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ABSTRACT	
Sökord: Chess, composition, contrafactum, musical, musical analysis. Chess, komposition, 
kontrafakt, musikal, musikanalys  

 The fine art of repetition – en analys av kompositionstekniker och dess applicering i musika-
len Chess, (The fine art of repetition – an analysis of compositional techniques and their ap-
plication in the musical Chess)  

This master thesis is an in-depth analysis of the musical construction of Chess by Benny An-
dersson, Björn Ulvaeus and Tim Rice. The thesis takes as starting points the hypothesis that 
there is a unified structure based on a couple of intervals, namely the triton and the second 
and that the musical can be conceived as a through-composed piece despite its various genres 
and song styles. The research questions are: 

1. In what way are specific intervals, melodic figures and chords in combination with to-
nal centres used to reinforce the lyrical narrative and create a musical cohesive unit? 

2. How does the chosen musical parameters display the main character’s psychological          
and emotional development? 

My method is musical analysis by close reading of the vocal score combined with watching 
and analysing a live performance of the show on DVD. The results show a fairly through-
composed piece of musical theatre, with frequent motivic development and convincing har-
monic relationships, both between songs and scenes. 
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Inledning	och	bakgrund	

Chess är en musikal som har en lång och innehållsrik tillkomstperiod med startpunkt omkring 
1981. Den brittiske textförfattaren Tim Rice kontaktade Benny Andersson och Björn Ulvaeus, 
då verksamma som medlemmar och låtskrivare i popgruppen ABBA och föreslog ett samar-
bete. Rice hade en idé om en musikal där historien handlar om två schackspelare, en från 
USA och en från Sovjet, som ska mötas i ett världsmästerskap i schack. Denna historia skulle 
utspela sig under (det då pågående) Kalla kriget för att visa på den politiskt spända situationen 
mellan öst och väst, både i politiken och i schackmästerskap. Björn Ulvaeus och Benny An-
dersson accepterade och skrev tillsammans musiken medan Rice skrev texten.1 Under 70-talet 
hade Rice haft två stora framgångar med den brittiske kompositören Andrew Lloyd Webber 
som han tillsammans med skrev bland annat Jesus Christ Superstar (1970) och Evita (1976). 
Båda dessa verk såg dagens ljus som konceptalbum innan de utvecklades till sceniska pro-
duktioner. Detta visade sig vara en vinnande idé då båda dessa verk blev storsäljare och såle-
des släpptes musiken till Chess i form av ett konceptalbum 1984. Dubbel-LP:n blev även den 
en stor försäljningsframgång med ett par hit-singlar, ”One Night in Bangkok” och ”I Know 
Him So Well”. På konceptalbumet fanns dock inte den kompletta musiken med och i det med-
följande texthäftet står också att Chess är ett pågående skapande och att flertalet sånger och 
scener som hade skrivits inte finns med på skivan.2 

Musikalen hade premiär i London 1986 och spelades i tre år med stor framgång. En omarbe-
tad version för Broadway 1988 blev däremot ett bakslag med enbart sex veckors speltid. I 
London hade det varit mer musik och relativt lite dialog, medan i Broadway-uppsättningen 
var det mycket dialog, borttagen musik och mer i tradition av en ”book musical”, alltså en 
föreställning med dialoger och separata sångnummer mer än en genomsjungen musikal. 2002 
hade den premiär i Sverige på Cirkus i Stockholm och senast spelades den i Sverige på Göte-
borgsoperan 2012 (i ytterligare en omarbetad version) hade premiär i Kristianstad, hösten 
2017. I den version (2002) som jag analyserar är det mer musik än det är dialog så den ligger 
närmre den ursprungliga versionen. Dock är tidslinjen som handlingen utspelar sig på kom-
primerad till fyra dagar istället för ett år, som var utgångspunkten i den ursprungliga version-
en. 

Titeln till denna uppsats, The fine art of repetition är lånad av den samling artiklar och essäer 
som författats och sammanställts av Peter Kivy till en bok med samma titel. En av essäerna 
har just bokens titel och diskuterar bland annat den ”absoluta” musiken samt den musikaliska 
upprepningens plats i symfonisk musik. Denna uppsats behandlar inte absolut musik (av för-
klarliga skäl), men analysen har fokus på musiken och dess konstruktion och jag anser att det 
finns repetitiva skeenden och kompositionstekniker i det musikaliska språket som används på 
ett medvetet sätt av upphovsmännen. Således blir titeln en lämplig sammanfattning av det 
kompositoriska förloppet hos Chess. 

                                                
1 Richmond, Keith (1995) The Musicals of Andrew Lloyd Webber Virgin Published Limited s. 63-64  
2 CHESS Double CD 3KNIGHTS LTD (1984) 
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Syfte	och	forskningsfrågor		
Mitt intresse för att analysera denna musikal bottnar i den tillfredsställelse jag alltid har fått 
sen jag hörde musiken för först gången i början av 1990–talet. Som aktiv pianist har jag ack-
ompanjerat flertalet sånger från föreställningen vid olika konserttillfällen och som student vid 
Musikhögskolan i Malmö har jag gjort musikaliska analyser för eget bruk. Jag har således levt 
med musiken både som konsument, interpret och analytiker. Allt efter som mitt intresse för 
musikhistoria, musikvetenskap och musikteori fördjupats har jag haft en stark dragning till 
populärmusik i olika former där musikal har varit en stor del av detta intresse. 

Kompositionstekniska analyser har kommit mer och mer i fokus för mig under mina studier i 
musikvetenskap och jag anser att Chess inbjuder till denna typ av analys på grund av dess, i 
mitt tycke, ambitiösa musikaliska tonspråk. Ju mer jag lyssnat, spelat och analyserat det me-
lodiska och harmoniska materialet desto mer har jag funnit detaljer som återkommer gång på 
gång i olika skikt i musiken. Ett par exempel på detta är melodifragment, kompletterande mel-
lanstämmor och melodiska baslinjer som delar både intervall, skalor och harmonik. Dessa 
parametrar har vuxit fram hos mig allteftersom tiden gått och gett upphov till en i mitt tycke 
intressant paradox: hur kan en musikal som har en sådan blandning av genrer och stilar så 
som pop/rock, västeuropeisk konstmusik och folkmusik ändå kännas så pass sammanhållen 
musikaliskt? 

Detta har i sin tur lett fram till en hypotes om att det kan finnas djupstrukturer i musiken som 
hjälper till att skapa melodiskt/harmoniskt sammanhang i en musikal med disparata genrer. Ur 
min hypotes har jag destillerat två forskningsfrågor: 

1. På vilka sätt används specifika intervall, melodiska figurer och ackord i kombination 
med tonala centra för att förstärka det textliga dramat och skapa en musikalisk sam-
manhållning? 

2. Hur förstärker och gestaltar de musikaliska parametrarna huvudpersonernas eventuella 
psykologiska och känslomässiga utveckling? 

Dessa två frågor kommer att vävas samman i diskussionsdelen då fråga 1 belyser fråga 2 och 
vice versa vilket blir tydligt under analyserna. De kompositionsparametrar jag ämnar analy-
sera är ledmotivsteknik, kontrafakt (lat. contrafactum) och harmonisk analys av de tonala 
centren som ligger till grund för musiken. Av de tillgängliga versioner som finns av Chess har 
jag valt att utgå från den svenska versionen som hade premiär 2002 på grund av att den före-
ställningen finns på DVD samt att jag har tillgång till ett komplett klaverutdrag.3  

                                                
3 Klaverutdraget är baserat på 2012 års version men all musik från DVD-föreställningen (med ett par takters undantag) finns 
med. 
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Teori	–	Tidigare	forskning	

Medan det finns en relativt rik forskning om operatraditionen, med både övergripande och 
specifika utgångspunkter, har musikteater/musikal-traditionen hamnat i skymundan.4 The 
Cambridge Guide to the Musical är en samling artiklar av olika forskare som är samman-
ställda och editerade av William A. Everett och Paul R. Laird och i denna bok behandlas mu-
sikalens utveckling från sent 1800-tal till nutid. Fokus ligger främst på övergripande analyser 
och ej på specifika musikaliska detaljer. Joseph P. Swains bok The Broadway Musical: A 
Critical and Musical Survey är ett undantag i litteraturen och jag har delvis använt mig av 
liknande upplägg som Swain i förhållandet analys och min tolkning av resultatet av dessa 
analyser. Swain liksom jag använder traditionella analysmetoder för att undersöka den melo-
diska konstruktionen, de harmoniska progressionerna och den övergripande formen samt hur 
dessa korrelerar med huvudpersonernas utveckling i dramat. Musiken undersöks alltså både 
på detaljnivå och i förhållanden till helheten samt hur den påverkar huvudpersonernas hand-
lande och utveckling. 

I mitt tycke är Chess, liksom flertalet andra dramatiska musikaler så som The Phantom of the 
Opera (1986), Evita och Les Misérables (1980) inspirerade av den västerländska klassiska 
musiktraditionen och använder tekniker från operatraditionen. Liksom i boken Andrew Lloyd 
Webber av John Snelson använder jag musikaliska analyser så som motivkonstruktion, ack-
ordprogressioner samt melodiexempel för att förtydliga min analys och diskussion men jag 
försöker undvika subjektiva värderingar så långt det är möjligt.5 Min beskrivning av musika-
liska uttryck och dess eventuella betydelser härstammar från den kulturellt betingade väster-
ländska musiktraditionen med allt vad det innebär av olika kopplingar mellan musik och dess 
implicita betydelse både i ett historiskt och nutida perspektiv.  

Anledningen till mitt val av de tre parametrar jag tidigare nämnt är följande: ledmotivs-
tekniken är vida utbrett inom en stor andel musikaler och liksom i operatraditionen, hos Wag-
ner används det till exempel för att associera med personer, känslor eller idéer. Denna teknik 
har även funnit sin plats inom mycket filmmusik (Star Wars och The Lord of The Rings är två 
exempel på filmer/filmserier där ledmotivsteknik används). Den andra termen som ligger till 
grund för min analys och som jag applicerar på denna musikal, kontrafakt, härstammar från 
medeltiden och användes under renässansen och även i vår tid i olika sammanhang. Det är en 
teknik som går ut på att samma musik används fast med olika text.6 Ett exempel på det kan 
vara att religiös melodi får en profan text eller vice versa. Kontrafakt har blivit ett genomgå-
ende drag för bland andra Andrew Lloyd Webber som ett sätt att undvika en hel repris av en 
sång utan istället använda en större del av en tidigare hörd melodi fast med ny text. Detta har 
använts i rik omfattning även inom tidigare musikaler som till exempel Show Boat 
(1927).7  Istället för att använda hela sånger används längre eller kortare episoder av tidigare 
sånger med ny text för att förstärka handlingen och/eller karaktärernas reaktioner på sin om-
givning och sina känslor och det är även från denna utgångspunkt jag analyserar denna teknik. 
                                                
4 Kerman, Joseph (2005) Opera as Drama: Fiftieth Anniversary University of California Press och Bazler, Corbett (2013) 
The Comedies of Opera Seria: Handel’s Post-Academy Operas 1738-1744 Columbia University Academic Commons är 
exempel på den spännvidd som existerar inom operaforskning. 
5 Snelson, John (2005) Andrew Lloyd Webber Yale University Press. Snelsons bok är både en analytisk bok samt en kritisk 
text. 

• 6Falck, Robert  ”contrafactum” Oxford Music Online besökt 2018-02-11  
7 Sears, Ann (2002) “The Coming of Musical Play” Everett, William, A & Laird, Paul (red. 2002) The Cambridge Compa-
nion to the Musical Cambridge: Cambridge University Press s.125, 134 
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Jag använder således kontrafakt som en term för att referera till musikaliska skeenden inom 
verket. Slutligen gör jag en analys av det som jag kallar för tonala centra och undersöker de 
kopplingar som finns mellan tonarterna i de olika numren. 

Lorin Miller skriver i sin avhandling From monody to modernity–an examination of the con-
nection between early baroque opera and contemporary musical theatre att: ”Monody in mu-
sical dramatic presentations emanates from an early Baroque opera genesis and exists in mul-
tiple forms in the musical theater of today”.8  Miller genomför en analys och pratar om en 
korrelation mellan Monteverdis opera Orfeo och Claude-Michel Schönberg och Alain 
Boublil's musikal Les Misérables genom fyra specifika exempel varav ett av dessa exempel är 
av intresse för denna uppsats: ”the innovative incorporation of atypical tonalities within the 
melodic line”. 

Millers användande av detta begrepp bygger på forskning citerad i hennes avhandling från 
bland andra Therese de Goede och Denis Arnold på Monteverdis bruk av oförberedda, stora 
melodiska språng, rikliga användande av ledtoner och kromatik, dramatiska kontraster i röst-
register samt uppfinningsrik harmonisering av baslinjen.9 I min analys utvecklar jag begreppet 
”tonalities” (tonaliteter) till att innefatta kombinationer av intervall och dess användning för 
den melodiska konstruktionen samt materialet för de harmoniska progressionerna. 

Huvudpersonernas psykologiska karaktärer och utveckling är en stor del i musikalen och detta 
är ett tema som bland annat Stephen Sondheim har utforskat i flertalet av sina musikaler med 
framgång.10  Alisa Roost skriver i sin artikel “Remove Your Mask”: Character Psychology in 
Introspective Musical Theatre–Sondheim’s Follies, LaChiusa’s The Wild Party, and Stew’s 
Passing Strange från 2014 att: ”Sondheim’s enormous influence comes, in part, from the 
psychological layers of his characters. The common trajectory of these shows is an in-
trospective journey, focusing on a protagonist’s discovering the strength to share emotional 
vulnerability”.11 Min uppfattning är att personerna i Chess inte har samma instabila, neuro-
tiska natur som flera karaktärer i Sondheims verk, men det kan finnas likheter mellan ”a pro-
tagonist's discovering the strenght of share emotional vulnerability” och Florence och Anato-
lijs egna psykologiska och känslomässiga utveckling. Alisa Roost benämner musikaler som 
utforskar dessa teman för ”Introspective musicals…” och fortsätter sin beskrivning med 
”…explore the difficulty protagonists have in connecting with others because of conflicts 
between public personae and inner selves”.12 Denna problematik hävdar jag finns i huvudper-
sonernas personlighet även i Chess och deras egna tankar är inte sällan just inåtblickande och 
självreflekterande. Jag kommer att återvända till detta påstående senare i uppsatsen. 

                                                
8 Miller, Lorin (2014) From Monody to modernity–an examination of the connection between early baroque opera and musi-
cal theatre California State University s. x  
9 Miller, 2014 s. 26–27  
10 Detta framkommer när man lyssnar på musiken, läser texten eller ser föreställningen. Givetvis talar jag utifrån ett väster-
ländskt perspektiv på konst och dess uttryck, hämtat från den sociala kontext vi lever i. 
11 Roost, Alisa (2014) ”Remove Your Mask”: Character Psychology in Introspective Musical Theatre–Sondheim’s Follies, 
LaChiusa’s The Wild Party, and Stew’s Passing Strange Modern Drama 57:2 s. 230 
12 Roost, 2014 s. 230  
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Metod	

Analysen är upplagd på följande sätt: de sånger/musikexempel som baseras på ledmotivs-
teknik och motivisk bearbetning analyseras för sig, de exempel som innehåller kontrafakt-
teknik analyseras för sig och den harmoniska analysen av tonala centra analyseras för sig, 
men, appliceras på de båda föregående parametrarna då den är av vikt för framförallt det mo-
tiviska arbetet. Inför respektive analys presenteras en övergripande beskrivning med detalje-
rad fokus på de musikaliska nummer som är av särskild vikt för respektive parameter och som 
visar ett ingående bruk av dessa tekniker. Efter respektive presentation följer så de övriga 
analysexempel som undersöker aktuell parameter, dock ej i sådan detalj som i de inledande 
presentationerna. Således blir de val av musikaliska nummer jag gör för detaljerad analys ut-
valda just på grund av att de är av större vikt genom sitt musikaliska innehåll för min analy-
tiska utgångspunkt. 

Mina analyser är inspirerande av Heinrich Schenkers analysmetod där musiken kan ses ha 
olika lager med en inre kärna, en urlinie, som är det musikaliska fundamentet i en komposit-
ions harmoniska konstruktion.13 Jag använder mig dock inte av grafiska reduktioner då jag 
ställer mig tveksam till nyttan av dessa i denna musik. Schenkeranalys kan bli ett självända-
mål och fokus hamnar lätt på urlinjen som ytterst få människor kan uppleva auditivt. I dessa 
analyser ansluter jag mig även till viss del till Rudolph Retis tanke att ett motiv bör kallas så 
för att det bearbetas och fyller en funktion i stycket som helhet, inte enbart för att det kan upp-
fattas som en auditiv appell. Just Retis sammanställningar av motivkärnor är en teknik jag 
applicerar på musiken i Chess.14 En annan analysteknik/term som används i denna musikal är 
som tidigare nämnt kontrafakt och den skillnad jag lägger i begreppen ledmotivs-
teknik/motivisk bearbetning och kontrafakt i Chess är följande: ett ledmotiv och dess eventu-
ella utveckling kan vara en del av ett nummer eller en kort melodi över ett par takter som kan 
förändra sin utformning på ett rytmiskt eller melodiskt plan men som härstammar från samma 
”urcell”, kontrafakt appliceras enbart på musikaliska sjok då det inte sker någon direkt ut-
veckling av det musikaliska materialet utan melodi, harmonik och arrangemang är mer eller 
mindre identiskt. Det är värt att påpeka att flertalet nummer har samtliga eller flera av dessa 
parametrar i sig och ibland kan det uppfattas som om de beblandar sig med varandra. Jag 
återkommer till detta i diskussionen.  

Även om instrumentationen inte är i fokus i mina analyser kommer jag dock att nämna denna 
vid ett par tillfällen. Detta för att visa hur olika motiv kan uppfattas av åhörarna samt vad 
upphovsmännen möjligen har tänkt på när instrumenteringen skedde. När jag åsyftar tonarter 
benämns dessa som A–moll respektive Bb–dur medan ackord betecknas på följande sätt, Am 
respektive Bb. Ibland används stegteori för att beskriva förhållanden mellan ackord, i de fall 
detta används betyder romerska siffror i versaler durackord och romerska siffror i gemener 
mollackord. Vid ett tillfälle i uppsatsen beskrivs rekvisita på scen och anledningen till detta är 
att just två av de analyserade sångnummer utspelar sig på en bro, annars är rekvisita och sce-
nografi utelämnat i dessa analyser med undantag i ”Ni dömer mig” då handlingen utspelar sig 
i ett hotellrum. De notexempel som finns i Bilaga 1 är modifierade och förenklade för att visa 
på det utmärkande innehållet i den motiviska analysen. Mellanstämmor och ackordstoner är 
till exempel uteslutna om fokus i exemplet ligger på melodi–och baslinje. Klaverutdraget an-
vänds således som en referens för mina egna musikaliska destillat och jag har av upphovs-
                                                
13 Forte, Allan & Gilbert, Steven (1982) Introduction to Schenkerian Analysis W.W Norton & Company New York. är en 
god bok för vidare information. 
14 Cook, Nicholas (1987) A Guide to Musical Analysis s. 89–115  
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rättsliga skäl undvikit exakta kopior av notbilden i klaverutdraget. Inne i texten finns ackord-
progressioner med tillhörande taktstreck vid de tillfällen min analys kräver en tydlig överblick 
av det harmoniska förloppet. 
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Synopsis	
Då handlingen i denna musikal existerar i olika versioner följer här en kortfattad synopsis som 
Chess (2002) bygger på: 

Anatolij Sergievsky, rysk medborgare med fru och barn ska spela världsmästerskap i schack i 
Merano, en italiensk bergsby. Hans motståndare och nuvarande världsmästare är Freddie 
Trumper, en arrogant amerikan som är till lika stor del schackgeni som manipulativ opportu-
nist. I Freddys lag finns en ungerskfödd kvinna vid namn Florence Vaszi som han har ett för-
hållande med. I Anatolijs lag finns KGB mannen Molokov som övervakar Anatolijs alla steg 
för att undvika eventuella avhopp till väst. Florence och Anatolij inleder en affär efter att 
Anatolij har lyckats rymma och söka politisk asyl. Molokovs KGB- agenter kidnappar Anato-
lijs fru och barn i Moskva på Molokovs order för att kunna utöva utpressning mot honom. 
Anatolij inser att han måste gå med på Molokovs krav, att förlora den avgörande matchen och 
återvända till Sovjet för att rädda sin familj. Allt detta utspelar sig under fyra dagar med Kalla 
Kriget som relief. 
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Analys	
Nedan följer den musikaliska analysen. Som tidigare nämnt inleder jag med en översiktlig 
presentation av den ledmotivsteknik motiviska bearbetning som är analysens utgångspunkt. I 
presentationen finns ett antal djupanalyser av de nummer som bär starkast gemensamma drag 
gällande de tonala och tematiska parametrarna. Musikexemplen är inte uppställda i kronolo-
gisk ordning utan istället efter musikaliskt innehåll på grund av min indelning av de olika 
parametrarna. Som en konsekvens av detta kommer vissa sånger att hoppas över eller endast 
nämnas kortfattat då de är av mindre betydelse för analysens inriktning. Mina analyser inne-
fattar dock även kommentarer om samtliga musikexempel och deras placering i musikalen. 
De flesta nummer får en djupanalys medan resterande nummer berörs mer flyktigt eller inte 
alls. Då jag vid valda tillfällen beskriver vad som händer på scen är det för att förhoppnings-
vis förtydliga den musikaliska analysen. Den första delens notexempel finns i Bilaga 1. 

Akt	1	

”Ouvertyr” – Orkester 

”Historien om Schack” – Anatolij  

”Den jag ville va´” – Anatolij och kör 

”Merano” – Kör, Freddie och Florence 

”Anatolij& Molokov” – Anatolij och Molokov  

”Ungern 56'” – Florence och Freddie  

”Diskoteket” (analyseras ej) – dansnummer 

”Lämna inga dörrar på glänt” – Florence och kör 

”Domaren” – Domaren och kör 

”Chess” – Orkester och kör 

”Kvartett” – Molokov, Florence, Domaren och Anatolij 

”Pianobaren”/”Lärarens Historia” – Anatolij  

”Inte jag” (analyseras ej) – Florence 

”Avhoppet” – Kör och orkester 

”Stråkkvartetten” – Orkester (stråkkvartett) 

”Möte på en bro” – Florence, Anatolij och kör 

”Hon är min enda vän” – Kör och Freddie 

”Om Florences far” – Florence   

”I mitt hjärtas land” (analyseras ej) – Anatolij 
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Akt	2	 	

”Florence lämnar Freddie” (Preludium) – Orkester  

”Florence lämnar Freddie” – Florence och Freddie  

”Vem ser ett barn?” – Freddie 

”Ni dömer mig” – Anatolij, Svetlana, KGB-agenter, två italienska poliser och kör. 

”Om han var här” – Florence 

”Han är en man, han är ett barn” – Svetlana 

”Merano-Dansscen” – Kör och orkester 

”Vem kunde ana” – Freddie, Anatolij, Florence och kör 

”Drömmar av glas” – Anatolij och Florence  

”Domaren-repris” – Domaren och kör 

”Jag vet vad han vill”(analyseras ej) – Svetlana och Florence 

”Glöm mig om du kan” – Molokov 

”Capablanca” – Kör och orkester  

”Drömmar av glas-Historien om schack” – Anatolij, Florence och kör    

Musikexempel	 som	 bygger	 på	 ledmotivsteknik	 och	 moti-
visk/tematisk	bearbetning.	

Ledmotivsteknik och motivisk bearbetning används i stor utsträckning i Chess och särskilt de 
tre inledande numren i första akten och nummer ett, två och fyra i den andra akten. Förutom 
att dessa nummer utvecklas genom transformationer av tidigare presenterat material är de 
även generatorer till flera andra viktiga teman i musikalen. Denna teknik har använts tidigare i 
musikalhistorien och Joseph Swain analyserar ett exempel från Richard Rodgers och Oscar 
Hammerstein II:s musikal, Carousel (1945) och ”The Carousel Waltz”. Denna vals fungerar 
med Swains egna ord: ”Like a classical ouverture, it sets the musical terms of the entire com-
position and is the main source of musical material, not tunes so much as basic musical ele-
ments and procedures”.15 Detta citat blir en koppling till Chess då det finns enligt mig starka 
likheter i det kompositionstekniska hantverket med ”Ouvertur” och ”Historien om schack” 
och deras funktion som källor för en stor del av det musikaliska materialet som tydligaste 
exempel på detta. Swain nämner West Side Story (1957) som en annan musikal som på lik-
nande sätt som Chess har en stark tematisk/motivisk konstruktion där intervallen tritonus och 
septim är av särskild vikt. West Side Story liksom Carousel inleds med ett instrumentalt 
stycke (”Prologue”) där verkets viktigaste motiv/tematiska idéer presenteras och ackompanje-
rar det som händer på scen.16  

                                                
15 Swain, Joseph (2002) The Broadway Musical: A Critical and Musical Survey (2nd edition) s. 110  
16 Swain, 2002 s.221–264 
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Donald J. Grout och Claude V. Palisca säger i sin bok A History of Western Music angående 
Wagner och ledmotivsteknik att: ”Thus the leitmotif is a sort of musical label, but it is more 
than that:it accumulates significance as it recurs in new contexts; it may recall an object in 
situations where the object is not present; it may be varied, developed or transformed as the 
plot develops; similar motives may suggest a connection between the objects to wich they 
refer; motives may be contrapunctually combined; and, finally, by their repetition, motives 
may help unify a scene or an opera as recurrent themes unify a symphony”.17 Detta långa citat 
kommer jag att återkomma till i diskussionsdelen. 

”Ouvertyr” innehåller ett som jag kallar det ”urintervall” i form av en tritonus. I den europe-
iska konstmusiktraditionen har tritonus setts som ett starkt spänningsfyllt intervall och har 
även i mer nutida musikaliska sammanhang (så som filmmusik) använts för att gestalta ond-
skefulla, skrämmande och/eller ångestfyllda känslor. Kanske på grund av den inneboende 
spänningen hos tritonus (vilket gör att man som lyssnare reagerar på spänningen) används den 
med framgång som signal vid nummerlappssystem på till exempel apotek eller som en indike-
ring på att något inte fungerar som det ska i en dator. Kvarter och kvinter, som är av stor vikt 
för de harmoniska progressionerna och tonala centra i denna musikal har setts som heroiska 
och ”naturliga” (till viss del på grund av övertonsserien som är rik på oktaver, kvinter och 
kvarter i de första övertonerna). Dessa intervall används fortfarande med framgång för att 
gestalta något stabilt och hjältemodigt medan terser och sexter enligt traditionen anses (nuför-
tiden) vara ”mjuka” intervall. Nedan följer djupanalyser av dessa nummer där urintervallet är 
en av flera återkommande musikaliska idéer. 

Djupanalyser	

1:	”Ouvertyr”	
Musikalen inleds med en ouvertyr som innehåller ett par grundmotiv/temaidéer som senare 
kommer att bearbetas och transformeras på olika sätt i musikalen. Ex 1a (Motiv 1) sträcker sig 
över en 9/8- takt samt en 11/8-takt och består av fyra toner (d, ciss, e, bess). Dessa fyra toner 
innehåller två av de mest framträdande intervallen som genomsyrar musikalens harmo-
niska/melodiska språk, nämligen liten sekund och tritonus (se ex.1b). Detta motiv spelas av 
cello och violiner och ”färgas” av ett tetrakord bestående av tonerna gess, ass, bess och c, 
spelat med av träblås i högt register. Även i detta kluster är tritonus ett ”ramintervall”. Moti-
vet upprepas ännu en gång fast än mer utdraget (denna gång över två 11/8-takter). Ett Bb-dur 
ackord som transformeras till Bb-moll följer och visar sig vara en del av en ackordprogression 
som leder fram till en helkadens i F–dur (Bb–Bbm–F–C7–F). I denna progression inträffar en 
stegvis nedåtgående melodirörelse som blandar kromatiska genomgångstoner och diatoniska 
toner, något som kommer att bli en genomgående melodisk konstruktion i olika musiknum-
mer i musikalen (se ex.1c). 

Motiv 1 återkommer i exakt upprepning men med nytt tetrakord bestående av dess, ess, f och 
g. Instrumentation och spelteknik är detsamma som tidigare men i ett lägre register. Dessa 
cluster står i kvart/kvint- förhållande till varandra och just dessa intervall är de grundintervall 
som de olika ackordprogressionerna i ouvertyren bygger på, en form av tonala centra. Efter en 
upprepning av Bb–Bbm–F–C7–F progressionen byter taktarten från 4/4 till 6/8 och ett nytt 
motiv (Motiv 2) inträder spelat av elgitarr (se ex.1d). Detta motiv har en underliggande ack-

                                                
17 Grout, Donald J.& Palisca, Claude V. (2001) A History of Western Music 6th edition W.W. Norton & Company New York  
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ordprogression av F–Bbm, en inversion av tidigare Bbm–F progressionen. Motiv 2 transpone-
ras till Bb dur och samma melodi understödjs av ackordföljden Bb–Ebm–Bb–Bb7–Eb. 

Eb–dur blir den nya tillfälliga tonikan som ”färgas av en transformation av Motiv 1 då Eb–
ackordet förvandlas till ett Am7b5 som visar sig vara en del av en ny helkadens då F7–Bb 
inträffar i de två nästföljande takterna. Bb ackordet förvandlas dock snabbt till Bb7 och en 
första klimax byggs upp av ett kraftigt ritardando till motiv 1, transponerat till Eb–dur och 
instrumenterat för full orkester som spelar med stark dynamik (ff) två gånger. Sedan balanse-
rar Motiv 2 av den första stora klimaxen och ouvertyren slutar med en helkadens i Bb–dur och 
i de sista tre takterna spelas Motiv 1 ännu en gång, landar på bess och glider sedan ner till ett 
vilande a. 

Detta a visar sig vara dominantens grundton i nästföljande nummer som heter ”Historien om 
schack”. Detta musikaliska nummer (liksom ouvertyren) spelas instrumentalt är av stor bety-
delse för musikalen som helhet genom presentation av ledmotiv samt melodiska och harmo-
niska transformationer både för de sånger som behandlar schack eller politiken omkring samt 
de sånger som bygger på ett brukande av kontrafakt. 

2:	”Historien	om	schack”	
Detta nummer inleds med en lång, instrumental version och är uppbyggt av en tydlig struktur 
när det gäller perioder och tonala centra. Den är till sin storform, A B A1 C A2. Samtliga mo-
tiv i denna sång har beteckningen A, B, C och så vidare eftersom de är så pass viktiga för 
formen i både denna sång samt i ”Kvartett” och ”Drömmar av glas”. Den första perioden (A) 
är indelad i fyra perioder bestående av åtta takter och har D–moll som grundtonart och 3/4-
takt som taktart. Ackorden är i grunden hämtade från den harmoniska mollskalan, följer me-
lodin som är huvudsakligen stegvis med små språng som balansers av genom stegvis rörelse 
och melodin är ”inbakad” i ackorden (se ex.2a). Ackordrytmen är regelbunden med ackord-
byte på slag två och tre, slag ett är dominanten, tonen a, som fungerar som orgelpunkt i de 
första sex takterna. Detta tema kallas här för Motiv A. Ackordrytm ökar i den sjunde takten 
till ett ackord per slag vilket leder fram en helkadens samt en avslutande tonika i takt 8. 

Musiken modulerar till G–moll och melodin och ackordrytmen upprepas exakt som innan i 
den nya tonarten. Efter detta modulerar musiken tillbaka till D–moll, ursprungsmelodin spelas 
en gång till och ett nytt motiv (Motiv B) inträder och bildar en både rytmisk och melodisk 
kontrapunkt mot det första motivet (se ex.2b). Perioden blir dock uppbyggd av sju (eller åtta) 
takter beroende på en sammanslagning av sista takten i D–moll och första takten i den föl-
jande perioden som även den är sju (eller åtta) takter lång. Motiv 1 och 2 upprepas men denna 
gång är baslinjen melodiskt utbyggd och blir som en tredje kontrapunktisk stämma som leder 
fram till helkadensen ännu en gång. 

Del B har en kontrasterande perioduppbyggnad och till viss del kontrasterande melodi och 
ackordsammansättning. Varje period består av sju takter indelade i två stycken 3/4 – takter, en 
2/4–dels takt, tre stycken 3/4–dels takter och en avslutande 2/4–takt. Motiv C (se ex. 2c) hörs 
för första gången här och Motiv A har transformerats genom att utöka intervallet mellan to-
nerna till terser samt en rytmisk förskjutning från första taktslaget till det tredje taktslaget. 
Denna transformation ger här en tydlig pådrivande upptakts-känsla och skapar även energi i 
den annars ”statiska” ackordrytmen. Tonarten är fortfarande G–moll och i den sjunde takten 
inträffar en halvkadens på D. Dessa sju takter upprepas exakt och sen följer A1 som är de fyra 
sista delarna av A (där Motiv B presenterades) och leder fram till en omfattande avslutning 
där den harmoniska rytmen ökar till ett ackord per slag och harmoniken modulerar från till G–
moll till C–moll och tillbaka igen. Denna till synes enkla pendling mellan tonika och subdo-
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minant blir övertygande för det dramatiska skeendet med hjälp av effektivt utnyttjande av 
funktionsharmonik i harmonisk mollskala och med en starkt ledande mellandominant (G7-
Cm) som driver fram den sekvensbaserade melodin till dess slutpunkt. 

Del C som följer är intressant av flera skäl. Grundrytmen är densamma som tidigare med 
ackordbyte på slag två och tre och melodin är en variation av Motiv A i från del A med vissa 
intervall inverterade och den stegvisa rörelsen än mer framträdande då tonupprepning saknas 
(se ex.2c). Del C består av 15 takter sammanlagt med underdelning 7 plus 8. De första sju 
takterna går i D–moll och de resterande åtta i G–moll vilket följer de tidigare modulationerna. 
Frasen i den första halvan slutar i samma takt som nästa fras börjar och den andra delen avslu-
tas med en helkadens. I denna del är det även första gången Motiv D presenteras som till sin 
utformning är av mer lyrisk, kantabel karaktär. Detta tema innehåller grunden till ryssens 
första solosång som inträffar i nästa scen och får även en stark avgörande betydelse senare i 
akten då ryssen för första gången blir drabbad av ett barndomsminne (se ex.2d). Detta minne 
blir av vikt för handlingens fortskridande och jag återkommer till detta längre fram i uppsat-
sen. 

A2 följer efter detta och består av 15 takter med samma underdelning som tidigare (sju + 
åtta). Här kommer melodin från A tillbaka och ytterligare ett tema, Motiv E, som blir av stor 
vikt för en annan sång senare. Detta motiv bildar en kontrapunktisk stämma mot Motiv A (se 
ex.2e) och sträcker sig över två och en halv oktav. Det använder sig av kromatiska förslag på 
starka taktdelar vilket förstärker den dramatik som händer på scen och skapar spänning med 
sin melodiska skepnad som verkar flyta runtom och inom det melodiska fundamentet, Motiv 
A. I detta nummer har upphovsmännen medvetet eller omedvetet hämtat inspiration till struk-
turen från barockens fugainsatser (där samma motiv inträffar från olika starttoner, på till ex-
empel överkvint/underkvart), troligen för att kunna jobba med kontrapunktiska idéer och för 
att hålla ihop den polyfona satsen. Hela detta musikaliska skeende pågår under en dialog på 
scen mellan Anatolij och Svetlana där de argumenterar över vad Anatolij gör och inte gör på 
de schackturneringar han reser runt på medan Svetlana tvingas stanna kvar i Sovjet. 

När Anatolij och Svetlanas repliker är särskilt uttrycksfulla förstärker musiken detta på ett 
övertygande sätt. När denna sista del påbörjas är Svetlanas repliker anklagande mot Anatolij 
att han ”struntar i sin familj” och hela scenen avslutas med att Svetlana slår omkull Anatolijs 
schackpjäser så de rullar ner på golvet. Deras son, Micha springer genast fram och plockar 
upp dem och i orkestern spelas ett högt g samt ett arpeggio bestående av tonerna a–e i olika 
oktaver spelat av celesta (synth). Det höga g:et ligger kvar och ett lågt a tillkommer i basen. 
De två liggande tonerna skapar en spänd förväntan och ramar in Anatolijs första fras. Anatolij 
sjunger om schackets uppkomst och de motiv som används är Motiv A, B och C. Här blir det 
tydligt att även om Anatolij möjligtvis har tröttnat på sin fru så älskar han sin son och det är 
också sonen som blir den avgörande ”pjäsen” vid musikalens kokpunkt. Sången slutar med en 
övergång bestående av två takter där en motivcell spelas över liggande ackord, Gm respektive 
Dm (se ex.2f). De tonala förhållandena är intakta om än omvända och motivcellen blir ett 
fullödigt motiv i nästa sång. 

3:	”Den	jag	ville	va’	”	
Denna sång är Anatolijs privata tankar om det liv han lever och den ångest han känner inför 
hur hans framgång som schackspelare respektive hans privata liv behandlas av den sovjetiska 
staten. Denna sång går i 6/8–takt, har en mycket tydlig tematisk konstruktion och ett begrän-
sat tonmaterial i melodiken men en rik harmonik som använder sig av flertalet färgade till-
äggstoner så som sekunder och sexter och rör sig i motsols rörelse i kvintcirkeln, alltså mot 



  

  

 

 15 

det subdominantiska hållet (även om det första ackordet i versen är ett rejält hopp medsols i 
kvintcirkeln, alltså åt det dominantiska hållet). Sången föregås av ett kort förspel där ett 
Amadd9-ackord spelas med nonan som meloditon och den avslutande motivcellen från före-
gående sång spelas i sin helhet (se ex.3a) Tonarten är A–moll men versen börjar med ackordet 
B7 (V7/V) som direkt skapar en känsla av pågående flöde, musiken är på väg någonstans. Det 
förstärks av ett klockspelsliknande syntpiano som spelar jämna sextondelar i brutna ackord. 
Paradoxalt nog erinrar även syntpianot om speldosor och deras förflyttning av en marionett, 
runt, runt och runt, utan att kunna komma loss från bojorna. Anatolij är på ett sätt som en 
marionett som styrs mer eller mindre av osynliga trådar.  Nedan visas ett exempel på de inle-
dande åtta takternas harmoniska progression: 

I B7    I E7     I  Amadd9   Am   I Am        I Dm    Dm6   I Dm7    Dm6   I Am9   Am   I Am      I 

Melodiken har en tydlig rytmisk sammansättning av en rörlig figur på slag 4 och två punkte-
rade fjärdedelar som balanserar av (se ex. 3b). I detta exempel har jag gjort en harmonisk re-
duktion av de toner som ”klockpianot” spelar. Värt att notera är den melodiska ”baslinjen” 
som effektivt driver på den annars statiska rytmen. Vers två har samma ackordprogression 
men nu förstärkt av ett ostinatomotiv i violiner som är en transformation av ouvertyrens två 
första toner (se ex. 3c ). Dessa två toner symboliserar enligt mig Anatolijs suckar av hopplös-
het och resignation som han verkar känna för sin nuvarande livssituation och för hans pend-
lande mellan sina två huvudsakliga känslor, ambition och skuld. 

I vers två kommer Motiv E från ”Historien om schack” instrumentalt i violiner som ett kom-
plement till huvudmelodin (3 mot 2 förhållande). Detta skapar en stark känsla av samhörighet 
till vad som tidigare skett och blir även en övertygande musikalisk retorik där musiken både 
förstärker och kompletterar textens innebörd, ”allt som var tomt”(se ex.3d). När denna textrad 
sjungs spelas således en del av ett motiv som tidigare hörts under Anatolijs och Svetlanas gräl 
vilket jag tolkar att motivets återkomst är ett musikaliskt eko av den tomhet som Anatolij 
känner för Svetlana. Refrängens harmonik cirkulerar kring A–moll som tonika med effektiv 
harmonisering av melodistämman som toppton. Tritonus-intervallet i Amb5-ackordet blir en 
byggsten för Anatolijs känslor och är en direkt återanvändning av ouvertyrens första motiv 
fast nu i ackordform. Den lilla sekunden som finns i ”suckarna” finns således även i melodins 
toner på refrängen och bidrar till den klaustrofobiska känslan som Anatolij verkar uppleva (se 
ex.3e). Även dessa små sekunder kan ses som en utveckling av ouvertyrens första motiv och 
det genomgående användandet av durtonika till molltonika (Bb–Bbm resp Eb–Ebm) som 
finns i ”Ouvertyr”. 

En annan musikalisk teknik som är genomgående i denna sång är användandet av kontra-
punkt, i detta fall av en komplementär melodi i cello. Denna melodi använder samma ryt-
miska konstruktion som ”huvudtemat” och fungerar dels som en kommenterande stämma 
men kan även tolkas som en förstärkning av Anatolijs känslor och tankar (se ex. 3f ). Detta 
påstående kan grundas i den arkitektoniska formen på de melodiska linjerna som strävar uppåt 
mot höjden för att sedan sjunka tillbaka. 

Tritonusintervallet återkommer då och då i harmoniken som en tillfällig dissonans även under 
vers 2 och det musikaliska uttrycket intensifieras både harmoniskt och melodiskt med använ-
dandet av kontrapunktiken samt den tillfälliga ”tritonusdissonansen”. I refrängernas avslu-
tande del när energin ebbar ut finns det en uppåtsträvande, melodisk linje i cello som första 
gången mynnar ut i en liten, rytmisk utsmyckning medan den andra gången spelas i augmen-
terade notvärden och kommer att visa sig vara en del av en senare sångs melodi, ”Drömmar 
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av glas”. Den rytmiska utsmyckningen är även en del av introt till ”Den jag ville va´” och ett 
exempel på motivisk återanvändning i den genomkomponerade satsstrukturen i detta nummer 
(se ex.3g). 

4:	”Anatolij	&	Molokov”	
Denna sång sjungs efter att invigningsfesten är avslutad (där Freddie förolämpar befolkningen 
i Merano och förlöjligar Anatolij) och Anatolij och Molokov diskuterar en lämplig strategi för 
morgondagens första match. Tonarten är E–moll, taktarten 6/8 och det mest framträdande 
intervallet i melodiken är tritonus som får vara höjdpunkten i Molokovs första fras (se ex.4a). 
Anatolij presenterar ett nytt motiv som återkommer i akt 2 (när Florence och Freddie argu-
menterar, se ex.4b). I denna sång ”argumenterar” Anatolij och Molokov också fast på ett mer 
sansat, sarkastiskt plan. Detta motiv används endast vid dessa två tillfällen och jag tolkar det 
som att det är ett ”argumentmotiv” i handlingen men att det även kan ses som ett bruk av 
kontrafakt på grund av dess återkomst i akt 2 (”Florence lämnar Freddie”). Jag återkommer 
till detta påstående i min diskussion. Motivet sjungs senare av Molokov och när han fortsätter 
sin fras med ”En hel värld ser på, det gäller vårt folk, du är inte ensam” blir det harmoniska 
språket mer baserat på heltonskalan samtidigt som den kromatiska figuren från introt till ”Den 
jag ville va” hörs i bakgrunden. Det kromatiska motivet kan ses som en direkt koppling till 
Anatolij och hans tidigare klagan medan heltons-tematiken kan ses som en utveckling av de 
klusterackord som hördes i ”Ouvertyr” (se ex.4c). Polariteten som tidigare nämnts i ”Den jag 
ville va´” finns alltså även här. 

Ett kort mellanspel innefattar samma motiv som hördes som inledning till ”Den jag ville va´” 
vilket fungerar som en övertygande koppling till Anatolijs fråga ”var detta vad jag ville ha?” i 
den förra sången till den plats där han faktiskt är i denna sång. Varje slut på argumenten av-
slutas med Anatolij som pressad och irriterad över Molokovs brist på tillit för honom och 
dennes fanatiska tro på sitt parti sjunger Motiv 5 från ”Historien om schack” och ”Den jag 
ville va´” med nya ord (se ex.4d). Första gången sjunger han om sitt eget tillkortakommande 
som schackspelare jämte Freddie ”om jag hade hans geni” och sista gången då han trött och 
än mer irriterad sjunger ”då får ingenting gå fel”. Återigen används alltså ett motiv som en 
spegling och förstärkning av huvudpersonen tillstånd, personen har utvecklats liksom temati-
ken. Detta motiv blir även huvudtema i en sång i andra akten då Anatolij och Svetlana grälar 
och jag återkommer till denna sång längre fram i analysen. 

5:	”Ungern	56'	”	
Denna sång är relativt lång och komplex och är den första tydliga inblick i förhållandet mel-
lan Florence och Freddie. Formen är A, B, C och B där A–delen är Florence som anklagar 
Freddie för att skämma ut henne, hon som är ”den enda vän som du har kvar”. Hon gör detta 
till en melodi som visas i (ex.5a). Värt att notera är att intervallet återigen är tritonus, b-f och 
att melodin rör sig kromatiskt, fiss–f (detta intervall är en överstigande sekund nedåt men kan 
auditivt omtolkas till gess–f och blir då en liten sekund). Freddie slår ifrån sig hennes ankla-
gelser med att väcka ett minne hos henne, Sovjets invasion av Ungern 1956 då hennes pappa 
blev hämtad och bortförd. Det är Freddie som medvetet väcker detta minne hos Florence för 
att kunna manipulera henne att glömma sitt tidigare utbrott. Freddie sjunger en melodi som 
Florence sedan tar över och berättar om hur det hela började, allt till ackompanjemang av kö-
rens rytmiska insatser (se ex.5b). Värt att notera är det andra ackordet, Gmaj7b5/B har tri-
tonusintervallet mellan b och f och håller således kvar musiken i den tonala väv som har präg-
lat den första delen av akt 1. 
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Florence försöker förklara för honom att allting har sin tid och att det i detta nu inte är läge att 
förolämpa Anatolij (se ex.5c). Detta lilla motiv återkommer i akt 2 i sången ”Florence lämnar 
Freddy”.  C–delen som följer är en körsats som visar när delar av Ungerns dåvarande befolk-
ning sjunger en protestsång mot de sovjetiska styrkorna som tog deras land i besittning. När 
körsatsen är slut återkommer Freddie med temat från B–delen och försöker återigen manipu-
lera Florence. Men denna gång står hon emot och introducerar ett nytt motiv vars embryo 
finns i ”Ouvertyr” och som senare blir en tydlig del i både ”Möte på en bro” och den avslu-
tande sången ”Drömmar av glas–Historien om schack”, alltså de sånger som behandlar Flo-
rence och Anatolijs känslor för varandra (se ex.5d). Florence avslutar denna duett med ett 
ytterligare nytt motiv som blir huvudtema i hennes solosång i nästa scen, ”Lämna inga dörrar 
på glänt” (se ex.6e). 

6:	”Möte	på	en	bro”	
Detta är en av de viktigaste scenerna i första akten eftersom just här fördjupas Anatolijs och 
Florence förhållande till varandra. Sången sjungs medan de båda blir intervjuade av flertalet 
journalister som har kommit till konsulatet för att ställa frågor om Anatolijs anledning till 
avhoppet och liknande. Sången är i sin storform en A B B1 A form och B–delen är i sin tur av 
vikt för användandet av kontrafakt då musiken från denna del används senare i första akten 
samt i andra akten. Av denna anledning analyseras inte B–delens musik här. Sången går i C– 
dur och har 6/8 som taktart. Motivet som Florence sjunger är uppåtgående och kan ses som en 
transformation av motiv 3 från ouvertyren (se ex. 6a). Detta tema balanseras av en nedåtgå-
ende figur som är en utveckling av motiv 2 från ouvertyren och som tidigare sjungits av Flo-
rence i ”Ungern 56'” och än senare blir byggsten i ”Drömmar av glas” (se ex 6b). Efter att 
Florence och Anatolij har växlat att sjunga motiven brister Florence ut i en första klimax då 
hon, trött på alla journalister och deras frågor sjunger ”Åh, om det kunde ta slut” (se ex. 6c). 
Denna melodi är en byggsten för ”kärlekstemat” som hörs i akt 2, och på samma gång, en 
variation av ex. 6b. 

Här följer B–delen som analyseras senare. Värt att påpeka är att katalysatorn till B–delen är 
Florence plötsliga varning till sig själv med orden ”Åh Gud, lämna inga dörrar på glänt”. 
Denna melodi är samma melodi som Florence använde i ”Ungern 56'” och som är huvudtemat 
i hennes senare solosång, ”Lämna inga dörrar på glänt” (se ex. 6d). B1–delen är av mer in-
tresse då journalisterna sjunger ”Det är en stor politisk skandal”. Detta motiv återkommer i 
nästa sång då pressen visar en tidning för den ännu ovetande Freddie om vad som har hänt (se 
ex.6 e). 

När den avslutande A–delen inträffar är melodiken och harmoniken den samma. En lyrisk 
violinmelodi bildar kontrapunkt mot Florence sång och blir en koppling tillbaka till kontra-
punktiken i ”Den jag ville va´” (se ex.6f). Efter Anatolijs klimax (till samma melodi som Flo-
rences klimax) sjunger de båda ett avslutande tema som inte hörts innan där de båda är för-
bluffade över den situation de hamnat i och hur de känner för varandra. Detta tema blir sedan 
ett instrumentalt intro till Florence sång ”Om han var här” i akt 2. Ingen annan tematik från 
”Möte på en bro” finns med i den sången (se ex.6g). Som titeln antyder avslutas sången på en 
bro, samma bro som Florence senare återvänder till för ”Om han var här”. 

7:	”Florence	lämnar	Freddie”	(Preludium)	
Akt 2 inleds med ett kort men intensivt orkesterpreludium av stor rytmisk intensitet. Ouverty-
rens första fyra toner presenteras återigen, fast denna gång aggressivt av bleckblås samt cello 
(se ex.7a). Nästa gång motivet kommer är det en transformerad version, inramat av staccato 
ackord i violiner och ”störningar” av kromatiska löpningar spelade av flöjter och dissonanta 
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kommentarer av trumpeter. Violinackordet bygger på liten sekund och tritonus och dessa två 
intervall blir prominenta i hela preludiet. En xylofon dubblad med flöjt spelar plötsligt Flo-
rence tema från ”Ungern 56'” och den kontrapunkterande cellostämman från ”Där jag ville 
va´” återkommer som aggressiva fanfarer i tromboner och trumpeter. Intensiteten är hög och 
efter en uppbyggnad leder det fram till klimax (se ex.7b) där stora ackord i diskanten (flöjter, 
trumpeter och violiner) konkurrerar med mörka oktaver i basregistret (tromboner, cello och 
timpani). Detta preludium leder fram till den ”Florence lämnar Freddie” och analyseras i av-
delningen för kontrafakt. Viktigt att påpeka är dock att Freddie avslutar detta argument med 
samma tema som Anatolij avslutade sitt gräl med Molokov i akt 1. Detta motiv kommer som 
tidigare nämnt att bli mycket viktigt för handlingen. 

8:	”Ni	dömer	mig”	
Denna sång fokuserar på Anatolij och Svetlana som nu träffas på hans hotellrum. Närvarande 
förutom de två är Molokov, två KGB-agenter samt två italienska poliser som är där för att 
skydda Anatolij. Efter ett kort instrumentalt parti där ”Chess” spelas sjunger Anatolij om hur 
misstolkad han är av sin omgivning och av Svetlana.  När grälet väl börjar kommer motivet 
som har antytts i ”Historien om schack”, ”Där jag ville va´”, ”Anatolij och Molokov” samt 
”Florence lämnar Freddie” (se ex.8a). Det utvecklas snart till ett rejält gräl där allteftersom 
sången pågår fler och fler människor kommer in på hotellrummet. Motiv E från ”Historien om 
schack” (instrumental) blir en naturlig fortsättning på det föregående temat och dess vidlyftiga 
riktning förstärker de eruptiva känslorna som ligger och pyr under ytan för att snart explodera. 
Svetlanas replik på Anatolijs första anklagande introducerar ett nytt tema som påminner om 
en del av melodin från ”Historien om schack” men som här har en helt egen karaktär och rikt-
ning (se ex.8b). 

Städerskor, piccolos och kypare bråkar plötsligt med varandra och i det klimax som följer blir 
det tydligt att Anatolij och Svetlana aldrig mer kan hitta tillbaka till varandra då han anklagar 
henne med repliken ”du föraktar min talang” (och min framgång) och hon replikerar med 
”stick och ta ditt luder med dig när du går”. Anatolijs svar ”och allt du säger visar att du inget 
har förstått” besvaras i sin tur av Svetlana med att upprepande gånger skrika ”Judas” åt ho-
nom. Sången avlutas med att alla sjunger till ”huvudmelodin”, ”Du ska ta det lugnt och sänka 
tonen, vem ska sätta punkt för aggressionen”. Ur detta kaos bryter Anatolij sig fram och de-
klarerar till melodin från ”Chess” med orden ”Finns det nå'n på denna jord som vill mig väl 
som inte tar mitt namn min själ, inte slår ihjäl mina drömmar?” (se ex.8c ). När detta har 
klingat ut drar Molokov fram sitt trumfkort ur armen genom att ta in Micha i hotellrummet. 
Anatolij övermannas av faderskänslor och troligen börjar han här inse att spelet är förlorat. 

9:	”Drömmar	av	glas–Historien	om	schack”	
”Drömmar av glas” är den avslutande duetten ur musikalen Chess och även dramats höjd-
punkt. Anatolij har precis förlorat den avgörande matchen och han och Florence inser att de-
ras korta, intensiva kärleksaffär går mot sitt slut. Jag gör en mer detaljerad analys av denna 
duett eftersom här är själva essensen av hela musikalens handling och den tematik som tidi-
gare har hörts. Jag kommer även att återknyta till formuleringar om musik som har hörts tidi-
gare och som har en motivisk relation till denna duett. Den övergripande formen är A B A1 
där A– delarna är Anatolij och Florence som sjunger om sina val som tog en olycklig ände 
och B– delen är kören som har en förklarande roll där de sjunger om schackets uppkomst och 
visar att Anatolij och Florence kärleksaffär liknar ett schackparti där olika drag spelas och att 
spelet ibland framkallar remi. Eftersom ”Drömmar av glas–Historien om schack” är den sista 
sången i musikalen och den musikaliska tematiska konstruktionen når en kulmen, kommer här 
en kort genomgång av viktiga motiv och andra musikaliska byggstenar som används på olika 
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sätt i sången. Den nedåtgående melodilinje som presenterats tidigare i ”Ouvertyr” och är en 
utvecklad motivcell används främst vid de sånger som sjungs av Florence och Anatolij så som 
”Möte på en bro”, men även som melodisk baslinje i Florence solosång ”Om han var här”, där 
hon inser vad hon känner för Anatolij. Nedan följer en djupanalys av ”Drömmar av glas–
Historien om schack” med fokus på tonala centra, harmoniska progressioner och melodisk 
tematik baserad på ovanstående nämnda byggstenar. 

A delen består av två stycken huvudsakliga toncentra med en kort utvikning till G-moll: 

A–moll                      Bb–dur 

                 G-moll 

Förhållandet A–Bb är en liten sekund vilket är det inledande intervallet i ouvertyren (dock 
transformerat till d–ciss) och en viktig byggsten i flertalet melodier i musikalen. 

B delen altererar mellan: 

A–moll                   D–moll 

Körens insatser är omväxlande i A–moll och D–moll och bygger på i princip samma ackord-
progression i båda tonarterna, det vill säga den ackordföljd som visats i ”Historien om 
schack”.  

A1:s toncentra består av: 

F–dur                        Bb–dur 

Den första A-delen består av tre mindre formdelar som lite grovt skulle kunna kallas för vers, 
brygga och refräng. Versen inleds med ett Amadd9–ackord som spelas av piano, harpa och 
stråkar i arpeggio och skapar en orolig grund. Anatolijs första fras i versen, Tema 1, är upp-
byggt av intervallen sekund och kvart vilket ger en pentatonisk ”färg” åt melodin och förstär-
ker den oro och ångest som de båda känner. Just saknaden av ledton i den pentatoniska skalan 
ger en bra analogi till dessa känslor och som förstärker den frågande tonen i Anatolijs inled-
ning (se ex.9a). Hans första fråga ackompanjeras av Amadd9–ackordet, hans andra fråga av 
ett Csus2–ackord som än mer förstärker den flytande känslan av modal harmonik och terslös 
melodik. I hans andra fråga är slutintervallet från Tema 1 inverterat och en tidigare fallande 
kvart blir nu en stigande. Den stigande tonhöjden följer talmelodin hos en fråga och förhål-
landet fallande respektive stigande kvart från samma startton underbygger pendlandet mellan 
Anatolijs personlighet, han är konstant kluven i två delar angående i sina känslor, sina ambit-
ioner och sina drömmar. 

Det är viktigt att påpeka att den melodi som Anatolij sjunger är en inverterad och transforme-
rad version av det tema som Florence sjunger i ”Möte på en bro” där Anatolij och Florence 
för första gången börjar få romantiska känslor för varandra (se ex.9b). Förutom att den melo-
diska rörelsen är inverterad så är även ackordprogressionen omvänd, från C–Am som ut-
gångspunkt i ”Möte på en bro” till Am–C som utgångspunkt i ”Drömmar av glas” vilket är en 
övertygande analogi till dramats handling, från en start till ett avslut. Ett plötsligt Cm6–
ackord skapar spänning och melodin utvecklas till att även inbegripa terser och tritonus. 

Ett plötsligt crescendo i orkestern bestående av ett nytt Cm6–ackord som leder till ett C#dim–
ackord och en uppåtsträvande baslinje mynnar ut i ett Bb–ackord med F i basen (ny tonart för 
tillfället, Bb–dur) som snabbt visar sig vara starten på en nedåtgående diatonisk skalrörelse i 
basen som imiteras av Florence första insats. Hennes insats kan betecknas som en motreplik 
på Anatolijs bekännelser, bestående av samma nedåtgående skala (fast startat från annat ton-
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steg). Florence sjunger här: ”Jag var för dum att förstå…” vilket speglar hennes tidigare vi-
sade ovilja att lita på någon annan än sig själv och när hon väl gör det, så faller allt isär. 
Denna nedåtgående rörelse kallas här för motiv 2 och är en utveckling av den motivcell från 
”Ouvertyr” samt ett motiv ur ”Möte på en bro” från akt 1 som tidigare hörts (se ex 9c). Melo-
din fortsätter med en upprepning av Anatolijs melodi när han sjunger ”…känt, allt det som 
hänt, kan nån förklara” fast nu transponerad en kvint ner/kvart upp och till orden ”... dum och 
naiv, jag gick i fällan”. Orden ”förklara” och ”fällan” är harmoniserade av ackorden Cm6 och 
C#dim respektive Fm6 och F#dim vilket understryker de laddade meningarna som orden har. 
När Florence är klar med sin fras tar Anatolij över och sjunger sitt ”svar” med samma baslinje 
(i ackompanjemanget) och melodi som tidigare Florence sjöng, fast nu transponerad till Eb–
dur med textraden: ”Kan du förlåta mitt svek, jag är din vän” Här sker en första modulation 
till en ny tonart (G–moll) och bryggan tar sin början. 

Bryggan har G–moll som fast tonart med en tydlig harmonisk progression som rör sig enligt 
följande mönster (D ackordet fungerar som harmonisering av upptakten ”Du är min...) som är 
de tre sista åttondelarna i den första takten (således en upptakt i detta exempel): 

I6/8 D      I D/G  Gm   I Eb        I Cm         I Am7b5      I Gm/D   D    I D7       I D7         I 
I Am7b5    I F7sus4  F7     I 

Den fasta tonarten och den diatoniska progressionen skänker en första, om än tillfällig, trygg-
het i sången där Anatolij och Florence sjunger vad de betyder för varandra och den tidigare 
ångesten dämpas en aning. Dock finns det vissa ackordföljder som förstärker de känsloutbrott 
som hotar att tränga igenom deras fasad och särskilt uttrycksfullt är det Am7b5–ackordet som 
följer på D7- ackordet i takten innan. Inte nog med att det är en bedräglig kadens, det är dess-
utom ett ackord som får sin spänning av det tritonus-intervall (”urintervallet”) som finns in-
byggt i ackordet. Tritonusintervallet är som jag tidigare nämnt, en genomgående och åter-
kommande byggsten i denna musikal och inträffar vid detta tillfälle då den känsla man trodde 
skulle vara den primära förändras till något tvetydigt eller tar en ny väg. I detta fall leder ack-
ordet Am7b5 vidare till ackorden F7sus4–F7 som blir dominant till refrängens tonart, Bb–dur. 

I refrängen kommer titeln på sången och Anatolij och Florence sjunger unisont sitt kärleks-
tema som har hörts tidigare i musikalen men då bara som en kort kommentar. Melodin rör sig 
i långa notvärden och ett stillsamt ackompanjemang av piano ger en trygg, varm inramning 
till deras kärlek. Harmoniken är enkel och ackordrytmen långsam som för att understryka att 
de har all tid i världen trots att verkligheten är både hotande och påträngande. Just den lång-
samma ackordrytmen: 

I Bb     I Bb        I Eb         I F          I F/Eb         I Bb/D   F/A   I Eb/G      I 

blir i detta fall en symbol för det enkla, det självklara och det trygga då enbart huvudtreklang-
erna används om än med olika bastoner. Detta ger ett smidigare flöde mellan ackorden samt 
återkopplar refrängen till den tematik som baseras på just en nedåtgående stegvis rörelse. Tex-
tens credo inträffar när de sjunger till samma melodi som Anatolijs första insats (Tema 1) fast 
nu transponerad till Bb–dur; ”Vi som hör samman, åtskilda går vi” (se ex.9d). ”Vi som hör...” 
harmoniseras av ett F–ackord och ordet ”samman” harmoniseras med ett Ebmaj7–ackord vil-
ket precis som tidigare blir en återkoppling till den tidigare inträffade bedrägliga kadensen. I 
detta fall förstärker ackordet känslan om att de inte kommer att kunna vara tillsammans. Detta 
bekräftas i den åtföljande raden ” åtskilda går vi” där ”går vi” harmoniseras av Bb–dur men 
enbart för en kort stund eftersom en modulation tillbaka till A–moll inträffar via ackordpro-
gressionen 
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I Bb     I F/A    I Dm       I E         I 
Dm är ett ackord som finns i tonarterna Bb-dur (iii) och A-moll (iv) och binder således sam-
man det åtföljande E–ackordet med de övriga ackorden på ett övertygande sätt. Just denna 
harmoniska tvetydighet blir även en musikalisk metafor för den kluvenhet som båda känner 
angående sin kärlek och sina övriga åtaganden. Hela denna A–del upprepas med ny text föru-
tom i refrängen. Orkesterarrangemanget blir mer utvecklat i denna del och även dynamiken 
blir starkare, i övrigt är det en exakt upprepning ur ett kompositionstekniskt perspektiv. 
Efter modulationen från Bb–dur till A–moll följer då den del som kallas för ”Historien om 
schack” och som sjungs av kören. Satsen är uppbyggd av fyra olika teman eller motiv som 
tidigare har presenterats instrumentalt i musikalen. ”Historien om schack” spelas (instrumen-
talt) och sjungs (som tidigare nämnts) för första gången under tiden Anatolij och Svetlana 
grälar, när Anatolij ska avleda sin son som har bevittnat grälet samt senare i första akten där 
Anatolij, Florence, Domaren och Molokov (”Kvartett”) argumenterar över Freddys uppfö-
rande vid den första schack-matchen och de problem som kan uppstå i kölvattnet av Freddys 
handlande. Vid det första tillfället (”Historien om schack”) sjunger Anatolij själv den första 
delen om schackets historia medan i ”Kvartett” är det annan text, men den använder just me-
taforen schack–mänskliga relationer som utgångspunkt. Denna musik spelas och/eller sjungs 
således när historien eller texten behandlar schackspelet, dramatiken runt schackturneringen 
eller övriga dialoger som behandlar mänskliga relationer som ett spel mellan olika parters 
viljor och kalkylerade drag. Denna körsats som jag betecknat B tidigare har en egen under-
struktur vilket jag visar med kursiverade, fetstilta bokstäver. Nedan följer en övergripande 
beskrivning av det musikaliska förloppet.18 

Denna körsats är uppbyggd av en tydlig struktur när det gäller perioder och tonala plattfor-
mar. Den är till formen en A  A1  A2  B  A3  A4  A2  B1  A3. Varje ny A–del har i princip 
samma grundstruktur i periodicitet och harmonisk progression men nya motiv alternativt be-
arbetningar av tidigare motiv presenteras vid varje A–del. Körsatsen inleds med ett förspel (A) 
där motiv 1 presenteras i de två olika tonarter som används, A–moll respektive D–moll. Kö-
rens första insats och genomgående ostinato är tätt sammanhållna klanger som sjungs med 
kort och tydlig artikulation. Detta ger en spänst i det rytmiska skeendet och blir även en väl-
behövlig motvikt till de mer expansiva åtföljande teman. Genomgående är den rytmiska kon-
struktionen en markerad etta på ett e respektive a i basen och ackorden inträffar på slag två 
och tre. Tonen e som spelas på slag ett upphör att klinga på slag två och tre men dess impli-
kation är fortfarande tydlig vilket är anledningen till att samtliga ackord har e i basen. Kärv-
heten i vissa klanger förstärks av den täta stämföringen och det markerade, avhuggna sättet 
vilket det sjungs på. Nedan följer de första åtta takterna av A–delen. Denna ackordföljd trans-
poneras sedan till Dm och varar således i åtta takter. 

I3/4  E7  Am/E   I E7 Am/E    I  Fmaj7/E  Dm/E   I  Amsus4/E  Am/E    I E7(#5)  E7    I  
 

I Cmaj7/E  Am/E  I Dm  Am/E   E   I Am        I 

B–delarna är mer varierade i sin musikaliska konstruktion och använder växlande taktarter, 
för att förhindra att satsen blir enformig men också för att understryka det dramatiska skeen-
                                                
18 Denna beskrivning har berättats tidigare i uppsatsen men visas på nytt här då de musikaliska motiven som tidigare hörts 
kommer till ett credo. ”Historien om schack” återkommer nu som en sammanfattning av musikalens underliggande teman så 
som svek, hat och kärlek. 
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det i texten då denna beskriver en kommentar på det som tidigare har sjungits om i A–delarna. 
Dessa teman är således samma som i de tidigare sångerna ”Kvartett” och ”Historien om 
schack”. 

A – ”Ostinato”– Motiv A (instrumentalt) 

A1 – ”Ostinato”– Motiv A (i SATB) 

A2 – Motiv B som presenteras i tenor- och basstämman 

B – Motiv C som presenteras i basstämman 

A3 – Utveckling av Motiv B som presenteras av alt- och sopranstämman 

A4 – Motiv D som presenteras i tenor- och basstämman 

A2 – Motiv B (tenor, bas) 

B1 – Motiv C (tenor, bas) 

A3 – Utveckling av Motiv B (alt, sopran) 

Efter en klimax där kören sjunger sin sista fras tar orkestern över med ett tema som jag be-
tecknar som Motiv 2 (se ex.9e) som blir viktigt i den avslutande A–delen när fokus ligger på 
Florence och Anatolij igen. De presenterar ännu ett nytt motiv som används som ”svar” till 
Motiv 3 (se ex.9f). Detta tema är en inverterad och transformerad version av den melodiska 
baslinje som hörts tidigare i ”Drömmar av glas” när texten löd ”Jag var för dum att förstå…”. 
Denna melodi kan kanske tolkas som en musikalisk beskrivning av karaktärernas kamp mel-
lan förtvivlan och hopp. Tonarten är nu F–dur men det sker en modulation till Bb–dur som 
blir huvudtonarten. Efter ett kraftigt ritardando sjungs för sista gången deras kärlekstema ”Du 
och jag”, denna gång med full orkester och kör som ramar in och förstärker deras hopplösa 
passion som sånär förtärt dem under den korta tid de känt varandra. Credot ”vi som hör sam-
man, åtskilda går vi” hörs igen en sista gång men, på det sista ”vi” harmoniseras plötsligt den 
avslutande långa meloditonen (f) med ett Db–ackord, ett F(#5)–ackord, ett F7–ackord och, 
slutligen, tonikan Bb–dur. Denna oväntade modulation i slutet ger en märklig, flytande känsla 
som effektfullt förstärker det faktum att trots att de delar hjärta, symboliserat här av samma 
sjungna ton, kan de ändå inte bli ett. När tonikan, Bb, inträffar är den ”färgad” av tonen g 
(som ej ingår i Bb–dur ackordet) och skänker en kort stunds instabilitet till den stabila toni-
kan. 

”Drömmar av glas-–Historien om schack” har från första takt (A–moll) till sista takt (Bb–dur) 
modulerat en liten sekund uppåt ifall man ser det utifrån ett makroperspektiv. Den lilla sekun-
den och tritonus är som tidigare nämnt viktiga för musikens djupstruktur och här visar upp-
hovsmännen genom en stramt hållen grund kombinerat med ett utvecklat sinne för transform-
ationer av musikaliskt material. Jag återkommer till denna tanke i diskussionen. Av de num-
mer som bär starkast släktband mellan sig i benämningen melodisk konstruktion och riktning 
är ”Chess”, ”Möte på en bro” och ”Drömmar av glas–Historien om schack” tre exempel där 
en tydlig nedåtgående, stegvis melodiföring är det dominerande draget i den tematiska kon-
struktionen. 

I nästa avsnitt följer de nummer som även de bygger på motivisk/tematisk bearbetning men 
som är av mindre tydlig karaktär än de föregående exemplen. 
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Översiktlig	analys	av	exempel	som	bygger	på	ledmotiv/motivisk	be-
arbetning	

10:	”Merano”	
Detta nummer utspelar sig under invigningsfesten vid schackturneringen i den italienska sta-
den Merano och är ett folkloristiskt färgat nummer med uppåtsträvande melodik och tradit-
ionellt harmoniskt språk. I denna sång presenteras den amerikanske spelaren Freddie Trumper 
för första gången till en harmonisk progression vars tonala/modala konstruktion utvecklas till 
att bli den harmoniska grunden för tersetten ”Vem kunde ana” som återkommer i akt två. Det 
finns även ett tema som Freddie sjunger som även det återkommer i ”Vem kunde ana” men då 
detta klassas in som kontrafakt behandlas det följaktligen i den avdelningen. 

11a:	”Lämna	inga	dörrar	på	glänt”	
Denna sång sjungs av Florence på en nattklubb och i denna sång berättar hon om att man inte 
kan lita på någon och därför bör man se till att ha utvägar i alla lägen. Versen i denna sång har 
bland annat en transformation av det tema Florence inledde ”Ungern 56'” med (se ex.11) både 
i melodin och i orkestern. Refrängen är just bearbetningar av det motiv som Florence avslu-
tade ”Ungern 56'” med och upprepas ett antal gånger låten igenom, som ett mantra. 

11b:	”Domaren”	
Denna sång presenterar schackdomaren och står utanför detaljanalysen. Den återkommer i akt 
2 när mästerskapet ska återupptas efter allt tumult. 

12:	”Chess”	(den	första	matchen)	
Detta är ett instrumentalt stycke som spelas under den första matchen mellan Freddy och Ana-
tolij och igen i akt 2 när Anatolij och Svetlana grälar om vad som har skett mellan honom och 
Florence. Detta mellanspel/bakgrundsmusik består av två delar varav den första går i A–moll 
och den andra går i D–moll. Förhållandet kvart/kvint finns alltså även här mellan de fasta 
tonarterna. Taktarten är 3/4 och melodin som är konstruerad efter klassiska mönster med tyd-
lig balans mellan språng och steg, spelas av ett modifierat harpljud (DX7-synth) över täta 
stråkackord som tydligt driver rytmen framåt (se ex.12a). Både delarna når sin klimax via 
halvkadenser och i den andra A–delen blir just A–ackordet dominant till ”Kvartett” som går i 
D–moll. Den melodi som Anatolij senare sjunger i akt 2 visas här i ex.12b. 

13:	”Kvartett”	
Denna sång analyseras i den del som behandlar kontrafakt men det är av värde att visa på det 
konsekventa sätt som motiv från tidigare sånger dyker upp igen. Efter en inledande A–del där 
Florence, Molokov och Domaren har argumenterat sjunger Florence anklagande mot Molo-
kov det tema som hon sjöng i ”Ungern 56'” när hon blickar tillbaka på sin pappas bortförande 
(se ex.13). I nutid anklagar hon Molokov för att ha hennes pappas blod på sina händer. 

14:	”Avhoppet”	
Denna scen är en av huvudscenerna i akt 1 och är en relativt lång scen med flertalet förflytt-
ningar för huvudpersonerna och parallella skeenden. Florence och Anatolij har träffats i baren 
på hotellet de bor på och ett första tycke har uppstått. Anatolij har sjungit om ett minne som 
väcktes till liv hos honom under ”Kvartett” i sången ”Lärarens historia”(denna sång behandlas 
i avdelningen för kontrafakt). Han berättar om hur han fick reda på vad som hade hänt under 
den sovjetiska invasionen av en lärarkollega till sin far. Florence i sin tur sjunger om sitt för-
hållande till Freddie Trumper och hur hon har blivit utnyttjad av honom. Denna sång heter 
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”Inte jag” och behandlas inte i denna analys på grund av samma anledning som ”Lämna inga 
dörrar på glänt”. När Florence har sjungit färdigt tar Anatolij henne i handen och springer 
iväg från hotellet när Molokov för ett tillfälle blir distraherad. Detta leder till att Molokov 
kontaktar Moskva för att ge order om att föra bort Svetlana och Micha för att kunna utpressa 
Anatolij. Anatolij i sin tur försöker hitta en ambassad eller ett konsulat för att kunna söka po-
litisk asyl. Dessa två händelser utspelas parallellt på scen och musiken består av två olika te-
man som skapar en passande relief till handlingen. 

Den första musiken hörs när Svetlana och Micha är i en kyrka och de andra människorna (kö-
ren) sjunger en homofon ordlös körsats vars tema bygger på en liten sekund som sedan ut-
vecklas (se ex 14a). Harmoniken är tonal/diatonisk med utnyttjande av ackord med tilläggsto-
ner samt sus4– ackord och halvkadenser och körsatsen är i sammanträngt läge och sjungs con 
bocca chiusa (med stängd mun) i legato (sammanbundna toner) vilket ger en mättad högtid-
lighet. Det andra temat som presenteras är ett instrumentalt motiv (se ex.14b) som senare i 
andra akten sjungs av Florence till Anatolij. Det temat får en särskild innebörd när det väl 
återvänder i akt 2, det är just då som Florence och Anatolij förklarar sin kärlek till varandra. 

Scenen övergår till att visa när Anatolij och Florence har trängt sig in hos den amerikanske 
konsuln och dennes middagsbjudning. Denna scen ackompanjeras av en stråkkvartett som 
spelar ett stycke som i sig innehåller bland annat tritonus och tillfälliga kromatiska genom-
gångstoner som trots att det är tonalt förankrat skapar en stressig känsla just på grund av de 
små harmoniska spänningar som inträffar då och då. Melodiken har stora språng och i princip 
hela musiken spelas stacatto (en kort artikulation på respektive ton, motsatsen till legato) av 
stråkkvartetten vilket skapar stor kontrast mot det föregående mjuka och innerliga tonfall som 
varit dominerande. Detta tema återvänder i orkestern med drivande timpani precis när pressen 
kommer till konsuln och får här understryka den spänning som är på scen medan när stråk-
kvartetten spelade var det som bakgrundsmusik på middagsbjudningen. 

15:	”Hon	är	min	enda	vän”	
Som tidigare nämnt visar pressen upp en tidning för Freddie där han ser vad som har hänt. 
Han sjunger då ett tema som kommer att bli hans slutliga känslomässiga undergång men 
kanske på samma gång pånyttfödelse i akt 2. Han sjunger om sin barndom och den sorg han 
känt över en förlorad tid och sången heter ”Vem ser ett barn?” (se ex.15). 

16:	”Om	han	var	här”	
Florence sång inträffar i akt 2 efter ett scenbyte och står liksom ett par andra ”arior” utanför 
denna analys. Det kan dock vara värt att påpeka att förutom tidigare nämnda introfigur som 
var hämtad från ”Möte på en bro” (se ex. 16) finns det en passage med en stegvis, melodisk 
nedåtgående baslinje som kan erinra om de tidigare nedåtgående temakonstruktionerna (se ex. 
16b). Denna sång framförs på samma bro som de möttes på tidigare i akt 1(som nämndes tidi-
gare i uppsatsen). 

17:	”Han	är	en	man,	han	är	ett	barn”	
Detta är Svetlanas stora sång i föreställningen när hon beklagar sig över hur hennes äktenskap 
har utvecklats från omtumlande kärlek till bittert hat och förakt. Även denna sång står på ett 
sätt utanför analysen, men, innan den börjar spelas ett tema på accordeon (en typ av dragspel) 
som visar sig vara en variation på en del av Svetlanas melodi som hon snart ska sjunga till 
textraden ”jag gav min sommar och min vår och tusen ord av tröst” (se ex.17). Det är subtilt 
gjort och när detta tema senare återkommer på marknadsplatsen som nu huserar en folkfest 
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ackompanjerar den något som ser ut som en bröllopsfest mellan två av stadens innevånare och 
blir således en koppling tillbaka till Svetlanas äktenskap med Anatolij. 

18:	”Merano”–”Vem	kunde	ana”–	”Drömmar	av	glas”	
Detta är en lång scen som består av ovanstående tre musikaliska inslag. ”Merano” är inled-
ningsmusiken som spelas instrumentalt under tiden som marknadsplatsen blir mer och mer 
fylld av folk. När festen väl börjar syns marknadsstånd, människor som dricker och dansar 
samt Anatolij och Florence som är tillsammans och roar sig. Musiken som spelas består av 
fyra olika teman. Det första temat är samma melodi som sjöngs av Meranoborna i akt 1, det 
andra temat är troligen inspirerat av östeuropeisk folkmusik (passande med tanke på Florence 
bakgrund) i moll som har tritonus som viktig ingrediens, det tredje temat är en tango i dur och 
det fjärde temat är den melodi (som nu spelas på accordeon) som hördes innan ”Han är en 
man, han är ett barn” och som sen blev en del i den sångens melodik (se ex.18a,b,c,d respek-
tive). 

När dessa fyra teman har spelats stämmer festdeltagarna upp i en repris av ”Merano” men 
avbryts av en berusad, oregerlig Freddie som tränger sig fram och börjar bråka med Anatolij 
och Florence i ”Vem kunde ana”. Denna sång har en enkel, tydlig form med ett rytmiskt 
pregnant motiv som används av samtliga tre personer (se ex.18e). De tonala centren som 
präglas av modal karaktär (mixolydisk) för de olika insatserna är följande: 

Freddie: E– dur 

Anatolij: F#– dur – E–-dur 

Freddie: A– dur 

Freddie: E–dur 

Florence: A–dur 

I denna sång sjunger Freddie det tema som han sjöng i ”Merano” i akt 1 då han förolämpar 
både ortsbefolkningen och Anatolij (detta tema behandlas i avdelningen om kontrafakt). När 
väl titeln kommer modulerar musiken till D–dur och de två sista insatserna sjungs först av 
Anatolij i D–dur och sedan av Florence och Freddie i E–dur. Upprepningen av detta motiv 
understryker personernas ilska och frustration gentemot varandra och energin behålls tack 
vare modulationerna. Förhållandet mellan tonarterna är antingen stor sekund eller ren 
kvart/kvint vilket återigen visar att sekund och kvart/kvint är någon sorts grund för de tonala 
centren. När den sista tonen klingar ut till harmoniken av ett Gsus2–ackord leder det in till det 
avgörande ögonblicket i musikalen där Anatolij, trots vetskapen om sin sons troliga öde väljer 
att vara tillsammans med Florence. 

Deras kärlek för varandra uttrycks av luftakrobater och musiken som spelas är samma musik 
som hördes i akt 1 när Svetlana och Micha förs bort av agenter från KGB och Anatolij och 
Florence letar efter ambassaden/konsulatet. Det tema som jag tidigare refererade till i ”Av-
hoppet” som viktig för Florence och Anatolijs kärlek hörs nu, först instrumentalt och sedan 
med innerlig vädjan från Florence: ”Alla sinnen kropp och själ, måste du beröra. Jag vet att du 
vill, jag vet, du kan”. Detta åtföljs av Florence fråga som hon önskar höra från Anatolij, ”Vill 
du bli min?” Tillsammans sjunger de: ”Du och jag, drömmar av glas, verkliga i ett slag”. 
Detta tema har behandlats tidigare i analysen och kommer att bli huvudtemat i den avslutande 
duetten. Här och nu börjar uppbyggnaden mot det slutgiltiga, ofrånkomliga ödet av förlorad 
kärlek och ett liv dömt till evig längtan om ett ouppnåeligt mål. 
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19:	”Domaren”	repris	och	19b	”Jag	vet	vad	han	vill”	
Den första sången, ”Domaren” är en repris av samma sång från första akten med delvis ny 
text. Den speglar först och främst domarens karaktär (som är lika artificiell hela musikalen 
igenom) och står utanför min analys då den inte uppfyller det som jag finner har relevans för 
uppsatsens forskningsfrågor. Den andra av dessa två sånger är fristående och är en duett mel-
lan Florence och Svetlana där de sjunger om att de båda vet bäst vad Anatolij behöver även 
om deras tvivel hörs i den försiktiga, trevande avslutningen. Melodiken är betydligt mer kon-
centrerad runt sexter och terser och harmoniken är ljusare med vissa mörka stråk som till ex-
empel en progression i refrängen som består av ackorden Bb–Eb/Bb–Ebm/Bb. Även här finns 
tekniken att förändra tersen i ett durackord till ett mollackord genom sänkning att halvt ton-
steg men i denna sång blir det i mitt tycke mer en färgning av melodiken än en ledmotivs-
variation. 

20:	”Glöm	mig	om	du	kan”	
Anatolij träffar Molokov för att fråga var hans son är och försöker samtidigt förklara om var-
för han har gjort som han har gjort, han, som varit en god och nyttig medborgare i Sovjet och 
gjort partiet stor nytta genom sitt schackspel. Anatolij anklagar sedan Molokov för att morali-
sera över hans äktenskap trots att Molokov varit ungkarl hela sitt liv. Molokov sjunger då om 
sin bakgrund och om det offer han fick göra för att nå den position han har idag. Han berättar 
om en kärlek som han svek och minns hennes sista ord ”Glöm mig om du kan”. I denna sång 
finns de första tre tonerna av Anatolijs och Florence kärlekstema ”Du och jag” vilket med stor 
sannolikhet visar på, att detta tema har betydelsen av förlorad kärlek på grund av antingen 
själviska val och/eller av ultimatum av olika slag och följaktligen inte är enbart Anatolijs och 
Florence kärlekstema utan hela musikalens kärlekstema. Jag återvänder till detta i diskuss-
ionsdelen. 

21:	”Capablanca”	
Molokov har gett Anatolij ett ultimatum: Förlora matchen, skyll på ditt hälsotillstånd, dra 
tillbaka din asylansökan och flyg omedelbart hem till Sovjet, eller, stanna i väst och utstå de 
konsekvenser som drabbar din familj! Anatolij väljer det första av kärlek till sin son men är 
samtidigt förkrossad över detta slutliga svek som han gör mot Florence. Den avgörande mat-
chen ska börja och kören sjunger till ouvertyrens musik namnen på tidigare världsmästare i 
schack. När deras sång är slut, matchen avgjord och Freddy har till sin förvåning blivit 
världsmästare igen gör Florence entré. Hon har fått ett brev av Molokov där hon kan läsa om 
vad som har lett fram till Anatolijs plötsliga sammanbrott. Det leder över till den sista sången, 
”Drömmar av glas-Historien om schack”. 

Musikexempel	som	bygger	på	kontrafakt	

Den andra teknik som används i denna musikal är som tidigare nämnts kontrafakt. Manfred F. 
Bukofzer säger i en artikel från The New Oxford History of Music 3: “Ars Nova and the Re-
naissance 1300-1540” att: “The practice of borrowing a song from one sphere and making it 
suitable for use in the other by the substitution of words is known as ”parody” our contra-
factum”.19 I Chess är ambitionen inte att göra parodi utan istället förstärka gemensamma 
nämnare på ett detaljplan i ett större sammanhang mellan flera sånger som behandlar liknande 
teman mer eller mindre tydligt. Jag använder således denna term som tidigare nämnts för att 

                                                
19 Bukofzer, Manfred F. (1960) The New Oxford History of Music 3: “Ars Nova and the Renaissance 1300-1540”. Hughes, 
Ansalem & Abraham, Gerald (red.). London: Oxford University Press. s. 108 
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referera till musikaliska skeenden inom verket och inte som att historiskt brukligt åsyfta från 
verket ”utomstående” melodier. 

I Les Misérables får denna teknik (som Miller visar på i sin uppsats) en framträdande roll då 
flertalet nummer delar melodier för att bland annat få en sammanhållning mellan olika delar 
av föreställningen. Detta kan vara ett effektivt sätt att skapa samhörighet och ”röda trådar” 
genom en föreställning, men, det kan också leda till försvagning av det dramatiska förloppet 
då det kan vara svårt att motivera för lyssnaren varför två helt disparata händelser har samma 
musik. 

Joseph P Swain talar om just denna problematik i sin bok The Broadway Musical: A Critical 
and Musical Survey och påpekar användandet av denna teknik i Jesus Christ Superstar och 
Evita med följande citat: “Webbers' contrafactum method expands and in some ways replaces 
the timehonored device of reprise. While reprise operates, in the best instances, by revealing 
the dramatic relevance of an earlier expression, and therein is the price paid for its use. The 
leitmotif idea, from which both reprise and this operatic contrafactum ultimately derive, de-
pends on a consistent association of music with some kind of dramatic expression, be it words 
or some physical action. When Webber drastically alters the lyric to a certain melody, there is 
less dramatic association between the melody and action, and he risks a fatal weakening of the 
melody's dramatic function”.20 

I Les Misérables används kontrafakt i relativt stor utsträckning med lyckat resultat så som 
Miller påpekat i sin uppsats och även i Chess används denna teknik på ett övertygande sätt på 
grund av att de olika texterna behandlar liknande teman. Detta blir tydligt i exemplet ”Histo-
rien om Schack” och ”Kvartett” som behandlar dels historien om schackspelets uppkomst och 
dels de liknelser som Molokov, Anatolij, Domaren och Florence gör i ”Kvartett” mellan ett 
schackparti, det politiska spelet mellan öst och väst och mellan huvudpersonerna själva och 
deras handlingar. De inledande exemplen är dock relativt disparata i sin relation till varandra 
men det tematiska släktskapet knyts ihop i den sista frasen vilket jag visar i nedanstående ana-
lys. 

”Historien	om	schack”	och	”Kvartett”	
Dessa två nummer är baserade på samma musik och även formen är mer eller mindre identisk. 
De teman som presenteras i akt 1, först instrumentalt och sedan i Anatolijs sång behandlas här 
nedan. 

Motiv A med texten ”Ett schackparti, är strategi, varje ruta gömmer nått stort...” är den inle-
dande texten hos Anatolij och den sjungs i ”Kvartett” av Molokov till texten ”Vad ser, vi här, 
en trist affär, en feg och fräck demonstration”. Motiv B får i den första sången: ”Hur gick det 
till, när schacket fick sin form för länge sen i Indien?” som text medan motsvarande ställe i 
”Kvartett” får som text: ”Provokation, jag lägger in en stark protest mot deras polemik.” 
Denna fras sjungs av Florence som svar på Molokovs anklagande om osportslighet från Fred-
dies sida. Det tredje motivet, Motiv C, som har textraden: ”Vad har du gjort? Hans mor var 
utom sig” i ”Historien om schack” blir till: ”Vad, har ni för rätt, att vara så brutal” har en viss 
koppling då i den första sången beklagar sig mamman i handlingen över att en av hennes sö-
ner har dödats av den andre sonen och i ”Kvartett” så anklagar Florence Molokov för hans 
anklagande ton mot henne och Freddy. 

                                                
20 Swain, 2002 s.324 
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Motiv D sjungs inte av Anatolij i ”Historien om schack” men väl av honom i ”Kvartett”. Det 
är hans reaktion på Florence plötsliga utbrott då den melodi som hon sjöng i ”Ungern 56'” när 
hon berättade om hur hennes far blivit arresterad blir här en anklagelse mot Molokov och 
Sovjet med att: ”Tror ni nånsin jag glömt, skräcken då pappa blev hämtad? ”Kan du förneka 
att du har hans blod på din hand?” Anatolij sjunger då om ett minne som plötsligt kommer till 
honom, samma minne som han sedan sjunger om i ”Lärarens Historia” och som Florence i sin 
tur sjunger om fast från sitt perspektiv i ”Om Florence far” fast i de två fallen med en annan 
melodi. Motiv 4 får här fungera som katalysator för Florence respektive Anatolijs minnen. 

Den slutliga kopplingen mellan de två sångerna finns i sista textraden som i den första sången 
behandlar hur den för mord anklagande brodern fick upprättelse genom att: ”Med hjälp av 
små soldater målade i lack som ställdes på ett rutigt bord så kunde han bevisa broderns 
grymma plan, så skapade han schack”.  Den sista textraden i ”Kvartett” lyder: ”En förebild 
för dygd och högsta ambition (spelet schack) som vi nu ser förvandlas till ett slagfält för det 
kalla krigets retorik, en ockuperad zon”. Kopplingen mellan krig och list blir uppenbar, musi-
ken fungerar både på ”kontrafaktnivå” och på tematisk utvecklingsnivå då ”Kvartett” visar att 
nu, många år senare används fortfarande schackspelets strategier för att krossa sin motstån-
dare och ta makten trots att det mellan dessa två ytterligheter hade varit ett enbart intellektu-
ellt sällskapsspel. 

Rent musikaliskt bjuder inte dessa två sånger på någon större skillnad, men, det finns ett kort 
motiv som snarare fungerar som en liggande melodilinje bakom själva ”handlingen” precis 
innan den sista frasen. Den består av tre toner i nedåtgående suckar. Återigen så används ett 
motiv/tema på ett genomtänkt sätt då textraden som sjungs under denna bakgrundslinje lyder: 
”I forna dar, det fanns ett filosofiskt tidsfördriv som en gång var...” och den långsamma linjen 
får resignerat sucka fram med texten: ”Ett spel som var”. Samtliga stämmor möts på ”en före-
bild för...” och sjungs unisont hela vägen fram till det avslutande D–moll ackordet som befäs-
ter känslan av att grälet nu är slut men striden har bara börjat. ”Historien om schack” åter-
kommer i slutet som tidigare behandlats och där berättar kören om vad som hände efter fejden 
mellan prinsarna, det vill säga schackets utveckling. Den texten har ingen direkt koppling till 
”Kvartett” utan bör ses som rent bruk av kontrafakt alternativt repris. Jag kommer att disku-
tera detta senare i uppsatsen. 

”Lärarens	historia	och	”Om	Florence	far”	
Dessa två sånger handlar om Anatolijs respektive Florence upplevelse av Sovjets invasion av 
Ungern och om hur de minns konsekvenserna av den på olika sätt. Anatolijs minne är ifrån 
sin pappas jobb där en av hans kollegor (läraren i sångens titel) hade fått reda på att hans mor 
och syster hade dödats i striderna och bröt ihop i universitets matsal, framför elever och annan 
personal. Anatolij fortsätter med att förklara att lärarens historia länkar dem ihop och att Ana-
tolij känner dåligt samvete för sitt lands handlande. Florence minne handlar om hennes pappa 
och mamma levde lyckliga tills han plötsligt blev bortförd. Florence berättar om att ”landet 
som jag slets 'från, minns jag inte mer” och vet heller inget mer om sin fars historia. Hon har 
lämnat sitt hemland bakom sig och frågar sen Anatolij om hur han känner inför sitt avhopp 
och vetskapen om att han måste lämna sitt land. Denna replik leder in till den avslutande ”I 
mitt hjärtas land”. 

”Möte	på	en	bro”	(B-delen)	”Freddie	och	pressen”	och	”Vem	ser	ett	barn?”	
”Möte på en bro” och ”Vem ser ett barn?” har en relativt lång och variationsrik del gemen-
samt musikaliskt medan ”Freddie och pressen” är den trevande inledningen när man får höra 
det som senare blir huvudtemat i ”Vem ser ett barn?”. Som tidigare nämnt är ”Möte på en 
bro” en A B A–form där B–delen ändrar karaktär totalt från den tidigare nästan impressionist-



  

  

 

 29 

iska klangvärlden till en för 80-talet typisk rockballad med tunga trummor, framträdande bas 
och markerad keyboard. Övergången sker genom Florence insikt om att Anatolij kanske vill 
utnyttja henne för egen vinning och med temat från refrängen på ”Lämna inga dörrar på 
glänt” med just den textraden reser sig Florence upp för att gå när Anatolij som har känt ett 
liknande behov att fly undan journalisterna sjunger: ”Vänner tyvärr så måste vi gå. Från och 
med nu så rår jag mig själv”. 

Detta tema blir en viktig kontrast till huvudtemat i Freddies sång ”Vem ser ett barn?” som kan 
beskrivas som en narrativ ballad. Han sjunger om att han fick lära sig att överleva på egen 
hand på grund av hans grälande och (för honom) frånvarande föräldrar. Ingen utom han själv 
förstod honom och han blev ”sjuk av allt väsen därutanför”, eftersom han ”vet att han bara 
stör”. När han ska fortsätta sin berättelse gör han det till texten: ”När jag var tio flydde min 
far, utan ett ord till oss som blev kvar” till samma melodi och mycket likt arrangemang som 
Anatolij tidigare begagnat sig av när han sjöng: ”Vänner tyvärr så….”. Här behandlar texten 
olika händelser, den ena i nutid och den andra i dåtid. Likheten finns i att båda handlar om 
flykt på något sätt. Anatolij flyr med Florence utan att säga något mer ord till journalisterna 
medan Freddies pappa flyr ”utan att säga ett ord till de som blev kvar”. 

När Anatolij och Florence har flytt sjunger journalisterna en mollversion av samma tema med 
texten: ”Det är en ny politisk skandal. En sensation, världen förundras”. Detta är samma me-
lodi som de sjunger till Freddie i nästa nummer (”Freddie och pressen”) när han läser i tid-
ningen om Anatolijs avhopp och dennes troliga utomäktenskapliga affär med Florence. Tex-
ten lyder då: ”Det är en ny politisk skandal. En sensation, världen förundras”. Efter att journa-
listerna har sjungit temat i ”Möte på en bro” och Freddie sjungit om att ”hon (Florence) är 
min enda vän” flyttas fokus till Florence och Anatolij igen och de sjunger en rytmiskt dri-
vande och harmoniskt intressant passage som lyder: ”Vad som kan ske i morgon dag, vet inte 
du och inte jag. Det som är dolt kan ingen se, om man så blickar ut från världens högsta 
berg”. Den sista frasen stiger upp till en klimax och A–delen kommer tillbaka med sitt im-
pressionistiska uttryck. I ”Vem ser ett barn” lyder texten (till exakt samma melodi och typ av 
ackompanjemang): ”Sen blev hon var mans egendom, ja hennes säng stod aldrig tom. Jag 
stängde dörrn' och ögonen, men jag fick höra samma gamla ljud igen”. Här leder uppgången 
inte klimax utan blir istället den första vågen av uppbyggnaden till sångens verkliga klimax då 
Freddys röst pressas till max och han släpper alla hämningar. 

Som i det tidigare exemplet är det kontrafakt, men, det finns även en koppling mellan de un-
derliggande implikationerna av hur huvudpersonerna uppfattar sin respektive situation. Flo-
rence och Anatolij sjunger om att de inte kan förutse vad som kommer att ske nästa dag me-
dan Freddie alltför väl vet vad som händer nästa dag och dagen efter det. Här blir Freddies 
uppfattning en cynisk motsats till Florence och Anatolijs öppna, naiva förhoppning om fram-
tiden. I ”Möte på en bro” får Anatolij tillbaka sin livslust medan Freddies barndom berövade 
honom hans egen. Värt att påpeka är även det harmoniska storschemat eller de tonala centra 
som B–delen består av. ”Vänner tyvärr...” går i C-mixolydisk (kan uppfattas som F–dur med 
start på skalsteg 5) medan ”Det är en ny...” står i C-moll (alternativt F–dorisk) och harmonise-
ras av F–moll fast melodin är exakt den samma (med undantag av det tredje skalsteget som nu 
är sänkt). 

Denna lek med tonala/modala tonområden är både dramatiskt passande och kompositionstek-
niskt genomtänkt, då det är en total ändring av musikens karaktär i respektive sång men den 
gemensamma nämnaren kan knappt bli tydligare. Progressionen F–dur (som det går att upp-
fatta den som och som faktiskt är den fasta tonarten i noterna) till C–moll (eller F–dorisk som 
det går att uppfatta den som) är en direkt utveckling och återkopplingen till ouvertyrens motiv 
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2). Kanske sjunger journalisterna melodin med sänkt tredje skalsteg för att visa på att denna 
skandal nog kommer att sluta olyckligt. Detta och liknande argument ämnar jag diskutera 
senare. 

”Anatolij	&	Molokov'”	och	”Florence	lämnar	Freddie”	
Båda dessa två sånger är gräl i varierande omfattning. Den första sången är mer en irriterad 
diskussion mellan Anatolij och Molokov medan den andra är en både fysisk och verbal krigs-
zon där anklagelserna och föraktet för deltagarna lyser igenom deras tidigare fasader. Sånger-
na delar både melodi, harmonik och tonart (E–moll) men i den första är arrangemangen till-
bakalutade och lätt jazziga medan i den senare versionen punkterar aggressiva pukor och 
bleckinstrument sångarnas fraser. Texterna är helt olika men den gemensamma nämnaren är 
argumentation och även om intensiteten är olika så blir kopplingen omistlig för den drama-
tiska handlingen. ”Florence lämnar Freddie” går direkt över till ”Vem ser ett barn?” vilket 
skapar en möjlighet för lyssnaren att känna sympati för Freddie även om han tidigare enbart 
har visat sina mindre attraktiva sidor i sin personlighet. 

”Merano”	och	”Vem	kunde	ana”	
I detta nummer är temats text riktad först mot befolkningen i Merano, dels mot Anatolij. När 
det återvänder i akt 2 är det riktat mot Anatolij och Florence, samtliga gånger är texten fylld 
av förolämpningar och/eller cynism. Första gången sjunger Freddie (om befolkningens glädje 
över att de får hålla mästerskapet i sin stad). ”Glöm det, de vill bara se, hur jag långsamt slak-
tar kon, det är öst-väst och en omisskännlig stank av korruption”. Nästa gång är det riktat mot 
Anatolij och då lyder texten: ”Men se, vi har fått besök, av en sällan skådad klass”. I ”Vem 
kunde ana” blir texten: ”Min gud, vilket underverk att just ni fick bli ett par”. I detta nummer 
är intensiteten hög och Freddies röst pressas upp i de översta regionerna för att understryka 
hans ilska och frustration. 

Tonala	centra	och	harmoniskt	schema	över	hela	musikalen	

Nedan följer en överblick av de tonala centra som respektive nummer i musikalen har. Anled-
ningen är tvåfaldig: för det första vill jag visa det genomgående utnyttjandet av moll-tonarter 
samt visa på hur olika centra opererar på mikro- och makronivå. Denna del av analysen är av 
mindre vikt än de två föregående, men, det är intressant att se på hur pass konsekvent tonar-
terna är valda och deras inbördes förhållande. Troliga anledningar till de valda tonarterna dis-
kuteras senare i uppsatsen. 

Akt	1	
”Ouvertyr”: D-moll (med utvikningar till Bb–dur, Bb–moll, Eb–dur, Eb–moll och åter Bb–
dur) med en slutlig vilopunkt på ett A som får anses vara dominant till nästa nummer. 

”Historien om schack”: D–moll respektive G–moll 

”Den jag ville va”: A–moll 

”Merano”: A–dur 

”Anatolij& Molokov”: E–moll (som modulerar till B–moll) 

”Ungern 56'”: B–moll 

”Diskoteket” (en dansscen där delar av låten ”One Night in Bangkok” spelas): D–moll 

”Lämna inga dörrar på glänt”: E–dur 
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”Domaren”: D–moll 

”Chess”:A–moll (vilket modulerar till halvkadens i D–moll) respektive D–moll (vilket modu-
lerar till halvkadens i G–moll). Detta avslutande D–ackord blir dominant till nästa sång. 

”Kvartett”: Intro i G–moll och själva sången pendlar mellan D–moll respektive G–moll. 

”Pianobaren”/”Lärarens historia”: D–dur (modulerar till ett C#–dur ackord som omtolkas till 
Db–dur och blir dominant till nästa sång). 

”Inte jag”: Gb–dur (modulerar till Ab–dur). 

”Avhoppet”: D–moll (modulerar till A–moll och tillbaka till D–moll). 

”Stråkkvartetten”: G–moll. 

”Möte på en bro”: C–dur (modulerar till F–dur, F–dorisk och C–dur). 

”Hon är min enda vän”: C–dur (trots att harmoniken och det tonala området är F–dorisk 
skala). 

”Om Florences far”: A–moll (modulerar mellan G–dur och C–dur med en avslutande modu-
lation till A–dur som blir dominant till den avslutande sången i akt 1). 

”I mitt hjärtas land”: D–dur. 

Detta schema visar tydligt att det är ett starkt förhållande mellan tonarter som ligger på 
kvart/kvint-avstånd från varandra, både på makro- och mikronivå och att det blir en genomgå-
ende teknik att använda halvkadenser som dominant-ackord till nästa sångs tonart. Det har-
moniska förhållandet på mikronivå, durtonika–molltonika presenteras i ”Ouvertyren” och 
används vid flertalet tillfällen i akt 1 vilket skapar ett starkt, mörkt sammanhållet harmonisk 
värld som effektivt gestaltar den ångestfyllda och lätt neurotiska stämning som presiderar 
över den första akten. Hela första akten kan även ses som en enorm vandring från D–moll till 
D-dur (”Ouvertyr” – ”I mitt hjärtas land”), eller ”från mörker till ljus” för att parafrasera en 
vanlig tolkning av Beethovens femte symfoni. Sett på makro-nivå blir således mikronivåns 
durtonika–molltonika det omvända, nämligen molltonika–durtonika. 

Akt	2	
”Florence lämnar Freddie” (Preludium): Bb–dur/Gm–moll (harmoniken är här starkt domine-
rad av klusterackord bestående av små sekunder och tritonus). 

”Florence lämnar Freddie”: E–moll 

”Vem ser ett barn?”: G–dur. Tonarten etableras dock inte förrän en bit in i sången. Det första 
ackordet som hörs är ett E. Här skulle det möjligtvis röra sig om en inversion av den tidigare 
använda tekniken att ändra dur- till molltreklang från samma skalsteg. 

”Ni dömer mig”: A–moll (modulerar till D–moll och vidare till G–moll som blir fast tonart 
för det stora grälet mellan Anatolij och Svetlana). I denna sång är tritonusintervallet synnerli-
gen dominant och bidrar effektivt till att förstärka de hårda orden som sjungs. 

”Om han var här”: D–dur. 

”Han är en man, han är ett barn”: Bb–dur/G–moll 

”Merano-Dansscen”: A–dur (modulerar till F#–moll och sen tillbaka till A–dur) 

”Vem kunde ana”: E–dur 
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”Drömmar av Glas”: D–moll (modulerar till Bb–dur) 

”Domaren-repris”: D–moll 

”Jag vet vad han vill”: Bb–dur 

”Glöm mig om du kan”: A–dur 

”Capablanca”: Bb–dur 

”Drömmar av glas–Historien om schack”: A–moll med slutlig modulation till Bb–dur. 

I akt 2 är de tonala centra mer varierade i sitt förhållande till varandra, åtminstone på ytan. 
Kvart/kvintförhållande har ibland ersatts av sekund/tersförhållande. Detta schema är bågfor-
mat från första numret (”Florence lämnar Freddie-Preludium”) till det sista numret, då Bb–dur 
inleder och avslutar andra akten. Den harmoniska storformen blir således sluten och den har-
moniska ”utveckling” som skedde i första akten får aldrig möjlighet i akt 2. Det harmoniska 
schemat ”kapslas in” i handlingens egen dramatiska bågform och når ingen utveckling. Ana-
tolijs och Florences försök att bryta sig ut från det oundvikliga speglas av musikens försök att 
modulera vidare men liksom att Anatolij och Florence ansträngningar inte leder någonstans så 
når heller inte den harmoniska storformen någon utveckling utan stannar i sin linda. 

Diskussion	

Musiken i Chess är överlag mörk och orolig till karaktären. Detta åstadkoms först och främst 
genom ett flitigt användande av tritonus som både melodisk och harmonisk grundcell samt ett 
rikligt bruk av molltonaliteter och undvikande av tydliga kadenser inne i sånger. De melo-
diska linjerna är ofta nedåtgående och/eller cirkulerar runt specifika intervallkombinationer, 
melodiska basstämmor och rörliga innerstämmor bidrar genomgående i musikalen till en för 
örat komplex sats att lyssna till. Den lilla sekunden är flitigt utnyttjad, framför allt i första 
akten, både som melodisk byggsten i flertalet låtar, men även som små ledmotiv i sig. Under 
musikalens gång blir kvartintervallet en viktig byggsten och användandet av detta intervall 
når som tidigare beskrivit sin kulmen i ”Drömmar av glas–Historien om schack”. I Chess an-
vänds dessa intervall på ett liknande sätt och mer traditionellt mjuka, melodiska intervall så 
som terser och sexter sparas för särskilda tillfällen när kärlek blir det dominanta temat. 
Följaktligen får tritonus tjäna som ett viktigt intervall vid konflikter av olika slag och de käns-
lor som dessa konflikter för med sig så som sorg, hat, svek och förtvivlan. 

Det långa citat från Grout och Palisca som citerades på s.11 blir här synnerligen viktigt och 
illuminerande i sammanhanget då Chess enligt min analys är en stark del i traditionen av bru-
ket av ledmotiv och dess utveckling för det dramatiska förloppet. ”Urintervallet” tritonus 
finns som en melodisk, röd tråd i ”Historien om schack”, ”Den jag ville va´”, ”Anatolij & 
Molokov”,”Florence lämnar Freddie (Preludium)”– Florence lämnar Freddie”, ”Ni dömer 
mig”, Capablanca” och ”Drömmar om glas–Historien om schack”. Både melodik och harmo-
nik i dessa nummer är starkt påverkade av detta intervall som bearbetas på olika sätt. Samtliga 
av dessa nummer spelas/sjungs under en konflikt av något slag. I ”Historien om schack” är 
det konflikten mellan Anatolij och Svetlana, i ”Den jag ville va´” är det Anatolijs inre kon-
flikt, i ”Anatolij & Molokov” är det männens konflikt med varandra, i ”Florence lämnar 
Freddie” är det deras konflikt som behandlas, i ”Ni dömer mig” är det Anatolijs konflikt med 
både Svetlana och Molokov som spelas upp, i ”Capablanca” är det konflikten mellan Freddie 
och Anatolij (som här representeras av schack-matchen) och slutligen ”Drömmar av glas–
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Historien om schack” där Anatolijs konflikt med både Svetlana, Molokov och sig själv be-
handlas. 

 Chess är en musikal där ingen av huvudpersonerna besitter särskilt sympatiska eller omtänk-
samma drag utan istället är cynism och egoism genomgående tendenser hos samtliga huvud-
roller. En sak har de dock gemensamt; samtliga är tvådelade i förhållande till sina val. Anato-
lij önskar emigrera till väst men älskar fortfarande sitt hemland, han älskar sin son men vill 
leva sitt liv med Florence. Hon i sin tur vill lämna ”tryggheten” hos Freddie och leva med 
Anatolij, hon litar i princip bara på sig själv men vill försöka lita på Anatolij. Freddie är en 
människa som vet att leva på sina framgångar och visar upp en tuff, självsäker sida utåt men 
är egentligen en psykiskt instabil människa som lider av att ha haft en sorglig barndom med 
en utflyttad, frånvarande pappa och en ignorant mamma. Svetlana slits mellan sin önskan att 
bli älskad för den hon är (mer än den hon har blivit) av Anatolij samtidigt som hon vägrar 
acceptera Anatolijs önskan och vilja att få leva ut sin egen ambition. Molokov, slutligen, är 
till ytan den mest genuint manipulerande och ondskefulle av de fyra men visar i slutet av mu-
sikalen att han har nått sin framgång inom partiet genom att försaka sin egen livspartner för 
personlig makt och han lider själv av sitt svåra val han gjorde. Nedan exemplifierar jag hur 
musiken förstärker dessa hos huvudpersonernas tudelade känslor. 

Liksom Snelson påpekar i sin bok om Andrew Lloyd Webber och dennes musikal Aspects of 
Love (1989) behandlas ofta de återkommande temana som förespråkare av den emotionella 
subtexten, mer än en beskrivning av ett ögonblick eller en händelse.21 Även detta går att över-
föra till Chess då just personernas personliga tankar och känslor står i fokus och musikaliska 
”beskrivningar” av till exempel vatten som rör sig eller ”ödesmotiv” (med hjälp av specifika 
ledmotiv a´la Wagner) troligen inte var av intresse eller bedömdes som nödvändigt för att 
lyssnaren/tittaren ska greppa innehållet i handlingen. Ett undantag finns dock och det är ”Me-
rano” i akt 1 och akt 2 som båda gångerna skapar en känsla av The Sound of Music (1959) 
med sin enkla, folkmusikaliska karaktär och beskrivandet av själva platsen där Merano ligger, 
nämligen bland bergen (alperna) där luften är ren, vattnet friskt och maten extraordinär. 

Eftersom den rena kvarten är av vikt både som del i ackordprogression (till exempel Am–
Dm), som byggstenar i den melodiska konstruktionen, och som tonala centra gör det frestande 
att se hela musikalen som en utvidgning av en liten, sluten kärna, bestående av en liten sekund 
och tritonus som expanderar till en utvecklad kvartbaserad melodik och utvidgad harmonik 
från det diatoniska systemet. Precis som Anatolijs och Florences utveckling från marionetter 
till människor som för första gången försöker gå utanför sin trygghetssfär utvecklas intervall 
från ”inbundna” till ”exponerade” liksom huvudpersonernas känslor utvecklas från ”in-
bundna” till ”exponerade”. Här visas en tydlig koppling mellan Roosts tankar om ”in-
trospective musicals” och huvudpersonernas psykologiska utveckling. Ett annat genomgående 
drag i musikalen, framförallt hos Anatolij är att musiken kommenterar tankar och personers 
utveckling genom olika kompositionstekniska tekniker. 

Som tidigare nämnt i ”Den jag ville va´” finns det både en kontrapunktisk cellostämma, en 
diminution av ett huvudmotiv från ouvertyren som på ett sätt både kontrapunkterar och kom-
menterar hans känslor samt det övergripande användandet av tritonusintervallet i det harmo-
niska språket. I ”Möte på en bro” finns melodiska idéer som utvecklas genom bland annat 
inversionsteknik till att bli ett ”nytt” tema långt senare i musikalen (”Drömmar av glas”). 
Detta blir en övertygande koppling mellan den kärlek som Anatolij och Florence börjar känna 
för varandra i ”Möte på en bro” tills det oundvikliga tragiska slutet på deras kärlek. Jag finner 
                                                
21 Snelson (2004) s. 202 
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att kopplingen mellan personlig utveckling och melodisk/harmonisk expandering blir analo-
gier till varandra och är en viktig gemensam nämnare i denna musikal. En annan musikalisk 
analogi till personernas upplevelse av sitt tragiska öde är slutackordet i musikalen. Tonikan 
Bb–dur ”färgas” som tidigare nämnt av tonen g för en kort stund. Denna ”färgning” av toni-
kan med en stor sext ger ett intryck av ett olyckligt öde, dödsdömt från början, en avslutning 
efter kampen men inget lyckligt slut. I den engelska originaltexten lyder credot: ”But we go 
on pretending, stories like ours have happy endings”, på samma gång naivt och djupsinnigt 
och övertygande tolkat i det musikaliska förloppet. Tonen g ger även ett pentatoniskt skimmer 
över slutackordet och just pentatonik var som tidigare nämnt en musikalisk byggsten i flerta-
let låtar och särskilt i ”Drömmar av glas” melodiska material. Således finns en komprimerad 
kärna kvar även i slutet, den oroliga grundstämningen är ständigt närvarande. 

Det harmoniska språket är i grunden baserat på det diatoniska systemet med utgångspunkt i 
dur-respektive mollskalan men ofta används modala och pentatoniska skalor. Tekniken att 
låta en relativt fåtonig melodi harmoniseras på ett rikt sätt som i ”Den jag ville va´” är både 
kompositionstekniskt drivet och uttrycksmässigt övertygande. Anatolij sjunger om sitt in-
stängda liv, både fysiskt och psykiskt, med ett par toner och upprepade fraser. Dessa fraser 
harmoniseras av uttrycksfulla, dramatiskt spänningsfyllda ackord, som effektivt blandar ked-
jor av mellandominanter/dominanter (B7–E7–Amadd9) med ”statiska” grundackord som får 
olika tilläggstoner (i stegvis rörelse) som färgar ackordet (Dm–Dm6–Dm7–Dm6) till att 
spegla den strävan som finns i Anatolijs inre. Eftersom denna harmoniska ”strävan” utförs av 
”klockspelspianot” med sin statiska rytm gör effekten så mycket större då inte bara Anatolij 
utan även musikens inneboende element ”kämpar” mot varandra. 

I Florence och Anatolijs duett ”Möte på en bro” blir den kontrapunktiska violinmelodin som 
finns bakom Florence sång en kommentar till hennes känslomässigt flytande tillstånd där osä-
kerhet och förvåning över den plötsliga vändning som hennes liv tagit i just denna stund kon-
fronteras med hennes egna erfarenheter av att inte kasta sig ut i det okända utan att ha säker-
hetslinor. Detta blir dessutom en tydlig koppling till den cellostämma som kommenterar Ana-
tolijs känslor i ”Den jag ville va´”. Då cellostämman är betydligt mer sammanhållen både i sin 
melodiska skepnad och rytmiska pregnans är violinstämman i ”Möte på en bro” mer rapso-
disk i karaktären (om än lyrisk och uttrycksfull). Det är som om den vill leva ett eget liv, högt 
bland molnen och sväva fritt ovanför det kaos som finns under den (även om den inte lyckas 
då melodins går nedåt i sin skepnad). Detta är även så som Florence känner och sjunger om i 
sina verser, hon vill undvika att falla i någon fälla och önskar att de kunde försvinna bort från 
all uppståndelse. 

Som tidigare nämnt modulerar harmoniken i ouvertyren från en tillfällig durtonika till en till-
fällig molltonika (Bb–Bbm) och detta utvecklas på olika sätt vid olika tillfällen i musikalen. 
Här finns ytterligare en koppling till Monteverdis tonspråk och Millers hävdande av att har-
monisera basgången på ett innovativt sätt då Monteverdi gärna använde tvärstånd (en plötslig 
modulation till en tillfällig tonart inne i en takt) i det harmoniska flödet för att understryka 
särskilt uttrycksfulla ord. På en mikronivå finns den i ”Freddie och pressen” där journalisterna 
ändrar det tredje skalsteget i melodin och förvandlar ett ljus, modalt toncentra till ett mörkt 
sådant. Som tidigare nämnt är det min uppfattning att journalisterna sjunger melodin med 
sänkt tredje skalsteg för att visa på stundens allvar och att förebåda slutet på Anatolijs och 
Florence förhållande. På en makronivå finns det i första aktens start- och slutcentra, D-moll 
respektive D–dur, samma princip fast från mörkt till ljust samt ”Den jag ville vara” och ”Me-
rano” som står i A–moll respektive A–dur. Som jag tidigare påpekat är den andra akten inte 
lika fast uppbyggt i sina tonala centra och där finns även en mindre genomkomponerad faktur 
mellan numren. Jag tror att detta beror på följande tre anledningar: 
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1. Handlingen börjar byggas upp mot klimax och musiken behöver gestalta de olika 
känslostämningarna samt polemiken mellan huvudfigurerna. 

2. Den första akten har fokuserat främst på Anatolij och Florence medan den andra akten 
blandar in de övriga personerna på ett mer aktivt sätt och det finns således inte tid att 
fördjupa respektive karaktärs känslor och privata tankar. 

3. Andra akten har de flesta solo/duettsånger som skulle kunna benämnas som musika-
lens ”showstoppers” och tonarterna är förmodligen tillrättalagda för att passa den typ 
av sångare/sångerskor som upphovsmännen hade i tankarna vid tillkomst av verket 
samt påföljande auditions. 

Det är således troligt att musikalens tonarter i (framförallt) de sånger som finns i andra akten 
prövades fram under tillkomsten och inspelningen av originalmusiken och att någon övergri-
pande tanke av gemensamma tonartscentra var av mindre vikt. Dock är det svårt att värja sig 
mot tanken att framförallt den första akten har en medvetenhet om valda tonarter och pro-
gression av dessa. Eftersom fokus ligger på två av huvudpersonerna får också de sjunga mest 
och då Anatolij är tenor och Florence mezzosopran blir också vissa tonarter mer effektiva än 
andra.22 De är således av intresse då jag finner att det harmoniska språket visar gemensamma, 
tonala/modala drag både på mikro- och makronivå i förhållande till vissa tonceller som verkar 
vara ett grundmaterial för bearbetning. Det verkar således finnas en korrelation mellan tonart, 
ackordprogressioner och motivkonstruktion. 

Att liknande motiv eller samma motiv kan användas som en koppling mellan olika ob-
jekt/händelser/känslor används i till exempel ”Avhoppet”/ ”Drömmar av glas” och i ”Ungern 
56’/ ”Kvartett”/ ”Lämna inga dörrar på glänt”. Urmotivet bli den kärna som musikalen för-
grenar sig ut ifrån och det rikliga bruket av variationer på motiv 2 från ”Ouvertyr” visar på 
både utveckling och variation av denna kärna under handlingens fortskridande. Detta tema 
finns i sångerna ”Drömmar av glas” samt ”Glöm mig om du kan” och i båda dessa fall repre-
senterar det en kärlek mellan två människor som är i begynnelsen respektive slutet av sin 
historia. Eftersom även Molokov sjunger ”Du och jag”–temat är det troligt att detta tema inte 
bara är Anatolijs och Florence kärlekstema utan som tidigare nämnts, hela musikalens kärlek-
stema. Detta ger i sin tur en övergripande tematisk sammanhållning genom musikalen även på 
det psykologiska och känslomässiga planet. 

Som tidigare nämnt modulerar musiken relativt ofta inom de olika numren och även denna 
teknik är främst förbehållen akt 1 medan akt 2 visar på en mer ”fast” tonartsförankring i sång-
erna. Att strikt dela in de olika numren i motivisk bearbetning, kontrafakt och tonalt centra är 
varken önskvärt eller möjligt då flertalet nummer har inslag av samtliga tekniker (som 
”Drömmar av glas–Historien om schack”) medan sådana nummer som ”Domaren” och Do-
maren–repris” nog bör ses som en ren musikalisk repris men en viktig del i handlingen. Om 
detta är en styrka eller en svaghet i det kompositionstekniska arbetet vill jag låta vara osagt, 
men det är intressant att se/höra med vilken finess upphovsmännen har kombinerat dessa tek-
niker till en övertygande helhet. Musikalen må ha en brokig samling av genrer men med dessa 
konsekvent använda tekniker blir sammanhållningen mellan numren övertygande och den 
musikaliska/textliga kopplingen blir dramatiskt effektiv. Min analys visar således på en starkt 
(om inte totalt) genomkomponerad musikal där motivceller, ackordprogressioner och sam-
manhållet harmoniskt språk används som dramatisk förstärkning av texten och huvudperso-
nernas förhållande till varandra, omgivningens reaktioner och förhållningssätt samt deras 
ovissa men på samma gång ofrånkomliga framtid. 

                                                
22 Dessa röstbenämningar bör ses som generella och inte specifika för musikal som genre. 
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För vidare forskning tror jag det skulle vara givande att undersöka fler musikaler med lik-
nande teoretiska glasögon. Millers jämförelse mellan Orfeo och Les Misérables är redan 
gjord, Swains analyser av olika typer av Broadwaymusikaler och Snelsons kritiska analyser 
av Andrew Lloyd Webbers verk är steg i rätt riktning men jag skulle finna det intressant om 
fler musikvetare med musikteori/musikanalys som specialitet ämnade göra liknande djupdyk-
ningar som denna. Det är min förhoppning att denna analys kan vara ett argument för att mu-
sikteater/musikaler kan vara genomarbetade på ett medvetet musikaliskt/kompositionstekniskt 
plan och inte enbart ett populistiskt allkonstverk som lockar den kommersiella publiken och 
genererar inkomst till producenter. 
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‰
œ
J
œ œ œ œ œ ™ œ ˙ ™

Œ

œ œ œ œ ˙œ œ œ œ ˙
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166

Pno.

171

Pno.

175

Pno.

178

Pno.

68

68

44

44

44

44

&
###

"Merano"-Vem kunde ana"-Drömmar av Glas" ex. 18a

?### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

&
###

ex. 18b

. . . . . . ex. 18c . . > . . . -

?### ∑ ∑ ∑ ∑

&
###

ex. 18d

. .

?### ∑ ∑ ∑

&
### ####

ex. 18e

?### #### ∑ ∑

Œ ™ ‰ ‰
œ
j œ

j ‰ ‰ ‰ ‰
œ
j œ

j ‰ ‰ ‰ ‰
œ œ œ œ

j œ œ
j

œ ™ œ
j ‰ ‰

Œ
œ œ œ# œ

œ œ œ# œ œ œ
Ó ‰

œ œ œ œ œ œn œ œ
‰
œ œ

J
œ œ œ

˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ œ ™ œ œ

˙ ˙ ‰ œ
J

œ œn œ Œ ‰ œ
J

œ œn œ Œ
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