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Sammanfattning 

Denna uppsats kommer behandla instuderingen och interpretationen av Thea Musgraves 

sångcykel Songs for a Winter’s Evening (1995). Till verket har Musgrave valt texter av den 

skotska nationalskalden Robert Burns. De fristående texter hon har valt ut ska tillsammans 

bilda en historia om en kvinnas liv. Från den unga kvinnan som längtar efter vuxen kärlek till 

den åldrande kvinnan som upplevt livslång kärlek. Dessa texter skrev Burns till befintliga 

folkmelodier och skapade därigenom nya ballader. Då jag blev tillfrågad om att framföra 

denna sångcykel på en konsert den 28 januari 2018 så valde jag att fördjupa mig i verket och 

även skriva mitt examensarbete om sångerna. Syftet var att genom analys av text och musik i 

kombination skaffa mig så pass mycket insikt och kunskap i detta verk som krävs för att 

framföra det på en hög nivå. I analysdelen av denna uppsats framgår det hur jag har arbetat 

med Songs for a Winter’s Evening ur ett tolkningsperspektiv samt i sammanhang där jag tar 

upp liknande kompositioner som är baserade på samma folkmelodier. Genom att arbeta på 

detta sätt med de här sångerna har jag utvecklats både musikaliskt och tekniskt. Jag har 

kunnat framföra cykeln på en hög nivå och kommer genom fortsatt arbete kunna utvecklas 

ytterligare. 

  

 

 

  

 

 

Nyckelord: Thea Musgrave, Robert Burns, romansinterpretation, skotska, sång, sångcykel 
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Inledning och bakgrund 

Sommaren 2017 blev jag tillfrågad att medverka på en konsert med orkester Filialen under 

ledning av dirigenten Glenn Mossop. Den 28 januari 2018 skulle de ha en konsert i Eric 

Ericsonhallen med titeln En skotsk afton. Konsertens titel ändrades senare till A Gaelic 

Symphony eftersom huvudnumret på konserten var Amy Beachs symfoni med samma namn. 

Förfrågan gällde om jag ville framföra sångcykeln Songs For a Winter’s Evening av Thea 

Musgrave. Tanken på att få göra en hel sångcykel med orkester var för mig väldigt spännande 

och jag tackade snabbt ja. Musiken och texterna grep mig så starkt så jag bestämde mig 

ganska snart för att även använda denna sångcykeln som grund till mitt examensarbete på 

kandidatnivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Historierna som berättas i poesin och 

musiken har en stark kraft som griper tag i en på ett djupt plan men är samtidigt väldigt 

lättillgängliga.   

 

Bakgrund  

I juni 1996 skulle den 17:e Dumfries and Galloway Arts Festival och den första Burns 

International Festival gå av stapeln och till dessa festivaler beställdes ett verk för sång och 

orkester av Thea Musgrave med texter av Robert Burns.1 Festivalerna skulle fira 200-

årsjubileet för Robert Burns död. Resultatet blev Songs For A Winter’s Evening, en sångcykel 

för sopran och orkester innehållandes sju sånger. Det finns inte särskilt många inspelningar av 

denna sångcykel, i min efterforskning har jag endast hittat en.2 Detta gör det väldigt 

spännande att själv göra hela cykeln någorlunda opåverkad av andras tolkningar och att 

slutligen få göra en egen inspelning.  

 

 

                                                 
1 Musgrave, Thea (1997). Songs for a Winter’s Evening (piano version). London: Novello & 

Company Ltd.  
2 Musgrave, Thea (2009). Turbulent Landscapes. NMC Recordings. 
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Thea Musgrave 

 

Thea Musgrave föddes 1928 i Edinburgh, Skottland och är sedan 1970-talet bosatt i USA.3 

När hon först började på universitetet i sin hemstad läste hon medicin men bestämde sig sedan 

för att satsa på musiken och tog en kandidatexamen i musik vid universitet i Edinburgh 1950.4 

Senare på 1950-talet studerade hon i Paris för Nadia Boulanger.5   

 

Musgrave har producerat en stor mängd musik genom livet. Efter att hon varit 

kompositionslärling i Skottland blev hon inbjuden av William Glock att komma och 

undervisa vid Dartington Summer School of Music i sydvästra England. Glock hade 

emellertid fått saken lite om bakfoten och trodde att han inviterade ”Herr” Musgrave men då 

fick Thea förklara för honom att hon faktiskt var en kvinna.6 Det har blivit flertalet operor och 

överhuvudtaget mycket vokal musik, samt även orkesterverk, kammarmusik, musik för 

soloinstrument, o.s.v. Hennes opera Mary, Queen of Scots (1977) var den första operan hon 

själv skrev libretto till och hon fortsatte att göra det till sina senare operor.7 Sedan 1971 är hon 

gift med Peter Mark, violast och en av grundarna till Virginia opera, där många av Musgraves 

operor har framförts. Musgrave får ofta frågan om hur det är att vara en kvinnlig kompositör i 

ett ytterst mansdominerat yrke, på det brukar hon svara ”Ja, jag är kvinna; och jag är 

kompositör. Men sällan samtidigt.”8 Musgrave har alltså velat behålla uppmärksamheten på 

sin musik och inte på sig själv som person. 

 

 

 

 

                                                 
3Squarespace.com  
4 Britannica.com 
5 Squarespace.com 
6 Service (2014) 
7 Duffie (1988) 
8 Britannica.com 



 3 

Robert Burns 

 

Robert Burns (1759-1796) var en firad poet som levde i Skottland och är landets 

nationalskald.9 Han kom från en enkel bondefamilj men fick ändå en del skolning, efter ett par 

korta år i skolan anlitade hans far en lärare som kom till byn där de bodde och undervisade i 

hemmet. Burns skrev en stor mängd dikter under sitt relativt korta liv, han skrev även sånger 

och satte ord till skotska folksånger som blivit otroligt populära och folkkära. Exempelvis var 

det han som skrev texten till Auld lang syne som är känd över hela världen och mycket älskad 

framförallt i de engelskspråkiga länderna. Alla de sju dikter som ingår i Songs for a Winter's 

Evening är ursprungligen folksånger som han skrivit om texten till.10 

 

Syfte 

Syftet med studien är att genom fördjupning med kvalitativ närläsning och instudering av 

texterna i Songs for a Winter's Evening – dels för sig och dels hur Musgrave har valt att 

tonsätta dem – nå till en musikalisk nivå där jag på bästa möjliga sätt kan framföra sångcykeln 

konstnärligt övertygande och insiktsfullt.  

Det jag vill ta reda på för att kunna uppfylla syftet är: 

Varför har Musgrave valt just dessa texter och hur gestaltar hon dem i musiken? 

Vad betyder Burns texter och vad har de för innebörd?  

Genom detta arbete vill jag även utvärdera om jag är på en tillräckligt hög nivå i mitt eget 

musicerande för att på ett värdigt sätt kunna framföra verket och uppfylla mitt syfte. 

 

                                                 
9 Douglas, Hugh (1996). Robert Burns, The Tinder Heart. Gloucestershire: Alan Sutton 

Publishing Ltd. 
10 Smith, Sydney Goodsir (1966). A Choice of Burns’s Poems and Songs. London: Faber and 

Faber Limited. 
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Metod 

I arbetet för att lära mig verket samt att skriva denna reflektion inom självständigt, 

konstnärligt arbete har jag lagt stor vikt vid instuderingen av materialet. Jag har läst igenom 

texterna många gånger, gjort mina egna översättningar och jämfört med de översättningar till 

svenska som jag kunnat hitta.11 Även fast jag främst har utgått ifrån pianoreduktionen i 

instuderingsprocessen så har studerandet av partituret i sin helhet varit en stor och viktig del i 

att få en förståelse för materialet och musikens uppbyggnad. Att lära in hela verket har 

inneburit många timmar i övningsrummet då tonspråket var väldigt nytt för mig. Genom att 

lyssna på den enda inspelning jag kunnat hitta så har jag långsamt försökt vänja örat vid den 

klangvärld som Musgrave skapar genomgående genom hela sångcykeln. 

För att få fram information om kompositören och textförfattaren har jag vänt mig till 

Stockholms stadsbibliotek där jag kunnat hitta ett par av de böcker jag använder som 

referensmaterial till denna uppsats. De är Några dikter av Robert Burns av Klemmings 

Antiqvariat, Robert Burns, The Tinder Heart av Hugh Douglas och A Choice of Burns’s 

Poems and Songs av Sydney Goodsir Smith. Då det ännu inte finns några extensiva biografier 

över Musgraves liv har jag för att få reda på mer om henne varit tvungen att vända mig till 

internetkällor såsom artiklar och intervjuer.  

Sångtekniska svårigheter 

 

En aspekt i arbetet jag vill ta upp handlar om den tekniska och musikaliska svårighetsgraden i 

detta verk. Sopranen måste ha ett väldigt stort omfång med ett bra och bärigt låg- och 

mellanläge men även en dramatik och uthållighet i väldigt höga lägen. Sångstämman rör sig 

fritt i ett omfång på två oktaver (ettstrukna C till trestrukna C) och ligger sällan i ett och 

samma läge en längre stund. Detta ger sångerna en dramatik och fräschör som jag verkligen 

uppskattar men som ställer stora krav på sångerskans teknik och röstliga vighet. Det går inte 

riktigt heller att säga att det passar en viss typ av sopran (dramatisk eller lyrisk) då sångerna 

innehåller väldigt många komponenter. Exempelvis går den tredje i ett väldigt snabbt tempo 

                                                 
11 Klemmings Antiqvariat (1872).  Några Dikter av Robert Burns. Stockholm: Ivar 

Haeggströms boktryckeri. 
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med otroligt mycket text som ska frambringas och detta måste göras med en lätthet som sällan 

är kopplad till en tyngre röst. Å andra sidan innehåller den sjätte sången ett parti på en hel sida 

med nästan enbart utdragna linjer och långa fraser i högt läge där det krävs en mycket kraftig 

stämma med tillgång till expansion upp på trestrukna C för att bära igenom orkestern som 

även den ligger i stark dynamik. Det stora omfånget både tonmässigt och uttrycksmässigt som 

krävs i detta verk gör det till en stor uppgift att ta sig an men utvecklingspotentialen för den 

sångare som gör det är enligt mig väldigt stor. 

Skotskt uttal  

 

Att som svensk ta sig an detta verk och försöka förhålla sig så troget som möjligt till den 

skotska texten och dess uttal är inte helt lätt. Till min hjälp hade jag den inspelning jag lyssnat 

på där den skotska sopranen Lisa Milne sjunger soprandelen.12 Några av dikterna och 

folksångerna finns framförda i videoklipp på Youtube och dessa har jag använt till viss del i 

arbetet för att förstå mig på det skotska uttalet.13 Förutom att det är skotsk dialekt så är det ju 

inte en modern dialekt det handlar om utan en dialekt från 1700-talet.  

Analys 

Då jag börjat studera partituret och pianoreduktionen såg jag att det fanns några försättsblad 

ifyllda med information. Det jag fick reda på genom de sidorna är att Musgrave valde ut dessa 

dikter för att de tillsammans skulle följa en kvinnas liv och berätta en historia om hennes olika 

kärleksmöten.14 De är alltså fristående dikter som inte tillsammans ingår i någon diktsamling 

av Burns själv utan Musgrave har helt enkelt valt ut de dikter hon bedömde passade ihop och 

var relevanta för att berätta en historia. Då sångerna har sitt ursprung som skotska folksånger 

som Burns sedan skrev om texterna till så kan en se att Musgrave har behållit melodiernas 

stomme. Jag kan tänka mig att en person som känner till dessa sånger skulle kunna känna igen 

dem även i hennes i övrigt helt omkomponerade orkestrering.  

                                                 
12 Musgrave, Thea (2009). Turbulent Landscapes. NMC Recordings. 
13 Se referenslistan för länkar till videoklipp. 
14 Musgrave, Thea (1997). Songs for a Winter’s Evening (piano version). London: Novello & 

Company Ltd. 
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Det som ger musiken dess djup och genomslagskraft är det sätt som Musgrave har valt att 

orkestrera sångerna. Hon använder orkesterns olika klanger på ett sinnrikt sätt för att plocka 

fram olika sinnesstämningar i texten och förstärka sångens melodier genom att låta dem 

återkomma i olika instrument, så att det finns i princip alltid en med- eller motmelodi till 

sångstämman någonstans i orkestern.  

För att kunna göra en djupare analys av varje stycke har jag i denna skriftliga reflektion valt 

att endast koncentrera mig på den första och den sista sången i cykeln, då jag anser att dessa 

har mycket gemensamt och skapar en inramning till hela sångcykeln och i dessa två finns 

några av de viktigaste motiv och teman för uppbyggnaden av hela verket.  

 

No. I ”I am my mammy’s ae bairn”  

 

I den första sången möter vi den unga flickan på gränsen till kvinna som bor hemma men som 

en kan ana vill något mer och som är nyfiken på en man hon har mött.    

 

Robert Burn's originaltext:  

 

I am my mamy's ae bairn,  

   Wi' unco folk I weary, Sir,  

And lying in a man's bed,  

   I'm fley'd it make me irie, Sir.  

      I'm o'er young, I'm o'er young,  

         I'm o'er young to marry yet;  

      I'm o'er young, 'twad be a sin  

         To tak me frae my mammy yet.  

  

Hallowmass is come and gane,  

   The nights are lang in Winter, Sir;  

And you an' I in ae bed,  

   In truth, I dare na venture, Sir.  

  

Fu' loud and shrill the frosty wind  

   Blows thro' the leafless timmer, Sir;  

But if ye come this gate again,  

   I'll older be gin simmer, Sir.  
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Min översättning:  

  

Jag är min mors enda barn,  

   Med okända människor är jag försiktig, herrn,  

Och att ligga i en mans säng,  

   Jag är rädd att det skrämmer mig, herrn.  

      Jag är alltför ung, jag är alltför ung,  

         Jag är alltför ung att gifta mig än;  

      Jag är alltför ung, det vore en synd   

         Att ta mig från min mamma än.  

  

Allhelgona har kommit och gått,  

   Nätterna är så långa om vintern, herrn;  

Och du och jag i en enda säng,  

   I ärlighetens namn, det vågar jag inte drista mig till, herrn.  

  

Så högt och gällt blåser den frostiga vinden  

   Genom den lövlösa skogen, herrn;  

Men om ni kommer denna väg igen,  

   Så är jag äldre till sommarn, herrn.   

  

 

 

Musikalisk analys av No. I 

 

I Burns text finns en lekfullhet och en längtan som Musgrave gestaltar väl i sin tonsättning. 

Hon har tagit fasta på melodin i den folksång som låg till grund för texten som Burns skrev 

och tagit med den nästan oförändrad i sin komposition. 

 

Melodins grundmotiv återfinns oftast hos sopranen men citeras även på många ställen i 

orkestern. Den återkommer sedan i variationer genom sången. 
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           Musikexempel 1 

 

 

Som bakgrund till melodin har hon orkestrerat på ett mycket målande sätt för att gestalta 

texten och innebörden av dikten. I början är det väldigt sparsmakat och det lämnas stor plats 

till de tre drömmande, längtande suckarna "Ah" som faller ton för ton i sången och de fallande 

rörelserna som finns i orkestern ger emfas till sångstämman.  

 

 

 

                       Musikexempel 2 
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Detta fallande tema återfinns ofta i den första sången men är även det mest påfallande motivet 

som återkommer i flera av de andra sångerna och framförallt binder samman hela cykeln i den 

sista sången då det utvecklas och de drömska nedåtgående "Ah" avslutar hela cykeln på 

samma tonhöjd som i inledningen till den här första sången.  

  

När flickan i dikten talar om att hon är för ung för att gifta sig ännu finner vi ett rörligt tema i 

orkestern. Temat håller sig i hög tessitura och rör sig i en D-durtonalitet mellan högt och lågt i 

åttondelar och ger en glad men något osäker känsla, som möjligtvis symboliserar en ung 

person. 

 

 

             

             Musikexempel 3 

 

   

Redan efter första gången som orden "natt" och "vinter" nämns kommer det motiv som jag 

kallar stormmotivet in.  

 

 

 

               Musikexempel 4 

 

 

Det utvecklas senare och den snabba uppåtgående rörelsen utökas med tremolon och 

accenter i ett ökande antal instrumentgrupper i orkestern, stegras under den del där flickan 

berättar om de frostiga vindarna som blåser i den lövlösa skogen, och kulminerar i styckets 

höjdpunkt.   
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Efter höjdpunkten återkommer det fallande temat blandat med melodin. Temat vänder dock i 

slutet och de drömmande "Ah" rör sig istället uppåt, vilket inger en känsla av hoppfullhet och 

nyfikenhet som skapar en anledning att fortsätta till nästa sång i cykeln. Sång nummer två i 

verket är en glad, exalterad sång som handlar om flickans längtan efter sin älskade när 

sommaren äntligen har kommit. Övergången från första till andra sången går direkt, ett ass 

ligger kvar i hornet och skapar en sömlös anslutning till sång nummer två. 

 

 

Andra tonsättningar av denna dikt/ballad 

 

Förutom denna tonsättning av Thea Musgrave finns det en tonsättning från 1792 av Joseph 

Haydn.15 I Haydns version benämns denna sång som ”I’m o’er young to marry yet”.  

Då folkvisans melodi även här finns bevarad till stor del så finns det stora likheter mellan 

Haydns sångstämma och Musgraves.  

Här under följer den första frasen ur Haydns version: 

 

 

               Musikexempel 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Haydn (1792). A Selection of Original Scots Songs, vol. II. London: William Napier. 
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När vi nu jämför samma fras med Musgraves version; 

 

 

              Musikexempel 6 

 

 

Så kan vi se att det finns stora likheter. Eftersom det finns så stora likheter kan vi tydligt se att 

de båda har utgått ifrån samma ballad när de skrivit sina olika versioner.  

 

 

No.VII ”John Anderson my jo, John” 

I den sista sången av cykeln möter vi den åldrade kvinnan som varit tillsammans med sin man 

många år. Nu har de blivit gamla och hon tänker tillbaka på hur det var när de var unga, hans 

hår som var svart men nu vitt, hon tänker på de fina tider de haft tillsammans och att de nu ska 

få vila bredvid varandra i livet efter detta.  

Robert Burns originaltext: 

John Anderson my jo, John,                                                                                                      

When we were first acquent; 

Your locks were like the raven, 

Your bonny brow was brent; 

But now your brow is bald, John, 

Your locks are like the snow; 

But blessings on your frosty pow, 

John Anderson my jo. 

 

John Anderson my jo, John, 

We clamb the hill the gither; 
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And mony a canty day John, 

We’ve had wi’ane anither: 

Now we maun totter down, John, 

And hand in hand we’ll go: 

And sleep the gither at the foot, 

John Anderson my jo. 

 

Översättning av Klemmings Antiqvariat:16 

 

John Anderson, min vän John, 

Den gång jag först dig såg, 

Ditt hår i svarta lockar 

Kring vackra pannan låg. 

Nu är din panna kal, John, 

Din lock, som snö är den, 

Men signe Gud din hjessas snö, 

John Anderson, min vän. 

 

John Anderson, min vän John, 

Vi uppför kullen gått, 

Och mången fröjdfull dag, John, 

Vi har med hvarandra fått. 

Nu må vi stappla ned, John, 

Med hand i hand dock än 

Till kullens fot att slumra få, 

John Anderson, min vän.  

 

 

 

 

Musikalisk analys av No. VII  

 

I denna den sista sången i cykeln binds verket ihop både textligt och musikaliskt. Här 

återfinns redan i inledningen av sången en utveckling av det fallande tema som vi stötte på i 

första sången. 

 

 

                                                 
16 Klemmings Antiqvariat (1872).  Några Dikter av Robert Burns. Stockholm: Ivar 

Haeggströms boktryckeri. 
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                Musikexempel 7 

 

 

 

Sångstämman består till stor del av fraser vars melodi inleds med ett stort intervall från lågt 

läge till högt läge för att sedan röra sig nedåt och avslutas i ett lägre läge igen. Jag tolkar detta 

som en musikalisk illustration av det som finns i texten. Den åldrande kvinnan talar om de 

minnen hon har tillsammans med sin John Anderson och det är med en munterhet och 

nostalgi som hon svingar sig upp i registret och vill sjunga ut om det fina som det upplevt. 

Samtidigt finns där en visshet om att döden snart ska komma och att de ska vandra nedåt tills 

de ligger i jorden tillsammans och därför avslutas fraserna i en nedåtgående rörelse. Detta 

fungerar även som en kontrast till den unga flickans melodier som vi möter i den första 

sången där hennes motiv ofta rör sig i uppåtgående rörelser. Här följer några exempel på 

melodifraserna i sista sången.  

 

 

                  Musikexempel 8 

  

 

 

Som vi kan se i musikexempel 8 är det en liten nona mellan den första tonen och den andra, 

vilket ger en överraskande början som fångar lyssnarens intresse. 
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                      Musikexempel 9 

 

 

Även här i musikexempel 9 börjar frasen med ett stort intervall, en liten septima, för att sedan 

leta sig nedåt. Denna typ av fras återkommer flera gånger genom sången, ett par gånger med 

en oktav som initialt intervall.  

Sången avslutas med att anknyta till den första sången och dess fallande rörelse på ”Ah”. 

Detta ser vi i musikexempel 10.  

 

 

               Musikexempel 10 

 

 

När det liknande stället kommer i den första sången tolkar jag det som ett längtande, 

förväntansfullt ”Ah”. I den sista sången finns det en slutgiltighet som gör att det ger en mer 

tillfreds och förnöjsam ton. Det som skapar denna trygga avslutning är dels att vi återknyter 

till det första som händer i hela verket samt att vi kommer hem till det D-dur som har funnits 

med av och till genom cykeln, dock väldigt svävande ibland. Hela sångcykeln börjar och 

avslutas i ett tryggt D-dur. Under verkets gång har det gått från att symbolisera hopp och 

framtidstro till att slutligen vara det hem där kvinnan ska få lägga sig till ro. 
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Andra tonsättningar av denna dikt/ballad 

 

Även denna sång har tonsatts av Joseph Haydn och återfinns i samma sångsamling där vi 

hittar hans version av ”I’m o’er young to marry yet”. 

När vi jämför Haydns version med Musgraves denna gång ser vi en större olikhet mellan 

varandra. Detta gör att det blir svårt att säga hur trogen någon är till de gamla 

folksångsversionerna.  

 

Här i musikexempel 11 ser vi Haydns version: 

 

 

                   Musikexempel 11 

 

  

 

Denna fras är som vi kan se väldigt annorlunda från samma fras i Musgraves tonsättning 

(musikexempel 8). Musgraves version är mycket mer utsmyckad och rör sig över ett större 

register medan Haydns version är väldigt trallvänlig. Då Haydns version bygger på en 

enkelhet som inte finns i Musgraves tonsättning av just denna sång får det mig att tro att 

Haydn i detta fall hållit sig närmre den gamla folksången än Musgrave gjort. 
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Slutreflektion  

Att ta mig an detta verka har varit något av det svåraste jag gjort i musikalisk väg. Även fast 

jag inte alls var bekant med verket innan jag blev tillfrågad om att framföra det och således 

inte hade någon koppling till det, så fick jag snabbt en känsla för det monumentala och 

allmänmänskliga som porträtteras med stor självklarhet och finkänsla i denna sångcykel.  

Efter att ha fördjupat mig så mycket i detta verk och lagt väldigt mycket tid på 

instuderingsprocessen och det tekniska arbetet så kom jag väldigt nära musiken och texten. 

Detta gör att jag nu känner mig sammankopplad med detta verk och det känns rotat i mig på 

ett sätt som jag aldrig upplevt förut med något annat verk. Att sedan få framföra hela cykeln 

med orkester den 28 januari 2018 i en närmst fullsatt Eric Ericsonhall var helt magiskt.   

Jag har utvecklats otroligt mycket under arbetet med detta verk. Genom att jag har lagt ner ett 

så stort arbete på att lära mig det på djupet, analysera musiken och texten, göra mina egna 

tolkningar och översättningar samt arbeta med de sångtekniska aspekterna så känner jag att 

jag har uppnått mina mål och besvarat de frågeställningar jag haft.  
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Fonogram och multimedia 

Musgrave, Thea (2009). Turbulent Landscapes. BBC Scottish Symphony Orchestra, BBC 

Symphony Orchestra. NMC Recordings 

Läsning av John Anderson, my jo: https://www.youtube.com/watch?v=9kZQsgGkyBE  

Framförande av Burns ballader I am my Mammy’s ae Bairn (nummer 1 i Songs for a Winter’s 

Evening) och O Whistle, and I’ll Come to You, My Lad (nummer 2 i Songs for a Winter’s 

Evening): https://www.youtube.com/watch?v=9kZQsgGkyBE 

 

 


