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Inledning

Boken som du håller i din hand är en av de allra viktigaste och mest 
fascinerande böcker jag någonsin läst om musik och andlighet. 
Den har berikat mig oerhört som musikälskare och även som 
professionell musikutövare.

Jag hade inte kunnat ana att det fanns så mycket biografiska 
fakta som jag inte känt till om dessa kompositörers liv, tro och 
livsgärning. Ändå har jag studerat musikhistoria, tagit del av 
många föredrag om just dessa kompositörer, gått på konserter 
regelbundet, lyssnat på Sveriges Radios musikkanal P2 nästan 
varje dag i över 35 år! Det fanns så mycket mer att ta del av om 
dessa musikaliska giganter och deras älskade mästerverk samt 
hur de hämtade kraft, inspiration och vägledning genom sin 
kristna tro och studier i Bibeln.

Man fylls med vördnad när man förstår deras överlåtelse och 
hängivenhet de hade i sin tro och sitt skapande. Även om de hade 
helt olika förutsättningar och bakgrunder och i vissa fall även fick 
skapa under oerhört svåra omständigheter. Detta kan väcka vår tro 
och stärka vår tro på många sätt! Visst finns det kontroversiella sidor 
hos en del av dessa kompositörer men författaren kommenterar det 
på ett bra och balanserat sätt i sitt Förord och Efterord.

I denna bok förstår man att de flesta av dem hade en insikt att 
musik är en konstform som gränsar till en andlig dimension. Det 
är kanske förklaringen till att deras musik, och musik i allmänhet, 
berör oss människor på ett sådant djupt sätt som många gånger 
övergår vårt förstånd. Deras musik är verkligen en gåva till vår 
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generation och kommande släkten. Vilken glädje att få ta del av 
detta kristna arv i musikhistorien!

Jag är djupt tacksam till författaren dr Patrick Kavanaugh, som 
själv är kompositör och troende kristen, för hans drygt fem år långa 
forskning (på Library of Congress i Washington DC) och det han 
sammanställt så inspirerande i denna bok. Se biografi (sid 213). 
Även för hans reflektioner och kommentarer utifrån sin personliga 
tro i denna krönika över musikens kristna arv.

Med förhoppning att denna bok kommer inspirera 
musikintresserade, musiker, körsångare, dirigenter, kompositörer 
och kreatörer av alla slag - må den spridas vida omkring så fler 
upptäcker mer av dessa kompositörers beundransvärda tro och 
källan till skönheten i den musik de skapat!

Soli Deo Gloria!

Carl Michael Bergerheim
Kompositör (Master in Composition), kyrkomusiker och körledare
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Förord

I den här boken har jag tecknat en bild av tjugo kompositörer 
med vitt skiftande bakgrund och trossammanhang. Men trots 
olikheterna finner man att de är förvånansvärt överens om den 
kristna trons grundsatser. Till och med så olika män som Franz 
Joseph Haydn och Igor Stravinskij tycks dela samma livgivande 
andliga kvalitet.

Därmed inte sagt att någon enda av dessa tonsättare 
alltid levde ett helgonlikt liv som vi bör ta efter. De var 
verkliga människor som ofta måste brottas med mycket svåra 
omständigheter och sina egna mänskliga brister. Men alla ägde 
en uppriktig tro, och mitt syfte med den här boken är att lyfta 
fram denna ofta försummade aspekt av deras liv. Boken är därför 
en sammanställning av väldokumenterade men ofta okända fakta 
om tjugo av musikhistoriens mest inflytelserika kompositörer och 
deras kristna tro.

Varje kapitel innehåller ett antal biografiska detaljer som 
bakgrund till de övertygelser de olika tonsättarna gav uttryck 
för. Kärnan i materialet handlar dock inte så mycket om vad de 
uträttade som vad de trodde på. Det finns redan ett överflöd av 
utmärkta biografier om var och en av dessa musiker. (Se noter 
och litteraturförteckning [i den engelska utgåvan] - i de verk som 
där presenteras kan läsaren ytterligare fördjupa sig i detaljer om 
kompositörernas yrkesliv och musik.)

Under 1900-talet har det skrivits så mycket om tonsättarnas sämre 
sidor – anekdoter om deras arrogans och fåfänga, häftiga humör, 
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ekonomiska problem och misslyckanden – och många har tagit till 
sig dessa grovt felaktiga bilder utan att ifrågasätta dem. Min önskan 
är att belysa väldokumenterade aspekter av dessa män som alla 
strävade efter godhet, efter att förstå Gud och efter ett meningsfullt, 
andligt syfte med sina liv.

Mycket av det här materialet är inte typiskt biografiskt, utan 
framförallt hämtat ur kompositörernas brevväxling och skrifter 
samt vänners och släktingars minnesbilder. De många noterna [i 
den engelska utgåvan] vill inspirera läsaren till att lära sig mer om 
kompositörernas övertygelser.

Varje kapitel avslutas med mina personliga reflektioner kring 
en särskilt framträdande egenskap hos varje kompositör – en 
egenskap som kanske bidrog till att han kunde inta sin särskilda 
plats i historien. Alltför ofta blir studiet av framstående människor 
enbart teoretiska övningar som sällan berikar läsaren (eller 
författaren). Därför skrevs dessa avsnitt och bokens efterord med 
en förhoppning om att läsaren ska bli inspirerad och uppmuntrad 
och göra personliga tillämpningar. Jag tillhandahåller dessutom ett 
kort avsnitt med rubriken ”Lyssna gärna på” som en hjälp för den 
som kanske inte känner till dessa kompositörers musik så väl och 
som gärna vill utforska dess storhet vidare.

Boken har vuxit fram ur mina erfarenheter från Christian 
Performing Artists’ Fellowship (CPAF), där jag är ordförande. Våren 
1989 ombads CPAF av konstmuseet National Portrait Gallery att ge 
en föreläsning/konsert under rubriken ”The Faith of the American 
Composer” (Den amerikanska kompositörens tro) i Washington DC. I 
den hade jag med det material som finns här i boken om Charles Ives 
och Igor Stravinskij. Ett år senare sponsrade CPAF flera liknande 
föreläsningar/konserter i Washington DC under rubriken ”The 
Spiritual Lives of the Great Composers”. Inför dessa arrangemang 
lade jag till stoff om Bach, Mozart, Beethoven och Wagner. Senare, 
för programmen till nyare CPAF-konserter, letade jag fram fakta 
om Händel, Haydn, Schubert, Mendelssohn, Liszt och Dvořák. De 
åtta nytillkomna kapitlen slutligen handlar om Chopin, Gounod, 
Franck, Bruckner, Brahms, Elgar, Vaughan Williams och Messiaen 
och blev till inför denna utökade utgåva av boken.

Förord



11

Självfallet finns det fler stora mästare än de som finns med i det 
här verket. Det omfattande arbetet med dem kommer att fortsätta 
som en del av CPAF:s fortlöpande verksamhet.

Min förhoppning är att den här boken ska kasta ljus över ett 
viktigt men alltför ofta försummat ämne inom musikhistorien, 
nämligen de andliga övertygelser som är en viktig beståndsdel i 
dessa kompositörers bidrag till den västerländska kulturen.

Patrick Kavanaugh

Förord
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”Där det finns andlig musik, 
där finns alltid Gud med sin 
nådefulla närvaro.”
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Johann Sebastian Bach

1685 – 1750

Genom den höstklädda tyska landsbygden vandrar en tjugoårig 
yngling med raska steg. Han njuter av den bleka oktobersolen 
och de nedfallna lövens krasande under sina fötter. Året är 1705 
och den unge mannen är på väg från Arnstadt till Lübeck – en 
sträcka på 32 mil. Han avverkar kilometer efter kilometer där 
han går och ser fram emot musiken han ska få lyssna till. En av 
den tidens främsta organister, Dieterich Buxtehude, kommer att 
spela i domkyrkan vid musikgudstjänsterna under kvällarna inför 
advent.

Att färdas till fots för att höra en konsert var inget nytt för 
den unge kantorn; han hade ofta traskat de närmare fem milen till 
Hamburg för att få höra den berömde organisten Reincken – ja, 
ibland hela tio mil till Celle för den franska musikens skull. Men att 
få höra Buxtehude! För denna chans behövde han minst en månads 
ledighet från sin tjänst som kyrkomusiker, och hans överordnade 
hade motvilligt gått med på det hela efter enträgna vädjanden från 
kantorns sida.

Väl framme i Lübeck, med skavsår på fötterna men samtidigt full 
av entusiasm, insuper den unge musikern mästarens orgelkonserter 
med en djup känsla av personlig inspiration. Han meddelar via 
bud sin arbetsgivare i Arnstadt att han behöver två månader ledigt 
istället för bara en, medveten om att han därmed riskerar att bli 
avskedad.
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Tre år efter denna upplevelse aviserar han det yttersta syftet 
med sitt liv: att skapa ”vältempererad kyrkomusik till Guds ära”. 
Med omättlig aptit på nya kunskaper och en villighet till hårt arbete 
skrider vår organist till verket med just detta. Hans namn är Johann 
Sebastian Bach.

Under historiens gång har Bach hyllats som den kristne 
kompositören framför andra, nästan som ett slags kyrkomusikernas 
”skyddshelgon”. Över hela världen betraktas han som en av de 
främsta tonsättarna någonsin. Därmed inte sagt att det inte fanns 
stora andliga kompositörer före Bach, men faktum är att han utgör 
höjdpunkten inom den kristna musiken genom århundradena.

Bara antalet kompositioner han åstadkom är häpnadsväckande, 
liksom variationen bland dem. De inbegriper koraler, kantater, 
mässor, oratorier, passionsverk, konserter och solostycken för 
praktiskt taget vartenda instrument på hans tid. Men Bach var 
produktiv även på andra områden: Han hade en mängd olika 
mycket krävande tjänster (ofta med arbetsuppgifter utan koppling 
till musik) samtidigt som han blev far till tjugo barn, varav flera 
även de kom att bli berömda musiker.

När Johann Sebastian föddes år 1685 i tyska Eisenach var namnet 
Bach redan synonymt med musikalitet; över femtio musiker med 
det efternamnet lever kvar i minnet hos dagens musikvetare. 
Redan som pojke sökte Bach ivrigt efter utlopp för sin spirande 
musikaliska begåvning.

Johann blev föräldralös vid nio års ålder och flyttade in hos en 
äldre bror, där hans musikaliska fostran tog sin början. Snart hade 
han utvecklats till en ypperlig sångare och visade prov på enastående 
skicklighet på orgel, violin och en mängd andra instrument. Bachs 
bror ägde en speciell samling kompositioner som han förbjöd den 
yngre Bach att röra. Kanske just för att de var förbjuden frukt kändes 
dessa noter extra lockande för den unge musikern.

Under ett antal veckor stal Bach därför det ena efter det andra 
av de eftertraktade notbladen och gömde dem på sitt rum, där han 
satt uppe till sent om nätterna och skrev av musiken i månens 
sken. När brodern upptäckte hans tilltag lade han ilsket beslag 

Johann Sebastian Bach
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på avskrifterna. Men då hade Bach redan, tack vare sina hemliga 
övningar, skaffat sig värdefulla inblickar i komponerandets konst, 
liksom disciplin och kärlek till musiken.

Under sin levnad blev han långt mera känd som organist 
än som kompositör. Förbluffande nog publicerades endast tio 
av Bachs originalkompositioner under hans livstid. Det var 
inte förrän på 1800-talet som hans briljans som tonsättare rönte 
verklig uppskattning. Först då vann han respekt från mästare 
som exempelvis Beethoven, som menade att ”han borde inte heta 
Bach (tyska för bäck) utan hav på grund av sitt outtömliga förråd av 
kombinationer och harmonier”.

I likhet med många andra mästare under historiens gång hade 
Bach en mångfacetterad personlighet. Å ena sedan var han fri 
från all personlig fåfänga och både generös och uppmuntrande 
gentemot sina många elever. Bachs släkt hade rykte om sig som 
mycket gästfri. Hans förste levnadstecknare Forkel påpekar: ”Dessa 
sociala dygder, i förening med hans konstnärliga berömmelse, 
gjorde att hemmet sällan saknade besökare.”1 När en bekant vid 
ett tillfälle lovordade Bachs fantastiska förmåga som organist, 
replikerade denne med sedvanlig ödmjukhet och humor: ”Det är 
inget fantastiskt med det. Man behöver bara träffa rätt ton i rätt 
ögonblick, så sköter instrumentet resten.”2

Å andra sidan kunde han vara envis och lättretlig, i synnerhet 
mot oförstående arbetsgivare och inkompetenta musiker. Som 
tjugoåring förolämpade han en kollega genom att kalla honom 
”Zippelfagottist” (”en riktig get till fagottblåsare”). Den förnärmade 
musikern tog då upp en käpp och drämde till Bach, som drog sitt 
svärd. Det kunde ha blivit en regelrätt duell om inte några vänner, 
som märkt hur dispyten växte i styrka, hade gått emellan de båda 
antagonisterna och lyckats sära på dem.

Bach tillbringade hela sitt liv i Tyskland och arbetade 
huvudsakligen som kyrkomusiker. Under tvåhundra år hade 
regionen genomsyrats av Luthers anda och hans radikala betoning 
på levande, personlig och bibelbaserad kristendom. Luther var 
själv musiker och satte musiken nästan lika högt som evangeliet. 
Bach skulle bli reformatorns främste lärjunge på musikens område.

Johann Sebastian Bach



16

Bach delade helhjärtat Luthers övertygelser och menade att 
”musikens enda syfte bör vara att förhärliga Gud och förnya män-
niskans ande”.3 När han satte sig ner för att komponera började han 
ofta med att skriva initialer på det tomma notbladet: ”J. J.” (Jesu Juva 
– ”Hjälp mig, Jesus”)4 eller ”I. N. J.” (In Nomine Jesu – ”I Jesu namn”).5 
I slutet av partituret präntade Bach alltid bokstäverna ”S. D. G.” (Soli 
Deo Gloria – ”Äran åt Gud allena”)6 För Bach var detta inte enbart 
religiösa klyschor, utan uppriktiga uttryck för en personlig fromhet.

Bach ägde uppenbarligen en innerlig och personlig religiös tro.7 
Det förefaller faktiskt som om hela hans tillvaro kretsade kring 
egna andliga övertygelser.8 Som en levnadstecknare konstaterade: 
”Hans känslomässiga fokus låg utan tvekan på religionen och på 
att tjäna denna genom musiken.”9

Även de av Bachs brev som finns bevarade åt eftervärlden 
innehåller många spår av hans innerliga tro.10 Bachs kärlek till sin 
stora familj blir uppenbar i ett gripande brev som han skrev med 
anledning av en vilsegången son, som samlat på sig stora skulder 
och sedan lämnat hemstaden: ”Vad mera kan jag göra eller säga nu 
när mina varningar inte nått fram och min kärleksfulla omsorg och 
hjälp har visat sig vara verkningslös? Jag kan endast tåligt bära mitt 
kors och anbefalla min trotsige son åt Guds barmhärtighet, utan att 
tvivla på att han ska höra min förtvivlade bön och i sin tid hjälpa 
min son förstå att omvändelsens stig leder till honom.”11

Hans berömde son, kompositören Carl Philipp Emanuel Bach, 
sade vid ett tillfälle att hela familjen Bach ”hade för vana att inleda 
allting med religion.”12 Inget område i livet, hur alldagligt det 
än månde vara, betraktades som oandligt. Detta blir tydligt i en 
skämtsam dikt som Bach skrev angående sin tobaksrökning och 
som slutar med följande rader:

På land, till sjöss, hemma eller borta,
jag röker min pipa och prisar min Gud.13

Utifrån sitt andliga perspektiv gjorde Bach ingen åtskillnad mellan 
sakral och världslig musik. I sin inledning till ett så ”världsligt” 
musikverk som exempelvis hans Orgel-Büchlein (Lilla Orgelboken), 

Johann Sebastian Bach
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skrev han följande dedikation: ”All ära åt Gud allena för vad som 
häri står skrivet till människans nytta.”14 Hans Klavier-Büchlein (Lilla 
Klaverboken) hade liksom så många av hans kompositioner inskriften 
”I Jesu namn”.15 Hans kompositioner följde ofta en kiastisk struktur, 
som A-B-C-D-E-D-C-B-A, vars visuella motsvarighet bildar ett kors.16

Bach var en mästare på ”ordmåleri” och använde sig av en brokig 
färgpalett av musikaliska uttryck för att fördjupa innebörden i den 
text han satte musik till. Av alla hundratals exempel på denna 
teknik kanske det mest kända återfinns i hans Matteuspassionen. 
I detta storslagna verk framkallar Bach bilden av en ”gudomlig 
gloria” kring Jesu person genom att låta stråkarna spela utdragna, 
dämpade toner varje gång Jesu ord sjungs. Detta pågår utan 
undantag till dess att Jesus utbrister på korset: ”Min Gud, min 
Gud, varför har du övergivit mig?” I detta brännande ögonblick, då 
Kristi mänsklighet framträder som starkast, tas stråkglorian bort, 
och den känslomässiga effekten blir oförglömlig.

En annan minnesvärd scen återfinns i hans mastodontverk, 
Mässa i h-moll. Mot slutet av den dramatiska ”Crucifixus”-satsen 
når röster och instrument sina lägsta register just som Jesu 
kropp musikaliskt sänks i graven. Detta åtföljs omedelbart av en 
explosion av bländande härlighet i ”Et resurrexit” – en effekt som 
kompositörer har tagit efter allt sedan dess.

Bach använde sig till och med på ett mycket skickligt vis av 
humor i sina tonsättningar av olika bibeltexter. I sitt Magnificat, då 
Bach skulle sätta musik till den latinska texten för ”Hungriga har 
han mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta bort”, 
fick han en ljus idé. För att måla ordet inanes (tomhänta), lät han 
flöjterna tystna tvärt och lämnade en enda ton kvar att fylla den 
sista, tomma takten. Han kunde säkert inte låta bli att le när han 
utsmyckade sitt mästerverk med denna lilla detalj.

Som sann lutheran var Bach en flitig läsare av Bibeln och 
annan religiös litteratur. En postum inventering visade att hans 
personliga bibliotek bestod av 83 titlar som alla utforskade diverse 
andliga ämnen. Förutom Bibeln fann man två olika utgåvor av 
Martin Luthers samlade verk samt dussintals böcker skrivna av 
reformatorns lärjungar och förkämpar under 1600- och 1700-talen.17

Johann Sebastian Bach
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Bach strävade efter att knyta samman sin tro och sin konst. Inte 
ens när han läste var hans penna stilla särskilt länge. Han skrev 
i marginalen i sin bibelkommentar till 1 Krönikeboken 25, där 
kung David utser särskilda musiker till tempelgudstjänsten: ”Detta 
kapitel utgör den sanna grunden för all musik Gud till behag.”18. 
Invid slutet av 1 Krönikeboken präntade han: ”Enastående bevis 
för att … musiken instiftades av Guds helige Ande genom David.”19

Ett annat av kompositörens favoritställen måste ha varit 2 
Krönikeboken 5:13-14, som skildrar en tempelgudstjänst i det forna 
Israel med orden: ”…och trumpetblåsarna och sångarna på en 
gång och samstämmigt stämde upp Herrens lov … då blev huset, 
Herrens hus, uppfyllt av ett moln, så att prästerna för molnets skull 
inte kunde stå där och göra tjänst. Ty Herrens härlighet uppfyllde 
Guds hus.” Bach stannade upp för att begrunda dessa verser och 
skrev i marginalen i sin kommentar: ”Där det finns andlig musik, 
där finns alltid Gud med sin nådefulla närvaro.”20

En religiös schism på Bachs tid utlöstes av en rörelse som kom att 
bli känd som pietismen. Glöden hos denna anti-formalistiska grupp 
tilltalade Bach, som även delade vissa av dess övertygelser, däribland 
en djup mystik21 och en närmast lidelsefull dödslängtan.22 Men 
pietisterna var obotliga ”konsthatare” och kallade kyrkomusiken 
”en syndens styggelse”.23 Bach kunde aldrig liera sig med en rörelse 
som enligt hans sätt att se stod i konflikt med Bibelns syn på musik.

Bach var framförallt kyrkomusiker. På höjden av sin berömmelse 
lämnade han den enda världsliga tjänst han någonsin innehaft, 
som kapellmästare vid furst Leopolds hov. Istället valde han en 
anspråkslös befattning som kantor i en kyrka i Leipzig, där han än 
en gång skulle stänga in sig i sin inte alls lika uppmärksammade 
men av honom högt älskade värld av kyrkomusik.

Bachs syn började försämras mot slutet av hans liv, och vid 65 
års ålder var han helt blind. Han dog relativt okänd och blev lagd i 
en omärkt grav.24 Hans sista verk, dikterat från sjukbädden, var en 
koral med titeln ”Vor deinem Thron tret’ ich hiermit”.25

Johann Sebastian Bach



19

Tankar om Bach: Produktivitet

Bachs musikaliska begåvning har väckt stor förundran under de 
drygt tvåhundra år som förflutit sedan hans död. Trots detta såg 
han inte sig själv som något särskilt utvalt, unikt geni. Till en elev 
sade han: ”Bara öva flitigt, så kommer det att gå utmärkt. Du har 
fem fingrar på varje hand som är lika friska som mina.”

Tillfrågad om hemligheten bakom sin genialitet svarade han 
helt enkelt: ”Jag är skapad för arbete. Om du är lika flitig kan du 
komma precis lika långt.” Det är dock tveksamt om någon inom 
musikens värld kan mäta sig med Bach ifråga om produktivitet. 
När hans gigantiska notsamling slutligen skulle sammanställas 
och publiceras tog det Bach Gesellschaft (Bach-sällskapet) 46 år 
att slutföra arbetet, och den kompletta utgåvan fyllde 60 jättelika 
volymer.

Ändå komponerade Bach sina verk samtidigt som han skötte 
åtskilliga andra uppdrag som organist, dirigent, musikdirektör, 
privatlärare och till och med latinlärare för unga pojkar – för att 
inte tala om alla byten av anställningar och hans stora familj. Den 
inspiration och skönhet som kommer till uttryck i hans musik är 
tydlig och uppenbar. Men det stora mysteriet bakom Bachs bana som 
tonsättare är hur han fick tid att skriva alltsammans, dessutom alla 
dessa mästerverk som blivit så älskade under århundradenas lopp.

Bach personifierade den tysk-protestantiska arbetsmoralen. ”Jag 
är skapad för arbete” hade kunnat stå som hans livs motto. Trots 
detta var han inte känd för att klaga. Tvärtom tycks han ha njutit av 
sina år av hårt musikaliskt slit alltsedan han i sin ungdoms nätter 
skrev av de förbjudna kompositionerna. Ända in i det sista, efter 
en operation som berövade honom synen, arbetade Bach frenetiskt 
med att omarbeta sina stora koralfantasior.

Bachs kärlek till Gud och hans glöd att uttrycka denna kärlek 
i musik gav världen en gåva som vi alla kan uppskatta. Hans 
produktivitet skapade ett musikaliskt arv som Richard Wagner 
senare skulle kalla ”det mest häpnadsväckande undret genom hela 
musikhistorien”.
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Lyssna gärna på:

Orkestermusik: 
De 6 Brandenburgkonserterna
4 orkestersviter

Klavermusik: 
Das Wohltemperierte Klavier 
Goldbergvariationerna
6 Franska sviter
6 Engelska sviter
6 partitor 

Orgelmusik: 
Toccata och fuga i d-moll

Körverk: 
Matteuspassionen
Mässa i h-moll
Magnificat
Juloratoriet
Påskoratoriet
kyrkokantaterna, i synnerhet nr 4 (”Christ lag in Todesbanden”), 
nr 80 (”Ein’ feste Burg ist unser Gott”) 
samt nr 140 (”Wachet Auf”)*

* Texten till dessa kantater återfinns i Den svenska psalmboken 
som nr 467, 237 respektive 317.
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”Det behagade den Allsmäktige, 
vars heliga vilja jag underordnar 
mig i kristen lydnad.”



23

Georg Friedrich Händel 

1685 – 1759
 
I ett litet hus i London, på Brook Street, suckar en betjänt uppgivet 
medan han dukar en bricka full med mat som han förmodar inte 
kommer att bli uppäten. I över en vecka nu har han troget fortsatt 
att passa upp på sin arbetsgivare, en excentrisk tonsättare som 
brukar isolera sig timmar i sträck på sitt rum. Morgon, middag, 
kväll kommer betjänten med frestande måltider till kompositören, 
för att senare återvända och finna skålar och fat orörda.

Även denna gång bereder betjänten sig på samma procedur och 
muttrar något om hur märkligt nyckfulla musiker kan vara. Han 
öppnar dörren till arbetsgivarens rum – och tvärstannar.

Kompositören rycker till, vänder sig om mot sin betjänt med 
tårarna strömmande nedför kinderna och utbrister: ”Jag tyckte mig 
se hela himlen och Gud själv framför mig!” Georg Friedrich Händel 
hade just lagt sista handen vid ett musikstycke som skulle gå till 
historien som Hallelujakören.

Om Händels far fått som han velat hade Hallelujakören aldrig blivit 
skriven. Fadern var fältskär och barberare till yrket, en rättfram och 
praktiskt lagd man som bestämt sig för att sonen skulle bli jurist. Trots 
att Händel redan som barn visade prov på enastående musikalisk 
begåvning vägrade fadern i flera år att låta honom ta lektioner.

Georg Friedrich var samtida med Bach, samt tysk och lutheran 
som denne, men trots det skulle de båda aldrig träffas. Även om 
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många biografier om de stora kompositörerna börjar med Bach, 
föddes Händel faktiskt flera veckor före honom, den 23 februari 
1685.

När gossen var åtta eller nio år gammal hörde en hertig honom 
spela ett orgelpostludium som avslutning på en gudstjänst och 
ombad utan omsvep hans far att ordna med formell musikutbildning 
för pojken. Vid tolv års ålder hade ynglingen skrivit sin första 
komposition och var så skicklig på orgeln att han ibland fick 
vikariera för sin egen lärare.

Den unge Händel blev under de närmast följande åren allt 
skickligare även på klavikord, oboe, fiol och komposition. År 1702 
började han läsa juridik vid universitetet i Halle av respekt för sin 
framlidne fars önskan, men hoppade snart av för att kunna ägna 
sig helt åt musiken.

Han arbetade som violinist och tonsättare i Hamburgs 
operaorkester innan han reste vidare till Italien, där han levde 
mellan 1706 och 1710 med stöd av olika musikälskande hov. I Rom 
skrev han La Resurrezione, ett oratorium där det religiösa språket 
för första gången kommer till uttryck i hans musik. I Italien mötte 
han några av sin tids mest lysande musiker, inte minst Domenico 
Scarlatti.

Efter en kort tid vid hovet i Hannover flyttade Händel år 
1712 till England, där han bodde under återstoden av sitt liv. 
Där angliserade han sitt namn från George Frideric till Georg 
Friedrich och strök prickarna över a:et i efternamnet, vilket ledde 
till att olika förläggare stavade det olika: Handel, Hendel och så 
vidare.

Händel var en sådan person som man inte kunde undgå att 
lägga märke till. Han var kraftigt byggd, högröstad och bar ofta 
en enorm vit peruk med lockarna strömmande över axlarna, och 
hans tal var späckat med mustiga brottstycken av tyska, franska 
och italienska.

Även om han skrev sin mest storslagna musik i England fick 
han samtidigt uppleva många personliga motgångar där. Han blev 
ömsom välvilligt, ömsom illa behandlad beroende på regerande 
monark, samtidigt som han måste konkurrera med redan 

Georg Friedrich Händel
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etablerade engelska kompositörer och förhålla sig till en nyckfull 
och svårflörtad publik. Allt detta gjorde att han flera gånger var 
nära konkurs.

Ändå behöll Händel, i praktiskt taget varje prövning, sitt sinne 
för humor. Vid ett tillfälle, strax innan ett av hans oratorier skulle 
framföras, hade några av hans vänner samlats för att trösta honom 
eftersom så få hade lockats till konserten. ”Strunt samma”, sade 
Händel skämtsamt till dem, ”då klingar musiken desto fullödigare”. 
Akustiken blev ju bättre i en närmast tom konsertsal!

Liksom tonsättarkollegan Bach var Händel känd som mästerlig 
organist. En söndag, efter att ha besökt gudstjänsten i en 
landsortskyrka, frågade han kantorn om han fick lov att spela ett 
postludium. Församlingen var redan på väg ut ur kyrkan, men när 
Händel började spela med sådan skicklighet återvände alla till sina 
platser och ville inte gå därifrån. Den ordinarie organisten hejdade 
honom till slut med motiveringen att församlingen aldrig skulle gå 
hem om han fick spela färdigt.

Händels åhörare var som sagt nyckfulla av sig, och till och med 
Church of England, den engelska statskyrkan, gick till angrepp mot 
honom för vad den såg som hans ovana att skriva bibliska dramer 
som exempelvis Ester och Israel i Egypten för världsliga scener. Hans 
sporadiska kommersiella framgångar förbyttes snart i ekonomisk 
katastrof, eftersom flera operasällskap tävlade om London-
publikens gunst. För att återhämta sig från det ena misslyckandet 
efter det andra pressade Händel sig själv så skoningslöst att det 
slutligen gick ut över hälsan. År 1741 var han nära att drunkna 
i skulder, och det tycktes oundvikligt att han skulle hamna i 
gäldstugan. 

Den 8 april samma år gav han vad han själv trodde var sin 
avskedskonsert. Djupt deprimerad kände han sig tvungen att dra 
sig undan offentligheten redan vid 56 års ålder. Men då inträffade 
två oförutsedda händelser samtidigt som skulle förändra allt. En 
förmögen vän, Charles Jennens, gav Händel ett libretto baserat på 
Kristi liv, hämtat direkt ur Bibeln.1 Han fick också i uppdrag av 
en välgörenhetsinrättning i Dublin att komponera ett verk för en 
kommande välgörenhetskonsert.

Georg Friedrich Händel
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Händel satte igång att komponera den 22 augusti i sitt lilla hus 
på Brook Street i London2 och blev så uppslukad av arbetet att han 
knappt lämnade sitt rum eller tog sig tid att äta. Inom sex dagar 
var den första delen färdig. Efter nio dagar var han klar med den 
andra, och efter ytterligare sex dagar den tredje. Orkestreringen 
tog ytterligare två dagar.3 Sammanlagt 260 notblad fylldes på 
häpnadsväckande 24 dagar.

Sir Newman Flower, en av Händels många levnadstecknare, 
sammanfattade eftervärldens enhälliga omdöme med orden: 
”Med tanke på dess omfattning och den korta tid han hade till sitt 
förfogande, förblir detta det största musikverket genom tiderna – ja, 
kanske i all evighet.”4 Händel kallade det beställda verket rätt och 
slätt Messias.

Han lämnade inte bostaden under dessa tre veckor.5 En vän 
som besökte honom under arbetet fann honom gråtande av 
djupaste rörelse.6 När Händel själv senare skulle försöka beskriva 
upplevelsen citerade han aposteln Paulus: ”Om jag var i kroppen 
eller utanför kroppen när jag skrev vet jag inte.”7

Messias hade premiär den 13 april 1742 vid en välgörenhets-
tillställning som inbringade 400 pund och befriade 142 män ur 
gäldstugan.8 Ett år senare satte Händel upp sitt verk i London 
samtidigt som motståndet från statskyrkan fortsatte att plåga honom.9 
Trots detta var kungen av England närvarande vid framförandet, och 
så snart de första tonerna av den segerjublande Hallelujakören hördes 
reste han sig av förtjusning. I enlighet med rojalistisk sedvänja reste 
sig då även den övriga publiken och påbörjade därmed en tradition 
som har fortlevt i mer än tvåhundra år.

Inte långt därefter vände lyckan dramatiskt för Händel, och den 
svårvunna populariteten höll i sig ända fram till hans död. Mot 
slutet av hans långa liv tillhörde Messias standardrepertoaren och 
fick en oerhört stark påverkan på andra kompositörer. När Haydn 
senare fick höra ”Hallelujakören” grät han som ett barn och utbrast: 
”Han är den störste av oss alla!”

Händel dirigerade personligen över trettio framföranden 
av Messias, och många av dessa konserter gavs till förmån för 
Foundling-sjukhuset, för vilket Händel var en viktig bidragsgivare.10 

Georg Friedrich Händel
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De tusentals pund som Händels framföranden av Messias 
inbringade till olika välgörande ändamål fick en levnadstecknare 
att sammanfatta det hela så här: ”Messias har mättat de hungriga, 
klätt de nakna, fostrat de föräldralösa … mer än något annat 
musikverk såväl i vårt land som utomlands.”11 En annan skrev: 
”Troligtvis har inget verk av någon annan kompositör bidragit så 
stort till att lindra mänskligt lidande.”12

Detta verk har haft en närmast kuslig inverkan på dem som 
lyssnat till det. En skribent konstaterade att Messias med sin musik 
och sitt budskap ”förmodligen har gjort mer för att övertyga 
människor om att det finns en Gud ibland oss än all världens 
teologiska litteratur.”13 

Kompositörens eget omdöme beskriver kanske bättre än 
något annat hans personliga förhoppningar för sitt av omvärlden 
högt älskade verk. Efter det första framförandet av Messias i 
London gratulerade Lord Kinnoul Händel till den utmärkta 
”underhållningen”, varpå denne replikerade: ”Min bäste herre, jag 
borde skämmas om jag enbart underhöll dem. Min önskan är att 
göra dem till bättre människor.”14

Den kristna tron hos den kompositör som skrev världens 
mest omtyckta religiösa verk har satt myror i huvudet på många 
musikvetare. I en tid då de flesta troende musiker höll sig innanför 
de lokala kyrkorna, passade denne kompositör av världslig opera-, 
kammar- och orkestermusik inte in i den vanliga mallen. Ändå var 
han en hängiven Jesu efterföljare, vida känd för sin omtanke om 
andra.15 Händels moral var oklanderlig.16 I kyrkan sågs han ofta ”på 
knä och med den innerligaste hängivenhet i sitt kroppsspråk”.17

Samma uthållighet som hjälpte Händel att ta sig igenom de 
svåraste stunder gjorde honom samtidigt envis och lynnig när han 
mötte motstånd. Som inbiten ungkarl hade han rykte om sig att 
kunna svära på flera språk när han blev arg (oftast på sångarna), 
men han var lika snar till att erkänna sina egna brister och be om 
ursäkt.

Händel var känd för sin blygsamhet och sin rättframhet 
beträffande själv och sin begåvning. När en vän till honom råkade 
säga att viss musik som han hade hört i Vauxhall Gardens var 
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långtråkig höll Händel med honom. ”Ni har så rätt, min herre, den 
är ganska dålig. Det tyckte jag själv också när jag skrev den.”

Vännen Sir John Hawkins skrev att Händel ”under sin levnad 
gav uttryck för en innerlig religiositet. Han brukade i olika samtal 
säga hur mycket han njöt av att tonsätta Skriften och hur uppbyggd 
han blivit av att meditera över Psaltarens många storslagna 
avsnitt”.18 I ett av de få brev som finns bevarade tröstar Händel sin 
svåger när dennes svärmor och Händels mor hade gått bort: ”Det 
behagade den Allsmäktige, vars heliga vilja jag underordnar mig i 
kristen lydnad.”19-

 Händel är allmänt känd för sin givmildhet mot och omsorg om de 
lidande, och han donerade frikostigt till olika välgörenhetsändamål 
även under de perioder då han själv hotades av personlig konkurs. 
Han var en obotlig optimist, vars tro på Gud hjälpte honom 
igenom varje svårighet. Även om han fostrades till sann lutheran 
hyste han inga fientligt sekteristiska åsikter och höll sig borta från 
stridigheterna inom och mellan de olika samfunden.20 En gång när 
han försvarade sig inför en grälsjuk ärkebiskop replikerade han helt 
enkelt: ”Jag har läst min Bibel grundligt och tänker välja själv.21

Några dagar innan han gick bort gav han uttryck för sin önskan 
att dö på ”Good Friday”, långfredagen, ”i hopp om att få möta sin 
gode Gud, sin käre Herre och Frälsare, på hans uppståndelses dag”.22 
Han levde fram till påskaftons morgon (”Good Saturday”) den 14 
april 1759 och dog endast åtta dagar efter sitt sista framträdande, då 
han hade dirigerat sitt eget mästerverk Messias.

Hans nära vän James Smyth skrev: ”Han dog som han hade 
levat: som en god kristen, med en äkta känsla av tjänande gentemot 
Gud och människor och i fullkomlig kärlek i förhållande till hela 
världen.”23 Händel fick sin grav i Westminster Abbey och över 3000 
personer bevistade begravningen.24 En staty på platsen framställer 
honom med noterna till det solostycke som inleder tredje delen av 
Messias i händerna: ”I know that my Redeemer liveth” (”Jag vet att 
min förlossare lever”).25

Georg Friedrich Händel
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Tankar om Händel: Ihärdighet

Studerar man historiens giganter kan det vara frestande att inrikta 
sig enbart på frukten av deras liv och bara skumma igenom 
perioderna mellan deras mästerverk. Eftersom vi redan känner till 
”slutet på historien” kan det vara svårt för oss att förstå vidden av 
de motgångar som hotade att göra den avsevärt kortare. Särskilt i 
Händels fall kan man säga att hade han inte varit så ihärdig och 
ägt en sådan förmåga att återhämta sig från den ena katastrofen 
efter den andra, skulle sådana högt älskade verk som Messias och 
Fireworks Music aldrig blivit till.

Hur ofta måste inte Händel ha haft lust att ge upp? Vilka djupa 
depressionsperioder skulle inte hans många misslyckanden ha 
inneburit för en mera genomsnittlig kompositör? För en man som 
var så medveten om att han bara hade en enda stor begåvning 
måste det ha varit oerhört förvirrande att få se den ignoreras. Att 
behöva se andra London-kompositörer, som han visste var mindre 
begåvade, åtnjuta de framgångar som undflydde honom själv i så 
många år måste ha gjort Händel djupt förtvivlad. Och ändå: Under 
alla frustrerande år innan framgångarna äntligen kom vägrade han 
ge upp.

Som om dråpslagen från konkurrenterna inte var smärtsamma 
nog blev han dessutom föremål för våldsamma angrepp från 
andra troende. Att som hängiven kristen kritiseras av sin tids 
dominerande kyrka måste ha känts fruktansvärt sårande. 
Fortfarande efter det att Messias började bli alltmera känd 
predikade en så pass religiös gestalt som John Newton (som skrev 
sången ”Amazing Grace”) varje söndag i över ett års tid mot att 
detta bibliska oratorium framfördes i ”världsliga” sammanhang. 
Men Händel gick inte till motangrepp mot sina anglikanska 
bröder. Även om han förblev lutheran ”talade han ofta om det som 
ett av sitt livs stora lyckokast att han bosatt sig i ett land där ingen 
behövde bli utsatt för trakasserier eller obehag på grund av sina 
religiösa principer”.

Händel vägrade låta sig nedslås av motgångar, påhopp, sjukdom 
eller svåra ekonomiska problem. Detta faktum är en hyllning till 
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den tro och optimism han ägde, då han förlitade sig på Gud i sin 
strävan att övervinna alla hinder och skapa den musik som i dag är 
så älskad världen över.

Lyssna gärna på:

Orkestermusik: 
12 concerti grossi
Water Music 
och Music for the Royal Fireworks

Kammarmusik: 
6 sonater for blockflöjt
8 sonater för violin

Klavermusik: 
Svit i d-moll
Chaconne i G

Oratorier: 
Messias
Israel i Egypten
Judas Maccabaeus
Esther

Georg Friedrich Händel
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Efterord

Att studera de stora kompositörerna bör vara mer än enbart en 
akademisk övning. Biografins syfte är inte bara att informera, 
utan också att inspirera. Med detta sagt återstår en sista fråga: 
Vad betyder det för oss att dessa kompositörer alla hade en tro 
på Gud?

Svaret måste delvis bli personligt. För egen del blir jag väldigt 
uppmuntrad av att få lära mig mer om vad de berömda kompositörer 
som levde långt före min tid trodde på. Under bakgrundsarbetet 
inför den här boken kände jag mig utmanad av Charles Ives 
osjälviskhet och Beethovens beslutsamhet. På samma sätt har 
arbetet med att reda ut Liszts tro och Wagners sammelsurium av 
övertygelser fördjupat min förståelse av hur den kristna tron kan 
tillämpas i vardagslivet.

Men förutom min egen personliga upptäcktsresa in i dessa 
kompositörers tankevärld tror jag att det finns andra starka skäl 
till att lära sig om deras tro. Till att börja med har jag genom mina 
studier av inte bara dessa tjugo män, utan även dussintals andra 
mästare, upptäckt hos dem en innerlig tro som inte går att ta miste 
på. De utvalda kompositörerna i den här boken var långt ifrån 
de enda giganterna med andliga övertygelser. Jag hade kunnat ta 
med Vivaldi, Schumann, Palestrina, Tjajkovskij, Corelli, Rimskij-
Korsakov, Massenet med flera, med flera. Det finns givetvis 
undantag, men inte så många som man kanske tror.

Min slutsats, grundad på en stor mängd biografiska fakta, 
blir att kompositörerna som grupp är förvånansvärt och ofta 
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djupt religiösa. Även de mest sekulära tycks hysa en respekt för 
Gudomen, en längtan efter något som är större än dem själva och 
höjt över vardagen.

Vad beror då detta på? En extra känslighet? Uppstår denna 
andlighet kanske ur en närmast gudalik drift inom kompositören 
att skapa något som inte funnits tidigare? Jag påminns om något 
som Albert Einstein, ett geni från ett helt annat verksamhetsfält, 
en gång sade: ”Ju mer jag studerar fysiken, desto starkare dras jag 
till metafysiken.” Kanske kompositörer och kreativa snillen anar 
vissa andliga verkligheter som andra människor i allmänhet är 
omedvetna om.

Dessa mästares känslighet ledde dem fram till en och samma 
slutsats, sammanfattad av Beethoven: ”Det var inget lyckosamt eller 
slumpartat möte mellan ackordatomer som frambringade världen. 
Om ordning och skönhet återspeglas i universums uppbyggnad, 
då finns det en Gud.” Tonsättare som dessa, som alla inser att 
deras mest entusiastiska publik inte kommer att träda fram förrän 
långt efter deras bortgång, nöjer sig sällan med den ytlighet och 
materialism som kännetecknar detta livet.

Deras tro tidsåldrarna igenom kan bara tyda på en sak: att den 
kristna erfarenheten är genuin, att den grundar sig på verifierbara 
fakta och tar sig många olika uttryck.

Minns du vad Stravinskij svarade på frågan om sin omvändelse 
i 40-årsåldern? Han nämnde inget om teologer eller samfund; han 
sade att han blivit övertygad ”efter att ha läst evangelierna”. Han 
sökte sig direkt till källan, till Jesu ursprungliga undervisning: att 
Gud älskar alla människor, att mänskligheten har fallit i synd och 
behöver frälsning, att Jesus Kristus dog på korset för att ta på sig 
straffet för våra synder och att vi måste tro på honom och hans 
ställföreträdande offerdöd för att bli frälsta. Det var i detta som 
tonsättaren fann den sanning på vilken han kunde bygga sitt liv.

Vi är alltför ofta benägna att förknippa och till och med jämställa 
den äkta tron med den ena eller andra församlingen, rörelsen eller 
kyrkan. Ändå omfattade Bach – den kanske mest konventionelle av 
alla kyrksamma människor i den här boken – en salig blandning av 
läror som inte stod att finna inom ett visst samfund. Grunden för 

Efterord
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dessa kompositörers övertygelser var inga yttre byggnadsverk, utan 
en inre personlig gemenskap mellan dem var och en och Kristus. 
Deras tro växte, inte genom att de enbart fogade sig i sådant de 
fått lära sig av föräldrar eller kyrkoledare, utan genom djupgående 
självrannsakan, sökande och fast beslutsamhet att på egen hand 
hitta fram till sanningen.

Själva mångfalden inom ramen för den genuina kristna tro som 
dessa kompositörer är exempel på utmanar även mig att inte döma 
andra kristna som inte tror exakt likadant som jag själv. Det är så 
lätt att begå misstaget att döma ut dem som går i andra kyrkor, 
tillhör andra samfund eller till och med firar gudstjänst under 
andra former. Dessa kompositörer kom inte bara från många olika 
samfund; samtliga respekterade dessutom kristna med en annan 
bakgrund än deras egen.

Slutligen vill jag säga något om kritik mot och vår tids syn på 
dessa mycket mänskliga tonsättares fel och brister. Vid ett tillfälle, 
då jag föreläst om Mozarts tro, ifrågasatte en kristen broder min 
undervisning på grundval av den tunna bunt med brev som 
kompositören skrev i sin ungdom och som kryllar av uppenbara 
oanständigheter. Men istället för att försöka ta dem i försvar kom 
jag på mig själv med att fråga: ”Skulle du själv vilja att allt som du 
någonsin har skrivit publicerades och granskades av eftervärlden?”

Det skadar aldrig att bli påmind om att våra egna 
”levnadstecknare” finns överallt runtomkring oss. De iakttar 
oss i vardagen och påverkas av allt vi säger, gör och känner. Vårt 
stora intresse för livsstilen hos de kompositörer som levde flera 
århundraden före oss blir samtidigt en tankeställare: Lever vi 
själva våra liv med integritet – liv som står i samklang med våra 
övertygelser?

Efter att i många år ha forskat om dessa kompositörers liv och 
vad de egentligen trodde på står jag nu här med en allvarlig fråga 
till mig själv – och till oss alla: ”Om en levnadstecknare en vacker 
dag skulle forska om mitt liv, vilka påtagliga bevis för min tro 
skulle hon eller han finna?” Kanske det viktigaste vi kan lära oss 
av de här musikerna, i såväl medgång som motgång, är behovet av 
självrannsakan när det gäller vår förståelse av Gud.

Efterord
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Dessa tonsättare ägde en personlig tro på en kärleksfull Gud som 
skänkte mening åt deras liv. De bejakade att deras begåvning var 
en gåva från Gud och bestämde sig för att göra det mesta möjliga av 
den. Som vi har sett var deras liv långt ifrån problemfria, och i vissa 
fall var problemen åtminstone delvis självförvållade. Men deras tro 
på Gud hjälpte dem att hålla ut trots allt och att skapa mästerverk 
som fått berika många generationer. Förståelsen för deras tro 
fördjupar vår uppskattning av deras musik och individualitet och 
manar oss än en gång till personligt gensvar.

Den kristna trons erfarenhet finns tillgänglig i alla tider. En 
gemensam tråd – tron – förenar dessa kompositörer vars levnad 
sträcker sig över tre århundraden. Lyckligtvis har vi samma 
möjlighet till sådana andliga erfarenheter som de en gång fick göra. 
Deras tro har inspirerat mig i min tro och förhoppningsvis även 
dig i din.

Efterord
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Författarens tack

Den här boken är resultatet av många människors arbete och stöd, 
fler än man kan tacka, men följande personer måste jag bara nämna:

Ledningen för Christian Performing Artists’ Fellowship: Jim och 
Mary Jeane Kraft, Bob och Robin Sturm, Richard och Sherill Lambert 
samt Dennis och Jan Patrick, för deras ständiga uppmuntran under 
alla år av bakgrundsforskning, programproduktion, konserter och 
föreläsningar.

Jennifer Rutherford, Jan Patrick, Wanda Skinner, Marthellen 
Hoffman, Connie Boltz och Melanie Jeschke för deras stora 
skicklighet ifråga om utskrift och bearbetning av bokmanuset.

Den enastående personalen på Library of Congress i Washington 
DC för deras hjälp med originalmanuskript, fotografier och 
textgranskning.

Stan Gundry, Ann Spangler och Mary McNeil på Zondervan 
Publishing för deras entusiastiska stöd och höga målsättning.

För den inspiration jag fått genom min far, Edward J Kavanaugh 
– familjens ”andre författare”.

Ett särskilt tack till min hustru Barbara och mina underbara 
barn, Christopher, John, Peter och David, för deras gränslösa 
tålamod med en make och pappa som stannar uppe till långt in på 
nätterna för att läsa och skriva.
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Om författaren

Patrick Kavanaugh är välkänd som kompositör, dirigent, föreläsare 
och ordförande för Christian Performing Artists’ Fellowship (CPAF). 
Som dirigent för Asaph-ensemblen har han framträtt i många av 
Amerikas finaste konserthus och blev år 1993 den förste amerikan 
som inbjudits att dirigera opera vid Bolsjojteatern i Moskva. Han 
har skrivit fyra böcker: The Spiritual Lives of the Great Composers, 
Raising Musical Kids, Spiritual Moments with the Great Composers 
och Music of the Great Composers, och har föreläst vida omkring 
om de stora kompositörernas andliga liv på universitet, i kyrkor, 
på konstmuseet National Portrait Gallery och på amerikanska 
utrikesdepartementet.

Kavanaugh föddes i Nashville i Tennessee år 1954, och hans 
musikutbildning innefattar bland annat en musikdirektörexamen 
vid CUA School of Music, en licentiatexamen i musik och en 
filosofie doktorsgrad i musikhistoria, bådadera vid University 
of Maryland, där han tjänstgjorde i tre år som forskardocent. 
Han har efter sin doktorsexamen lämnat ett stort bidrag inom 
musikvetenskap, musikteori och dirigering. Några av hans lärare 
har varit Conrad Bernier, Mark Wilson, George Thaddeus Jones 
och Lloyd Geisler.

Som kompositör har Kavanaugh hittills fått arton kompositioner 
publicerade genom Carl Fischer, Inc. och registrerade av Broadcast 
Music, Inc (BMI). Hans verk omfattar många olika genrer, 
alltifrån orkester- till kammarmusik och alltifrån opera till 
elektronisk musik. Till hans större verk hör operan The Last Supper,  
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baletten The Song of Songs och orkesterstycken som Jack and the 
Beanstalk (för 148 musiker med varsin särskilda stämma), Three Poems 
of George Herbert och Prelude to the Last Letter of John Keats. Bland 
hans många kammarmusikverk märks 14 solostycken (Debussy 
Variations-serien), fem kvartetter, New Testament Suite, The Art 
of the Maze och Homage to C S Lewis. Hans många framträdanden 
innefattar sällsynta kompositioner som Symphonic Parade (med 
uruppförande mitt på Wisconsin Avenue i Georgetown), Jubal (för 
”självackompanjerande” sopran) samt Music of the Spheres, som 
rönte stor nationell uppmärksamhet år 1975.

Mottagandet av hans verk har varit överväldigande positivt. 
”Dr. Patrick Kavanaugh bjöd på ett spektakulärt framförande”, 
tyckte Courier, och Uptown Citizen kallade honom ”en begåvad man, 
vars kärlek till och glädje i sitt arbete är uppenbara”. Washington 
Post konstaterade: ”Hans syfte med detta unika koncept är att flytta 
den samtida (klassiska) musiken från konservatoriet ut till den 
stora publiken”, medan tidskriften Accent lovordade Kavanaughs 
musik som ”ett försök att möta den musikintresserade publiken på 
dess egen planhalva”. En förundrad redaktör slog fast: ”Att försöka 
beskriva Patrick Kavanaughs kompositioner är som att förklara 
teoretisk kärnfysik på ett exakt och samtidigt lättfattligt sätt.” 
Journals tidningar kommenterade: ”En byst av Kavanaugh? Nja, 
kanske inte riktigt än, men av den unge kompositörens utveckling 
att döma har de första dragen till en sådan redan skulpterats fram.”

Patrick Kavanaugh arbetar numera på heltid som ordförande för 
CPAF och bor utanför Washington med hustrun Barbara och parets 
fyra barn.

Om författaren
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