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Sammanfattning 
I detta arbete har jag studerat Haydns oratorium Die Schöpfung, Skapelsen. Mitt syfte 

var att undersöka och beskriva klangen i Skapelsen med fokus på orkesterklangen samt 

att undersöka hur man som dirigent kan applicera sin kunskap om wienklassicistisk 

uppförandepraxis på den ensemble man framför verket med. Metoderna som användes 

var två sorters musikaliska analyser samt en intervju.  

 

Partituranalysen visade bl.a. att Haydn är nära förtrogen med texten. Tonart, rytmik, 

melodik, satsstruktur och instrumentation representerar i första hand textens emotionella 

uttryck och symbolik. Melodik och rytmik bär tydliga drag av barockens figurlära vilket 

möjliggör en musikalisk beskrivning av textens bokstavliga betydelse utan att musiken 

för den skull blir överdriven. Musiken är nära förtrogen med texten men så sinnrikt 

komponerad att även om man tog bort texten så skulle man uppfatta den som fulländad i 

sig. 

 

Den auditiva analysen visade att trots att det i partituret framgår, bl.a. via tonart, rytmik, 

melodik, satsstruktur och instrumentation en viss typ av klang och karaktär så 

frambringar dirigenterna Gardiner och Hogwood helt olika orkesterklanger. Och ändå 

använder sig båda av orkestrar med tidstrogna instrument. Gardiners klang präglas av 

stora dynamiska kontraster, ”skarpa” ansatser och en balans med mer diskant än bas. 

Hogwoods klang är ”varm” och ”rund” med många mjuka ansatser och en balans med 

mer bas än diskant.  

 

I intervjun med Olof Boman framgick att man vid framförandet av klassicistisk musik 

med en orkester med moderna instrument inte ska försöka få den att låta likadant som 

en med tidstrogna instrument. Vissa saker kan man dock överföra, såsom frasering och 

att byta ut vissa blåsinstrument samt använda tidstrogna stråkar istället för moderna.  
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Förord 
Min förhoppning med detta arbete är att lyfta fram olika aspekter av Haydns oratorium 

Skapelsen som alla på något sätt är relaterad till dess klang, i synnerhet orkesterklangen. 

För att som läsare få ut största möjliga upplevelse och utbyte av detta arbete, särskilt av 

den auditiva analysen och partituranalysen, rekommenderar jag dig att börja med att 

lyssna på inspelningarna samt läsa partituret, åtminstone av de tre mest aktuella 

satserna. Om du börjar med att lyssna på inspelningarna, därefter läser min analys, och 

avslutningsvis läser partituret kan du i DeBellis anda ställa dig frågan ”Är det verkligen 

så här jag hör Haydns musik?”. Det tycker jag vore intressant att veta och diskutera. 

 

Följande personer har varit extra viktiga för mig under arbetets gång med detta 

examensarbete: mamma och pappa, Marie, Rikard och Gunilla, Niklas W samt Olof. 

Dessutom vill jag tacka bibliotekspersonalen på KMH och Statens musikbibliotek, 

Ronny Lindeborg och framför allt min handledare Eva Öhrström. 
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Bakgrund 

Hösten 2003 började jag mina studier i dirigering och musikteori på Kungliga 

Musikhögskolan i Stockholm. Samma år blev jag medlem i Uppsalakören Allmänna 

Sången och var såväl sångare som repetitör i kören under tre år. Våren 2004 repeterade 

jag körpartierna i Haydns oratorium Die Schöpfung, Skapelsen, med Allmänna Sången, 

åt Cecilia Rydinger Alin i rollen som repetitör. Redan på ett tidigt stadium tyckte jag 

om musiken i detta sena Haydn-verk. Under själva konserten deltog jag som korist i 

kören under Cecilias ledning. 

 

Under hösten 2007 har jag som dirigent repeterat Skapelsen med Sandvikens 

orkesterförening åt Olof Boman. Jag har även deltagit i en ”masterclass” i dirigering i 

Ottobeuren, Tyskland, för professor Joshard Daus, där bl.a. Skapelsen uppfördes. Med 

detta examensarbete vill jag undersöka Haydns Skapelsen lite närmare. 

 

Syfte 

• att undersöka och beskriva klangen i Skapelsen med fokus på orkesterklangen 

• att undersöka hur man som dirigent kan applicera sin kunskap om 

wienklassicistisk uppförandepraxis på den ensemble man framför verket med 

 

Metod 

Tre metoder ligger till grund för detta arbete: två analyser och en intervju. I den auditiva 

analysen undersöks, beskrivs och jämförs orkesterklangen av två inspelningar av 

Skapelsen. Vid analysen har jag i första hand tagit fasta på tonansats, klangfärg, vibrato, 

tempo, balans mellan instrumenten samt dynamik och försökt lyfta fram vad jag anser 

vara utmärkande för inspelningarna. I partituranalysen, en analys av notbilden utifrån 

partituret, undersöks och beskrivs vilka musikaliska medel Haydn använt för att gestalta 

texten, såsom tonart, harmonik, satsteknik och instrumentation. Båda analyserna är i 

någon mån präglade av läsningen av DeBellis arikel (1999). I en intervju med 

dirigenten Olof Boman, undersöks hur man som dirigent kan applicera sin kunskap om 

wienklassicistisk uppförandepraxis på ensemblen. 
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Både presentationen och resultatet av analyserna och intervjun präglas av hermeneutik, 

tolkningslära. Mina beskrivningar och tolkningar är ett resultat av mina studier i 

musikteori och dirigering samt mina erfarenheter av att såväl ha dirigerat som sjungit 

Skapelsen. 

 

Avgränsning 

De satser jag valt att analysera utifrån inspelningar är nr 1 (Die Vorstellung des Chaos), 

nr 2 (Im anfange schuf Gott) och nr 3 (Nun schwanden vor dem heilgen Strahle). Nr 1 

för att den är en orkestral ouvertyr och därmed passar bra för en analys av 

orkesterklangen. Nr 2 för att den hänger ihop med nr 1, enligt mig med funktionen av en 

coda innehållande verkets första stora klimax. Nr 3 för att den tillsammans med de 

föregående satserna bildar en musikalisk enhet. Detta resonemang förstärks av att slutet 

på nr 2, enligt mig, snarare fungerar som överledning till nr 3 än som avslutning på nr 2. 

De två jämförda inspelningarna dirigeras av Gardiner (1995) och Hogwood (1990). Jag 

har valt dessa inspelningar för att orkestrarna spelar på tidstrogna instrument och att 

dirigenterna under en lång tid framfört äldre musik med sådana instrument. En 

presentation av inspelningarna ges i det auditiva analysavsnittet. 

 

Den sats jag valt att göra en fördjupad partituranalys av är nr 3 (Nun schwanden vor 

dem heilgen Strahle). Detta eftersom satsen innehåller mycket symbolik och är en rik 

källa för analys av ”ord-ton”-förållandet. 

 

Att jag valt att intervjua dirigenten Olof Boman beror på hans erfarenheter av att 

dirigera äldre musik med tidstrogna instrument samt att han dirigerar Skapelsen med 

Sandvikens orkesterförening, som spelar på moderna instrument, under hösten 2007. 
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Forskningsläge och litteratur 
Det har skrivits åtskilliga böcker och artiklar om såväl Haydn som hans oratorium 

Skapelsen. Feders artikel om Haydn i Die Musik in Geschichte und Gegenwart, MGG, 

omfattar hela 193 sidor, litteraturföretckningen 21 sidor och verkförteckningen 82 sidor 

(Feder, 2002). Nästan lika omfattande är Websters artikel om Haydn i The New Grove 

Dictionary of Music and Musicians, Grove. Websters artikel, som är skriven med 

mindre bokstavsstorlek än Feders, omfattar 101 sidor, litteraturförteckningen 9 sidor 

och verkförteckningen, skriven av Feder, 60 sidor (Webster, 2001). 

 

Det jag i första hand har läst och utgått från i detta arbete är böckerna av Brown (1986), 

Landon (1977) och Ravizza (1981) samt artikeln av DeBellis (1999). Nu följer en 

sammanfattning av dessa. 

 

Brown (1986) fokuserar på att jämföra de olika partiturkällorna samt 

orkestermaterialkällorna. Han berättar att originalpartituret är försvunnet, men att det 

finns flera kopior gjorda av kopister. Dessa partitur samt stämmaterial innehåller flera 

ändringar som tillhör Haydns handstil. Brown tar upp att det som skiljer källorna mest 

åt är stråkbågar och artikulation. Inte ens Haydn var konsekvent. Brown jämför också 

de olika versionernas orkesterbesättningar samt återger en tidig skiss över 

orkesterinstrumentens placering samt traditionen kring ornament. Dessutom innehåller 

boken ingående information om uppföranden av Skapelsen i och kring Wien åren 1797-

1810 inklusive samtida recensioner av några av dessa framföranden. 

 

Landon (1977) har skrivit en omfattande bok, mer än 600 sidor, om en begränsad tid av 

Haydns liv (1796-1800), varav ett kapitel handlar om Skapelsen. Landons underrubriker 

är: librettot, Haydns skisser, källor samt musiken. Varje kapitel innehåller mycket 

information och rikligt med referenser till annan Haydn-litteratur. Det sista kapitlet 

innehåller analyser av bl.a. harmonik, orkestrering och symbolik. 

 

Den schweiziske författaren Ravizza (1981) går igenom uppkomsten av Skapelsen och 

analyserar hela verket på ett liknande sätt som Landon (1977). Till boken hör ett särskilt 

häfte med Skapelsens libretto. I librettot är varje sats mest utmärkande musikaliska 

motiv infogat som en notbild. 
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DeBellis (1999) resonerar i sin artikel The Paradox of musical analysis, med hjälp av 

logiska och filosofiska begrepp, kring sambandet mellan analysis (analys) och hearing 

(lyssnande/hörande). DeBellis inleder sitt resonemang med att återge en berättelse om 

två personer, Amanda och Roger. Utgångspunkten är att Amanda lyssnar på ett 

musikstycke. Därefter, inte före, läser hon en analys av stycket, gjord av Roger, och 

utbrister ”That’s the way I hear the piece.” (DeBellis, 1999, s. 83). DeBellis ställer 

utifrån denna utgångspunkt följande frågor:  

What is going on here? What is it for an analysis to capture a way in which someone hears 
a piece? What relationship must hold between analysis and hearing for this to come about? 
What precisely is being asserted (hävdas) when Amanda, or Roger, says ’That’s the way I 
hear it’? And how does she, or anyone, know this? What sort of knowlede is it, and what 
makes it knowledge? (DeBellis, 1999, s. 83) 

 

DeBellis kommer inte fram till ett bestämt svar, men hans syfte verkar å andra sidan 

vara att belysa problemet vilket är nog så viktigt. Han nämner också att de flesta 

analyser inte undersöker timbral qualities (musikens klangliga egenskaper) utan oftast 

är inriktade på t.ex. form och struktur. Detta gjorde mig extra intresserad av att inrikta 

mina analyser mot klangen. 

 

Trots att följande två Haydn-tidskrifter, Haydn Yearbook och Haydn-studien, kanske 

skulle ha tillfört mitt arbete fler infallsvinklar har jag, för att begränsa litteratururvalet, 

avstått från att undersöka dem. 

 

Arbetets uppläggning 
Arbetet består av tre primära delar. Den första delen presenterar uppkomsten av Haydns 

oratorium Skapelsen samt ger en översikt av verkets textliga och musikaliska innehåll. 

Den andra delen består av båda mina två analyser, den auditiva respektive 

partituranalysen. I den tredje delen återges intervjun med dirigenten Olof Boman. 

Därefter följer ett avsnitt där resultatet av analyserna och intervjun sammanfattas och 

tolkas, vilket följs av ett diskussionsavsnitt. 
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Övrig information om arbetet 
Jag har i detta arbete valt att använda den svenska titeln, Skapelsen, istället för den 

tyska, Die Schöpfung. Anledningen till detta är att många av de personer jag pratat med 

om detta Haydn-verk använder den svenska titeln och refererar till verket såsom 

”Haydns Skapelsen” eller ”Skapelsen av Haydn”. Att jag i arbetets titel använt Die 

Schöpfung beror på att det är musikverkets originaltitel. 

 

Numreringen av verkets satser överensstämmer med den i Peters partiturutgåva (Haydn, 

2003). Översättningarna av librettot i sats nr 2 och 3 från tyska till svenska har jag gjort, 

och ambitionen har varit att åstadkomma största möjliga bokstavliga betydelse. 

Referenser till Olof Boman förekommer för det mesta genom att jag refererar till 

förnamnet istället för efternamnet. För mig är han helt enkelt mer ”Olof” än ”Boman.” 
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Kapitel 1 Introduktion 
Observationer från mitt partiturstudium av Skapelsen utgör grunden för detta kapitel. 

Upplägget och i viss mån urvalet av observationer är inspirerat av Brown, Burmeister, 

Landon och Ravizzas litteratur Jag har försökt att så tydligt som möjligt ange om det är 

jag eller någon annan som står för analyserna. Där litteraturreferenser saknas har jag 

ansett författarna ha så snarlika analyser att det blir irrelevant att referera till var och en. 

 

Verkets uppkomst 
1790, när Joseph Haydn (1732-1809) var 58 år, flyttade han till London på inbjudan av 

violinisten och impressarion Johann Peter Salomon (1745-1845). Haydn hade då arbetat 

drygt trettio år som kapellmästare och kompositör i den ungerska furstefamiljen 

Esterhazy och bland annat komponerat cirka 90 symfonier. Men prins Anton, som 

efterträdde prins Nicolaus Esterhazy efter dennes bortgång 1790, avvecklade 

musikverksamheten och Haydn flyttade till Wien. Haydn bodde dessutom i London 

under två perioder av 1790-talets första hälft och komponerade symfonier mm på 

Salomons uppdrag, konserterade samt åhörde ett flertal konserter, bl.a. en 

hyllningskonsert till Händel med över 800 medverkande (Burmeister, 2003). 

 

Libretto 
Traditionen säger att violinisten och konsertimpressarion Johann Peter Salomon (1745-

1816), bosatt i London från och med 1781, gav Haydn ett libretto baserat på den 

bibliska skapelseberättelsen. Detta libretto, som inte längre finns (Burmeister, 2003), 

sägs ha skrivits av en man vid namn Lidley. Librettot sägs ha skrivits för Händel ett 

halvt sekel tidigare men musiken blev aldrig komponerad. Texten är baserad på Johns 

Miltons epos ”Paradise Lost” samt första Mosebokens första kapitel ur Bibeln. Haydn 

gav librettot till baron Gottfried van Swieten (1733-1803) som översatte texten till tyska 

och kallade det Die Schöpfung (Skapelsen). Van Swieten gav Haydn anvisningar om 

hur han tyckte att musiken skulle utformas, vilka Haydn ibland följde men oftast gick 

han emot dessa (Landon, 1977, s.350-352). 
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Den tyska texten, vilken Haydn komponerade musiken för, översattes sedan av van 

Swieten med Haydns samtycke till en ny engelsk text så att verket skulle kunna 

framföras på båda språken (Burmeister, 2003). Både Brown (1986) och Landon (1977) 

nämner att den engelska texten ständigt kritiserats och blivit ämne för såväl 

nyöversättningar som ett flertal artiklar. 

Verkets innehåll 
Skapelsen är ett oratorium i tre delar för symfoniorkester, kör och solister som tar cirka 

105 minuter att framföra (Burmeister, 2003). Haydn började komponera verket 1796 

och det uruppfördes inför ett privat sällskap i Schwarzenbergpalatset i Wien 29 april 

1798. Det första offentliga framförandet ägde rum 19 mars 1799 i Burgtheater, Wien, 

med Haydn som dirigent. Haydn dirigerade därefter ett flertal framföranden av verket. 

Originalpartituret (autografen) saknas men fyra partiturkopior skrivna av Haydns 

kopister finns bevarade samt fyra stämmaterialuppsättningar. Ett stort antal inskrivna 

anteckningar i dessa källor har bevisats tillhöra Haydns piktur. Partituret från den första 

tryckta utgåvan, Breitkopf&Härtel 1800, finns bevarat men den innehåller en del fel och 

Haydn verkar aldrig verkar ha använt sig av den (Brown, 1986, s.1-19). Originallibrettot 

finns i Nationalbibliotekets Esterházy-arkiv i Budapest (Landon, 1977, s.350). 

Besättning 
Haydn har använt en klassisk orkesterbesättning som grund med stråk och dubbelt blås, 

d.v.s. två flöjter, oboer, klarinetter, fagotter, horn och trumpeter. Orkestern innehåller 

dessutom tre tromboner, varav en bastrombon, en tredje flöjt används endast i nr 30 

(Aus Rosenwolken bricht), samt en för dåtiden i orkestersammanhang ännu ovanlig 

kontrafagott. Sammantaget är orkestern ovanligt stor jämfört med sin samtid och jag 

anser att besättningen pekar framåt mot de tidiga romantikerna såsom Beethoven, 

Berlioz och Wagner. 

 

Förutom en fyrstämmig kör (SATB) innehåller verket fem sångsolister. Tre av dessa 

solistkaraktärer är änglar och två är människor: Gabriel (sopran), Uriel (tenor), Raphael 

(bas), Adam (bas), Eva (sopran). I verkets slutkör finns dessutom en namnlös altsolist. 

Trots att man idag ibland framför verket med fem solister är det fortfarande vanligast 

att, liksom Haydn gjorde, framföra verket med tre solister, åtminstone i Sverige. 

Sopranen sjunger då både Gabriel och Eva medan basen sjunger både Raphael och 

Adam. 
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Storform 
Del 1 beskriver dag ett till fyra enligt den bibliska skapelseberättelsen. Ur kaos och 

mörker skapas en organisk struktur av bland annat sol, måne, stjärnor, vatten, berg och 

diverse växter. Del 2 beskriver dag fem till sex. Allehanda djur skapas och 

avslutningsvis skapas även människan. Del 3 beskriver Adam och Eva i paradiset. 

 

Det formmässiga grundmönstret Haydn använder för att beskriva de olika dagarna, även 

om vissa variationer förekommer, är följande: ett prosaiskt berättande ur Moseboken 

(recitativ) leder till kommentarer på vers (aria eller ensemble). Ett nytt berättande 

(recitativ) leder sedan till en lovsångskör. På så sett avslutas varje dag med en 

lovsångskör som klimax. Sett ur ett större perspektiv avslutas även verkets alla tre delar 

del med triumferande lovsångskörer. 

 

Både Haydn och van Swieten hade studerat Händels oratorier samt verk av Gluck med 

flera. Haydn ansåg att Händel skrev storartade körer men medelmåttiga arior (Landon, 

1977, s.398). Van Swieten och Haydn var dessutom måna om att låta ariorna få ta plats 

till skillnad från t.ex. Händels oratorium Israel in Egypt som knappt hade några arior 

men fullt av körer. 

 

Kören, solisterna och orkesterinstrumentens funktion 
Kören används i verkets alla lovprisningar till Gud, där de, ofta med imiterande 

satstekniker och ibland även med rik koloratur, bidrar till att förstärka uttrycket av 

himmelsk lovsång. Även i nr 3 (Nun schwanden vor dem heiligen Strahle) har kören en 

funktion av att förstärka uttrycket. Först uttrycks förtvivlan och skräck när de mörka 

andarna flyr ljuset. Därefter uttrycks förhoppning och tröst om att en ny värld skall 

komma. 

 

Solisterna återger i recitativen bibelcitaten om världens skapelse. I ariorna beskriver de 

mer ingående resultatet av dessa. Ett exempel är nr 16 (Auf starkem Fittische schwinget 

sich der Adler) där Gabriel (sopran) beskriver hur fågellivet artar sig efter att Gud 

skapat fåglarna. Ariorna har alltså inte samma funktion av reflektion som ariorna i J. S. 

Bachs passioner. Hos Haydn förs handlingen framåt även i ariorna. Fraserna är ofta 

långa och liksom Bach bygger melodiken på ett fåtal motiv. 
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Stråkarna utgör kärnan i orkestern, liksom traditionen fortfarande bjöd, och spelar med i 

alla satser. Oftast dubbleras cellostämman av kontrabas, men ibland är 

kontrabasstämman mer självständig som i nr 17 (Und Gott schuf grosse Wahlfische). 

De mest utstickande satserna ur instrumentationssynpunkt när man hör verket som 

helhet anser jag vara just nr 17 (bas-arioso ackompanjerad av självständig 

konrabasstämma och diviserade cello- och violastämmor), nr 28 (Zu dir, o Herr, blickt 

alles auf) (tersett ackompanjerad av träblås och horn) samt nr 30 (Aus Rosenwolken 

bricht) (tenor-recitativ ackompanjerat av tre flöjter som understöds av stråkar). 

 

Flöjterna och oboerna dubblerar ofta violinerna. När de dock har solistiska inslag 

används de ofta för att ge ett ”ljust” klangligt uttryck.  Ett flertal melodiska fragment är 

av ”ornamenterad” (utsmyckad) karaktär. Klarinetterna används sparsamt, men har en 

framträdande roll i ouvertyren. Funktionen är oftast att förstärka ett ”milt” uttryck. De 

tre fagotterna dubblerar oftast cello och kontrabas och spelar alltså mest basstämmor. 

 

De två hornen har ett flertal funktioner. De spelar än med trumpet och puka, än med 

träblås, än med stråk och används i en mängd skiftande uttryck. De två trumpeterna och 

pukan spelar ofta fanfarsignaler, men pukan finns även med i mer oroliga partier och 

skapar där ibland ett ödesmättat uttryck. I de dynamiskt starkaste partierna ansluter ofta 

de tre trombonerna. Tromboner förekommer ibland även i avsnitt med svag dynamik, 

t.ex. i nr 1 (Die Vorstellung des Chaos). Trombonerna dubblerar ofta körens tenor- och 

basstämmor i de starka partierna.  

 

Föhållandet ord – ton 
Skapelsen innehåller många exempel på det nära förhållandet mellan ord och ton. Ett 

slående exempel där ord och ton hänger ihop är inledningen av verket när kören sjunger 

”und es ward Licht” (och det blev ljus). Precis innan har musiken varit lågmäld, 

mystisk och gått i moll. På ordet Licht sätter hela orkestern an ett sprakande C-dur-

ackord i fortissimo. 
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Ett annat exempel på ”ord-ton”-förhållande är nr 3 (Nun schwanden vor dem heilgen 

Strahle). När texten handlar om de mörka andarna används ett kromatiskt motiv 

tillsammans med en polyfon, orolig orkestersats. När andarna flyr från ljuset ner till 

underjorden är melodiken fallande och tonarten c-moll. När kören svarar att en ny värld 

nu uppstår är melodiken uppåtgående och visartat enkel, orkestersatsen mer homofon än 

tidigare och tonarten är den ljusa A-dur. 

 

Tonartsstruktur 
Under klassicismen var valet av tonarter viktigt och symboliskt liksom under barocken. 

Landon (1977, s.400 ff) menar att C-dur för Haydn alltid symboliserade prakt, prinsar, 

härskare och det himmelska. Hälften av alla de instrumentala mässorna som 

komponerades i Österrike 1750-1800 gick i C-dur. D-dur hade länge inneburit glädje, 

briljans och i Nordtyskland även varit trumpeters och pukors tonart. Trots att D-durs 

symbolik inte var lika etablerad i Österrike klingar tonarten briljant p.g.a. exempelvis 

många lösa strängar. Landon menar att c-moll och g-moll i Haydn, Mozart och 

Beethovens musik stod för det mörka och ödesmättade medan d-moll för Haydn 

betydde orolighet och klagan. 

 

Skapelsens huvudtonart är C-dur även om verket börjar i c-moll och slutar i Bb-dur. Ett 

flertal satser går i D-dur respektive Bb-dur. Några går i d-moll. Det mest 

anmärkningsvärda är, förutom ouvertyrens skifte från c-moll till C-dur, tredje delen som 

börjar i E-dur och slutar i Bb-dur och däremellan vandrar mellan i sammanhanget mer 

främmande tonarter som Ass, Gess, g-moll, G och Ess. 

 

Symbolik och Thonmalerey 
Det finns gott om symbolik i Skapelsen. Låt mig nämna ett. Del 1 och 2 som 

huvudsakligen representerar tiden då bara Gud, änglar, växter och djur fanns kretsar 

kring C-dur, den himmelska tonarten. Del 3, då människan skapats, kretsar kring Bb-

dur. Landon (1977) menar att detta bokstavligen är ett fall från det himmelska till det 

jordiska och samtidigt en symbol för att människan är underordnad Gud. 
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Förutom symbolik finns det även många exempel på Thonmalerey, d.v.s. ett musikaliskt 

förverkligande av textinnehåll eller symbolik. Det allra mest talande exemplet är nr 22 

(Gleich öffnet sich der Erde Schoss), accompagnato-recitativet med Raphael, där 

rytande lejon, hoppande tigrar och hjortar, löpande hästar, betande nötkreatur och får 

samt en insektssvärm och avslutningsvis en ringlande mask beskrivs med olika 

musikaliska medel som kan härledas till figurläran1. 

 

• Lejonet representeras av fagotter, kontrafagott, tromboner och lågt stråk som spelar 

långa toner i lägsta registret i fortissimo. 

• Tigersprånget symboliseras av korta, uppåtgående skalrörelser som bildar upptakt 

till en avslutande fjärdedel som klinga på ettan i nästa takt. Figurerna spelas av 

unisont stråk. 

• Hjort och häst beskrivs med snabb musik i 6/8-takt. Melodiken bygger på brutna 

ackord, snabba skalrörelser och inskjutna förslag (appogiatura).  

• Nötkreaturen och fåren beskrivs med hjälp av en 6/8-pastoral i Andante med 

framträdande flöjtmelodi. 

• Insektssvärmen utgörs av korta, upprepande sextondelsnoter i svag nyans som 

spelas homofont av stråkar i lågt register. 

• Masken beskrivs med hjälp av ett unisont motiv i viola, cello och kontrabas. Tempot 

är adagio och melodiken är nedåtgående, stegvis med flera återgångstoner. 

Violinerna imiterar de lägre stråkinstrumentens motiv fast inledningsvis med en 

uppågående, kromatisk linje. 

 

Textligt och musikaliskt innehåll i nr 1, 2 och 3 
Detta avsnitt är en introduktion till de följande och mer ingående analyserna. Kapitlet är 

i huvudsak baserat på partituranalys men har även präglats av mitt kontinuerliga arbete 

med auditiv analys. När det inte är jag som står för analysen har jag skrivit in referenser. 

 

                                                
1 Se Benestad, F. (1978). Musik och tanke, s. 116-122. Ystad. Rabén & Sjögren. 
 



 17 

Nr 1 (Die Vorstellung des Chaos) 
Just from the standpoint of orchestration, ‘Chaos’ is the most modern, forward-looking 
work of Haydn’s whole career. (Landon, 1977, s. 409) 

In short, ’Chaos’ is the most modern piece of music of its time. Not even Mozart’s hair-
raising chromatic patterns, nor Beethoven’s bold first and second-period works approach 
the unorthodox harmonic, structural and instrumental depths of ‘Chaos’. (Landon, 1977, s. 
415) 

Satsen är ett 59 takter långt instrumentalt Largo noterat i alla breve med funktionen av 

att vara verkets ouvertyr. Som titeln antyder målar Haydn en musikalisk bild av kaoset 

som råder innan ordningen skapas. Haydn har valt c-moll som huvudtonart och ordnat 

musiken i en tredelad storform. Landon (1977, s. 414) påpekar att det harmoniska 

schemat är så vagt att man inte kan tala om en traditionell ABA1-form. Ravizza (1981, 

s. 26) gör följande uppdelning av formen: del 1 (takt 1-21), del 2 (takt 21-39), del 3 

(takt 40-59), där tredje delen är en slags återtagning av den första. 

 

Harmoniken har analyserats ingående av Heinrich Schenker2. De, enligt mig, mest 

utmärkande dragen är det ständiga skiftet av tonalt centrum (bl.a. med hjälp av 

mediantik), förekomsten av bedrägliga kadenser samt ackord av hög dissonansgrad, ofta 

med oförberedda dissonanser. 

 

Haydn använder sig av följande besättning: 2 fl., 2 ob., 2 kl. i B, 2 fg., kontrafagott, 2 

hn. i Ess, 2 trp (clarini) i C, 3 tromboner (alt-, tenor- och bastrombon), puka, stråk. 

Orkestern är större än vad Haydn tidigare använt och i alla de böcker jag har läst om 

Skapelsen har författarna lyft fram att instrumentationen, särskilt i nr 1, är nyskapande 

(Landon m.fl.). Landon (1977) påpekar att framför allt blåsinstrumenten används på ett 

nytt sätt. Tidigare använde Haydn träblåsinstrumenten som melodidubblering i första 

hand. Horn, trumpet och puka hade också givna funktioner. Jag kommer nu att återge 

några exempel som enligt Landon visar på den nydanande instrumentationen. 

 

Träblåsets korta, melodiska fragment till rytmiskt homofont ackompanjemang av stråket 

där stråket spelar forte de första fyra åttondelarna och piano de sista fyra. Att ha korta 

motiv samt stora dynamiska kontraster skulle senare bli utmärkande för Beethoven 

(notex. 1). 

                                                
2 Schenker, H. Das Meisterwerk in der Musik, bd. II, s. 159ff, München, 1926. 
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 Notex. 1 

 
Alttrombonen som dubblerar violastämmans mellanstämma takt 12-16 (notex. 2). 
 Notex. 2 

 
Klarinettens idiomatiska ackordbrytning i chalumeau-registret takt 27 m.fl. (notex. 3). 
 Notex. 3 

 
De uppåtgående rörelserna i klarinett takt 31 (notex. 4) och flöjt takt 39, som Landon 

tror ”must have sounded as startingly original in 1798 as did the clarinet glissando in 

Gershwin’s Rhapsody in Blue a century-and-a-quarter later” (Landon, 1977, s. 415). 
 Notex. 4 

 
Stråkets crescendo-motiv från takt 26 (notex. 5 återger bara vln. I). 
 Notex. 5 

 



 19 

Nr 2 (Im anfange schuf Gott) 
What is really astonishing is that Haydn could compose music that would even outdo the 
gigantic effects of his introduction; but he did. Miraculous as is the sotto voce entrance of 
the chorus describing the arrival of light (‘And the Spirit of God moved upon the face of 
the waters’), in a burst of choral and orchestral splendour … and introducing C major for 
the first time, is in the words of Rosemary Hughes … a stroke of genius at its ‘simple, most 
inevitable and most elementally moving’. It has never lost its gripping effect on any person 
of taste and sensitivity. (Landon, 1977, s. 415) 

Denna sats är en direkt fortsättning på nr 1 och i vissa partiturutgåvor numreras den inte 

som nr 2 utan som en avslutning tillhörande nr 1. Formmässigt, enligt mig, bildar satsen 

en avslutning på nr 1 och övergång till nr 3. Dess storform är tredelad (recitativ – kör - 

recitativ). Liksom nr 1 börjar satsen i c-moll, men modulerar till Ess-dur innan den 

slutar i C-dur. Orkesterbesättningen är densamma som i nr 1. Det som är nytt är att även 

kören (SATB) och två solister, Uriel (T) och Raphael (B), medverkar. 

 

Texten Haydn använt sig av är: 

Raphael: Im anfange schuf Gott Himmel und Erde; und die Erde war ohne Form 
und leer; und Finsternis war auf der Fläche der Tiefe. (I början skapade Gud 
himmel och jord; och jorden var formlös och tom; och mörker låg över djupets 
yta) 
 
Kör: Und der Geist Gottes schwebte auf der Fläche der Wasser; und Gott 
sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. (Och Guds ande svävade över 
vattenytan; och Gud sa: Låt det bli ljust; och det blev ljust.) 
 
Uriel: Und Gott sah das Licht, dass es gut war; und Gott schied das Licht von 
der Finsternis. (Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud skiljde ljuset från 
mörkret.) 

 
Satsen börjar a cappella med Raphael (notex. 6) Mellan Raphaels fraser spelar stråk i 

piano, huvudsakligen unisont, samt en ”kommenterande” klarinett. När stråket 

kadenserat till Ess-dur och börjar spela en rytmiskt homofon ackordbakgrund 

pianissimo i mellanregister gör kören entré med orden ’und der Geist Gottes schwebte 

auf der Fläche der Wasser’ (notex. 7). Detta sjungs sotto voce (med halvröst) i ett 

mellanregister. 
Notex. 6 
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 Notex. 7 

 
Efter att kören fortsatt sjunga i samma karaktär a cappella orden ’Es werde Licht, und 

es ward’ sätter hela orkestern an ett C-dur-ackord i forte på det efterföljande ordet 

’Licht’ (notex. 8). Blåset spelar uthållna hel- och halvnoter i högt register, pukan har en 

virvel och stråket spelar korta, upprepande åttondelar i ett högt register som övergår till 

sextondelar i frasens höjdpunkt som är en helkadens i C-dur. 

  
Notex. 8 

 

Satsen avslutas med att Uriel sjunger ett kort recitativ, med funktionen av både codetta 

till föregående avsnitt och överledning till kommande, beledsagad av stråket som spelar 

kraftiga ackord i forte. 



 21 

Nr 3 (Nun schwanden vor dem heilgen Strahle) 
Nachdem die erste Nummer des Oratoriums zum strahlenden C-Dur des ersten Lichts 
gefunden hat, schließt die Arie mit Chor Nr. 2 [nr 3] unvermittelt in A-dur an. Sie ist damit 
abgehoben und setzt eine sinnfällige Zäsur zwischen den ersten fundamentalen 
Schöpfungsakt und den Beginn der eigentlichen Entwicklung. (Ravizza, 1981, s. 26) 

Denna sats, som är en tenor-aria med kör, beskrivs mer ingående i kapitlet med 

partituranalys. Satsen har en mindre orkesterbesättning än de föregående satserna. 

Besättningen är: 2 fl., 2 ob., 2 fg., kontrafagott, 2 hn. i A, 3 tromboner (alt-, tenor- och 

bastrombon) samt stråk. Dessutom används Uriel (T) och kören (SATB). 

 

Texten Haydn använt sig av är: 

Uriel: Nun schwanden vor dem heiligen Strahle des schwarzen Dunkels gräuliche 

Schatten; der erste Tag erstand. 

Verwirrung weicht, und Ordnung keimt empor. 

Entstarrt entflieht der Höllengeister Schar in des Abgrunds Tiefen hinab zur ewigen 

Nacht. 

 

(Nu försvann för de heliga strålarna det svarta mörkrets fgråaktiga skuggor; den 

första dagen uppstod. 

Förvirring ger vika och ordning spirar fram. 

Förskräckta flyr mörkrets andars skara ner i den djupa avgrunden till evig natt.) 

 

Kör: Verzweiflung, Wut und Schrecken begleiten ihren Sturz. 

Und eine neue Welt entspringt auf Gottes Wort. 

 

(Förtvivlan, skräck och vrede ledsagar deras fall. 

Och en ny värld uppstår på Guds ord.) 

 

Texten är en beskrivning av det föregående recitativets text där Uriel sjöng att Gud 

skiljde ljuset från mörkret. Arian beskriver hur det svarta mörkrets gråaktiga skuggor 

flyr från de heliga strålarna, förvirringen ger vika för ordningen, mörkrets andar flyr till 

avgrundens eviga natt under förtvivlan och skräck medan en ny jord uppstår på Guds 

ord. 
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Två poler står mot varandra: ljus respektive mörker. Ljuset symboliseras av den ljusa 

tonarten A-dur, enkla, visartade motiv, lugn harmonisk rytm, ”klar” och ”genomskinlig” 

struktur i såväl satsteknik (ofta relativt homofont) som instrumentation (man hör tydligt 

de övriga enskilda instrumenten och lägger märke till att t.ex. flöjten används mycket). 

Dynamiken är ofta piano. Mörkret symboliseras av den mörka, ödesmättade tonarten c-

moll, stora intervall i motiven växlas med kromatik. Satstekniken är polyfon och 

instrumentation ”tjock” (svårt höra alla instrument, bl.a. beroende på trombonernas 

användning). Dynamiken är ofta forte och när den inte är det så innehåller musiken 

ibland plötsligt inträdande fz-accenter. 

 

Inspelningarna 
I texthäftet till CD:n med Gardiners inspelning av Skapelsen (Haydn, 1996) framgår det 

att verket spelades in i februari 1995. Lokalen som användes var All Saints Church i 

London, Tooting. Kören var The Monteverdi Choir och orkestern The English Baroque 

Soloists. Orkestern spelar på ”authentic” (tidstrogna) instrument. Tyvärr framgår det 

inte hur många musiker som medverkade eller på vilka instrument de spelade. Det finns 

inte heller någon uppgift om körens storlek. Basrollen Raphael sjungs av Gerald Finley 

medan tenorrollen Uriel sjungs av Michael Schade. 

 

I texthäftet till CD:n med Hogwoods inspelning av Skapelsen (Haydn, 1990) framgår 

det att verket spelades in i februari 1990. Lokalen som användes var Walthamstow 

Assembly Hall, London. Två körer medverkade: Choir of New College, Oxford, samt 

The Academy of Ancient Music Chorus. Orkestern var The Academy of Ancient Music 

Orchestra. Liksom i Gardiners inspelning så används ”authentic” (tidstrogna) 

instrument. I det mycket informativa texthäftet är alla medverkande orkestermusiker (ca 

115) angivna med namn respektive med angivelse om exakt vilket instrument de spelar 

på (de flesta är originalinstrument från tiden kring 1798 alternativt kopior av instrument 

från samma tid). Hogwood har beräknat antalet musiker utifrån ett av de samtida 

uttalanden som gjordes om orkesterstorleken. Han har även placerat orkestern enligt en 

gammal skiss. Såväl skiss som ett foto från inspelningen återfinns i texthäftet Det 

framgår dock inte hur många korister som medverkar. Basrollen Raphael sjungs av 

Michael George medan tenorrollen Uriel sjungs av Anthony Rolfe Johnson. 
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Dirigenterna 

Informationen om Gardiner och Hogwood är hämtad ur Pratts artiklar om dem i The 

New Grove Dictionary of Music and Musicians (2001). Informationen om Olof Boman 

är hämtad från Vadstena-Akademiens hemsida samt från honom själv. 

 

Gardiner 
Sir John Eliot Gardiner, föddes i Montmell Magna, Dorset, 20 april 1943. Denna 

engelska dirigent studerade historia och arabiska vid King's College, Cambridge innan 

han studerade musik för Thurston Dart vid King's College, London, och för Nadia 

Boulanger, Paris. 

 

1966 grundade Gardiner, under sin studietid i Cambridge, kören The Monteverdi Choir 

och gjorde med den kören sin dirigentdebut i Wigmore Hall, London samma år. 1968 

grundade han The Monteverdi Orchestra som komplement till kören och 1978 bildade 

han orkestern The English Baroque Soloists. 

 

Pratt skriver följande om The Monteverdi Choir: ”He [Gardiner]drew from the singers a 

(then unfashionable) brightly focussed tone in the Continental tradition, bringing to 

their Baroque repertory an unaccustomed clarity and incisiveness. These qualities 

influenced other groups in the ongoing search for 'authentic' performing style; and the 

choir's vitality was matched by The English Baroque Soloists, a period-instrument 

ensemble which Gardiner founded in 1978 as a successor to the Monteverdi Orchestra.” 

 

Gardiner har dirigerat mycket musik av Purcell, Bach, Händel, Haydn och Mozart men 

på senare år även senare musik. 1983-1988 var han “music director” vid Lyon Opéra 

och 1991-1995 chefdirigent för Nordtyska radions symfoniorkester, NDR SO, 

Hamburg. Han har gjort mer än 250 inspelningar och fått fler ”Gramophone awards” än 

någon annan artist enligt Pratt. 
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Hogwood 
Christopher Hogwood föddes i Nottingham 10 september 1941 och är engelsman 

liksom Gardiner. Han är verksam som dirigent, cembalist och forskare. Hogwood läste 

”classics” (klassisk litteratur) samt musik vid Pembroke College, Cambridge, och tillhör 

liksom Gardiner en av många studenter influerade av Thurston Dart3.  

 

1967 grundade han tillsammans med David Munrow The Early Music Consort och sex 

år senare, 1973, bildade han The Academy of Ancient Music som skulle spela 

barockmusik på tidstrogna instrument (”period instruments”). Ensemblen är känd 

världen över för sina konserter och många inspelningar, inte minst sina 

operainspelningar. På senare tid har ensemblen även börjat spela musik av Mozart, 

Beethoven och Haydn. 

 

Hogwood har publicerat många artiklar och ”musical editions” (notutgåvor) samt flera 

böcker. Han har innehaft flera ”honorary and visiting professorships” i Storbritannien 

och är ”artistic director” i såväl Bostons Handel and Haydn Society som National SO's 

Summer Mozart Festival i Washington DC. 

 

Boman 
Den svenska dirigenten Olof Boman föddes i Umeå 1973. Efter studier på 

kyrkomusikerlinjen vid Musikhögskolan i Piteå studerade han orkesterdirigering och 

kördirigering vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, KMH. 1999 avslutade Boman 

sina diplomstudier i orkesterdirigering vid KMH. Under diplomutbildningen studerade 

han främst för Jorma Panula och Johan Arnell. Ett flertal stipendier möjliggjorde studier 

även i bland annat London och Berlin. Boman har också studerat cembalo och 

interpretation av äldre musik.  

 

Boman har dirigerat många av Sveriges symfoniorkestrar, t.ex. orkestrarna i 

Norrköping, Göteborg och Gävle samt varit musikalisk ledare vid ett flertal 

operaproduktioner, bl.a. på Folkoperan, Norrlandsoperan och Vadstena-Akademien. 

Hösten 2006 gjorde han ett uppmärksammat inhopp för René Jacobs med Akademie für 
                                                
Thurston Dart (1921-1971) var musikolog (musikvetare), klaverspelande musiker, dirigent och professor. 
Han var specialist på äldre musik och skrev bl.a. boken The Interpretation of Music (London, 1954) [min 
anm.] 
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Alte Musik och RIAS Kammerchor i Berlin. Han har dirigerat ett flertal körer som t.ex. 

Eric Ericssons Kammarkör, Radiokören, Nederländska Kammarkören och NDR Chor i 

Hamburg.  

 

De senaste åren har Boman alltmer specialiserat sig på musik från 1700-talet och har 

också studerat cembalo och interpretation av äldre musik vid KMH. Med sin egen grupp 

Ensemble Notus, ger han regelbundet konserter, uteslutande med musik från 1600- och 

1700-talen och vår egen tid, både i Sverige och utomlands. Spelåret 2007/08 innebär 

många konsertproduktioner både i Sverige och utomlands. Bl. a. uppförde Boman i 

november Skapelsen av Haydn i Sandviken. Samma månad uruppförde han operan 

Medea av Frank Schwemmer i Berlin. 

 

 

 

Kapitel 2 Auditiv analys av nr 1 och 2 

Gardiners inspelning av nr 1 och 2 

För att redogöra för analysens innehåll i nr 1 och 2 så tydligt som möjligt tydligt har jag 

valt att presentera den i en punktlista istället för löpande text. 

Generell klangbeskrivning 
• Stråkgruppen, men i synnerhet violinerna, har en ljus och ”strålartad”, ibland 

”skarp”, klang. Med ”strålartad” menar jag att det finns en ”kärna” i klangen och att 

klangen är ”smal” snarare än ”bred”. Med ”skarp” menar jag dels en ”hård” ansats 

men också en klang som även efter ansatsen behåller denna typ av ”hårda” klang. 

Balansen inom stråkgruppen utmärks av mer diskant än bas. 

• Träblåset utmärks av en mjuk klang i såväl flöjt som klarinett. Flöjterna klingar 

mera likt blockflöjt än modern tvärflöjt. Oboerna har en klang olik dagens oboer. 

Klangen låter som ett mellanting mellan en sinka och en sopransaxofon, d.v.s. har 

en tunnare och mer ”skör” klang än moderna oboer. Fagottklangen uppfattar jag 

som vek, d.v.s. ganska ljudsvag och övertonsfattig. 

• Pukan klingar på ett torrt vis utan efterklang. Det låter som om hårda klubbor 

används. 
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• Särskilt trumpeterna men även trombonerna bidrar till en torr och spetsig brassklang 

medan hornen har en ofta mild klang, inte helt olik moderna instrument. 

• Det är troligtvis ett fortepiano som används i generalbasgruppen. Klangen påminner 

om en sordinerad, svag, matt och mjuk pianoklang. 

• Raphael (Finley) sjungs med en ständigt varierande mängd vibrato. 

 

Balans och dynamik 
• Tutti-ackorden, t.ex. i nr 1:1, 5 (takt ett och fem), domineras av brass och puka. 

Dock innehåller de mer träblåsklang än i Hogwoods inspelning. Dessa ackord 

klingar explosionsartat och våldsamt. Dessa ”skarpa” accenter är en av de 

avgörande skillnaderna mellan inspelningarna (notex. 1). 
Notex. 1 

 

• Det inledande stråkackordet i nr 2 sätts an i en relativt stark nyans (notex. 2). 
Notex. 2 

 

Vibrato 
• Hela orkestern spelar nästan konstant utan vibrato, även stråket. I nr 2 uppfattar jag 

att stråket spelar helt utan vibrato. 

• Även kören utmärks i nr 1 och 2 av avsaknaden av vibrato förutom på ordet 

’Sprach’ i nr 2:23 (notex. 3). 
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Notex. 3 

 
• Nr 1:3-16 i stråkets motiv med svällare, börjar och slutar svällarna non vibrato 

medan den dynamiska höjdpunkten i dessa innehåller och föregås av ett litet vibrato 

(notex. 4). 

• Nr 1:17-20 spelas non vibrato (notex. 4). 
Notex. 4 

 
• Träblåsklangen i nr 1:51 al fine utmärks av non vibrato i flöjt, förutom första 

fjärdedelen. Även oboe spelar utan vibrato. Klarinetten har en rund klang och spelar 

med poco vibrato på de dissonerande fjärdedelarna men senza vibrato på 

upplösningen av dessa (notex. 5). 
Notex. 5 

 

Intonation 
• De flesta orkesterackord klingar ganska ”renstämt”, d.v.s. med ren kvint och 

lågintonerad durters. 
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Hogwoods inspelning av nr 1 och 2 

Generell klangbeskrivning 
• Hela orkestern utmärks av en varm, rund ”blöt” klang. Stråkgruppen är inget 

undantag, utan snarare källan till detta. Balansen inom stråkgruppen utmärks av mer 

bas än diskant, d.v.s. tvärtemot Gardiner. Nr 1:2-20 utmärks av en intensiv, tät 

klang, som om stråkarna ligger an med ett högt tryck mot strängarna. Men 

tonansatsen är mjuk, ja rent av ”ansatslös”, i nr 1:2 (notex. 6). 
Notex. 6 

 
• Träblåset utmärks av den ”silveraktiga” flöjtklangen som påminner om modern 

tvärflöjt. Oboernas klang är inte helt olik en modern oboeklang, men låter mer som 

en blandning mellan en sordinerad trumpet och en klarinett. Fagotterna har en fyllig 

klang medan klarinetterna har en vek klang. 

• Pukan klingar på ett torrt och välartikulerat vis men med lite efterklang till skillnad 

från hos Gardiner. Klangen är dov och mörk. 

• Brasset klingar ”gyllene” med större fyllighet och värme än hos Gardiner. 

• Raphael (George) sjungs genomgående med ett snabbt vibrato och skapar känslan 

av väl uppbyggda och sammanhållna fraser. 

• Det fortepiano som används har en klang som mer liknar harpa än piano. 

Balans och dynamik 
• Tutti-ackorden, t.ex. i nr 1:1, 5 domineras av brass och puka samt trombon. Klangen 

i dessa tutti-accenter klingar fylligt men har en mjukare tonansats än i Gardiners 

inspelning. 

• Nr 1:6-13 har så långa och starka ackordstoner att triolmotivet (notex. 7) nästan inte 

alls hörs. 



 29 

Notex. 7 

 

Vibrato 
• Man kan inte prata om ett konstant vibrato men åtminstone stråket spelar mycket 

oftare med poco vibrato än hos Gardiner. Hela nr 2 spelas dock utan vibrato i stråket 

men utmärks ändå av en varm klang. 

• Nr 1:17-20 spelas med poco vibrato. 

• Träblåsklangen i nr 1:51 al fine utmärks av non vibrato i flöjt, förutom de fem 

fjärdedelarna mitt i frasen. Oboen spelar nästan helt utan vibrato medan klarinetten 

verkligen spelar senza vibrato. 

Intonation 
• Generellt sätt upplever jag en mindre ren intonation hos Hogwood jämfört med 

Gardiner. T.ex. är mollterserna oftare lågintonerade. 

 

 

 

Kapitel 3 Partituranalys och auditiv analys av nr 3 
Ett utmärkande drag för wienklassicismen, i vilken Haydn och Mozart verkade, brukar 

man säga är kontrastverkan. Nr 3 (Nun schwanden vor dem heilgen Strahle) är inget 

undantag. Både texten och musiken i nr 3 bygger på kontrastverkan. Textliga kontraster 

finns i form av ljus och mörker (mörka andar flyr ljuset). Musikaliska kontraster finns i 

Haydns användande av klangen i form av bl.a. dynamik, harmonik, rytmik, satsteknik, 

melodik och instrumentation. 

 

För att bättre förstå för hur Haydn uttryckt och tolkat texten med olika musikaliska 

uttrycksmedel presenteras först textens storform. Därefter följer en analytisk 

genomgång och tolkning av musiken baserad på min partituranalys. Kapitlet avslutas 

med en auditiv analys av inspelningarna. 
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Textlig storform 
Haydn har använt texten så att den bildar en tvådelad storform, AB. A-delens inledande 

strof Nun schwanden vor dem heiligen Strahle des schwarzen Dunkels gräuliche 

Schatten används två gånger liksom den efterföljande strofen der erste Tag erstand. 

Därefter avslutas A-delen med strofen Verwirrung weicht, und Ordnung keimt empor. 

Den sista strofen används tre gånger och ger därmed orden extra ”tyngd”. Detta blir i 

sin tur en symbol för den första delens optimistiska hoppfullhet, om att ljuset segrar 

över mörkret och att ordning ersätter förvirring/kaos. 

 

B-delen utmärks liksom A-delen av stora kontraster i uttryck. I den inledande strofen 

Entstarrt entflieht der Höllengeister Schar in des Abgrunds Tiefen hinab zur ewigen 

Nacht lyfter Haydn fram det mörka och ödesmättade uttrycket bl.a. genom att orden zur 

ewigen Nacht upprepas tre gånger i följd. Därefter följer strofen Verzweiflung, Wut und 

Schrecken begleiten ihren Sturz som upprepas hela tio gånger i dess helhet. På så sätt 

betonar Haydn verkligen uttrycken av förtvivlan och skräck. Detta får sin totala 

uttrycksmässiga kontrast i den optimistiska strofen Und eine neue Welt entspringt auf 

Gottes Wort som upprepas två gånger. 

 

Därefter upprepas B-delen men med färre repriseringar av stroferna förutom de 

avslutande orden entspringt auf Gottes Wort som upprepas två gånger efter att hela 

strofen använts. Den avslutande frasens upprepning blir en symbol för att det verkligen 

är Gud som bestämmer på jorden och att det nya, d.v.s. ljus och ordning till slut segrar 

över mörker och förvirring. 

 

Musikalisk storform 
Den musikaliska storformen är liksom texten tvådelad, AB, om man utgår ifrån en 

analys av harmoniken och motiven. A-delen, som går i A-dur, utgörs av takt 1-53 

medan B-delen, som börjar i c-moll och slutar i A-dur, utgörs av takt 53-150. Eftersom 

B-delen repriseras med vissa variationer på ett ”mikroform”-plan kan man även 

benämna storformen ABB1 (A= takt 1-53, B=53-113, B1=113-150). 

 



 31 

Vid en formanalys utifrån musikens känslouttryck med fokus på min egen 

känsloupplevelse uppfattar jag musiken som tredelad enligt formeln ABC (A=takt 1-53, 

B=53-76 och C=77-150). Takt 53-76 har då funktionen av en lång överledning. Denna 

formanalys är väl så viktig och kan säkert förklaras tydligt av en musikpsykolog. Jag 

har i detta arbete dock valt att presentera satsen utifrån betraktandet av storformen som 

ABB1. En mer ingående formmässig indelning av satsen blir då: 

 

A (takt 1-53): takt 1-16 = a, 17-34 = a1, 34-49 = b, 49-53 = överledning a 

B (takt 53-113): takt 53-76 = c, 77-94 = d, 95-96 = överledning b, 97-113=e 

B1 (takt 113-150): takt 113-120=c1, 121-125 =d1, 125-127= överledning b1, 128-150=e1 

 

Partituranalys av nr 3 avsnitt för avsnitt 

I analysen har jag studerat Haydns musikaliska gestaltning av textens emotionella 

uttryck, ordens bokstavliga betydelse samt dess bildliga mening. Jag har försökt få med 

så många musikaliska aspekter som möjligt men har i viss mån fokuserat analysen på 

harmoniken (tonart, typ av ackord, harmonisk rytm), instrumentationen 

(instrumentkombinationer, ”instrumentationsrytm”, instrumentens omfång och register), 

melodiken (intervall, kurvatur), satstekniken och rytmiken. När tutti anges ingår alt- och 

tenortrombonen endast i de avsnitt de faktiskt spelar, d.v.s takt 77-94 = d respektive takt 

121-125 = d1.  

 

Avsnitt ”a” är satsens instrumentala inledning och är nästan identisk med det inledande 

sångavsnittet ”a1”. Avsnittet präglas av en ljus klang och ett i huvudsak milt uttryck 

som bl.a. beror på tonarten A-dur, fördragsbeteckningen Andante i kombination med 

taktarten alla breve och det inledande motivet (notex. 1). Det inledande enstämmiga 

motivet, baserat på en neråtgående A-dur-treklang, spelas av flöjt I och violin I. 

Dynamiken i detta motiv är inte utskriven men betäckningen mezza voce indikerar ett 

milt och svagt spelsätt. Detta milda och ”hoppfulla” uttryck präglar hela A-delen och 

återkommer senare i B-delens avslutning.  
Notex. 1 
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Med orden Nun schwanden vor dem heiligen Strahle inleder ärkeängeln Uriel (tenor-

solisten) sitt första avsnitt, ”a1” (notex. 2). Att frasen inleds med att endast en flöjt 

dubblerar tenoren ger ett säreget ”ljust” klangligt uttryck. Tenorens omfång som 

spänner över en dryg oktav blir samtidigt en symbol för långa rörelser och resor; den 

neråtgående melodiken symboliserar de flyende grå skuggorna medan den uppåtgående 

melodiken symboliserar de heliga strålarna. Tonarten, den svaga dynamiken och den 

milda klangen förstärker uttrycket av heliga strålar. 
Notex. 2 

 
 

Därefter inträder en klanglig kontrast när det tonala centrumet tillfälligt flyttas från A-

dur till fiss-moll (tonikaparallellen); stråk och tenor används enstämmigt i ett lågt 

register, melodiken slingrar sig kring centraltonen fiss och en överraskande fz-accent 

inträder på ordet gräuliche som dessutom är ett dissonant H(b9)-ackord (notex. 3). Det 

klangliga resultatet blir ”mystiskt” och ”oroligt”. 
Notex. 3 

 

När sedan en variant på satsens inledande motivet används i stråk och träblås med en 

uppåtgående motrörelse i flöjt sker en återgång till det ljusa och milda. Själva rörelsen, 

oavsett om den går upp eller ner blir en symbol för strålar som flyr. Inte minst flöjtens 

klang blir en symbol för något ”glänsande”, ”strålande”, ”silveraktigt”. Samtidigt skapar 

det rytmiska motivet i oboe, horn och viola en rytmisk stadga (notex. 4). 
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Notex. 4 

 
Avsnitt ”a1” avslutas med fanfar-artade motiv i mellanregister i såväl horn II (notex. 5) 

som tenorstämman. Dessa motiv blir en symbol för en ny värld, en ”revelj”. Båda 

motiven upprepas två gånger i A-dur. Avsnittet ges en rytmisk pregnans och stabilitet 

genom ett rytmiskt homofont ackompanjemang innan den avslutande fullständiga 

helkadensen definitivt markerar att avsnittet ”a1” är avslutat och att en ny värld har 

uppstått. 
Notex. 5 

 
Några ytterligare faktorer som bidrar till att skapa en rytmiskt pulserande och 

huvudsakligen positivt laddad känslomässig energi och en ”ljus”, ”lätt” och ”klar” 

orkesterklang i satsens första avsnitt är harmoniken. Den utgörs i ”a” och ”a1” av 

skalegna dur- och moll-ackord i lugn harmonisk rytm (1-2 ackord per takt) och kretsar 

kring tonika (T), dominant (D) och tonikaparallell (Tp). 

 

Den ”satstekniska” rytmen som uppstår i växlingen mellan enstämmighet och 

flerstämmighet är snabb och kontrastskapande och överensstämmer med 

”instrumentationsrytmen” och bidrar till en känsla av snabba förändringar, kontraster. 

Satstekniken är ”genomskinlig” dels pga sin enstämmighet, dels pga sin enkla, ”luftiga” 

trestämmighet ibland bestående av motiv i motrörelse. Instrumentationen har Haydn 

också gjort ”lätt” genom att oftast använda träblås och stråk i det övre mellanregistret. 

Dessutom spelas de enstämmiga partierna av flöjt och/eller violiner vilka också bidrar 

till en ”lätt” klang. 
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Avsnitt ”b”, som börjar i A-dur och slutar i E-dur, utmärks främst av den rytmiskt 

homofona upprepande ackordbakgrunden i stråk som skapar en rytmisk stabilitet (notex. 

6). Denna stabilitet blir en symbol för att förvirringen ger vika och att ordning gror. 

Tenoren har ett melodiskt fallande motiv där rörelsen i kombination med den ”veka“ 

rytmen symboliserar texten Verwirrung weicht. Detta följs av en stigande melodisk linje 

med orden und Ordnung keimt empor. Troké-betoningen (tung, lätt) av ordet Ordnung 

motsvaras i musiken med fallande terser och eftersom betoningen infaller på ”ettan” i 

takten, d.v.s. på stark taktdel, blir det en musikalisk symbol för att ordningen inträder 

(notex. 7). 
Notex. 6 

 
Notex. 7 

 
Det rytmiska motivet i takt 41 (notex. 8), spelat i högt register av flöjt, oboe och horn, 

utgör en klanglig kontrast i avsnittet som annars i huvudsak är instrumenterat med stråk. 

Motivet bekräftar den rytmiska stabiliteten och ”ordningen” (det av Gud ordnade). 

Sedan inträder nästa klangliga kontrast då tenoren och stråk används rytmiskt homofont 

med kromatiska återgångstoner i ett lågt register (notex. 9) som ger en klang inte alls 

ljus och klar utan ”kärv” och ”träaktig”. Därefter återupptar stråkarna sitt motiv från 

avsnittets inledning, och detta, i kombination med att tenorens melodi svingar sig upp i 

det högsta registret, ända upp till tonen a1, ger återigen en ljus klang.  
Notex. 8 
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Notex. 9 

 
“Överledning a” utgörs av ett några dramatiska takter. Detta instrumentala avsnitt är i 

princip enstämmigt och liksom satsens inledning baserat på nedåtgående brutna 

treklanger (notex. 10). Harmoniken modulerar från ljusa E-dur till mörka C-moll. 

Motivet startar genomgående på svag taktdel, ibland med fz-accent. Detta skapar en 

orolig puls och kontrasterar mot det föregående avsnittet som huvudsakligen hade en 

jämn puls med betoning på de starka taktdelarna (1:a och 3:e fjärdedelen). 

Instrumentationen med träblåsare som oktaverar stråket i forte gör klangen mer 

”påträngande” och ”rå”.  
Notex. 10 

 
När avsnittet slutligen landar i ett c-moll-ackord i takt 53, spelat tutti i lågt register hos 

samtliga instrument, uppnås en mörk och obehagligt ”påträngande” klang (notex. 11). 

Detta står i djup kontrast mot den generellt ljusa klang och uttryck som präglat A-delen 

och förebådar vad som komma skall av uttrycksmässig ”mörkhet” och orolighet. C-

moll-ackordet som inleder B-delen blir en startpunkt för avsnitt ”c” som i sin tur 

fungerar som en förberedelse av och uppladdning för satsens dramatiska klimax, avsnitt 

”d”. Fördragsbeteckningen Allegro moderato markerar en inte bara en höjning av 

tempot utan blir också en symbol för att det dramatiska uttrycket skruvas upp. 
Notex. 11 
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Avsnitt ”c” går i c-moll. Den harmoniska rytmen är huvudsakligen två ackord per takt. 

Satstekniken är trestämmigt polyfon. Instrumentationsrytmen är snabb och består av 

växlingar mellan stråk i lågt eller mellanregister och träblås i högt register. Tenorens 

omfång är stort, c-g1. Allt detta bidrar till en intensifiering av energi och dramatik. 

 

Tenorens inledande fras baserat på ett brutet c-moll-ackord över ett stort omfång ger ett 

uttryck och klang som väl överensstämmer med textens oroliga uttryck (notex. 12). Det 

melodiskt fallande motivet i viola, cello, kontrabas, oboe och fagott (notex. 13) ger en 

”ödesmättad” dov klang och symboliserar mörkrets andars flykt. Det samtidigt 

uppåtgående kromatiska motivet i violinerna, inledningsvis i det lägsta registret, ger en 

”mystisk” och ”mumlande” klang symboliserande flykt, klagan, smärta och oro (notex. 

13). 
Notex. 12 

 
Notex. 13 

 
När tenorens melodirörelse sedan stegvis faller en oktav, beledsagad av stråkar, skapas 

en gradvis mörkare och ”murrigare” klang. Den överensstämmer med texten om 

andarnas flykt ner i djupa avgrunden mot evig natt (notex. 14). Detta får sin klangliga 

kontrast i de ”skrälla” dissonanta förminskade treklangerna i träblås i högt register som 

signalerar att något ”farligt” är på väg att inträffa. 
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Notex. 14 

 
Den tre gånger upprepade texten zur ewigen Nacht ackompanjeras av tre repriserade 

två-taktsfraser. Fraserna består av ett ”skarpt” klingande enstämmigt träblåsmotiv, en 

”evigt” pumpande åttondelsrytm i violinerna i lågt register och det tidigare nämnda 

ödesmättade motivet i cello och kontrabas (notex. 15). De musikaliska upprepningarna 

symboliserar den eviga natten och blir till en spänningsfylld platå som bara väntar på att 

få sin förlösning, vilket också sker i och med nästa avsnitt. 
Notex. 15 

 
I satsens dramatiska klimax, avsnitt ”d”, händer det många saker på kort tid. Kören 

samt alt- och tenortrombonen gör entré. Dynamiken är den starkaste i hela satsen vilket 

trombonerna är en bidragande orsak till. Satstekniken är polyfon med en kontrapunktisk 
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sats i kören som dubbleras i trä- och bleckblås, viola, cello och kontrabas. 

Körstämmornas fugato-liknande imitationer med ständig upprepning av orden 

Verzweiflung, Wut und Schrecken ger en klanglig effekt av att det är en stor folkmassa 

(eller i detta fall andar) som gripits av förtvivlan, skräck och vrede. Violinerna spelar en 

obligatstämma till detta, först med brutna treklanger, sedan med det tidigare 

förekommande kromatiska motivet. Harmoniken modulerar fort och innehåller ett 

flertal dimackord. 

 
Körens inledande motiv med texten Verzweiflung, Wut und Schrecken har getts ett 

karaktäristiskt oktavsprång så att Wut är den högsta tonen i frasen och upplevs som mest 

betonad eftersom den föregås av fallande toner. Dessutom infaller den högsta tonen på 

relativt obetonad taktdel (3:e fjärdedelen) så att ”trean” i takten blir starkare än ”ettan”. 

Melodirörelsen i begleiten ihren Sturz är fallande och blir en symbol för andarnas fall 

(notex. 16). 
Notex. 16 

 

Alla instrument används i de register där de kan producera en stark ton. Violinernas 

treklangsbrytningar sker över ett stort register, g-d2, och utmärks av plötsligt stora 

språng nedåt. Violinklangen blir ”rå” bland annat beroende på de korta notvärdena i 

kombination med accenterna. Tillsammans bidrar dessa musikaliska faktorer till att 

skapa en hög spänningsgrad och blir en symbol för den förtvivlan, vrede och skräck 

som ledsagar andarnas fall (notex. 16). 

 

En enstämmig, mild och mjuk, uppåtgående violinrörelse (notex. 17) blir en total 

kontrast till det föregående avsnittet och utgör grunden för ”överledning b”. På ett par 

takter vänds det oroliga uttrycket till något lugnt och hoppfullt.  
Notex. 17 
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Så inträder till slut avsnitt ”e”. Detta avsnitt, som går i A-dur, är på alla sätt 

kontrasterande mot avsnitt ”d”. Liksom texten profeterar om att en ny värld uppstår på 

Guds ord så uppstår en ny ”musikalisk värld”. Den harmoniska rytmen är lugn, endast 

ett ackord per takt. Dynamiken är piano, körsatsen är homofon och sjungs i ett 

mellanregister dubblerad av oboe, horn, violin II, viola, cello och kontrabas. Melodin är 

visartat enkel och ger ett nära naivt uttryck – kanske till stor del beroende på den milda 

och ”oskuldsfulla” klang en kör kan ha i det registret (och särskilt en sopranstämma). 

Till detta spelar flöjt I och violin I en unison obligatstämma i högt register av ”lätt” 

karaktär baserat på ett ”lekfullt” motiv (notex. 18). Medan flöjten ger en mjuk klang i 

detta register ger violinerna en spänstig klang. 
Notex. 18 

 
Därefter repriseras B-delen med ett antal små förändringar och satsen avslutas med en 

kort instrumental coda med korta, ”lätta” toner över två helkadenser i A-dur spelad av 

tutti. Den rytmiska stabiliteten tillsammans med den ljusa tonarten och den ”lätta” och 

”luftiga” instrumentationen i codan symboliserar att den nya världen verkligen inträtt 

och segrat över de mörka andarna. 

 

Gardiner och Hogwoods inspelningar av nr 3 

Det mesta som sagts i föregående avsnitt om inspelningarna av nr 1 och 2 gäller även 

för nr 3. Men jag vill lyfta fram några specifika detaljer om nr 3. Dirigenternas 

tempoval i nr 1 och 2 skiljde sig inte nämnvärt åt. Nr 3 spelas dock något långsammare 

av Hogwood än Gardiner. I nr 3 blir det också tydligt att accenterna har mera ”bett” i 

sig (”skarp” ansats) hos Gardiner medan Hogwood gör dem på ett mjukare och 

”luddigare” sätt. Detta märks inte minst på de toner som är markerade med fz. Jag 

uppfattar generellt större dynamiska skillnader hos Gardiner än hos Hogwood mellan 

piano och forte. 
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Gardiner utmärks också genom att avfrasera (göra ett litet diminuendo i slutet på frasen) 

mer. Detta märks exempelvis i fagott/cello i takt 3 (notex. 8). Ett liknande fenomen är 

takt 5 där Gardiner gör större diminuendo i två-grupperna i kombination med att tydligt 

sätta an både första och tredje slaget i takten så att motivet uppfattas mer ”suckande” 

(notex. 9). 
Notex. 8 

 
Notex. 9 

 
Ackorden i blåsarna i takt 63 ff skiljer sig helt åt (notex. 10). Hos Hogwood spelas 

motivet likadant alla sex gånger med upptakten som starkaste ton följt av ett 

diminuendo. Gardiner gör istället ett crescendo i upptakten så att ”ettan” i påföljande 

takten spelas starkt. ”Ettan” spelas kort hos Gardiner jämfört med hos Hogwood och 

blir därmed ännu mer accentuerad hos Gardiner. Dessutom låter Gardiner vart annat 

motiv av de sex var starkt, vart annat svagt. Det sker framför allt genom att flöjtens 

naturlighet att gå igenom starkare i det höga registret än i det låga tagits till vara på av 

Gardiner. 
Notex. 10 

 
Utförandet av B-delens körpartier med texten ”und eine neue Welt entspringt auf Gottes 

Wort” skiljer sig åt väsentligt mellan inspelningarna. Hogwood använder sig av en 

genomgående svag dynamik i kören och ett milt sångsätt. Gardiner låter orden 

artikuleras tydligare än hos Hogwood. Särskilt orden ”Welt” och ”(ent)-springt”. 

Dessutom gör Gardiner ett crescendo som inte står för han låter varje textfras som 

upprepas bli starkare andra gången. Denna dynamiska ökning tycker jag 

överensstämmer med textens innehåll och den förändrade harmoniken. 
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Kapitel 4 Intervju med Olof Boman 
Intervjun med Olof Boman gjordes hemma hos honom i hans lägenhet i Stockholm på 

eftermiddagen den 16 november 2007. Då var han precis hemkommen från en veckas 

arbete i Norrköping med SON (Norrköpings Symfoniorkester) och Musikgymnasiet De 

Geer. 

 

Klassicistisk uppförandepraxis överförd på en ”modern” orkester 

Jag började med att fråga Olof hur han applicerar sin kunskap om wienklassicistisk 

uppförandepraxis på Sandvikens orkesterförening. Olof berättade då om ett för honom 

viktigt möte med den engelska dirigenten Trevor Pinnock, som ofta leder sina 

ensembler från cembalon (min anmärkning), han haft för två år sedan. Pinnocks svar på 

Olofs fråga om hur han förhåller sig till att dirigera äldre musik med moderna 

instrument var: ”Jag förväntar mig en helt annan grej när jag jobbar med moderna 

instrument”. 

 

Olof säger att han tror att det är en svår väg att gå att alltid försöka få moderna orkestrar 

att låta som tidstrogna. ”Det kommer bara att skapa frustration bland musikerna 

eftersom de inte kommer tycka om att spela om de ska härma någonting som de inte är”.  

Sedan är det alltid svårt när man jobbar med en amatörorkester för då måste man ändå 
tänka lite annorlunda och ha överseende med vissa saker. Och framför allt har det blivit 
viktigare [för mig] att få dem att försöka fatta [förstå] musiken för då sparar man så mycket 
tid. Jag ber dem t.ex. inte spela utan vibrato. Det skulle jag nog göra med en professionell 
[modern] orkester – inte konsekvent men på vissa ställen – t.ex. långa toner, där det blir så 
tydligt [med effekten av vibrato], där det [vibratot] inte gagnar musiken. 

Dessutom litar jag på det som jag har inom mig själv – i mina tempoval, i hur jag fraserar 
etc. – det bygger ju väldigt mycket på att jag är färgad av idealet med tidstrogna 
instrument. Och det är klart att det kommer ut [fram] ändå när jag jobbar med en modern 
orkester. 

Olof säger också att man kan tillvarata de saker som är bra med en modern orkester, 

t.ex. att man kan få en ganska ”tjock” klang, som är svår att skapa med tidstrogna 

instrument. Detta menar han att man kan använda sig av som en effekt på vissa ställen i 

musiken. 
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Besättning, instrumentarium och artikulation 

När man ska dirigera (professionella) ”moderna” orkestrar menar Olof att man förutom 

vibrato kan ta hänsyn till besättning, genom att t.ex. minska antalet stråkmusiker, 

instrumentarium genom att byta ut vissa (blås)instrument mm samt använda en annan 

typ av frasering. 

 

Olof berättar att han nyligen åhörde en föreställning i Lyon av Mozarts opera Cosi fan 

tutte där alla i orkestern spelade på sina vanliga, moderna instrument. Alla stråkar hade 

dock bytt ut sin moderna stråke mot en klassisk (”tidstrogen”) och alla violinister hade 

ersatt den moderna e-strängen med en sensträng. Olof: ”Det var [den enda] skillnaden 

och det lät jättefint.”  

 

En kanske större klanglig skillnad som man kan åstadkomma med en modern orkester, 

menar Olof, är när man byter ut de moderna blåsinstrumenten mot äldre eftersom 

klangen i de moderna blåsinstrumenten är så annorlunda jämfört med blåsinstrument 

från klassicismen och tidigare. Olof berättar om moderna orkestrar som använder sig av 

så kallade ”naturtrumpeter” respektive ”tyska” trumpeter med liggande ventiler. Han 

berättar också om trombonister som istället för sina moderna instrument spelar på 

”trångmensurerade” tromboner (instrument med trång mensur).  

 

En annan sak Olof menar att man kan jobba med i en modern orkester är utförandet av 

(artikulations-) bågar i såväl stråk som blås.  

T.ex. betyder en båge, för det mesta, i sådan [klassicistisk] musik att det är decrescendo 
[Olof förevisar med rösten en neråtgående skala] vilket gör en jättestor skillnad istället för 
att tänka: [Olof förevisar med rösten samma skala utan ett decrescendo, så att alla tonerna i 
frasen klingar lika starkt].  

 

Instruktioner till orkestern – en fråga om tid 

Min andra fråga löd: Vilka pedagogiska verktyg brukar du använda dig av när du ska 

förmedla din inre klangliga föreställning till ensemblen, t.ex. instruktioner, för att som 

pedagog få ut dina idéer om verket? 

Det handlar väldigt mycket om hur mycket tid man har. Har man gått om tid med orkestern 
så finns det mer plats för tekniska instruktioner, tycker jag. Det bästa är om du har 
stråkinstruktörer som du kan jobba i samspråk med. Men har du lite tid, vilket oftast är 
fallet, så tjänar du mest på, tycker jag, att prata i bilder. 
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Olof citerar violinisten Ann Wallström, lektor på Collegium Musicum, KMH, som sa en 

enligt Olof ”jättebra” sak: ”Det är alltid bra att musicera schablonartat.” Olof berättar att 

man först ställer sig frågan ’Vad är det här för slags sats [musikaliskt avsnitt]? – Är den 

glad, arg, upprörd, sorgsen etc?’ När man sedan har bestämt sig kan man applicera det 

på ensemblen.  

 

Han berättar att han tillämpade idén i somras när han gjorde Händels oratorium Saul på 

Vadstena-Akademien. Verket är långt och musiken är indelad i cirka 80 satser. För att 

musikerna bättre skulle minnas satsens karaktär bad han dem att skriva in ”glad”, ”arg”, 

”ledsen”, ”förtvivlad” etc. i början av varje sats i noterna. 

Det var mycket effektivt. För vad som händer är att när de vänder [not-] blad så ser de 
låten [satsen] och t.ex. ordet ’förtvivlad’ – det är klart att det säger någonting till dem om 
hur de ska spela. Och framför allt är de mycket mer beredda på att man [dirigenten] kan 
göra saker med karaktären. 

 

Olof betonar återigen att det måste vara tydligt för musikerna vilka slags känslor 

musiken handlar om och uttrycker. 

Jag tycker det är något som vi musiker, som håller på med klassisk musik, är rätt dåliga på 
ibland – vi blir otydliga – det blir inte tydliga känslor. Det blir alltför lätt [ofta] ’var den 
satsen sorgsen eller var den underbart ljuv?’. Det måste vara tydligt vad [för slags känsla] 
det handlar om … för om man hittar rätt med det [känslouttryck] som kompositören tänkte 
sig, vilket ju naturligtvis måste vara målet, har man kommit väldigt långt på väg. Då får du 
[som dirigent] så mycket annat ”gratis”. Då fattar man som musiker vad det är [musiken 
ska förmedla] eftersom avsnittet ska vara t.ex. ’spännande’. 

 

Att dirigera ensemblen respektive att leda den ifrån cembalon 

Olof ska spela cembalo på vissa satser vid framförandet av Skapelsen med Sandvikens 

orkesterförening (endast secco-recitativen). Jag frågar vad det är för skillnad mellan att 
dirigera ensemblen respektive att leda den ifrån cembalon. 

Skillnaden är att du, helt plötsligt, blir medmusikant. Du måste ta hänsyn till att du 
producerar något som låter [till skillnad från när man dirigerar]. Då måste det låta 
samtidigt som de andra låter. Då måste du ställa samma krav på dig själv som ’speleman’ 
som du gör på de andra musikerna samtidigt som du måste ha ett öra och ett öga som 
ledare på vad som händer. Det har jag varit sparsam med för det tycker jag fortfarande är 
ganska svårt, men jag håller på att bli bättre på det. Helt plötsligt har du ju två uppgifter. 
Men jag tycker det är väldigt intressant och det är bra att göra det för man blir väldigt 
delaktig. 
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Jag frågar Olof på vilket sätt han kan påverka t.ex. klangen annorlunda när han sitter vid 

cembalon jämfört när han dirigerar. 

Med musiker som är vana att spela med continuo kan du påverka väldigt mycket med t.ex. 
hur aktivt respektive passivt du spelar, t.ex. hur man bryter ackorden – jag kan välja att 
bryta [ackorden] jättefort eller jättelångsamt – hur många toner man sätter an i ett ackord 
(tio toner med alla fingrar eller bara två, tre [toner]), och jag kan välja var jag lägger 
ackordet (i vilken oktav) vilket ger väldigt olika [klang-] färger. Riktigt duktiga cembalister 
kan verkligen få secco-recitativen att ’leva’ – naturligtvis tillsammans med sångaren – så 
att det [recitativet] inte bara blir något slags ’prat’ utan att det blir ’drama’. 

 

Olofs musikaliska förebilder 

Slutligen frågar jag Olof vilka dirigenter och andra utövande musiker och ensembler 

han inspirerats extra mycket av till sin egen inre klangliga föreställning av Haydns 

Skapelsen.  

René Jacobs 

Olof svarar: ”René Jacobs, helt klart.” Olof berättar att Jacobs inspelning av 

Mozartsymfonierna nr 38 (Prag) och nr 41 (Jupiter) med Freiburger Barockorchester, 

utgiven januari 2007, har betytt ”jättemycket” för honom.  

Jupiter-symfonin [nr 41] har jag hört ’tusen miljoner’ gånger men det var som om jag 
aldrig hade hört den när jag hörde hans [Jacobs] inspelning. Det kändes som att ’det är ju 
så här det måste vara’. Det [framförandet] var så otroligt självklart. Framför allt andra 
satsen – Andante-satsen. Det var som ’aha, det är klart att det ska vara det tempot. Då 
faller ju allting på plats’. Den [inspelningen] har påverkat mig otroligt mycket, och det 
[verket] är ungefär [från] samma tid som Skapelsen – något tidigare [Jupiter-symfonin blev 
klar 1788]. 

 

Olof är också fascinerad av Jacobs accentbehandling: 

Jag tycker att René Jacobs behandlig av accenter är väldigt spännande. Det känns 
verkligen som att den bygger bakåt [i historien] på behandlingen av ’text’, även när han 
gör instrumentalverk, tycker jag. De här Mozartsymfonierna [den ovan nämnda 
inspelningen] ’pratar’ så otroligt mycket. Accenterna är olika varje gång precis som de är i 
’prat’ [tal]. Det finns inte [endast] en sorts accent. 

 

Olof förtydligar sig med att berätta att man under klassicismen till en viss grad behöll 

den estetiska idén från barocken om att musiken ”pratade”. Olof säger: ”även när man 

spelade instrumentalstämmor så tänkte man ’text’ .” 
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Olof tycker även om Jacobs inspelning av Haydns oratorium Årstiderna med Freiburger 

Barockorchester och hans inspelning av Mozarts operor Figaros bröllop och Cosi fan 

tutte. Olof utbrister:  

Jag tycker att René Jacobs verkligen har fattat [förstått] någonting om klassicismen. 

 

Olof påpekar dock att han inte gillar allt Jacobs gör, t.ex. hans ibland ”stora åthävor mot 

tempot”. 

William Christie 

”Den som har inspirerat mig mest gällande vokalverk är William Christie”, säger Olof. 

Christie är en amerikansk dirigent som har inspirerat Olof i 15-20 år. Christie är bosatt i 

Frankrike och grundare av ensemblen Les Arts Florissants.  

Christie jobbar väldigt mycket med mitt ideal av röster … Jag gillar hans sångare. Det gör 
jag inte alls alltid med René Jacobs … jag gillar dels klangen men också hur de använder 
sina röster, naturligtvis. Jag tycker att William [Christie] är jättebra på att jobba med just 
sångare på det sättet att det [framförandet] blir spännande hela tiden. Jag kan nog inte 
göra ett vokalverk utan att ha varit inspirerad av William Christie. Och Skapelsen är 
verkligen ett vokalverk, även om jag kan säga att det väldigt mycket är ett orkesterverk 
jämfört med många andra oratorier eftersom Haydn använder orkestern på ett väldigt 
speciellt sätt … 

 

Karl Böhm 

En annan musiker som betytt mycket för Olof, särskilt gällande Mozart, är Karl Böhm, 

österrikisk dirigent som levde 1884-1981.  

Det har skrivits otroligt mycket nu [på senare år] om hur instrumenten såg ut och 
instrumentens numerär – på Böhms tid visste man mycket mindre [om tidstrogen 
uppförandepraxis] – men jag tycker Böhm har en genuin känsla för Mozart ändå … Det 
fanns en väldig stilkänsla där [hos Böhm] även om det är ett helt annat ideal egentligen än 
vad jag har rent klangligt etc. 

Vi spelar musik från fyra århundraden idag. Det har man aldrig tidigare gjort i 
musikhistorien. Det ställer otroliga krav på oss, som musiker idag, att vi ska förhålla oss 
till så otroligt skilda musikestetiker. 
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Kapitel 5 Sammanfattning och tolkning av resultat 
Partituranalysen visade bl.a. att Haydn är nära förtrogen med texten. Tonart, rytmik, 

melodik, satsstruktur och instrumentation representerar i första hand textens emotionella 

uttryck och symbolik. Melodik och rytmik bär tydliga drag av barockens figurlära vilket 

möjliggör en musikalisk beskrivning av textens bokstavliga betydelse utan att musiken 

för den skull blir överdriven. Musiken är nära förtrogen med texten men så sinnrikt 

komponerad att även om man tog bort texten så skulle man uppfatta den som fulländad i 

sig. 

 

Den auditiva analysen visade att trots att det i partituret framgår, bl. a. via tonart, 

rytmik, melodik, satsstruktur och instrumentation en viss typ av klang och karaktär så 

frambringar dirigenterna Gardiner och Hogwood helt olika orkesterklanger. Och ändå 

använder sig båda av orkestrar med tidstrogna instrument. Gardiners klang präglas av 

stora dynamiska kontraster, ”skarpa” ansatser och en balans med mer diskant än bas. 

Hogwoods klang är ”varm” och ”rund” med många mjuka ansatser och en balans med 

mer bas än diskant.  

 

Jag tror skillnaderna i klang mellan Gardiner och Hogwood beror på dirigenternas olika 

klangideal men också att de använt sig av olika instrument, spelat in i olika lokaler och 

kanske använt sig av olika antal musiker samt olika orkesteruppställningar. Eftersom 

sådana uppgifter är så knapphändiga i texthäftet till Gardiners inspelning kan jag inte 

dra några slutsatser av det här.  

 

I intervjun med Olof Boman framgick att man vid framförandet av klassicistisk musik 

med en orkester med moderna instrument inte ska försöka få den att låta likadant som 

en med tidstrogna instrument. Vissa saker kan man dock överföra, såsom frasering och 

att byta ut vissa blåsinstrument samt använda tidstrogna stråkar istället för moderna.  
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Några pedagogiska medel för att som dirigent applicera sin kunskap om klassicistisk 

uppförandepraxis på ensemblen kan enligt Olof vara att välja besättningsstorlek, ge 

tekniska instruktioner om artikulationen samt tala i bilder om känslouttrycket. Dessutom 

bör man, enligt honom, som dirigent lita på att den kunskap man själv besitter – genom 

att ha studerat uppförandepraxis och lyssnat till ensembler med tidstrogna instrument – 

lyser igenom på ett intuitivt sätt när man leder ensemblen. 

 

 

 

Kapitel 6 Diskussion 
Slutligen vill jag avsluta detta examensarbete med att först kommentera bl.a. min 

arbetsordning, d.v.s. den ordning enligt vilken jag har gjort de olika analysmomenten 

etc. Därefter följer ett avsnitt som blickar framåt. Hur skulle man kunna gå vidare i 

utforskandet av klang och uppförandepraxis? 

Metoddiskussion 
I detta arbete har jag studerat Haydns oratorium Die Schöpfung, Skapelsen. Mitt syfte 

var att undersöka och beskriva klangen i Skapelsen med fokus på orkesterklangen samt 

att undersöka hur man som dirigent kan applicera sin kunskap om wienklassicistisk 

uppförandepraxis på den ensemble man framför verket med. Metoderna som användes 

var två sorters musikaliska analyser samt en intervju.  

 

Innan jag påbörjade detta examensarbete hade jag en ganska stor förförståelse och 

förkunskap om Skapelsen av Haydn. På inrådan av min handledare Eva Öhrström 

började jag med att leta efter böcker och artiklar om Skapelsen. Därefter sammanfattade 

jag den litteratur jag valt innan jag påbörjade analysarbetet. Den första analysen jag 

gjorde var den auditiva. Därefter gjorde jag partituranalysen. Avslutningsvis gjorde jag 

intervjun med Olof Boman. 

 

Det skulle vara frestande att föra ett resonemang om hur detta arbete utvecklats om jag 

börjat med intervjun istället för analyserna, men det tänker jag inte ge mig in på. 

Däremot vill jag nämna några saker om analyserna. För det första är tolkningarna i 

partituranalysen präglade av mitt minne av klangen från inspelningarna. De är dessutom 

präglade av att jag parallellt med uppsatsarbetet repeterat Skapelsen med Sandvikens 
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orkesterförening. Partituranalysen och tolkningen av notbilden kan alltså vara på verkad 

av sådana faktorer. För det andra är den auditiva analysen påverkad av att jag redan 

innan jag gjorde den hade studerat partituret. Jag visste alltså till en viss grad redan vid 

åhörandet av inspelningarna vad partituret föreskrev. Dessutom lyssnade jag på båda 

inspelningarna såväl med som utan partitur, vilket är två helt olika sätt att lyssna på. 

 

Fortsatt forskning 
Med detta arbete har jag fått en liten inblick i detta stora område som rör studier av 

klang samt uppförandepraxis. Om man skulle fortsätta studera klangen i Skapelsen 

skulle det vara intressant att utforma ett arbete som en dokumentation och analys av ett 

eget framförande av verket. Det skulle också vara intressant att jämföra klangen mellan 

en orkester med moderna instrument och en med tidstrogna och beskriva likheter och 

skillnader. 

 

Intervjun med Olof gjordes för att undersöka hur man som dirigent kan applicera sin 

kunskap om wienklassicistisk uppförandepraxis på den ensemble man framför verket 

med. Detta är ett ämne man skulle kunna studera separat, utvidga med observationer 

och ägna ett helt arbete åt. En annan sak man skulle kunna göra är att jämföra Olofs 

tolkning av något verk med hans förebilders (Jacobs och Christie). Skulle man då i 

Olofs tolkning konkret upptäcka influenser av förebilderna? Det skulle också vara 

intressant att studera Olof när han repeterar med ensembler för att se hur han verkligen 

arbetar. Sedan skulle man kunna ställa det emot de svar som framkommit i min intervju. 

 

En annan aspekt jag funderar på är sambandet mellan partituranalys och tolkning av det 

som inte står i notbilden, såsom vilken slags vibrato och tonansats. Det kommer ständigt 

ny forskning inom uppförandepraxis, men hur kan man mot tonsättaren och musiken på 

ett så korrekt sätt som möjligt rättfärdiga sin tolkning av de många aspekter som inte 

står i notbilden? Och hur kan man stödja sig mot notbilden i rättfärdigandet av sådana 

tolkningar?  
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Källor 
• Intervju av Markus Jonsson, 16 November 2007. Intervjun finns i Markus 

Jonssons ägo på en mini-disc. 
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