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FÖRORD. 
 
Som ett förord, så vill jag börja med att tacka alla de personer på Institutionen för Kultur 
och Estetik, som på olika sätt varit delaktiga i utformandet av detta examensarbete. 
Dessa personer äro: Först och främst Docent Johanna Ethnersson Pontara, som med ett 
kritiskt öga och djuplodad kunskap i ämnet 1700‐talsopera både har handlett, men 
också styrt mig närmare kursens mål allt igenom arbetets gång; Också Universitets-
Lektor Jacob Derkert-Rosenberg har bidragit, då främst i rollen, såsom kursledare och 
deltagande motpart i seminariediskussionerna rörande mitt ämnesval; Samt självklart 
resten av mina medstudenter, vilka också har varit en mycket inspirerande och viktig 
källa till allahanda upplysningar rörande möjliga tillvägagångs-sätt och metoder i en 
musikvetenskaplig process. Tusen tack till var och en av er för att ha bidragit i framska-
pandet av detta examensarbete! 
 

Per Emil Wållberg. 
Den 5. Januari 2017 i Farsta. 
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INLEDNING. 
 
Frågeställning. Den fråga, som jag ämnar besvara i och med detta arbete är: Huru 
förhåller sig antalet fristående formtyper i operan, som kunna sägas stamma ur å ena 
sidan den franska kontra den italienska operatraditionen, liksom de delar, som i stället 
kunna sägas vara kombinationer av olika formtyper, som antingen stamma ur den ena 
eller ur bägge traditioner? Denna frågeställning anser jag vara högst relevant just med 
tanke på den samtida diskussionen, som fördes både i Sverige men också på kontinenten 
i stort huruvida text eller musik borde stå i centrum inom operakonsten, där den franska 
operatraditionen med Gluck i spetsen å ena sidan hävdar att det är texten, som bör stå i 
centrum, emedan den italienska operatraditionen med Piccini i spetsen å andra sidan 
anser att musiken i stället bör stå i centrum. Michel Noiray och Reinhard Strohm anse 
för övrigt att det var just denna stildikotomi mellan Gluck och Piccini, som kanske var 
den mest centrala strömningen (vid sidan av den franska komiska operans framväxt) 
under 1700-talet (Noiray och Strohm, 2013, 1. Views of 18th ‐ century opera). 
 
Syfte. Syftet med själva arbetet är att belysa alla de olika sorters formtyper, som 
användes i Gustaf Wasa, och på, sådant sätt kanske, också kunna bidraga till det 
nuvarande forskningsläget bland annat med en del nya formbegrepp, såsom 
recitativscen, koralscen, blandform och det musikaliska scenkomplexet.  
 
Metod. Den metod, som jag tänker använda mig av i min genomgång är en 
kategorisering utav operans samtliga fristående delar, såsom tillhörande en viss formtyp 
baserat på alla de parametrar, som finnes att tillgå i partituret, såsom styckets titel, dess 
eventuella inneboende taktarts- och tempoförändringar, samt eventuella över-
lappningar flera avsnitt emellan inom en, och samma scen. 
 
Källmaterial. Det källmaterial, som ligger till grund för detta arbete är själva partituret 
till Gustaf Wasa i den version, som användes vid urpremiären på Gustaf den Tredjes 
OperaHus den 19. Januari 1786. 
 
Avgränsning. Jag väljer att avgränsa analysen till att enbart inbegripa de parametrar, 
som har betydelse för besvarandet av min frågeställning. Detta tillåter mig därmed att 
hinna beta av operans samtliga delar, och på sådant sätt kanske, också utröna, vilka 
återkommande mönster, som återfinnes i användandet av operans allahanda formtyper. 
 
Forskningsläge. Det nuvarande forskningsläget i ämnet Gustaf Wasa består mestadels 
av allahanda musikhistoriska skildringar, som ibland kunna inkludera analyser av 
enstaka delar ur operan, så där kommer jag nog att kunna fylla en sedan tidigare i 
princip oupptagen roll: Det vill säga, såsom den, som gör en rent musikalisk genomgång 
av hela operan i stort. Både Breitholtz, Stockhaus och Ivarsdotter lägga dock med sin 
tidigare forskning i ämnet grunden till examensarbetets inledande musikhistoriska 
översikt om operans tillblivande. 
 
Etik. Några etiska ställningstaganden har jag dock icke behövt taga i beaktning under 
detta arbete, eftersom min undersökning av partituret varken inkluderar några 
personintervjuer eller liknande fakta, som kräva just detta. 
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Disposition. Innan jag inleder själva genomgången av min undersökning, så kommer jag 
här att bifoga en kortare musikhistorisk översikt om operans tillblivande i det 
samarbete, såsom det enligt källorna faktiskt skall ha gått till emellan den svenske 
Konungen Gustaf den Tredje (som skrev den franska urkunden och var själva 
upphovsmannen till verkets tillblivande), den svenske Skalden Johan Henric Kellgren 
(som i sin tur skrev det svenska librettot baserat på Konungens urkund) samt den tyske 
Komponisten Johann Gottlieb Naumann (som slutligen också tonsatte Kellgrens 
libretto). Detta samarbete var dock icke alls helt problemfritt, vilket också följande text 
kommer att belysa. 
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OPERANS TILLBLIVANDE. 
 

Gustaf den Tredje. Konung Gustaf den Tredjes idé i arbetet med operan Gustaf Wasa 
måste enligt Lennart Breitholtz ha varit att förena olika stilar och yrkesmän av olika 
nationalitet med varandra, vilket han för övrigt också anser vara ett för tiden 
synnerligen modigt drag (Breitholtz, 1954, sidan 125). Konungen hade också enligt Erik 
Stockhaus arbetat med texten till Gustaf Wasa i många år innan han slutligen lämnade 
över densamma åt Kellgren för att låta omvandla till det libretto, vilket Naumann sedan 
var satt att tonsätta (Stockhaus, 2004, sidan 5). Anna Ivarsdotter hävdar till och med att 
Gustaf Wasa tillsammans med Gustaf den Tredjes andra historiska operaprojekt Gustaf 
Adolf och Ebba Brahe är de politiska inspel i den samtida debatten, med vilka han ämnar 
påverka den svenska opinionen, så tillvida att han utan vidare sedan kunna bereda 
ytterligare erövringar av nytt territorium utomlands (Ivarsdotter, 2006, sidorna 56‐57). 
Just Gustaf Wasa blir då Konungens maktmedel för en framtida invasion av Danmark 
(Ivarsdotter, 2006, sidan 58). Som sagt, så hade denna idé under lång tid fått gro hos 
Konungen och till exempel icke förr än i mitten av sommaren 1782 var Kellgren först 
färdig med tvenne tredjedelar av operans libretto. Ivarsdotter nämner i sin text några 
exempel på ställen i operan där Konungen uttryckligen instruerar Naumann i skrift 
huruvida mer exakt texten böra tonsättas bland annat med markeringar på de enskilda 
stycken, som Konungen anser vara mera centrala än andra. I Naumanns slutliga 
tonsättning av librettot kan även resultat av detta återfinnas, liksom att identiska 
markeringar framträder i både Konungens text och Naumanns notskrift. Ivarsdotter 
menar att detta samarbete rimligtvis borde ha gått till på följande sätt: Att Gustaf den 
Tredje förmedlade huvud-dragen i operans genomförande först till Kellgren under 
dennes arbete med librettot, och sedan också till Naumann under tonsättandet av 
Kellgrens färdiga text, men att dessa två slutligen i sak ändå tilläts förverkliga 
Konungens idé helt efter eget snille och smak, med tanke på ”Naumanns expertis liksom 
på Kellgrens insikt i Glucks estetik” (Ivarsdotter, 2006, sidan 63). Detta citat blir 
synnerligen intressant i ljuset av mitt eget arbete med Gustaf Wasa, där jag särskilt 
belyser dess olika franska och italienska formtyper. Var det till exempel, så att Naumann 
hade satts i arbete att endast få styra och råda över operans rent musikaliska detaljer, 
såsom sats och instrumentation emedan Kellgren i stället var den, som utav Konungen 
tilläts konstruera operans helhet och struktur i fördelandet utav ordningen på varje 
scens disparata nummer och recitativ? Detta är synnerligen intressant just med tanke på 
att Kellgren, för oss nutidsmänniskor kanske icke synes vara någon särskild musiker av 
rang eller dylikt. Han borde väl rimligtvis i stället vara mer insatt i de rent litterära 
frågorna på ett tidigt stadium i operans tillblivande än att besitta någon djupare 
kunskap om den tyskfödde operatonsättarn Christoph Willibald Gluck och dennes 
teatermusikaliska idéer. Därför skall vi nu göra en liten odyssé eller djupdykning in i 
Skalden Johan Henric Kellgrens mystiska värld och försöka ta reda på, vilken var hans 
mer exakta inblandning i detta, ett av 1700-talets kanske mest pseudopolitiska 
musikteaterprojekt - Gustaf Wasa. 
 
Johan Henric Kellgren. I ett brev till Clewberg ifrån den 27. Maj 1782 skriver Kellgren 
för första gången om sitt stundande operaprojekt: 
 
 Jag håller på att skrifva en ny opera, efter kungens plan, kallad ’Gustaf          
 Vasa’, ämnad att sättas musik till af Nauman, och att spelas i höst. 
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(Breitholtz, 1954, sidorna 21‐22) 

 
Under sommaren härefter ligger Kellgren och Naumann i het dispyt med varandra. Detta 
gäller frågan om, vilken den kommande balansen emellan operans olika recitativ och 
sångnummer böra vara. Gluckianen Kellgren förordar här självklart recitativen framför 
sångnumren, då dessa i motsats till de senare konstant för handlingen framåt. Detta 
emedan Naumann enligt Breitholtz tillslut kanske ändå drar det längsta strået i debatten 
med sin argumentation för att sångnumren, de stycken, som fungerar, såsom uttryck för 
karaktärernas egna känslor och fantasier, i stället bör utgöra en litet större del i operan 
än de rent narrativa recitativen. 
 
 Naumann har redan talat om att göra strykningar i… Varför gråter och 
 klagar alltid våra kompositörer över längden på recitativ? 
 

(Breitholtz, 1954, sidorna 39‐40) 
 
Ovanstående citat är hämtat ur det brev, som Kellgren skickar till Konungens 
Sekreterare under Augusti månad samma år (Ivarsdotter, 2006, sidan 59). En månad 
senare blir Kellgren äntligen klar med librettot till operans samtliga trenne akter 
(Ivarsdotter, 2006, sidan 59). Ivarsdotter beskriver denna lyriska tragedi, såsom 
”tveklöst Kellgrens dramatiska mästerverk.” (Ivarsdotter, 2006, sidan 61). Hon anser 
dessutom att den giver honom stora möjligheter till att få experimentera med den nya 
operatiska formen och dramaturgien (Ivarsdotter, 2006, sidan 62). Allt detta 
understryker ytterligare Naumanns ställning, såsom underhuggare i kampen med 
Kellgren i fråga om operans form och struktur, men det pålyser ändå det faktum att 
Naumann i slutändan fick Kellgren att vackla och acceptera att sångarna skulle få sin 
beskärda del av att glänsa i scenljusets sken. Man kan förstå att en författare förordar en 
form där texten tillåtes stå i fokus, och där längden emellan de enskilda styckenas början 
och slut helst utdrages till ett maximum för att således också minimera de stunder, då 
publiken tvingas fjärma sig ifrån verket, och dess dramatiska handling under 
applådåskornas dån. Författaren skulle väl helst se att publiken befinner sig, så att säga 
inuti verket under, så pass lång tid att de känner sig helt uppfyllda av dramat och dess 
karaktärer. Här menar Naumann i stället, i rollen, som tonsättare att balansen böra 
finnas någonstans emellan de tvenne extremer: Icke alltför långa haranger av olika 
dramatiska skeden, som bara följer på varandra utan någon paus, men ej heller alltför 
många fristående sångnummer, som bara avbryter dramat hela tiden för ytterligare en 
applåd. Att försöka skapa ett verk bestående av olika musikaliska influenser och 
formtyper kan kanske därmed också hjälpa tonsättarn att uppnå den perfekta 
symmetrien emellan upprepning och kontrast utan att för den delen behöva avsäga sig 
den röda tråd med, vilken operans alla delar ämnar sammanvävas: Det vill säga allting 
bör höra i hop, men endast på ett sådant raffinerat sätt att åhöraren aldrig 
uppmärksammar detta, såsom något övertydligt och klumpigt.   
                        
Johann Gottlieb Naumann. I Drottningholmsteaterns Arkiv och Bibliotek finnes 
Naumanns noter av egen hand. (Breitholtz, 1954, sidan 13). Enligt Breitholtz är 
Naumann på plats i Sverige först den 7. Juli 1782 (Breitholtz, 1954, sidan 22). Enligt 
Breitholtz anser tydligen Richard Engländer att tidpunkten för Naumanns erhållande av 
uppdraget att skriva musiken till operan borde ha skett någon gång under våren samma 
år. Breitholtz spekulerar dock i det faktum att Naumann må ha varit delaktig i operans 
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indelning av repliker under det tidigare besöket i Sverige mellan Juli månad 1777 och 
Juni månad ’78 (Breitholtz, 1954, sidan 22). Breitholtz menar till och med att detta 
operaprojekt blir ett skifte i Naumanns tonsättaregärning till att härefter besitta ett 
mera balanserat förhållande mellan ”närmast gluckska principer” och andra mera 
traditionella sådana (Breitholtz, 1954, sidan 24). Huvud-delen av musiken i operan 
komponerar Naumann under sommarvistelsen 1782 på Greve Barcks gård Bergshamra. 
Den andra akten blir klar redan i Augusti månad samma år, men Kellgren skriver först 
den 7. Oktober 1783 (alltså mer än ett år senare) i ett brev till Rosenstein att Naumanns 
musik i operan är: 

 
 nu ...så färdig den nånsin kan bli. 
 

(Breitholtz, 1954, sidan 38) 
 
Breitholtz påpekar att Naumann troligen vid denna tidpunkt behärskar det svenska 
språket, så pass bra i skrift att han utan någon, som helst hjälp ifrån andra klarar av att 
tonsätta Kellgrens svenska libretto helt på egen hand (Breitholtz, 1954, sidan 38). Detta 
libretto är då reducerat särskilt i recitativavsnitten, så att det i princip är den, som vi i 
dag känner, såsom den slutliga versionen ifrån 1786 (Breitholtz, 1954, sidorna 41‐42). 
Som en parantes i sammanhanget, så menar Stockhaus att Engländers bok Johann 
Gottlieb Naumann als Opernkomponist kanske är den mest centrala texten, i fall man vill 
läsa om Naumanns liv och verk (Stockhaus, 2004, sidan 2). Stockhaus understryker även 
det faktum att Naumann faktiskt kom till Stockholm 1782 för att inviga Gustaf den 
Tredjes OperaHus den 30. September med den egna operaföreställningen Cora och 
Alonzo (Stockhaus, 2004, sidan 4). Första gången Naumann besökte Sverige var dock, 
som tidigare nämnts under vistelsen 1777-78 (Stockhaus, 2004, sidan 7). Stockhaus 
påpekar att Konungen fortfarande under tiden för OperaHusets invigning, och 
ytterligare en tid därefter ständigt kommer med nya uppslag både till Kellgren och 
Naumann rörande Gustaf Wasas slutliga utformande. Stockhaus tager även upp det 
faktum att Naumann faktiskt är utbildad i Italien med det formspråk och alla de 
konventioner, som finnes där emedan Kellgren å andra sidan är mer utav en man med 
den gluckska övertygelsen om att musiken bör ”tjäna texten och handlingen”. Kellgren 
grämer sig ytterligare över detta i ett brev till Kungliga Teaterns Andre Direktör Zibet: 

 
 ...de förstå ej att sätta ett recitatif, ty de förstå ej att exprimera; de förstå 
 endast att låta qvittra och drilla: de veta ej huru de fort nog skola komma 
 från den ena arien till den andra... Gluck förstod att sätta musique för själen 
 och hjertat; hans medbröder stadna vid örat. 

 
(Stockhaus, 2004, sidan 8) 

 
Naumann återvänder till sitt hemland efter fullgjort arbete i Oktober månad 1783 utan 
att någonsin få bevittna uppförandet av detta sitt verk, troligen på grund av den schism, 
som hade uppstått emellan honom å ena sidan, och koalitionen emellan Kellgren och 
Konungen å den andra, menar Stockhaus (Stockhaus, 2004, sidan 9). Naumann hade ju 
faktiskt inbjudits till att medverka i projektet av Konungen själv, påpekar Ivarsdotter 
(Ivarsdotter, 2006, sidan 53). Hon vill också vara på det klara med att Gustaf den Tredje 
valde just Naumann, och dennes opera Cora och Alonzo för att fira invigningen av det 
Kungliga OperaHuset, vilket om något ändå borde peka på att Konungen hyste hög 
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aktning för både Naumann, och hans verk (Ivarsdotter, 2006, sidan 57). Följande citat är 
hämtat ur Naumanns brev, som skickades ifrån hans hem i Dresden till en vän i Sverige, 
ett knappt år efter att han hade lämnat landet, närmare bestämt i September månad 
1784 (fritt översatt ifrån tyska): 

 
 Det förefaller nästan som om jag icke skulle återvända till Sverige, eftersom 
 Eder Majestät Konungen ännu icke kallat på mig! Kanske vill man helt 
 fördärva min ’Gustaf Wasa’; ty utan mig är detta verk helt enkelt inte 
 möjligt att uppföra på ett gott sätt, på grund av den särskilda musik som 
 den innefattar. 
 

(Ivarsdotter, 2006, sidorna 59‐60) 
 
Ivarsdotter påpekar att detta projekt troligen var ”den största utmaningen som 
Naumann någonsin hade stått inför” (Ivarsdotter, 2006, sidan 61). Följande går bland 
annat att läsa i ett brev, som Naumann skickade till sin Broder 1781, det vill säga året 
innan projektet Gustaf Wasa hade ålagts honom (fritt översatt ifrån tyska): 

 
 När fransosernas upphöjning och storslagenhet förbinder sig med 
 italienarnas rena melodik, så uppstår det skönaste som konsten kan 
 uppbringa. Gluck är alltför mycket fransos och Piccini är alltför italiensk. 
 Hos den förste så saknas sången och hos den andre så finns där alltför 
 mycket av detta. På så sätt missar båda två vägen till hjärtat. 
 

(Ivarsdotter, 2006, sidorna 62‐63) 
 
Efter det att Naumann var ute ur ekvationen, så pekar Ivarsdotter särskilt på det faktum 
att Gustaf den Tredje lät en annan tysk tonsättare av rang i Stockholm vid denna tid, 
nämligen Johann Christian Friedrich Haeffner, att orkestrera alla de recitativ, som 
Naumann tidigare under sin vistelse i Stockholm 1782-83 endast hade instrumenterat 
för sång med klavérackompanjemang. Detta står också helt i linje med det, som Gluck 
gör i sina operor under samma tid, och Ivarsdotter beskriver Haeffners resultat i detta, 
som ett ”stereotypiskt stråkackompanjemang” (Ivarsdotter, 2006, sidan 64). Detta borde 
således klargöra alla spekulationer om huru faktiskt detta samarbete kan ha gått till – 
Naumann ville helt enkelt försöka uppnå en balans emellan fransk genomkomponerad 
musik utan särskilt många avbrott för applåder, samt enskilda italienska sångnummer 
och recitativ. Detta medan både Kellgren och Konungen voro övertygade gluckianer, 
som i stället önskade att nästintill helt övergiva dessa senare mer italienska form-
element för fullbordandet utav en opera i ren gluckiansk esprit. 
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FRANSKA FORMTYPER. 
 

Fransk opera. Bruce Alan Brown anser att målet med Glucks stil var ”att bibehålla en 
kontinuitet i operan och förhindra applåder, för att totalt absorbera publiken i 
spektaklet” samt att detta ”gjordes igenom att upprätthålla en enkel tonsättning av 
texten, harmoniskt öppna slut på varje musiknummer samt enbart orkestralt 
ackompanjerade recitativ”. Brown exemplifierar detta genom att referera till Glucks 
opera Alceste och dess överlappande tablåer bestående av både danser, körer och 
sånger, som följer på varandra och återkommer i ett svep utan något uppehåll (Brown, 
2013, 11. Italian reform operas). Julian Rushton anser till och med att Gluck troligen såg 
sig själv, såsom en förnyare av den franska operan (Rushton, 2013, 6. Paris, 1774‐9). Han 
påpekar också att Glucks opera Armide är ett typexempel på fransk opera och dess 
blandningar utav olika aria- och recitativavsnitt. Gluck skriver själv om allt detta, som 
följer (fritt översatt ifrån engelska): 

 
 Jag strävade efter att vara mer av en målare och poet, än musiker... ’Armide’ 
 besitter en sorts skörhet som inte finns i ’Alceste’, för jag har försökt få 
 karaktärerna att tala så att du direkt vet, utefter det sätt på vilket de 
 uttrycker sig, huruvida det är Armida eller en rådgivare, som pratar. 
 

(Rushton, 2013, 12. Paris operas) 
 
Enligt detta citat och ovanstående resonemang, så kan vi nog på någorlunda sätt 
karaktärisera vad, som skiljer den franska 1700-talsoperan ifrån andra nationella stilar 
under samma tid: Det är alltså denna blandning utav olika formavsnitt, som följa på 
varandra utan något, som helst avbrott tillsammans med de extremt utdragna recitativ, 
som uppskjuta publikens applåder till senare, och därmed också behålla åhörarna inuti 
dramats spänningsfält under en något längre tid. Detta göres då med hopp om att 
åhörarna bättre skola kunna uppfatta och leva sig in i verket. Gluck säger ju själv att han 
strävar ”efter att vara mer av en målare och poet, än musiker” och just detta verkar även 
vara väldigt centralt för både Kellgrens och Gustaf den Tredjes förhållnings-sätt till 
arbetet med Gustaf Wasa: De sätta icke musiken i första rummet utan välja i stället att 
låta texten och det dramatiska förloppet styra. Tonsättningen av librettot blir då, så pass 
tydligt och konkret att rikedomen i det musikaliska uttrycket i många fall uteblir helt 
icke minst i operans alla recitativavsnitt. Eftersom det är musiken, som åtskiljer operan 
ifrån teatern, varför försöka tona ned det, som i stället utmärker den - nämligen själva 
musiken? Vi vet att Naumann förordar en stil, där genomkomponerade delar blandas 
med mer fristående stycken, och därmed också tillåter verket att andas och skimra i alla 
möjliga nyanser och skiftningar. Borde icke ett organiskt levande verk bygga på någon 
sorts balans emellan å ena sidan upprepning av tidigare känt material, och å andra sidan 
kontraster till detta? Enligt Kellgren och Gustaf den Tredje verkar svaret på den frågan 
ha varit Nej: Det viktigaste för dessa två verkar i stället ha varit att få skapa ett 
genomkomponerat franskt spektakel på svenska.         
 
Uvertyren. Nicholas Temperley påpekar att just uvertyren utgör en stor del i den 
samtida diskursen om vad, som kategoriseras kan, såsom fransk kontra italiensk stil 
(Temperley, 2013, 2. Dramatic overture). James R. Anthony och George Gow Waterman 
påpeka att motsvarigheten till uvertyren är den italienska sinfonian och att denna 
senare form, också gradvis övertager platsen ifrån den tidigare, såsom den populärare 
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av formtyper i inlednings-stycken till större verk framemot 1700-talets mitt (Anthony 
och Gow Waterman, 2013, French overture). De menar dessutom att blandformer av 
fransk uvertyr med italiensk sinfonia kunna återfinnas i verk ifrån samma tid (Anthony 
och Gow Waterman, 2013, 1. Structure and style). Särskilt i operans värld, menar de. Att 
en liknande utveckling för den franska uvertyren skulle ha ägt rum ett knappt halvt 
sekel dessförinnan är också något, som de understryker. Det vill säga att modet hade 
gått i vågor med uvertyrens storhetstid i början av 1700-talet och sinfonians mer emot 
slutet av samma sekel (Anthony och Gow Waterman, 2013, 3. Later history). De 
beskriver den franska uvertyrens form, såsom bestående av tvenne delar, där den första 
är en kortare inledning i långsamt tempo ofta med synkoperad rytm emedan den andra 
och efterföljande delen i stället antager formen av ett längre, och ofta kontrapunktiskt 
fugato-avsnitt, som marscherar förbi i ett högre tempo (Anthony och Gow Waterman, 
2013, 1. Structure and style). Ivarsdotter påpekar att öppningsmusiken till Gustaf Wasa 
är ett mycket tydligt exempel på fransk uvertyr, där dessutom blåsinstrumenterna har 
en mycket mer betydande funktion än, vad de vanligtvis har i den italienska 
motsvarigheten – sinfonian (Ivarsdotter, 2006, sidan 63). 
 
 
 
 
 
 
I mitt eget studium av partituret till Gustaf Wasa kan jag läsa mig till att öppnings-
musiken är instrumenterad för stråkar, flöjter, oboe, två horn, trumpeter och pukor (Fig. 
1). Eftersom den är skriven i tonarten D-Dur och inleder hela verket, så väljer jag därför 
att kategorisera just denna tonart, såsom operans tonala centrum, varikring resten av 
verket sedan fluktuerar. Den långsamma inledningen är skriven i trenne fjärdedelstakt 
och med tempobeteckningen Adagio maestoso. Efter tjugutvå takter, så byter uvertyren 
både taktart till fyra fjärdedelstakt, liksom tempobeteckning till det snabbare Allegro con 
spirito marcato för själva huvud-delen av stycket. Efter detta, så förändras tempo-
beteckningen sedan ytterligare en gång emot slutet - nämligen i den fjärde sista takten 
innan den första aktens början - med en tillbakagång till det långsamma 
inledningstempot Adagio. Detta skulle därmed understryka det faktum att den i Italien 
utbildade tonsättarn Naumann faktiskt följer Kellgrens och Konungens snille och smak i 
detta fall, då han ratar den italienska sinfonian till förmån för den franska uvertyren. Å 
andra sidan, så är det ju redan belagt att Naumann själv anser balansen finnas 
någonstans emellan det franska och det italienska, där just uvertyren, då uppenbarligen 
vinner kampen om platsen emot sinfonian, såsom operans inledande formtyp, och 
kanske främst tack vare dess karaktäristiska, dramatiska uppbyggnad med en långsam 
inledning, som sedan stegras i både takt och ton. Att börja från det långsamt utdragna 
påminner dessutom om naturens egna skapandeprocesser, som gradvis accelererar i sin 
utveckling, och blomstrar på just den plats, varifrån dess rötter har vuxit ur ett och 
samma frö. Denna process fast applicerad på musiken får, då här en formtyp tilldelad 
sig, som i sin faktiska struktur manifesterar detta fenomen.                  
 

Det franska recitativet. Dale E. Monson och Jack Westrup definierar det franska 
recitativet, såsom ”en mer flytande melodisk stil, med emfas på frekventa taktarts-
förändringar” (Monson och Westrup, 2013, (i) History). 
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Det första exemplet på ett renodlat franskt recitativ i Gustaf Wasa är Cecilias, Soldatens 
och Margarethas Till dessa grafvars djup, som inleder den första aktens andra scen, och 
överlappar med den tidigare scenens koral (Fig. 2a). 
 
 
 
 
 
 
 
I den andra aktens öppnings-scen återfinnes Gustafs I, Svenske Riddersmän (Fig. 2b). 
Detta är det andra exemplet på ett franskt recitativ i operan, men i detta fall med 
mellanspel för orkestern i en kontrasterande taktart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
I början av följande scen (II: 2), så hittar vi Heraldens och Gustafs Din kung, o Gustaf (Fig. 
2c). Detta är det tredje exemplet på ett franskt recitativ i operan, men, som i detta fall är 
ihopkopplat med recitativet i den föregående scenen. Det innefattar dessutom tvenne 
tempoförändringar i orkesterns olika mellanspel, och leder rakt in i den påföljande 
scenens franska recitativ: Norrbys och Gustafs Uppå min konungs ord (Fig. 2d).  
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Den andra aktens tredje scen innehåller också det femte exemplet på ett franskt recitativ 
i operan, vilket är Norrbys, Gustafs och Christinas: Jag min förundran ej kan neka (Fig. 
2e). Detta recitativ innehåller dessutom en tempoförändring i ett av orkesterns 
mellanspel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nästa exempel på ett franskt recitativ i operan är Norrbys och Gustafs Mitt bröst vid edra 
plågor blöder, också det hämtat ur den andra aktens tredje scen (Fig. 2f). Detta recitativ 
byter tempo i orkesterns mellanspel vid icke mindre än trenne tillfällen och glider 
dessutom rätt in i den påföljande scenens recitativ.  
 
 
 
 
 
 
 
I början av den andra aktens sjunde scen återfinnes den Svenska Skyddsängelns: Slå, 
Gustaf!, vilket också är det sjunde och sista exemplet på ett franskt recitativ i Gustaf 
Wasa (Fig. 2g). Det är dessutom sammankopplat med det föregående musikaliska 
scenkomplexet. Totalt finnes alltså icke mindre än sju olika exempel på ett franskt 
recitativ i Gustaf Wasa, varav fyra av dessa överlappar med ett tidigare stycke, två 
övergår helt utan avbrott i ett efterföljande stycke, liksom att fyra av demsamma byter 
antingen taktart eller tempo vid ett, tvenne eller trenne tillfällen. Det, som utmärker det 
franska recitativet ifrån andra recitativformer är, alltså det faktum att det tenderar att 
byta just taktart eller tempo mitt i stycket utan att musiken någonsin avstannar, och 
denna formtyp är väl därför ytterligare en sådan, som borde ha appellerat starkt på 
Kellgren och Gustaf den Tredje. På något sätt blir väl ändå effekten av detta snarast en 
illusion av att flera stycken recitativ går in i och överlappar med varandra. Draget till sin 
spets blir därför det franska recitativet i längden till en så kallad recitativscen, då det 
uppfyller det totala utrymmet inom en hel scen. 
 
RecitativScenen. En recitativscen är min egen benämning för ett genomkomponerat 
recitativ, som upptar en hel scen i operan.  
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Norrbys och Christians Min flotta väntar dem, utgör den första aktens sjätte scen, och är 
det första exemplet på en så kallad recitativscen i Gustaf Wasa (Fig. 3a). Scenen leder 
dessutom utan avbrott rätt in i följande scens recitativ.  
 
 
 
 
 
 
 
Den andra aktens femte scen är det andra exemplet på en recitativscen i operan: Gustafs 
I stridsmän! (Fig. 3b). Denna recitativscen är dessutom ihopkopplad med det tidigare 
musikaliska scenkomplexet.  
 
 
 
 
 
 
Den tredje aktens fjärde scen utgöres av Officerens och Christians Ack herre! (Fig. 3c). 
Detta är operans tredje exempel på en recitativscen, som dessutom utan avbrott både 
kommer ur föregående scens recitativ och leder in i följande recitativscen ‐ Officerens 
och Christians Fly, Konung! (Fig. 3d) ‐ varefter alla lämnar scenen.  
 
 
 
 
 
 
 
Totalt finnes alltså icke mindre än fyra exempel på en recitativscen i operan, varav två av 
dessa är ihopkopplade med ett föregående stycke och två leder rakt in i det stycke, som 
följer. RecitativScenen tager därför skapnaden av ett oerhört långt franskt recitativ, som 
sträcker sig i tiden över en hel scen, och ibland även ännu längre än så. Just denna 
formtyp är väl därmed, också det närmaste man över huvudtaget kan komma den 
karaktär, som den talade teaterns drama besitter, fast här mitt i en opera och 
ackompanjerad utav en orkester: Ingenting av musikalisk briljans finnes längre kvar 
ibland dessa delar och till detta kommer den totala avsaknaden av den lyriska 
sångmelodin. En sådan scen kräver ett oerhört skarpsinne i levererandet av texten för 
att icke publiken skall bli helt uttråkad, då denna formtyp till skillnad ifrån andra saknar 
både vackra melodier och ekvilibristiska utsvävningar för sångarna att luta sig emot. 
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Airen. Enligt Charles Dill kan airen beskrivas, såsom en väldigt enkel tonsättning av 
librettots text ”utan något vidare användande av melismer”. Dessutom, så avslutas airen, 
så gott, som alltid med en tonal helkadens (Dill, 2013, 3. The French operatic ‘air’, 1650–
1800). Nigel Fortune beskriver 1700-talsairen, såsom ”en enkel, opretentiös sång” 
(Fortune, 2013, 1. The term). 
 

 
 
 
 
 
 
I den första aktens nionde och avslutande scen finnes operans första exempel på en air, 
som är instrumenterad för stråkar, klarinett, horn och fagott. Detta är Christinas Från 
thronen uti bojor sänkt skriven i c‐moll, fyra fjärdedels takt och med tempobeteckningen 
Larghetto con molto espressione (Fig. 4a). Detta är en air med tvenne olika taktartsbyten 
till trenne åttondelstakt respektive tvenne fjärdedelstakt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den andra aktens tredje scen, så återfinnes operans andra och sista exempel på en air, 
denna gång för tvenne sångare – Det vill säga en duett emellan Christina och Gustaf ‐ Om 
ödets dommar innebära – som är orkestrerad för stråkar, oboer och fagotter (Fig. 4b). 
Den är skriven i B‐Dur, fyra fjärdedelstakt och med tempobeteckningen Andante 
sostenuto. Denna fristående duett ‐ den enda i operan ‐ inledes med en jättelång 
soloharang utav Gustaf Wasas Moder, som bland annat byter både taktart till tre 
åttondelstakt, liksom tempobeteckning till Allegretto mitt i innan Gustaf själv instämmer 
i sången. Totalt finnes alltså icke mindre än tvenne exempel på en air i operan, varav den 
ena är skriven för en sångare och innehåller tvenne taktartsbyten emedan den andra i 
stället är skriven för tvenne sångare, liksom innehåller både ett byte av taktart och ett 
byte av tempo. Airen är alltså den formtyp, som inom den franska operatraditionen 
utgör stommen för de sångnummer, som däribland finnes. Den har sin motsvarighet i 
den italienska ariaformen, som utgör en liknande grundmall för denna tradition dock 
med den skillnad att, liksom den franska traditionen överlag tenderar att artikulera 
texten med hjälp av allahanda förskjutningar i fråga om karaktär, tempo, taktart och 
dylikt, så gör också airen detta i mycket högre grad än arian. Jag väljer därför att 
kategorisera dessa former utifrån just dessa parametrar. Måhända kan denna skillnad i 
musikalisk språkbehandling stamma ur det faktum att de franska kontra de italienska 
språkens uttrycksmedel skilja sig på just den punkten. Det vill säga å ena sidan rörande 
en rent rytmisk intonation av språket i tid kontra en mer melodisk sådan i ton. Med 
detta i åtanke är väl steget emot det extrema i denna dikotomi påvisandet av det 
fristående sångnumret kontra den genomkomponerade recitativscenen, såsom 
flaggskeppen för vardera musiktraditioner. Detta är självklart ett extremt övertydligt 
exempel, men faktum kvarstår att allt ändå pekar i denna riktning. 
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Koralen. Koralen är ytterligare en fransk formtyp, som kan återfinnas i Gustaf Wasa. 
Den har formen av ett fristående stycke, som är skrivet för en kör, i denna opera oftast 
bestående av allehanda Danske och Svenske Soldater samt vanligtvis ackompanjerad av 
stråkarna och eventuellt andra delar av orkestern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det första exemplet på en fristående koral i Gustaf Wasa återfinnes i den första aktens 
andra scen ‐ O gud – som är orkestrerat för stråkar, oboer och fagott (Fig. 5a). Den är 
skriven i c‐moll, tre fjärdedelstakt och med tempobeteckningen Andante espressivo. 
Denna korta koral går sedan utan avbrott rätt in i nästkommande scens recitativavsnitt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I den första aktens fjärde scen återfinnes operans andra koralexempel ‐ Förkunnom högt 
vår hjeltes ära! – som är orkestrerat för stråkar, oboer, tvenne horn, trumpeter och 
pukor (Fig. 5b). Denna koral är skriven i operans huvudtonart D‐Dur, tre fjärdedelstakt 
och med tempobeteckningen Allegro.  
 
 
 
 
 
 
Det tredje exemplet på en koral i operan finnes precis i slutet av den tredje aktens tredje 
scen ‐ Skyndom, skyndom i gevär! – och är orkestrerat för stråkar och oboer (Fig. 5c). 
Kören befinner sig då bakom teatern, varpå stycket sedan leder rätt in i nästa scen.  
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Det fjärde och sista exemplet på en fristående koral i operan återfinnes i operans 
slutscen (III: 12) ‐ Lefve den hjelte som Sverge förlossat – och är orkestrerat för stråkar, 
pickolaflöjt, oboe, tvenne horn, trumpeter och pukor (Fig. 5d). Den är skriven i 
huvudtonarten D‐Dur, fyra fjärdedelstakt och med tempobeteckningen Allegro. Detta är 
en fransk koral med en tempoförändring till Adagio i mitten. N.B. att stycket inledes med 
icke mindre än fem parallellförda sextackord. Denna satsteknik kallas för övrigt faux 
bourdon, och härstammar, också den ur den franska musiktraditionen. Brian Trowell 
beskriver fenomenet, som sådant (fritt översatt ifrån engelska): 
 
 Den tidigaste metoden var att... sjunga samma toner samtidigt fast en kvart 
 ner, vilket mer eller mindre skapade kedjor av vad vi i dag skulle kalla 
 sextackord... 
 

(Trowell, 2017, 1. The term in musical sources) 
 
Totalt finnes alltså icke mindre än fyra exempel på en koral i operan, varav en av dessa 
byter tempo en gång och två leder rakt in i efterföljande stycke. Koralen är den formtyp, 
som enligt traditionen säges (tillsammans med arian och recitativet) vara ursprunget till 
hela den klassiska operans tillblivande under 1600-talet, nämligen, den form i, vilken 
det grekiska dramat skall ha framförts under antiken av både försångare och kör. Med 
detta i åtanke, så får man väl antaga att dess funktion även i modern tid spelar en 
liknande roll, det vill säga som en kommentator till det, som försångaren vill förmedla 
till publiken och huru denne faktiskt förmedlar detta i ord. Likt änglakören i himmelen 
är också tanken att operakören skall uttrycka det, som ingen annan kan. Med översikt på 
jordens och människans missöden ljuda dess stämmor över land och rike, tid och rum. I 
just denna opera Gustaf Wasa spelar Kören rollen, såsom Soldater på bägge sidor i 
kampen emellan rött och blått, vitt och gult, danskt och svenskt. De gör det på olika 
ställen i OperaHuset och förmedlar därigenom känslan av att publiken befinner sig mitt i 
kaoset, mitt i kriget, mitt i dimman vandrandes emellan hopp och förtvivlan. 
 
KoralScenen. En koralscen är min egen benämning på en genomkomponerad koral, 
som upptar en hel scen i operan.   
 
 
 
 
 
 
 
Den andra aktens åttonde scen inledes med det enda exemplet på en koralscen i operan ‐ 
Dig Gustaf (Fig. 6). Den är orkestrerad för stråkar, flöjter, oboe och tvenne horn, samt 
skriven i G‐Dur, sex åttondelstakt och med tempobeteckningen Allegretto. Totalt finnes 
alltså ett enda exempel på en koralscen i operan. Denna formtyp är en hel scen 
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bestående utav ett enda stycke – en koral, och koralen är i sin tur, som sagt uråldrig i sin 
form, såsom kommenterande på ett dramatiskt händelseförlopp. KoralScenens funktion 
i operan blir därmed att föra ett långt parti förklarande text inför åskådarskaran i rent 
narrativ bemärkelse, och därigenom också upplysa demsamma om det, som kanske icke 
sedan förut är helt genomlyst igenom de enskilda karaktärernas replikskiften och 
kommentarer. Kören spelar rollen, såsom berättare, och detta giver författaren en 
möjlighet att förklara sig och sina karaktärers olika vedermödor i sak. Man kan rent av 
säga att Kören faktiskt för författarens talan i stort och den stora koralscenen blir då till 
dess Krönika. Både Kellgren och Gustaf den Tredje delar på denna författareroll i 
operans tillblivande, och med detta i åtanke borde rimligtvis koralscenen, också ha haft 
en central betydelse för demsamma. 
 
Fanfaren. Enligt Edward H. Tarr definieras formtypen fanfar av samtiden, såsom ”en 
kort och livlig sats med många återupprepade toner”. Han påpekar även att detta är 
särskilt, så inom den franska musiktraditionen (Tarr, 2013, Fanfare). 
 
 
 
 
Det enda exemplet på en fanfar i Gustaf Wasa är den, som inleder den andra aktens 
andra scen, och är orkestrerad endast för trumpeter inne på teatern (Fig. 7). Den är 
skriven i C-Dur och fyra fjärdedelstakt. Totalt finnes alltså ett enda exempel på en fanfar 
i operan. Fanfaren är traditionellt en del av den europeiska militärmusiktraditionen, där 
den antingen leder ett tåg av Soldater i fält alternativt hälsar dem välkomna åter ifrån ett 
sådant uppdrag. Den kan också fungera, som rent ceremoniell musik i samband med 
Furstliga Firanden och Högtider. I Gustaf Wasa fyller den samtidigt bägge av dessa 
tvenne funktioner, i den mån att dess trumpeter påkallar uppmärksamheten om 
Konungens närvaro, liksom Häroldens adresserande av denne, men också i en stund av 
påtagligt och regelrätt krig emot annan makt. Eftersom Gustaf den Tredje själv besitter 
samma ämbete, som Gustaf Wasa en gång också gjorde, borde väl rimligtvis samma 
fanfar också ljuda symboliskt i tiden, såsom en hyllning även till denne Monark vid 
uruppförandet i det nya OperaHuset 1786. Just i och med detta blir dramat till 
verklighet, då det å nyo må smidas planer på en möjlig invasion av samma land. 
 
Marschen. Erich Schwandt påpekar att de flesta franska 1700-talsmarscherna äro 
skrivna enligt ”den vanliga tvåtaktscellen” men att en del marscher även äro skrivna i 
ojämna taktarter (Schwandt, 2013, 1. The military march to the 1820s). 
 
 
 
 
 
 
 
Det enda exemplet på en fristående marsch i Gustaf Wasa inleder den första aktens 
fjärde scen, och är orkestrerad för stråkar, flöjter, oboer, tvenne horn, trumpeter och 
pukor (Fig. 8). Den är skriven i operans huvudtonart D‐Dur, fyra fjärdedelstakt och med 
beteckningen Marche maestoso. Totalt finnes alltså ett enda exempel på en fristående 
marsch i operan. Marschen stammar, alltså ur den europeiska militärmusiktraditionen, 
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där den traditionellt fungerar, såsom takthjälp åt marscherande trupper på väg till ett 
slagfält. De vanligaste instrumenteringarna voro i dessa sammanhang trummor och 
pipor, men också andra relativt lättburna blåsinstrumenter voro möjliga att kombinera 
med slagverken, såsom exempelvis trumpeter och horn. I Gustaf Wasa är den fristående 
marschen instrumenterad på precis ett sådant sätt. 
 
Baletten. Alexander Silbiger beskriver den italienska chaconnen såsom ”Den lekfulla, 
ombytliga” medan den franska chaconnen i stället beskrives såsom ”en mer 
kontrollerad, ståtlig dans” (Silbiger, 2013, 4. France). Enligt Meredith Ellis Little är 
gavotten en folkdans, som har sitt ursprung i områdena kring Baskien, Basse-Bretagne 
och Provence (Little, 2013, Gavotte).  Little beskriver tamburinen såsom ”ett under 
1700-talet franskt karaktärs-stycke troligen baserat på en provensalsk folkdans 
ackompanjerad av pipa och trumma” (Little, 2017, Tambourin (i)). 
 
 
 
 
 
 
 
Den första baletten i Gustaf Wasa återfinnes i den första aktens fjärde scen ‐ Pas de Deux 
a L’Espagnol ‐ och är orkestrerad för både stråkar och flöjt (Fig. 9a). Den är skriven i h‐
moll, trenne fjärdedelstakt och med tempobeteckningen Andante grave.  
 
 
 
 
 
 
En andra spansk balett följer i samma scen (I, 4) ‐ Pas de Quatre a L’Espagnol ‐ och är 
orkestrerad för både stråkar och oboer (Fig. 9b). Den är skriven i G‐Dur, tre fjärdedels-
takt och med tempobeteckningen Andante. Den har också ett flöjtsolo i g-moll innan 
inledningen sedan repriseras.  

 
 
 
 
 
Så avslutar då Naumann samma scen med operans tredje balett - En polonäs, som är 
orkestrerad för stråkar, flöjter, oboer, tvenne horn, trumpeter och pukor (Fig. 9c). Den 
är dessutom skriven i operans huvudtonart D‐Dur och trenne fjärdedelstakt. 
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Det fjärde exemplet på en balett i operan dyker upp i den andra aktens sjunde scenen 
och är orkestrerat för stråkar, flöjter, tvenne horn, klarinett samt fagott (Fig. 9d). Det är 
skrivet i Ess‐Dur, trenne fjärdedelstakt, med tempobeteckningen Larghetto, och skall 
spelas Da Capo. 
 
 
 
 
 
 
Operans femte balett följer sedan i samma scen (II: 7), och är orkestrerad för stråkar, 
flöjter, klarinett och fagott (Fig. 9e). Den är dessutom skriven i B‐Dur, fyra fjärdedels-
takt och med tempobeteckningen Andante.  
 
 
 
 
 
Efter denna följer operans sjätte balett i samma scen (II: 7), som är orkestrerad för 
stråkar, klarinett och fagott (Fig. 9f). Den är också skriven i B‐Dur och fyra fjärdedels-
takt.  
 
 
 
 
 
Därefter följer operans sjunde balettstycke i samma scen (II: 7), som är orkestrerat för 
stråkar, oboe, fagott, flöjter och tvenne horn (Fig. 9g). Det är skrivet i F‐Dur, fyra 
fjärdedelstakt och med tempobeteckningen Allegretto.  
 
 
 
 
 
 
 
Det åttonde balettexemplet i operan följer sedan i samma scen (II: 7), och är orkestrerat 
för stråkar, oboer och trumpeter (Fig. 9h). Det är skrivet i C‐Dur, tre fjärdedelstakt och 
med tempobeteckningen Andante. 
 
 
 
 
 
 
Därefter följer operans nionde balettstycke i samma scen, som är orkestrerat för stråkar, 
oboer och tvenne horn (Fig. 9i). Det får då avsluta denna scen med ett sista i raden av 
icke mindre än sex balettstycken för att uttrycka Gustaf Wasas dröm om den kommande 
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segern emot Danskarne. Den är skriven i c‐moll, fyra fjärdedelstakt och med 
tempobeteckningen Allegro.  
 
 
 
 
 
 
Så kommer då Naumanns avslutande baletter i operans slutscen (III: 12). Det börjar med 
operans tionde balett, som är orkestrerad för stråkar och flöjter (Fig. 9j). Den är 
dessutom skriven i d‐moll, fyra fjärdedelstakt och med tempobeteckningen Andante.  
 
 
 
 
 
 
Operans elfte balett återfinnes i samma scen (III: 12), och är en tamburin, som är 
orkestrerad för stråkar, oboe, pickolaflöjt samt fagotter (Fig. 9k). Den är dessutom 
skriven i B‐Dur och tvenne fjärdedelstakt.  
 
 
 
 
 
 
 
Operans sista balettnummer avslutar, så samma scen (III: 12), och hela operan likaså, 
vilket består utav tvenne efter varandra följande baletter, varav den första, gavotten, är 
orkestrerad för stråkar, oboe, flöjter, tvenne horn och fagotter (Fig. 9l). Den är dessutom 
skriven i G‐Dur och tvenne fjärdedelstakt.  
 
 
 
 
 
 
Efter denna följer, alltså utan avbrott en chaconne, som är orkestrerad för stråkar, oboe, 
flöjter, tvenne horn, trumpeter och pukor (Fig. 9m). Den är skriven i operans 
huvudtonart D‐Dur och tre fjärdedelstakt. Totalt finnes alltså icke mindre än tretton 
baletter i operan, varav två är spanska, en är polsk, och tre äro till titeln uttalat franska: 
Tamburinen; Gavotten; Och chaconnen. Resterande baletter äro i de flesta fall betitlade 
med endast en tempobeteckning, men eftersom baletten generellt ändå brukar 
kategoriseras, såsom en säreget fransk formtyp, så kan samtliga trots allt ändå sägas 
tillhöra den franska operatraditionen. Baletten var till och med förbjuden i vissa länder 
under 1700-talet, då denna ansågs vara något säreget franskt, som icke syntes lämpligt 
att anamma och införliva i den inhemska operatraditionen. Att just dans utgör en, så 
pass stor del i den franska musiktraditionen har säkerligen sitt ursprung i att 1600-
talskonungen Ludvig den Fjortonde besatt en nästintill outtömlig fascination och 
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intresse för den klassiska konstformen dans och balett. Han var troligen själv en dansare 
utav rang och icke minst Gustaf den Tredje besatt säkerligen en liknande läggning under 
sin tid vid makten. Versailles utanför Paris var förebilden för mångt och mycket i 
Stockholms kulturliv under 1700-talet och Gustaf den Tredje ville troligen forma Sverige 
enligt fransk modell till det land, som med ett rikt kulturliv även blomstrar under svältår 
och folklig misär. Därför valde han bland annat att införa importförbud på lyxvaror ifrån 
utlandet och i stället premiera det inhemska folkets produktioner av egna varor, vilket 
också fick till följd att den svenska nationella stilen började växa fram, såsom en 
avfälling på det franska modet, men med andra inhemska influenser ifrån förr. Troligen 
var arbetet med de båda operorna Gustaf Wasa samt Gustaf Adolf och Ebba Brahe 
Konungens väg till det svenska i musiken på ett liknande sätt, dock alltid med en fot kvar 
i den franska traditionen. 
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ITALIENSKA FORMTYPER. 
 
Italiensk opera. Enligt Noiray och Strohm kan italiensk opera beskrivas, såsom ”fin 
sång och spektakulära scenografier”. De påpekar dessutom att denna genre essentiellt 
bygger på ”anpassningar till populär smak, konventioner eller stjärnsångare” (Noiray 
och Strohm, 2013, 1. Views of 18th ‐ century opera).  Italiensk opera är enligt Noiray och 
Strohm oftast uppbyggd enligt följande schema: Individuella och kollektiva sångnummer 
(arior och ensembler), som kontrasteras utav ”den omgivande sjungna dialogen”, det vill 
säga recitativet. Detta med tillägget sedan 1720-talet av genomkomponerade finaler i 
slutet av varje akt (Noiray och Strohm, 2013, 2. Social practice, (ii) Genres). Brown 
beskriver Glucks senare operor, såsom ”reformverk” (Brown, 2013, 8. Early Italian 
operas). Gluck skriver själv följande i förordet till Calzabigis libretto för operan Alceste 
(fritt översatt ifrån engelska): 

 När jag skulle skriva musiken till ’Alceste’ så var mitt mål att frigöra den 
 ifrån alla former av misshandel, som antingen kommer ur allehanda 
 sångares fåfänga eller kompositörers överdrivna självgodhet, som under 
 lång tid har missformat den italienska operan, och därmed också förstört 
 det som kunde ha varit ett lysande och vackert spektakel. 
 

(Brown, 2013, 11. Italian reform operas) 
 
Noiray och Strohm påpekar därutöver att det under 1700-talet existerade tvenne 
samtida typer av operatraditioner i Europa: Å ena sidan den seriösa hovoperan med 
fristående sångnummer och däremellan tonsatta recitativ, oftast skrivna på något av 
hovspråken italienska eller franska; Samt å den andra sidan den komiska 
folkoperatraditionen, som inkluderade fristående sångnummer med däremellan talad 
dialog, alltid skrivna på landets eget hemspråk (Noiray och Strohm, 2013, 2. Social 
practice, (ii) Genres). Eftersom Gustaf Wasa å ena sidan innehåller just tonsatta recitativ, 
och, som dessutom är producerad helt på uppdrag utav Konungen själv, emedan den 
samtidigt också har ett libretto, som å andra sidan är skrivet på landets eget hemspråk 
svenska, så torde man väl kunna kategorisera operan, såsom en seriös hovopera, men, 
som ändå besitter vissa folkliga inslag - En så kallad nationalopera. 
 
Det italienska recitativet. Enligt Monson och Westrup kan 1700-talets italienska 
recitativ återfinnas, såsom tvenne olika sorter, där den ena sorten bygger på mer eller 
mindre emotionellt starka textstycken, som uttrycker ett eller flera sinnestillstånd hos 
karaktären i fråga och det andra i stället bara för operans handling framåt i rent narrativ 
bemärkelse. De påpekar dessutom att recitativen ofta kompositionstekniskt sett följer 
antingen ett eller flera av följande standardmönster i fråga om moduleringsvägar fram 
till nästkommande nummer: ”Mellandominantskedjor”, andra typer av ”ackordföljds-
kedjor” alternativt ”sammanlänkningen av parallella dur‐ och mollharmonier” (Monson 
och Westrup, 2013, (i) History).                                                     

                                                          
                                  

 
 
 
 



~ 23 ~ 
 

Det första exemplet på ett italienskt recitativ i Gustaf Wasa är Christians Sen mer än 
sexton år ur den första aktens fjärde scen (Fig. 10a). Det saknar allahanda takt- och 
tempoförändringar, och är ackompanjerat av endast stråkarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Det andra exemplet på ett italienskt recitativ i operan är Christinas Försynen vare lof, 
som inleder den första aktens åttonde scen (Fig. 10b). Det saknar, likaså allahanda takt- 
och tempoförändringar, och är ackompanjerat av endast stråkarna. 
 
 
 
 
 
 
 
Senare i samma scen, så återfinnes Christians och Christinas Jag blott kan ömka och 
beklaga ett utbrott, som slutar med att Christian går och lämnar scenen (Fig. 10c). Detta 
är det tredje exemplet på ett italienskt recitativ i operan här dock med flera karaktärer, 
som samtalar i dialog med varandra. Det saknar, likaså allahanda takt- och 
tempoförändringar, och är ackompanjerat av endast stråkarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I nästkommande scen (I: 9), så återfinnes det fjärde exemplet på ett italienskt recitativ i 
operan: Det vill säga Christinas, Norrbys och Cecilias Ack! (Fig. 10d). Det saknar, likaså 
allahanda takt- och tempoförändringar, och är ackompanjerat av endast stråkarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det femte och sista exemplet på ett italienskt recitativ i operan är Gustafs och Norrbys 
vapendragares Men ack! ur den tredje aktens tolfte och sista scen tillika operans slutscen 
(Fig. 10e). Det saknar, likaså allahanda takt- och tempoförändringar, och är 
ackompanjerat av endast stråkarna. Totalt finnes alltså icke mindre än fem olika 
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exempel på ett italienskt recitativ i operan, varav två av dessa innefattar endast en 
sångares monolog till publiken emedan resterande trenne recitativ i stället innefattar 
tvenne sångare i dialog med varandra. Det italienska recitativet utgör tillsammans med 
sin vapendragare arian, de tvenne huvudpelare, vilka vaktar ingången till den italienska 
operatraditionens tempelbyggnad. De symboliserar var och en tvenne åtskilda aspekter 
av den italienska operans gestalt nämligen å ena sidan dess rent narrativa del, där den 
talade dialogen har allt fokus och står i centrum – recitativet - och å andra sidan dess 
mer performativa del, där i stället den lyrisk-ekvilibristiska skönsången har allt fokus 
och står i centrum – det vill säga sångnumret eller ariaformen kallad. Recitativformen 
har sin motpart i den europeiska folkoperatraditionens talade dialogavsnitt. Att just få 
tillåtelse att använda sig av recitativ i en opera var under 1700-talet i princip förbehållet 
hovstaterna. I hovlivet satte man upp seriösa operor, ofta på hovspråken italienska eller 
franska, som då fick innehålla tonsatta recitativ emellan sångnumren. Eftersom Gustaf 
Wasa är just en sådan seriös hovopera, som innehåller tonsatta recitativ, så är det 
särskilt intressant att Gustaf den Tredje i stället väljer att låta den ursprungliga franska 
textversionen översättas till folkets eget hemspråk svenska. Detta gör operan till en 
blandform i sig, det vill säga en blandning av seriös hovopera, men med vissa folkliga 
inslag (till exempel dess svenska libretto), som då får symbolisera folkligheten, emedan 
dess många recitativ i stället får bära på och således också fungera, såsom ett 
musikaliskt kungligt sigill.  
 
N.B. att samtliga recitativ i operans slutversion ifrån 1786 äro orkestrerade för stråkar 
av Haeffner på Gustaf den Tredjes uppdrag, och skilja sig därmed ifrån Naumanns 
version ifrån 1783, där de i stället voro skrivna för klavérackompanjemang. 
 
Arian. Marita P. McClymonds beskriver 1700-talsarian, såsom ”huvudverktyget för att 
uttrycka känslor i både den teatraliska, den sakrala och den sekulära, musiken i Italien” 
(McClymonds, 2013, 4. 18th Century). Fortune påpekar dessutom att arian under 1700-
talet ”ofta var en komplex, högt utvecklad form” (Fortune, 2013, 1. The term). 
 
 
 
 
 
 
Det första exemplet på en fristående aria i Gustaf Wasa är Genom visdom, mod och styrka 
hämtad ur den första aktens fjärde scen och framförd av ”en främmande mansröst” (Fig. 
11a). Denna extremt korta aria (endast 27 takter lång) är orkestrerad endast för 
stråkarna, skriven i G‐Dur, trenne fjärdedelstakt och med tempobeteckningen Allegretto. 
Den saknar dessutom allahanda takt- och tempoförändringar. 
 
 
 
 
 
 
I samma scen (I: 4) återfinnes, också det andra exemplet på en aria i operan ‐ Du trygg 
på stridens bana – som är instrumenterat likaså för ”en okänd mansröst” och stråkar 
(Fig. 11b). Också detta exempel är en väldigt kort aria (med exakt lika många takter, som 
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den förra), och är skriven i A‐Dur, tvenne fjärdedelstakt, liksom den tidigare, också 
denna med tempobeteckningen Allegretto. Den saknar dessutom allahanda takt- och 
tempoförändringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I den andra aktens tredje scen återfinnes det tredje exemplet på en aria i operan, 
nämligen Gustafs Gå, säg, att under fjättrar böjd, som är orkestrerat för stråkar, oboer 
och tvenne horn (Fig. 11c:1). Det är skrivet i F‐Dur, fyra fjärdedelstakt och med 
tempobeteckningen Allegro. Det saknar dessutom allahanda takt- och tempo-
förändringar, samt finnes i en alternativ version skriven i trenne fjärdedelstakt, och med 
tempobeteckningen Andante maestoso (Fig. 11c:2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I den andra aktens sjunde scen, så finner man de fjärde och femte exemplen på en aria i 
operan, det vill säga den Svenska Skyddsängelns tvenne, på varandra följande, separata 
arior, som båda äro typexempel på italiensk operakonst, varav den första ‐ Strid, Hjelte 
strid ‐ är orkestrerad för stråkar, oboer, trumpeter, tvenne horn och fagotter (Fig. 11d). 
Den är skriven i F‐Dur, fyra fjärdedelstakt och med tempobeteckningen Allegro. Den 
saknar dessutom allahanda takt- och tempoförändringar. 
 
 
 
 
 
 
Skyddsängelns andra aria i samma scen (II: 7) är, alltså det femte exemplet på en 
fristående aria i operan ‐ Glada drömmars lätta tropp – och är orkestrerat för stråkar, 
flöjter och fagotter (Fig. 11e). Det är skrivet i C‐Dur, tvenne fjärdedelstakt och med 
tempobeteckningen Allegretto. Det saknar dessutom allahanda takt- och 
tempoförändringar. 
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Operans sjätte och sista aria återfinnes i den tredje aktens öppnings-scen ‐ Christjerns 
Förmätne Gustaf fruckta! – vilken är orkestrerad för stråkar, oboer och fagotter (Fig. 
11f). Den är skriven i g‐moll, fyra fjärdedelstakt och med tempobeteckningen Allegro 
furioso. Den saknar dessutom allahanda takt- och tempoförändringar. Totalt finnes alltså 
icke mindre än sex arior i operan, varav alla utom en är skriven i en durtonart, alla utom 
en har en snabb tempobeteckning, och fyra utav sex är skrivna i en jämn taktart. Med 
andra ord, så är det jämna, snabba och glada arior, som man finner, som mest i operan. 
Den parameter, som får mig att kategorisera dessa fristående stycken (både recitativ och 
arior), såsom tillhörande den italienska operatraditionen är det faktum att de alla sakna 
allahanda takt- och tempoförändringar. För att konkludera detta avsnitt, så är arian, som 
sagt den italienska operatraditionens andra pelarstod näst recitativet, och den formtyp, 
vilken utgör grundmallen för allahanda sångnummer ifrån den enklaste utav solosånger 
till det mest komplicerade av ensemblestycken. Den fungerar för övrigt allt, som oftast, 
såsom en katalysator, där karaktärerna får giva utlopp för sina egna tankar och känslor. 
Tiden kan sägas upphöra vid dess början för att sedan återupptagas vid dess slut. 
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KOMBINATIONER AV FRANSKA OCH ITALIENSKA FORMTYPER. 
 

Fransk kontra italiensk opera. Monson och Westrup särskilja franska ifrån italienska 
recitativ igenom att påpeka den franska stilens förkärlek för ”metrisk frihet” och att 
tonsättare i denna tradition låter artikulera texten igenom användandet av ”rytm och 
cesur”, emedan den italienska konventionen i stället säger att man artikulerar texten 
igenom ”harmonisk förändring och paus i sångstämman” (Monson och Westrup, 2013, 
(i) History). Dill påpekar att man på vissa håll under 1700-talet kritiserade airen för 
”dess brist på variation i jämförelse med det italienska nummerformatet” emedan man i 
stället på andra håll hyllade ”dess emfas på den poetiska texten”. Han menar också att 
det långsamt falnande intresset för formtypen air och för fransk opera generellt under 
det sena 1700-talet faktiskt sker till förmån för arians och den italienska operans 
frammarsch under samma tid (Dill, 2013, 3. The French operatic ‘air’, 1650–1800). Detta 
är synnerligen intressant med tanke på Gustaf den Tredjes och Kellgrens fäbless för just 
fransk opera i arbetet med Gustaf Wasa. Kanske var då Naumann mer i samklang med de 
samtida musikimpulserna på kontinenten, som i stället verkar ha förespråkat använ-
dandet av italienska fristående sångnummer och recitativ framför användandet av både 
franska formtyper (undantaget uvertyrformen, såsom inlednings-stycke till många verk) 
och allahanda kombinationsformer (förutom under finalscenerna i varje akt). 
 
Di attacca-recitativet. Den första typen av kombinationsformer, som jag har kunnat 
skönja i Gustaf Wasa är fristående recitativ, som är menade att framföras Di attacca, det 
vill säga utan avbrott.  
 
 
 
 
 
 
 
Det enda exemplet på ett sådant recitativ i operan är Norrbys och Christjerns recitativ, 
som inleder den tredje aktens andra scen: Jag upfylt har de bud, som skall framföras Di 
attacca subito il Duetto, det vill säga utan avbrott och sammanlänkat med den 
efterkommande duetten (Fig. 12). För mig blir det tydligt i genomgången av dessa 
formtyper att Di attacca-recitativet möjligen kan vara ursprunget till idén om det 
genomkomponerade operaverket, genom att på det enklaste utav sätt länka samman 
tvenne olika formtyper (recitativet och sångnumret) med varandra, och på så sätt också 
överbrygga en glipa däremellan. Eftersom just recitativet i form av sin narrativa 
karaktär icke inbjuder till någon efterföljande applåd eller dylikt, så kan man väl avfärda 
denna hypotes, som nonsens, men ur ett rent idéhistoriskt perspektiv, så tycker jag ändå 
att det kännes litet relevant i sammanhanget. 
 
Blandformen. Blandformen är ett av mina egna begrepp, rörande ett mer eller mindre 
långt genomkomponerat musikstycke, som återfinnes mitt ibland andra stycken inom en 
och samma scen, och, som utgöres utav någon sorts blandning av allahanda recitativ‐, 
aria‐, ensemble– och köravsnitt.  
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I den första aktens fjärde scen återfinnes det första exemplet ur operan på en, så kallad 
blandform (Fig. 13a). Det heter Må mitt beröm de slagnas blygd, och är orkestrerat för 
stråkar, oboer och fagott. Det består av Christjerns inledande aria‐avsnitt, som är skrivet 
i A‐Dur, fyra fjärdedelstakt och med tempobeteckningen Allegro. Detta följes sedan utav 
ett koralavsnitt, som är orkestrerat för stråkar, oboer, trumpet, tvenne horn och pukor. 
Det är skrivet i operans huvudtonart D‐Dur, trenne fjärdedelstakt, samt, liksom det förra 
avsnittet med tempobeteckningen Allegro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det andra exemplet på en blandform i operan är det, som återfinnes i den första aktens 
åttonde scen - Du vålnad af en vördad maka! – och är orkestrerat för stråkar, flöjter och 
tvenne horn (Fig. 13b). Det är skrivet i F‐Dur och fyra fjärdedelstakt, med insatser för 
både Kören liksom för Soprankvartetten - Christina, Cecilia, Margaretha och Anna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det tredje exemplet på en blandform hittas i den första aktens nionde och sista scen ‐ 
Kärlek för en fosterbygd! – som är orkestrerat för stråkar, oboe, klarinetter, fagotter och 
tvenne horn (Fig. 13c). Det är skrivet i B‐Dur, trenne fjärdedelstakt och med 
tempobeteckningen Andante. Det börjar med ett kvintettavsnitt emellan Sopranerna 
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Christina, Cecilia, Margaretha och Anna, samt Basen Norrby, som sedan blir till ett 
recitativ för Christina i fyra fjärdedelstakt, och, som sedan avslutas precis, såsom det 
började med tempobeteckningen Andante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Det fjärde exemplet på en blandform i operan är Om ingen Svensk man ur den andra 
aktens öppnings-scen, som är orkestrerat för stråkar och oboer (Fig. 13d). Det är skrivet 
i G‐Dur, fyra fjärdedelstakt och med tempobeteckningen Allegro. Det inledes med 
Sparres aria-avsnitt och avslutas sedan med ett avsnitt för Kören. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I samma scen (II: 1) återfinnes det femte exemplet på en blandform i operan (Fig. 13e). 
Det heter Ädla skuggor, vördade fäder och är orkestrerat för stråkar, klarinett, tvenne 
horn, fagott och pukor. Det är skrivet i Ess‐Dur, fyra fjärdedelstakt och med 
tempobeteckningen Andante. Det inledes med ett aria‐avsnitt för Gustaf, vilket sedan 
övergår i ett avsnitt för Kören. Ivarsdotter påpekar att: ”Denna koral är den mest kända 
delen av operan och den hade, ända in i 1800‐talet status som Sveriges nationalhymn.” 
(Ivarsdotter, 2006, sidorna 62‐63) 
 
 
 
 
 
 
 
Det sjätte exemplet på en blandform i operan är Hvad ljuflig dröm!, som inleder den 
andra aktens nionde och sista scen, och är orkestrerat för både stråkar, flöjter och 
tvenne horn (Fig. 13f). Det är skrivet i C‐Dur, trenne fjärdedelstakt och med 
tempobeteckningen Larghetto. Det börjar med ett kort aria‐avsnitt för Gustaf, men, som 
efter fjorton takter i stället övergår i ett mycket längre recitativavsnitt med tvenne 
orkestrala mellanspel, och, som innehar den långsamma tempobeteckningen Adagio följt 
utav ett senare betydligt snabbare Allegro. Detta avrundas sedan av ett längre orkester-
avsnitt i operans huvudtonart D‐Dur.  
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Det sjunde exemplet på en blandform i operan inleder den tredje aktens öppnings-scen ‐ 
Hvar är jag? – och är orkestrerat för stråkar, oboer samt tvenne horn (Fig. 13g). Det är 
skrivet i d‐moll, fyra fjärdedelstakt och med tempobeteckningen Allegro agitato. Det 
inledes med ett instrumentalt arialiknande förspel, men blir sedan till ett recitativavsnitt 
vid Christjerns första insats, som sedan övergår i flertalet aria‐ och recitativavsnitt vart 
efter annat, samt med bland annat en tempoförändring till Andante vid ett av dessa 
tillfällen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I nästa scen (III: 2) återfinnes det åttonde exemplet på en blandform i operan (Fig. 13h). 
Det heter Hvad!, och är orkestrerat för stråkar, oboer, tvenne horn samt fagotter. Det är 
skrivet i Ess‐Dur, fyra fjärdedelstakt och med tempobeteckningen Allegro. Det är i 
princip en duett skriven för Christjern och Norrby, men med allahanda inflikade 
recitativavsnitt bland annat, då Vakten kommer in på scenen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta stycke leder därefter helt utan avbrott rakt in i den påföljande scenens (III: 3) 
blandform vid namn Ur den mörka grafvens boning, vilken är orkestrerad för stråkar, 
trenne tromboner, klarinett och fagott (Fig. 13i). Den är skriven i f‐moll, fyra 
fjärdedelstakt och med tempobeteckningen Andante. Stycket inledes med en duett 
emellan De Två Ribbingarnas Skuggor, som sedan försvinna, varpå Sten Stures Skugga i 
stället gör en insats innan det hela övergår i ett köravsnitt för Alla Skuggorna, som är 
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orkestrerat för stråkar, oboe, klarinett, trenne tromboner och fagotter. Detta är skrivet i 
d‐moll, fyra fjärdedelstakt och med tempobeteckningen Allegro. I det följande, så 
altererar Sten Stures Skugga med Kören, Joachim Brahes Skugga och Eric Wasas Skugga. 
Därefter övergår stycket slutligen i ett köravsnitt orkestrerat för stråkar, oboe, klarinett 
och trenne tromboner. Detta är skrivet i fiss‐moll och trenne fjärdedelstakt. Stycket 
avslutas sedan med att Alla Skuggorna lämna scenen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Det tionde exemplet på en blandform i operan inleder den tredje aktens tionde scen (Fig. 
13j). Soldater! heter det, och är orkestrerat för stråkar, klarinetter, fagott, trumpeter 
samt pukor. Det är skrivet i operans huvudtonart D‐Dur och fyra fjärdedelstakt. Det 
inledes med ett recitativavsnitt för Gustaf, som sedan blir till en marsch inne på teatern. 
Stycket är dessutom sammankopplat med det föregående musikaliska scenkomplexet.  
 
 
 
 
 
 
I operans slutscen (III: 12) återfinnes det elfte och sista exemplet på en blandform i 
operan (Fig. 13k). Det heter Kom, Gustaf kom, och är orkestrerat för stråkar, flöjt, oboe 
samt tvenne horn. Det är skrivet i G‐Dur, fyra fjärdedelstakt och med tempobeteck-
ningen Allegro. Det inledes med ett aria‐avsnitt för Christina, som sedan kommenteras 
utav Kören, varpå Christina gör ytterligare en insats, som Kören ånyo besvarar. Detta är 
alltså i princip en aria med kommenterande köravsnitt precis, såsom man tänkte sig att 
det en gång för länge sedan hade låtit på de gamla teatrarna i Antikens Grekland. Totalt 
finnes alltså icke mindre än elva olika exempel på, så kallade blandformer i operan, 
varav fyra utav dessa äro blandningar av olika aria- och koralavsnitt, emedan två andra i 
stället äro blandningar av allehanda aria- och recitativavsnitt. Därutöver finnes 
ytterligare ett par fall av andra sorters blandformer med olika kombinationer av både 
aria-, koral- och recitativavsnitt, samt ett enda exempel på en blandform bestående 
enbart av endera recitativ- endera marschavsnitt. Med andra ord en väldig massa 
blandningar av olika sorters ensemblekonstellationer, som kombineras med olika 
instrumentala avsnitt däremellan. Jag kan tänka mig att just detta sett ur ett 
idéhistoriskt perspektiv blir upprinnelsen till tanken om det genomkomponerade 
musikaliska scenkomplexet, som också härefter följer emot slutet av min genomgång, 
såsom den kanske yttersta formen av kombinations-stycken inom den gluckianska 
operatraditionen. 
 
Det musikaliska scenkomplexet. En annan kombinationstyp, som jag har kunnat 
skönja i Gustaf Wasa är något, som jag valt att kalla det musikaliska scenkomplexet. 
Denna formtyp är en helt genomkomponerad scen i operan utan några, som helst 
avbrott bestående av allahanda recitativ‐, aria‐, ensemble– och köravsnitt.  
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Det första musikaliska scenkomplexet i operan är dess öppnings-scen (I: 1) ‐ Himmel hör 
vårt rop uti nöden! ‐ som är en blandning av koral‐, recitativ‐ och tersettavsnitt (Fig. 
14a). Det är orkestrerat för stråkar, oboer, flöjter och fagotter, samt inkluderar insatser 
både för Kören, liksom för tersetten - Cecilia, Margaretha och Anna. Det är skrivet i d‐
moll, fyra fjärdedelstakt och med tempobeteckningen Andante mesto. Vid ett tillfälle 
byter stycket både taktart till trenne fjärdedelstakt, liksom tempobeteckning till 
Larghetto affettuoso. Recitativavsnittet är dessutom skrivet i fyra fjärdedelstakt emedan 
tersettavsnittet innehar tempobeteckningen Andante. Koralavsnittet är orkestrerat för 
stråkar, oboer och fagotter samt skrivet i B‐Dur, trenne fjärdedelstakt och med 
tempobeteckningen Andantino, som emot slutet både skiftar taktart till fyra fjärdedels-
takt och tempobeteckning till Adagio. Scenen glider dessutom utan avbrott rakt in i 
nästkommande scen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Det andra exemplet på ett musikaliskt scenkomplex i operan är den första aktens tredje 
scens blandning utav recitativ och koral (Fig. 14b). Det börjar i fyra fjärdedelstakt med 
Officerens Olyckelige!. Kören följer därpå med ett avsnitt markerat Andante. Därefter 
följer, så ett recitativavsnitt för tersetten - Margaretha, Cecilia och Officeren. Kören 
svarar på detta å nyo, varpå Officeren och Kören verkar i dialog med varandra. Cecilia 
och Margaretha fortsätter sedan sjunga tillsammans med Officeren, innan alla dessa 
slutligen stämmer in tillsammans med både Anna och Kören. Efter detta lämnar samtliga 
karaktärer scenen. Detta musikaliska scenkomplex överlappas dessutom av den 
föregående scenens korta aria‐avsnitt.  
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Den första aktens femte scen är det tredje exemplet på ett musikaliskt scenkomplex i 
operan ‐ Ett grufligt vapen – som till en början är orkestrerad för enbart stråkar (Fig. 
14c). Stycket inledes med Norrbys recitativ, varpå Kören följer med en koral, 
orkestrerad för både stråkar och oboer. Detta är skrivet i d‐moll, fyra fjärdedelstakt och 
med tempobeteckningen Andante. Därefter påbörjar Christjern ett recitativ, där han 
stiger upp ifrån tronen för att tala till en Officer. Scenen övergår dessutom rätt in i 
nästkommande scens recitativ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den första aktens sjunde scen utgör operans fjärde musikaliska scenkomplex, nämligen ‐ 
Se där den fasta mur – som börjar med ett recitativ emellan Christjern och Cecilia (Fig. 
14d). Därpå följer en kvartett emellan dessa två, samt Margaretha och Anna, som är 
orkestrerad för stråkar, oboer och fagott. Det är skrivet i g‐moll, fyra fjärdedelstakt och 
med tempobeteckningen Allegretto. Mitt i stycket sker, så ett taktartsbyte till trenne 
fjärdedelstakt innan kvartetten förvandlas till ett recitativ, då Christjern talar direkt till 
Vakten i dialog med Norrby. Därefter inledes Christjerns nästkommande aria-avsnitt 
direkt utan avbrott, som är orkestrerat för stråkar, oboer, trumpeter och pukor. Det är 
dessutom skrivet i operans huvudtonart D‐Dur, fyra fjärdedelstakt och med 
tempobeteckningen Allegro. Scenen överlappar också med den föregående recitativ-
scenen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det femte exemplet på ett musikaliskt scenkomplex i operan utgöres av den andra 
aktens fjärde scen ‐ Gån, träden fram – som inledes med Gustafs recitativavsnitt och helt 
överlappar med den tidigare scenens recitativ (Fig. 14e). Sedan förvandlas detta 
recitativ till ett duettliknande avsnitt för både Gustaf och En Soldat. Det är skrivet i fyra 
fjärdedelstakt, med tempobeteckningen Allegro samt orkestrerat endast för stråkar och 
oboe. Därefter övergår detta i ett kvartettavsnitt för de Fyra Soldaterna, vilket besvaras 
av en recitativdialog emellan Gustaf, Norrby och Christina. Scenen avslutas därefter med 
att Christina och Norrby lämna scenen, varpå musiken helt utan avbrott leder rätt in i 
den följande scenens recitativ.  
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Den andra aktens sjätte scen utgör det sjätte exemplet på ett musikaliskt scenkomplex i 
operan ‐ Omsider får jag då – som är orkestrerat för klarinett, trumpeter, pukor, stråkar, 
flöjter och tvenne horn (Fig. 14f). Det är skrivet i operans huvudtonart D‐Dur och fyra 
fjärdedelstakt. I partituret är Gustafs inledande insats markerat som Recitativo a tempo, 
alltså något sorts arialiknande recitativ. Under hela detta avsnitt höres trummor i 
bakgrunden, och avsnittet inledes av att klarinetter, trumpeter samt pukor spela på en 
liten melodi, som är nästan helt identisk med Carl Michael Bellmans visa Fredmans Sång 
No. 21 ifrån 1791. Bellman måste således ha hört stycket i operan, och därefter skrivit en 
helt ny text till samma melodi (Så lunka vi så småningom). Hur som helst... Mitt i detta 
musikaliska scenkomplex byter musiken både tonart till d‐moll, liksom tempobeteck-
ning till ett långsamt Adagio, varefter det sedan förvandlas till ett recitativ för Gustaf. 
Detta recitativ är orkestrerat för stråkar, flöjter, fagotter samt tvenne horn. Scenen leder 
slutligen rakt in i den efterföljande scenens recitativ.  
 
 
 
 
 
 
Det sjunde exemplet på ett musikaliskt scenkomplex i operan utgöres av den tredje 
aktens sjätte scen ‐ Vänner, skynden Er in i striden! – som är orkestrerat för stråkar, oboe, 
tvenne horn, trumpeter och pukor (Fig. 14g). Det är skrivet i operans huvudtonart D‐
Dur, fyra fjärdedelstakt och med tempobeteckningen Allegro. Stycket inledes, såsom ett 
kort recitativ för Gustaf och övergår sedan i Svenskarnes koralavsnitt. Under den 
påföljande stormningen höres en Blandkör emellan Svenske och Danske Krigare. Gustaf 
planterar sedan standaret på muren och utropar: Segren är vår, varpå den Dansk‐
Svenska Blandkören avslutar scenen, som sedan leder rätt in i den följande scenens 
inledande recitativavsnitt.  
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Det åttonde exemplet på ett musikaliskt scenkomplex i operan utgöres av 
nästkommande scen (III: 7) ‐ Gå skynden hit – som är orkestrerat för stråkar, oboe, 
klarinetter, fagott, tvenne horn och trumpeter (Fig. 14h). Stycket inledes med att 
Christjern, Höfdingarne, En Officer och Norrby står i recitativdialog med Kören. Därefter 
avslutar de Svenske och Danske Krigarne resten av scenen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna scen leder sedan rätt in i nästkommande scen (III: 8), som också den är ett 
musikaliskt scenkomplex: Hvarthän? (Fig. 14i). Denna inledes med Christjerns 
recitativavsnitt, som sedan besvaras utav diverse köravsnitt för de Svenske Krigare, som 
stå innanför slottsmurarna bakom scenen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nästa scen i operan (III: 9) är också den ett musikaliskt scenkomplex, nämligen: Tyran, 
vik bort!, som börjar med Christinas recitativavsnitt, och besvaras sedan utav Kören 
bakom teatern med tempobeteckningen Allegro, samt avslutas därefter med Christjerns 
förtvivlade utrop, varpå han sedan lämnar scenen (Fig. 14j). Detta är alltså det sista i 
raden av icke mindre än fyra sammankopplade musikaliska scenkomplex, som 
egentligen bara är ett enda långt recitativ med en kommenterande körinsats i mitten, 
och, som dessutom är ihopkopplat med den följande scenens inledande recitativ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter detta, så är det återstående elfte och sista exemplet på ett musikaliskt scenkomplex 
i operan den tredje aktens elfte scen ‐ Triumph, triumph, seger och ära – som är 
orkestrerat för stråkar, flöjter, oboer, klarinetter, trumpeter, tvenne horn och pukor (Fig. 
14k). Det är skrivet i operans huvudtonart D‐Dur och fyra fjärdedelstakt. Det börjar med 
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att Körens Tenorer och Basar sjunga inledningsfrasen, varpå Solisterna - Christina, 
Margaretha och Anna - sjunga tillsammans med Kören. Därefter byter stycket tonart till 
G-Dur för Gustafs solo-insats följt utav ett tempobyte till Moderato, och efter att 
Margaretha har fallit in i en duett tillsammans med Gustaf, så avslutas stycket slutligen 
med Christinas recitativavsnitt, som, sedan, också leder rätt in i nästa scens recitativ. 
Totalt finnes alltså icke mindre än elva olika exempel på ett musikaliskt scenkomplex i 
operan, varav sex av dessa äro blandningar utav allehanda recitativ- och koralavsnitt. 
Resterande musikaliska scenkomplex äro olika typer av blandformer med avsnitt 
bestående av allahanda koraler, sångnummer och recitativ. Med andra ord en salig röra 
av olika formtyper sammansatta helt i enlighet med det ideal, som Kellgren och 
Konungen söka eftersträva i arbetet med Gustaf Wasa. Det musikaliska scenkomplexet 
blir, då själva prototypen för detta ideal, där en hel scen tillåtes passera revy utan några, 
som helst avbrott för eventuella applåder och paus. Jag kan tänka mig att detta ideal i 
mångt och mycket har fått stå i vägen för Naumanns idé om det balanserade 
mästerverket, där även fristående nummer tillåtes spela en central roll, såsom andnings-
pauser för både publik och sångare icke minst. Gustaf Wasa består dock huvudsakligen 
av allahanda blandformer, varav scenkomplexet, som sagt blir dess krona. Detta är 
särskilt tydligt vid genomlyssnandet av operan: Gustaf Wasa är nämligen i princip en 
helt genomkomponerad opera, men, som ändå innefattar en mindre del fristående 
stycken, som stundom få bryta detta tydliga mönster. Eftersom Konungen här låter 
anlita en tonsättare, som står i bjärt kontrast med de ideal han själv söker uppnå tar det 
alltså Naumann över ett år att färdigställa verket, vilken senare, också, så småningom 
behöves ersättas av ytterligare en tonsättare – Haeffner – för att orkestrera operans alla 
recitativ. I de enstaka fall där fristående stycken ändå tillåtes spela en något större roll i 
operan, så är det huvudsakligen baletter, koraler eller extremt långa recitativ till synes 
utan slut, som få visa sig. Tillfällen för enstaka sångare att briljera och emottaga 
applåder efter ett väl genomfört och fristående sångnummer, kan återfinnas vid endast 
sex olika ställen i operan. Jämfört med många andra verk under samma tid, så är detta 
ett väldigt lågt antal. Den gluckianska stilen är allt igenom förhärjande i Gustaf Wasa: 
Texten står i fokus, och själva berättelsen är det mest centrala i sammanhanget. 
Applåder kommer senare efter genomfört arbete antingen i slutet av en scen eller i de 
fall, då scenerna äro överlappade med varandra i slutet av akten, och då applåderas icke 
sångarna var för sig utan hela ensemblen, som ett lag. Det går givetvis att läsa in 
politiska konnotationer i detta, men utan att bli alltför hypotetisk, så kan väl snarast ett 
sådant förhållnings-sätt ändå rättfärdigas på grundvalen av detta verks synnerligen 
folkliga ton, där den svenska allmogen är själva hjälten i dramat, och Konungen endast 
dess beskyddare. Därutöver, så är nog det franska spektaklet också en viktig beståndsdel 
i dessa idéer, där man helt enkelt söker överväldiga åhöraren med allahanda mer eller 
mindre pseudomusikaliska effekter (åskdunder och muskötsalvor), så pass att denne till 
slut sänker garden, ger sig hän åt konstverket och i stället låter det skölja över honom 
och hans känsloliv. 
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SAMMANFATTNING. 
 

Som en sammanfattning av detta arbete, så hade jag tänkt börja med att försöka besvara 
min inledande fråga: Huru förhåller sig antalet fristående formtyper i operan, som 
kunna sägas stamma ur å ena sidan den franska kontra den italienska operatraditionen, 
liksom de delar, som i stället kunna sägas vara kombinationer av olika formtyper, som 
antingen stamma ur den ena eller ur bägge traditioner? För att kunna besvara denna 
fråga, så kommer jag här nedan gå igenom var och en av alla de formtyper, som kunna 
återfinnas i Gustaf Wasa och därefter beta av, vilka utav dessa, som kan anses vara 
generellt genomgående franska, italienska alternativt, som kombinationer utav olika 
formtyper hämtade ur antingen den ena eller ur bägge traditioner. Operan består alltså 
utav fjorton olika formtyper totalt. Utav dessa fjorton kan jag härleda nio till att stamma 
ur den franska operatraditionen. Dessa äro uvertyren, som inleder operan, alla 
fristående recitativ, som innehava olika sorters inneboende taktarts- och tempoföränd-
ringar i de orkestrala mellanspelen, de genomkomponerade recitativscenerna, airen 
med allahanda inneboende taktarts- eller tempobyten, den klassiska koralen, de massiva 
koralscenerna, fanfaren, den fristående marschen samt alla balettstycken inklusive 
chaconnen, som avslutar hela operan efter den föregående gavotten, polonäsen och 
tamburinen. Ur den italienska operatraditionen däremot, så kan jag endast härleda 
tvenne formtyper. Dessa äro alla de fristående recitativ, som saknar inneboende 
taktarts- eller tempoförändringar samt den fristående arian utan liknande byten. 
Därutöver, så finnes operans olika kombinationer utav allahanda fristående franska och 
italienska formtyper. Dessa äro totalt tre till antalet: Di attacca-recitativet, som skall 
framföras utan avbrott med efterföljande stycke; ScenKomplexet, som låter flertalet 
formtyper att fästas vid varandra utan några, som helst avbrott under en hel scen; Samt 
ytterligare blandformer, där recitativavsnitt blandas med allahanda aria-, ensemble– och 
koralavsnitt inom en och samma scen. Till största delen består alltså Gustaf Wasa av å 
ena sidan fristående formtyper hämtade ur den franska operatraditionen, men också 
allahanda blandformer med avsnitt hämtade ur både den franska, liksom den italienska 
operatraditionen. Min tolkning av varför denna opera faktiskt ser ut som den gör, bygger 
på det faktum att Gustaf Wasa till syvende och sist var den Svenske Konungen Gustaf den 
Tredjes stora pseudopolitiska musikteaterprojekt: Han hade troligen som mål att i sin, 
då hemliga politiska kamp emot Danskarne producera tvenne nationaloperor, det vill 
säga Gustaf Wasa samt Gustaf Adolf och Ebba Brahe för att på, sådant sätt också kunna 
väcka opinion ibland folket för en eventuell mobilisering emot grannlandet i söder, och 
därigenom kanske, också rättfärdiga samt få till stånd en möjlig krigsförklaring emot 
detsamma, och efterföljande regelrätt krig. Gustaf den Tredje hann dock avlida i sviterna 
av det blodiga attentatet på maskeradbalen 1792 innan allt detta hann bli till verklighet, 
men bara tanken på vad, som faktiskt kunde ha hänt om Konungen hade överlevt dådet 
och fortsatt att regera är ändå skrämmande om dock litet intressant. Hur, som helst... I 
arbetet med Gustaf Wasa sökte både Gustaf den Tredje och Johan Henric Kellgren att 
styra den inhyrde tyske medarbetaren Naumanns stil till att allt mer svänga mot det 
franska hållet och det var troligen just på grund av Naumanns stora motvilja till att 
alltför mycket tumma på sitt eget snille och smak, som tonsättarn sedan han fullbordat 
verket och rest hem till Dresden icke fick någon invitation tillbaka till uruppförandet av 
den, då något modifierade versionen ifrån 1786. Naumann hade, som sagt utbildat sig i 
Italien och var efter att man läst hans brev tydligen icke särskilt villig att komponera på 
ett strikt gluckianskt och franskt manér. Han var i stället mån om att en opera borde 
innehålla ett spann av olika stildrag och influenser, som balanserar på en våg mitt 
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emellan det italienska och det franska. Det dröjde ju faktiskt ända till Oktober månad 
1783 innan han var färdig med hela operan, och kanske bidrog också detta 
förhållandevis låga arbetstempo till att han slutligen icke fick någon inbjudan. Gustaf 
den Tredje beordrade ju dessutom Haeffner att låta orkestrera alla recitativ i Naumanns 
frånvaro. Detta i en strävan att ytterligare frångå den italienska stilen och i stället än 
mera närma sig den store förebilden Gluck, som hade anammat just en sådan praxis i 
sina senare verk.  
 
N.B. att Naumann här i stället förordar att man, såsom operatonsättare bör söka finna en 
balans stilarna emellan. Detta i en tid då de samtida tendenserna ute på kontinenten i 
stället tenderar att välja den italienska operans formtyper framför den franska (undan-
taget då kanske främst uvertyrformen, som alltjämt utgör inlednings-stycket för många 
verk under samma tid). 1780-talets Sverige generellt och Gustaf den Tredjes Hov i 
särskild mening verkade dock leva kvar i tanken om Frankrike, som källan till allt gott i 
fråga om snille och smak. Konungens mor Änkedrottningen Lovisa Ulrika hade ju alltid 
haft ett särskilt öga blickandes emot Paris, och lät därför bland annat under sin tid, som 
Drottning grunda både den franska baletten, liksom en fransk teatergrupp i Stockholm. 
Dessa grupper och deras franskspråkiga Medlemmar lät dock Gustaf långt senare efter 
sin kröning till Kung i stället utbyta mot Svenskar. Han ville helt enkelt stödja och 
uppmuntra det svenska kulturliv, som tidigare fallit i glömska till förmån för allt franskt, 
och han instiftade bland annat därför sin älskade Svenska Akademi med syfte att ”arbeta 
uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet” två och en halv månad efter 
premiären av Gustaf Wasa. Detta verk är en seriös hovopera skriven helt på svenska 
(dock med en av Konungen författad fransk urkund), men skapad utefter rent 
gluckianska principer. Vi ser här en Man, som gång på gång bygger upp något stort vare 
det en teater, ett konstverk eller en akademi, och kallar det svenskt, när det i själva 
verket alltid bygger på en fransk förlaga. Kanske är detta icke alls, så märkligt, som det 
låter, då franskan faktiskt var det språk, som man talade inom både det svenska, liksom 
inom många andra furstliga hov i 1700-talets Europa. 
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