Detta får inte glömmas bort vid en titt på den europeiska 
musikhistorien, och försöker förstå hur dess ”kanon av genier” har skapats. Vilka finns egentligen 
representerade, och varför? Vilka samhälleliga omständigheter har banat väg för en viss musik? Och 
dessutom – vilket typ av ”psykologiskt” understöd behövs egentligen för att människor ska våga ta 
steget och bli upphovsmän eller -kvinnor? Dessa frågor kommer jag att bära med mig i mitt framtida 
liv som musiker.  

En fundering på ett liknande tema har funnits med i bakhuvudet ända sedan arbetets start, och jag låter 
den avsluta denna uppsats: kanske kan den liturgiska musiken också sägas utgöra en vittnesbärare av 
judendomens ständiga kamp mellan å ena sidan tradition och traditionens företrädare, och å andra 
sidan en vilja till reform och anpassning till det omgivande samhället. Sulzers, Lewandowskis och 
Naumbourgs gärningar kan sägas vara resultatet av denna kamp under en mycket spännande tid i 
judendomens historia, då flera faktorer, bland annat ett öppnare samhälle, spädde på viljan till 
konstnärlig reform. Idag har denna musik en självklar plats i den judiskliturgiska musikhistorien, men 
kontroversen mellan tradition och reformvilja återspeglas återigen i musiken. I Stockholms Stora 
Synagoga har resurserna för 1800-talets kör- och orgelmusik minskat på senare år, i och 
diskussionerna kring orgelns roll i liturgin har tagit fart. På den långvarige kantorn och tonsättaren Leo 
Rosenblüths51 tid medverkade kör och organist regelbundet i gudstjänstfirandet, medan de i dag endast 
medverkar vid stora högtider och särskilda tillfällen. Leo Rosenblüth var i mångt och mycket en 
svensk motsvarighet till de tre europeiska reformatorerna som den här uppsatsen har kretsat kring – 
han komponerade mängder av kör- och orgelmusik för det judiska gudstjänståret. En av Rosenblüths 
efterföljare, den nuvarande kantorn Isidoro Abramovicz, är även han en stor anhängare av denna 
musiktradition och är mycket positiv till orgeln som liturgiskt instrument. Han anordnar både 

 
50 Seroussi, s. 4 
51 Neuman, 2000 
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orgelkonserter och storslagna körkonserter där denna musik framförs, och initierar regelbundet 
musikaliska samarbeten med körer och musiker från andra religiösa samfund. På så vis får allt fler upp 
öronen och ögonen för denna okända, fascinerande del av den västerländska konstmusiken. Den 
judiska liturgiska musiken kommer att fortsätta formas i relation till sin omgivning. Framtida musiker 
och forskare kommer förhoppningsvis att fortsätta studera denna dynamik, som kan lära oss så mycket 
om vad ritual, liturgik och musik egentligen är.  



   
 

 18 

Referenser 
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: 

Studentlitteratur.  
Duffy, C. (2014). Synagogue choral music of nineteenth-century Vienna, Paris, and Berlin – its 

repertoire and history. Los Angeles: University of Southern California, Thornton School of 
Music.  

Edelman, M.B. (2003). Discovering Jewish music. Philadelphia: The Jewish Publication Society. 

Heske, I. (1994). Passport to Jewish music, its history, tradition and culture. Westport: Greenwood. 

Hirsch, L. E. (2010). A Jewish orchestra in Nazi Germany. Michigan: The University of Michigan.  

Idelsohn, A.Z. (1929/1992). Jewish music – its historical development. New York: Dover 
Publications. 

Ivry, B. (2015). How Franz Schubert found himself in schul In The Forward. 
https://forward.com/culture/213175/how-franz-schubert-found-himself-in-shul/ (Hämtad 2018-
06-04). 

Ivry, B. (2012). Why the organ is the most Jewish instrument In The Forward. 
https://forward.com/schmooze/167031/why-the-organ-is-the-most-jewish-instrument/ (Hämtad 
2018-06-04). 

Lewis, U.D. (2019). Biography on Jehan Alain, https://www.allmusic.com/artist/jehan-alain-
mn0001218526/biography. (Hämtad 2017-01-05). 

Lewysohn, L. (1870). Predikan, hållen vid invigningen af den nya synagogan i Stockholm den 16 
september 1870. Stockholm: Isaac Marcus. 

Lilja, E. (2007). En ko på isen: ord om konstnärlig forskning och möjliggörandet av det som hittills 
framstått som omöjligt. http://www.efvalilja.se/pdf/EnKoPaIsen07.pdf (Hämtad 2016-09-10). 

Naumbourg, S. (1864). Zemirot Yisrael: Chants Religieux des israealites (volym III). Leipzig: M. W. 
Kaufmann. 

Neumann, A. (2000, 15 december). Dödsfall. Leo Rosenblüth. Dagens Nyheter. 
https://www.dn.se/arkiv/familj/dodsfall-leo-rosenbluth/?forceScript=1 (Hämtad 2017-01-05) 

Rasmusson, I. (2017). Rytmikens och solfègens ursprung: Emile Jaques-Dalcroze och hans samtid 
(Masteruppsats). Stockholm: KMH.  

Reform Judaism: history & overview. (2008). Jewish Virtual Library. 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/reform.html (Hämtad 2017-01-08). 

Rosenstein, E.D. (2010). A symbol of tool and hybridity: the organ and its role in reform Judaism. 
Pennsylvania: Dickinson College Honors Theses. 
https://scholar.dickinson.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1105&context
=student_honors (Hämtad 2017-01-17). 

Seroussi, E. (1999). In the footsteps of the “Great Jewish Composer” – Review-essay of Don Harrán's 
Salamone Rossi: Jewish musician in late renaissance Mantua. Oxford: Oxford University Press. 

Wagner, R. (1894/1995). Judaism in music and other essays. Nebraska: University of Nebraska Press. 



   
 

 19 

 
 

Internetkällor  
Judiska församlingen i Stockholm hemsida: http://jfst.se/synagogor-2/ (Hämtad 2018-06-04). 

Synagogal Ensembles webbsida: http://www.synagogal-ensemble-berlin.de (Hämtad 2017-01-17). 

Bebyggelseregistret: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1991-09-
30, Dnr 11.392-4-84. 
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHelaHistoriken.raa;jsessionid=4CD0
1ECA1DE1DA5B5BE251AA10052693.lx-ra-
bbr?anlaggningId=21300000015873&historikId=21000000543535 (Hämtad 2018-06-03). 

 

 


