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Sammanfattning 

Den här uppsatsen är en jämförelse av två olika kompositioner med samma dikt: Was bedeutet 

die Bewegung av Marianne von Willemer, för första gången publicerad år 1819 i Johann 

Wolfgang von Goethes Väst-östlig divan. I min jämförande studie har jag, i huvudsak med 

hjälp av böckerna Lyrikanalys - en introduktion av Lars Elleström samt Poetry into Song: 

Performance and Analysis of Lieder av Deborah Stein och Robert Spillman, gjort en 

detaljanalys av diktens innehåll och form. Jag har därefter gått vidare med att undersöka hur 

Franz Schubert och Felix Mendelssohn har lyckats att förstärka dikten med de musikaliska 

verktygen melodik, textur, form, harmonik, dynamik och rytm. 

 

 

Nyckelord: lied, lyrik, poesi, Schubert, Mendelssohn, von Willemer, Goethe, romantiken, 

Suleika 
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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Marianne von Willemer  

 

Dikten Was bedeutet die Bewegung (Suleika I) av Marianne von Willemer (1784–1860) 

publicerades för första gången år 1819 som en del av diktsamlingen Väst-östlig divan av den 

tyske poeten Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832). Samlingen består av totalt tolv 

delar, där Was bedeutet die Bewegung är ur Suleikas bok (Stamm, 2020). 

 

Det var genom Mariannes make, bankiren Johann Jakob von Willemer, som Marianne lärde 

känna Goethe (Dowden, 1914, s. 20). Marianne och Goethe blev förälskade; den 12 

september 1815 skrev Goethe till Marianne, han refererade till henne som sin Suleika och till 

sig själv som hennes Hartem. (Stamm, 2020). Goethe lånade karaktärerna från den persiske 

poeten Hafiz (ca 1325-1390) lyrik, lät dem representera det ideala kärleksparet. (Dowden, 

1914, s. 20).  Marianne svarade med en dikt där Suleika ber östanvinden att bära med sig 

kärleksförklaringar till hennes älskade Hartem: Was bedeutet die Bewegung. Inför parets nära 

förestående skilsmässa skrev hon ännu en dikt, denna gång om den tårfyllda västanvinden: 

Ach, um deine feuchten Schwingen. Dessa två dikter skulle, tillsammans med några av hennes 

andra, komma att bli publicerade under Goethes namn i Väst-östlig Divan. 

I mars 1821, bara två månader efter att en första utgåva av poesisamlingen getts ut i Wien, 

hade Franz Schubert (1797–1828) redan komponerat musik till flera av dikterna, bland annat 

de två om Suleika. I mitten av december 1822 publicerades två sånger ur samlingen, en av 

dem var Was bedeutet die Bewegung. När Marianne ett par år senare beställde några 

Beethovensånger från en nothandel i Frankfurt, skickade de med en extra gåva till sin kund: 

två sånger av kompositören Franz Schubert, varav en var hennes egna dikt (Stamm, 2020). 

 

1.2 Franz Schubert 

 

Franz Schubert föddes den 31 januari år 1797 i Himmelpfortgrund utanför Wien. Hans far var 

lärare, och hans mor arbetade som hushållerska innan äktenskapet. Den unge Franz fick lära 

sig spela viola i hemmet, och orgel och musikteori av organisten i den lokala kyrkan. År 1808 

kunde Schubert tack vare ett musikstipendium börja studera vid internatskolan Stadtkonvikt i 

Wien där han undervisades i komposition av Antonio Salieri.  
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År 1814 återvände Schubert till hemstaden och arbetade som lärarassistent i sin fars skola, 

medan han fortsatte att komponera. Det var vid denna tid Schubert upptäckte Goethe och 

tonsatte Gretchen am Spinnrade, som kommit att bli en av hans mest älskade och framförda 

lieder. Tiden som lärarassistent blev inte långvarig. Schubert längtade tillbaka till Wien, och 

19 år gammal flyttade han tillbaka tillsammans med vännen Franz von Schober. Von Schober 

presenterade honom för barytonen Johann Michael Vogel. Vogel kom att uruppföra flera av 

Schuberts sånger, och genom honom växte Schuberts rykte.  

Trots några blygsamma framgångar hade Schubert länge svårt att lyckas hitta en publicist som 

ville ge ut hans musik. År 1821 lyckades han äntligen få sin sång Erlkönig publicerad, och 

snart därefter följde fler sånger, men Schubert skulle genom livet ha flera perioder där han 

kämpade med ekonomin (Brown, 2019). 

I juni 1825 gav Schubert efter för sina vänners påtryckningar om att skriva till Goethe. Ett 

erkännande från en så betydelsefull författare skulle kunna vända hans lycka och underlätta 

hans ekonomiska situation. Den 16 juni 1825 antecknade Goethe i sin dagbok att han mottagit 

Schuberts brev, men skrev inget svar till den unge kompositören. Schubert fick således inget 

erkännande från Goethe, och fick heller aldrig veta vem som var poeten bakom Suleika-

sångerna (Stamm, 2020). 

 

Under flera års tid hade Schubert kämpat med allvarliga hälsoproblem, troligtvis orsakade av 

syfilis. Trots sjukdomen fortsatte Schubert att skriva, och det var under de sista åren han 

komponerade flera av sina stora mästerverk, såsom Die Schöne Müllerin, Stråkkvartetten i D-

moll ”Döden och flickan”, Winterreise, Schwanengesang och Stråkkvintetten i C-dur.  

Schuberts popularitet växte, i Wien tillägnades hela soaréer till hans musik, när så kallade 

Schubertiaden hölls i flera hem. I mars 1828 höll Schubert sin enda offentliga konsert. Den 

blev en stor succé, och Schubert kunde äntligen köpa sig ett piano. Mot hösten försämrades 

Schuberts hälsa kraftigt när han genom dricksvattnet blev smittad i en tyfusinfektion. Han 

gick bort i december samma år, bara 31 år gammal (Brown, 2019). 

 

1.3 Felix Mendelssohn  

Även Felix Mendelssohn tonsatte de båda Suleika-dikterna. Was bedeutet die Bewegung 

skrevs troligtvis vid jultiden år 1837, och publicerades som opus 57 no. 3 under titeln Suleika 

tillsammans med fem andra sånger. (Iitti, 2006, s. 69) 

Felix Mendelssohn föddes 3:e februari 1809 i en förmögen och musikintresserad familj. Han 

fick undervisning från tidig ålder, i piano, först av sin mor Lea, och senare av Ludwig Berger, 

och i komposition av Carl Friedrich Zelter. Familjen var judisk, men konverterade till 

kristendomen och antog namnet Bartholdy. Felix döptes således tillsammans med sina syskon 

i en luthersk kyrka. Under den franska ockupationen av Hamburg flyttade familjen till Berlin. 
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 Mendelssohn var från tidig ålder en mycket virtuos musiker. Den unge kompositören fick 

regelbundet sin musik framförd i hemmet vid familjens salonger och gav sitt första publika 

framträdande vid nio års ålder. Som kompositör skrev han redan i tonåren stora mängder 

musik; fem operor, elva symfonier för stråkorkester, konserter, sonater och fugor, men en stor 

del av Mendelssohns tidiga produktion förstördes under det andra världskriget. Oktett för 

stråkar samt ouvertyren till En midsommarnattsdröm, som han senare skulle bygga ut med 

ytterligare tre satser, är två stora verk från denna period som överlevde kriget. 

Bildningsresor till Italien och Skottland vidgade Mendelssohns vyer och gav inspiration till 

hans italienska och skotska symfoni, den senare tillägnad Drottning Victoria, som höll 

Mendelssohn som favoritkompositör. Mendelssohn reste ofta till England, där han kom att bli 

mycket uppskattad av publiken. Det var i England han kom att publicera Lieder ohne Worte, 

en samling sånger skrivna för piano.  

Mendelssohn var även en framstående dirigent, och dirigerade både sin egen och andras 

musik. Han har betytt mycket för att återuppväcka intresset för J.S. Bach, och år 1829 

dirigerade han Matteuspassionen, för första gången sedan Bachs död. År 1835 fick 

Mendelssohn tjänst som husdirigent i Gewandhausorkestern i Leipzig, och grundade Leipzigs 

musikkonservatorium där han undervisade i komposition tillsammans med Robert Schumann. 

I Leipzig skrev Mendelssohn violinkonserten i e-moll till Ferdinand David, 

Gewandhausorkesterns dåvarande konsertmästare, samt oratoriet Elias som uruppfördes 1846 

i Birmingham.  

I maj 1847 gick systern Fanny Hensel Mendelssohn hastigt bort. Felix Mendelssohn, som 

hade varit mycket nära sin syster, dog till följ av ett slaganfall bara några månader senare 

(Lockspeiser, 2019).  

 

1.4 Syfte 

Genom att göra en diktanalys av Marianne von Willemers dikt Was bedeutet die Bewegung, 

strävar jag efter att få fördjupad förståelse för Schuberts och Mendelssohns tonsättningar av 

dikten. Jag vill göra en jämförelse av hur båda kompositörerna har förhållit sig till texten, med 

målet att det ska bidra till min instudering av sångerna och min strävan att framföra båda 

sångerna på en hög musikalisk nivå.  
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2 Metod 

2.1 Textlig analys 

 

Jag vill påbörja min analys och instuderingsprocess av sången genom att utgå från texten. 

Som sångare har jag nästan alltid en text att arbete med, och översätter alltid så jag vet precis 

vad varje ord betyder. Denna gång vill jag göra en fördjupad textlig analys. Jag har läst 

Lyrikanalys - en introduktion av Lars Elleström för att bilda mig en uppfattning om vad det 

innebär att analysera en dikt på djupet.  

Dessa frågor är hämtade ur Lyrikanalys. De har utgjort en stomme för min analys av von 

Willemers dikt:  

 

1. Vilken situation gestaltas i dikten? 

 

2. Vilka personer finns med i dikten? Finns det ett tydligt diktjag? Till vem riktas orden?  

 

3. Rymmer dikten ett konkret händelseförlopp eller handlar det om någon slags inre resa 

hos diktjaget? 

 

4. Vilka visuella egenskaper har dikten? Hur är dikten strukturerad? Har dikten en tydlig 

form eller rytm? Kan den inordnas i något känt versmått? 

 

5. Vilket bildspråk finns i dikten och hur kan det tolkas? 

 

6. Finns det några antiteser, paradoxer, kontraster eller flertydigheter? 

 

(Elleström, 1999, s. 136–138) 

 

Utöver dessa frågor har jag även använt mig av information ur Poetry into Song: Performance 

and Analysis of Lieder av Deborah Stein och Robert Spillman för att lära mig mer specifikt 

om romantisk tysk poesi. 
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2.2 Musikalisk analys 

 

Utifrån min diktanalys vill jag arbeta vidare med hur Schubert och Mendelssohn, utifrån de de 

musikaliska verktygen melodik, textur, form, harmonik, dynamik och rytm, har tolkat dikten, 

för att slutligen göra en jämförelse mellan deras kompositioner.  

Det här är några av de frågor jag vill undersöka: 

Vilken idé har kompositörerna om den situationen dikten beskriver och hur förmedlar 

de den?  

 

1. Hur har kompositörerna förhållit sig till diktens form? Har de gjort några anpassningar 

av dikten för att kunna fullfölja en musikalisk idé, eller har musiken helt fått följa 

originaltexten? 

 

2. Hur förhåller sig kompositionerna till diktens vändpunkter och höjdpunkter? 

 

3. Vilken roll spelar sång- respektive pianostämman i de olika kompositionerna?  
 

4. Vilka ord, versrader eller strofer tycks ha varit särskilt viktiga för respektive 

kompositör att lyfta fram?  
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3 Analys 

3.1 Dikten 

 

Marianne Von Willemer:  

 

Was bedeutet die Bewegung? 

Bringt der Ost mir frohe Kunde? 

Seiner Schwingen frische Regung 

Kühlt des Herzens tiefe Wunde. 

 

Kosend spielt er mit dem Staube, 

Jagt ihn auf in leichten Wölkchen, 

Treibt zur sichern Rebenlaube 

Der Insecten frohes Völkchen. 

 

Lindert sanft der Sonne Glühen, 

Kühlt auch mir die heißen Wangen, 

Küßt die Reben noch im Fliehen, 

Die auf Feld und Hügel prangen. 

 

Und mir bringt sein leises Flüstern 

Von dem Freunde tausend Grüße; 

Eh noch diese Hügel düstern 

Grüßen mich wohl tausend Küsse. 

 

Und so kannst du weiter ziehen! 

Diene Freunden und Betrübten. 

Dort wo hohe Mauern glühen, 

Find' ich bald den Vielgeliebten. 

 

Ach, die wahre Herzenskunde, 

Liebeshauch, erfrischtes Leben 

Wird mir nur aus seinem Munde, 

Kann mir nur sein Athem geben. 
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Min översättning:  

 

Vad betyder denna vind? 

Bringar öst mig glada nyheter? 

Blåstens friska fläktar 

Svalkar hjärtats djupa sår. 

 

Smekande leker den med dammet, 

Jagar det i lätta moln,  

Driver de glada, små insekterna 

till de säkra vinstockarna. 

 

Den mildrar försiktigt solens glöd, 

Svalkar också mina varma kinder, 

Kysser vinstockarna mitt i flykten, 

De som fält och kullar smyckar. 

 

Och till mig bringar dess mjuka viskningar 

från vännen tusentals hälsningar, 

Till och med dessa dystra kullar 

Hälsar mig med tusentals kyssar 

 

Och så kan du flacka vidare! 

Tjäna vänner och drabbade, 

Där borta, där höga murar glöder, 

Finner jag snart min älskade. 

 

Ack, det sanna hjärtats budskap 

Kärlekens andetag, förnyat liv, 

Får jag endast från hans mun, 

Kan bara hans andetag ge. 
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3.1.1 Teman 

Von Willemer inleder med två frågor: Was bedeutet die Bewegung? Bringt der Ost mir frohe 

Kunde? Diktjaget frågar om vinden för med sig bud från hennes älskade. I de följande två 

stroferna beskrivs naturen, kanske såsom von Willemer såg den utanför sin droska när hon 

skrev dikten på väg till Heidelberg för att träffa sin älskade Goethe (Seeling, 2010, s. 40) 

 

Naturen är ett vanligt förekommande tema i romantisk poesi. På samma gång som den 

romantiska poeten målar upp ett dramatiskt sceneri och slår an en viss ”Stimmung”, beskriver 

hen också ett inre landskap hos diktjaget. En mycket vanligt återkommande karaktär som 

Deborah Stein och Robert Spillman pekar ut i Poetry of Song är Vandraren. Vandraren är en 

orolig själ, på flykt från sin egen sorg, ofta i form av en brusten kärlek. Protagonistens inre 

resa representeras av naturen som hen färdas genom. Ett tydligt exempel är diktjaget i Müllers 

Winterreise (Stein & Spillman, 1996). 

Ett annat vanligt drag i poesi från denna era är personifikation. Precis som i den grekiska 

mytologin, där vi hittar naturfenomen och känslor som förkroppsligas i form av gudars och 

gudinnors gestalter, tilltalar den romantiska poeten element från naturen (Elleström, 1999, s. 

85). I detta fall är det östanvinden, Eros i den grekiska mytologin. I de första fyra stroferna 

talar diktjaget om vinden i tredje person. Vinden beskrivs som en tröstande vän, som skyddar 

från solens, och passionens brännande hetta. Först i fjärde strofen kommer en direkt riktad 

uppmaning: Und so kannst du weiter ziehen! Antingen kan tolka dikten bokstavligt, som om 

protagonisten faktiskt har en dialog med vinden, eller också kan vi se dialogen med vinden 

som något metaforiskt, som om det i själva verket rör sig om en inre dialog diktjaget har med 

sig själv.  

Romantikerna ville definiera sin värld genom motsatser och paradoxer (Stein & Spillman, 

1996, s. 5). Inom von Willemers dikt finner vi flera av dessa. Vinden och solen gestaltar 

kampen mellan två motsatta krafter. Vinden svalkar hjärtats djupa sår, mildrar försiktigt 

solens glöd och kyler milt diktjagets heta kinder. Hetta och kyla ställs mot varandra, där 

passionen är varm och förbjuden, medan kylan tröstande och mild. Protagonistens ambivalens 

inför att åter träffa sin älskade skildras genom detta bildspråk. En vändpunkt inträffar vid 

”Und mir bringt sein leises Flüstern von dem Freunde tausend Grüße”, där diktjaget äntligen 

nås av älskarens kärleksfyllda hälsningar.  

 

I den sista strofen knyter Willemer ihop dikten och förenar orden Herzen och Kunde från 

första strofen. I sista versraden finns ett gömt meddelande, där ordet Athem bildar ett anagram 

för Suelikas älsare, Hatem, (lieder.net, 2020)  
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3.1.2 Form och visuella egenskaper 

 

Dikten är mycket regelbunden i sin form. Den är uppdelad i sex strofer, där varje strof består 

av fyra versrader med fyra trokéer i varje rad. Vårt språk har, precis som all musik, en 

inbyggd rytm. Diktens form skapar därmed de förutsättningar en kompositör har att arbeta 

med när hen sätter musik till orden. När vi analyserar lyrik kallas den bakomliggande 

rytmiska strukturen för meter och den minsta rytmiska enheten för versfot, där en troké består 

av en betonad följd av en obetonad stavelse (Elleström, 1999, s. 40–44). 

 

Att använda ett mycket genomgående betoningsmönster kan medföra att texten uppfattas som 

monoton. Det som gör att dikten trots sin mycket bundna form kan flyta på, är användningen 

av överklivning, vilket innebär att en mening inte upphör med versraden, utan fortsätter från 

ett radslut till nästa rads inledning. Ett exempel är följande fras: 

 

Dort wo hohe Mauern glühen,  

Find' ich bald den Vielgeliebten 

 

Denna mening läses som en enda fras:  

 

Dort wo hohe Mauern glühen, find ich bald den Vielgeliebten.  

 

Där borta, där höga murar glöder, finner jag snart min älskade. 

 

Dikten rimmar i form av korsrim, där första versraden rimmar på tredje, och andra versraden 

rimmar på fjärde. Två undantag förekommer dock. I strof tre där rad ett och tre avviker; 

Glühen – fliehen, samt i strof fem: glühen – ziehen.  
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3.2 Schuberts tolkning 

 

Sången har en fem takter lång inledning som består av ett sekvensbaserat mönster med 

sextondelar som leder fram till en kadens till b-moll. Denna rörelse återkommer i pianot vid 

flera tillfällen i stycket. Det är vinden som Schubert gestaltar, och lägger i de första takterna 

an en stormig stämning av oro och dramatik. Schubert går sedan över till vänsterhandens 

obstinata rytm, en punkterad fjärdedel följt av tre åttondelar som under högerhandens ständigt 

tickande sextondelar utgör en röd tråd genom sången.   

 

Inför andra strofen följer ett kort mellanspel, där vindens motiv från inledningen återkommer. 

Denna gång är det en lekfull vind som figurerar, för att lyfta fram den andra strofens text, 

”Smekande leker den med dammet, jagar det i lätta moln.” 

 

Vid ordet treibt använder sig Schubert av ett sextintervall, vilket sticker ut i sammanhanget, 

när melodin annars rör sig skalenligt eller över mindre intervall. Jag tolkar sextintervallet som 

en inre förväntan och iver hos protagonisten.  
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Vändpunkten i strof fyra tolkas av Schubert på ett mycket finkänsligt sätt. Det får sin effekt av 

att dynamiken går ned till ett pianopianissimo och vänsterhanden i pianot bryter vid orden 

”von dem Freunde tausend Grüsse” mot sitt tidigare rytmiska mönster, och spelar istället raka 

fjärdedelar. Pianostämman ger i samma strof liv till ännu en karaktär i dikten. Vid orden ”Eh 

noch diese Hügel düstern, grüßen mich wohl tausend Küsse”, spelar pianot en motstämma till 

melodin, som levandegör älskarens mjuka viskningar.  

 

Schubert har inte gjort något försök att accentuera diktformens rimmönster. Det hade krävt en 

mer regelbunden komposition med tydligare frasslut och kadenser. Istället följer Schubert 

diktens överklivningar och låter fraserna löpa vidare. Det är tydligt att han har utgått främst 

från en ljudande uppläsning av dikten, framför dess visuella egenskaper. Han har även tagit 

sig friheten att upprepa vissa versrader, för den musikaliska formens skull. Ett exempel är från 

den femte strofen där diktjaget för första gången direkt uppmanar vinden: ”Und so kannst du 

weiter ziehen! Diene Freunden und Betrübten.” När samma fras upprepas, är materialet flyttat 

ett halvt tonsteg högre upp, från b-moll till C-dur.  

Denna fras bygger upp mot styckets klimax, där Schubert genom en mediantisk förflyttning 

bygger upp frasen ”Dort, dort wo hohe Mauern glühen, dort find ich bald den Vielgeliebten.”, 

tillsammans med baslinjen och melodin rör sig i en kromatiskt uppåtgående rörelse fram till 

höjdpunkten i slutet av strof fem.  
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Pianot klättrar därefter återigen ned i tonhöjd och vinden stillas till den sista strofen, som 

märks ut med ”etwas langsammer”. Pedaltonen fiss som följt med sedan höjdpunkten 

fortsätter in i sista strofen, nu i funktion av en dominant till B-dur. Här talar diktjaget inte 

längre om vinden, utan om hennes älskades andetag. Schubert utnyttjar pianots lägre register, 

som spelar djupa, fylliga klanger till Suleikas slutliga, lugna insikt om att hon inte kan leva 

utan sin älskade Hatem. Det går att diskutera den musikaliska funktionen på den här sista 

strofen. Materialet som förekommer har använts tidigare under stycket, men är här mycket 

altererat. Den hade kunnat ses som en coda, men eftersom den är betydligt längre än någon 

annan del i stycket, har jag valt att tolka den som en egen del.  

 

Johannes Brahms, ska ha sagt såhär om den sista strofen:   

 

”The last stanza of Schubert’s Suleika-Lied ’Was bedeutet die Bewegung’ is the 

only place where I feel that Goethe’s words have been ’heightened’ [enhanced] 

by musical means. I can not say that about any other Goethean poem. They are 

all so complete in themselves that music can do nothing for them.” (Seeling, 

2010, s. 40) 

 

 

 

 

 

3.3 Mendelssohns tolkning 

 

Mendelssohn skriver i en tredelad form, som han upprepar och varierar enligt detta schema: 

A1 B A2 - A B A2 - A3 B2 A4 

 

Tempo- och karaktärsbeteckningen för sången är allegro assai. Pianostämman spelar i 

huvudsak ackord i sextondelar som lägger an en stämning av förväntan, medan sångstämman 

vigt rör sig ovanpå denna ackordbakgrund. I den första frasen har vi ett oktavsprång i 

sångstämman mitt i ordet bewegung som också lägger an denna karaktär av iver. 



 13 

 

 I takt 5 avviker pianot för första gången från sitt sextondelsmönster när pianostämman 

stannar upp och sextondelarna tas över av sångstämman. I takt 6 spelar pianot åttondelar för 

att avrunda den första strofen, och modulerar i samma takt till dominanttonarten B-dur.  

 

B-delen som följer har en mer sökande karaktär. När Mendelssohn återanvänder sitt rytmiska 

material från A-delen, och då vi inte landar i en ny självklar tonart, upplevs B-delen när den 

för första gången förekommer i sången mest som en transportsträcka genom dim- och 

sjuackord tills vi är tillbaka till A2 och huvudtonarten E-dur, men genom att B-delen 

systematiskt upprepas får den en karaktär av en självständig del. Fraserna i B-delen är kortare 

och får därmed i kombination med den sökande harmoniken och flera korta crecendon en 

ökad angelägenhet, där basen i takt 7-9 rör sig med fraserna i en kromatisk nedåtgående 

rörelse. I de två sista takterna av B-delen följer ett långt ritardando där sångstämman tar över 

kromatiken, och vänsterhandens bas får en mer rörlig karaktär under högerhandens synkoper.    

 

När A-delen återkommer belönas vi med igenkännande. Mendelssohn anpassar här med ännu 

större frihet än Schubert von Willemers dikt genom att i A2 upprepa den första strofen. De två 

första takterna av A2 är precis likadana som i A1, men därefter varieras melodin en smula efter 

harmoniken som denna gång inte modulerar till dominanttonarten, utan stannar kvar i tonikan.  

Därefter följer en musikalisk repris, där den tredje strofen förekommer en gång, medan strof 

fyra hörs både i B-delen och i A2. 

 

I A3 finner vi variationer i pianostämman. I de första takterna hittar vi en motstämma i pianots 

tenorregister. Även tempot är varierat; den nya tempobeteckningen lyder un poco ritenuto, 

vilket ger lyssnaren mer tid att lyssna till texten. Samtidigt som tempot går tillbaka, ökar den 

harmoniska rytmen. Vid orden ”Dort, wo hohe Mauren glühen” rör sig basstämman i en 

nedåtgående rörelse, medan melodin klättrar upp.  

 

Till den sista strofen är vi tillbaka i tempo 1. I B2 varieras melodin något, ord som herzens och 

erfrischtes lyfts fram genom att de skiljer sig från originalmelodin. När frasen ”Wird mir nur 

aus seinem Munde, kann min nur sein Athem geben” hörs för första gången har vi en 

vändpunkt där Mendelssohn understrukit orden genom att sångstämman stannar kvar på 

höjdtonen fiss, för att sedan efter kommat låta orden ta tid genom ett ritardando, och märka ut 

geben med ett fermat.  

 

Från och med där A4 börjar vid a tempo byggs sången upp mer och mer. Höjdpunkten 

inträffar i takt 35–36, när Mendelssohn tidigare använt sig av mindre notvärden, märks ordet 

Athem ut i form av en helnot som följs av ett språng på en stor sext upp till höjdtonen giss. 
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Bortsett från oktavsprånget i A1 har sångstämman främst rört sig över mindre intervall, men i 

den här sista delen använder sig Mendelssohn av fler och större språng än tidigare, vilket 

bidrar till dess ökande intensitet. Pianot får en större roll i form av melodier och motstämmor, 

i form av tidigare presenterat material från A1.  

 

 

 

3.4 Jämförelse 

 

Schubert förlopp 

Strof 1   A (takt 6–26) 

Strof 2  B (takt 27–40) 

Strof 3  A (takt 42–61) 

Strof 4  C (takt 62–83) 

Strof 5  B2 (takt 84–109) 

Strof 6  A2/D (från takt 109 till slutet)  
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Mendelssohn förlopp  

Strof 1  A (takt 1–6)  

Strof 2   B (takt 7–11)  

Strof 1  A2 (takt 12–18) 

Strof 3  A (takt 1–6) 

Strof 4  B (takt 7–11) 

Strof 4 (versrad 3 och 4) A2 (takt 12–18) 

Strof 5  A3 (takt 19–25) 

Strof 6  B2 (takt 26–30) 

Strof 6  A4 (takt 31–47) 

 

 

Både Schubert och Mendelssohn skriver i en tredelad form, och båda kompositörerna har 

altererat texten för att anpassa den till sin musikaliska form, Mendelssohn i ännu större 

utsträckning än Schubert, när han i sin första omtagning av A upprepar den första strofen. Det 

finns flera fördelar med upprepningar av texten. Det kan underlätta för en publik att uppfatta 

alla ord, speciellt om sångstämman är skriven i ett högt läge där formanterna gör det svårare 

för lyssnaren att uppfatta vokalfärgen. Dessutom ger det kompositören och romansduon 

möjlighet att ge orden olika undertext och affekt i upprepningarna, vilket i Von Willemers 

dikt är särskilt viktigt när den i sig uttrycker ambivalens och motstridiga känslor.  

I Of Poetry and Song: Approaches to the Nineteenth-century Lied hänvisar Harry E. Seelig till 

ett citat av den amerikanske kompositören, musikteoretikern och pianisten Edward T. Cone, 

som svarar på kritik mot kompositörers val att göra omtag av valda delar ur en dikt:  

”It is too facile to claim that every such repetition an rearrangement is an 

arbitrary violation of the poetic design… If in reading poetry our consciousness 

(or perhaps, better, our subconsciousness) hovers over certain words, and ranges 

both forward in anticipation and backward in memory, an actual phonographic 

recording of our thoughts would probably involve a great deal of repetition, not 

unlike that made explicit in certain songs.” 
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Jag håller med Seelig och Cone i frågan, när en kompositörs uppgift inte enbart är att 

översätta en visuell bild till en ljudande, utan i den bästa av världar tillför kompositören också 

någonting unikt till dikten som förhöjer den.  

I båda kompositionerna förekommer även det omvända: partier där samma musik återkommer 

med en ny text. Att framföra sånger skrivna helt i visform är utmanande, när du som interpret 

förväntas tillföra något nytt i varje repris. I en genomkomponerad sång ger musiken dig nya 

impulser och idéer, medan i en strofisk komposition måste du hämta all inspiration från texten 

och låta den avgöra ditt val av röstfärg, dynamik och betoning.  

Mendelssohn använder sig i huvudsak av tonika och dominanttonarterna, bortsett från i den 

modulerande B-delen, där han använder sig av flera dimackord som genomgångstoner. 

Schuberts komposition, som dessutom är längre än Mendelssohns, hinner gå igenom betydligt 

fler tonarter: från b-moll till D-dur, till B-dur och Fiss-dur. Melodiskt rör sig båda 

kompositionerna främst i stegvisa rörelser eller i små intervall, och använder sig enbart 

undantagsvis av större intervall. Varken Schubert eller Mendelssohn accentuerar det inbyggda 

rimmönstret.  

Sångerna skiljer sig mycket åt i den stämning de skapar, och kanske blir det som allra 

tydligast i den sista strofen. I Schuberts version klättrar pianot ned från sin höjdpunkt och 

nyttjar sitt lägre register. Tempot stillas till ”etwas langsammer”, något långsammare medan 

diktjaget talar om sin älskades andetag. I Mendelssohns komposition inträffar sångens 

höjdpunkt i sista strofen och sången byggs upp mer och mer fram till slutet. Samtidigt får 

pianot får en tätare struktur och dynamiken växer till sångstämman som når upp till höjden av 

sin tessitura. Mendelssohn lägger dessutom en särskild vikt vid ordet Athem, vilket Schubert 

inte gör. Mendelssohn upprepar flera gånger den sista versraden ”Kann mir nur sein Athem 

geben”, med ordet Athem på betonad taktdel, ofta på en etta i takten. Tydligt är att båda 

kompositörerna har lagt stor vikt vid den sista strofen, som hos båda också är den del som är 

mest varierad i förhållande till tidigare presenterat material. 

Schubert och Mendelssohn har på olika sätt tolkat diktens vändpunkt. I Mendelssohns version 

inträffar vändpunkten när vi för första gången hör orden ”Wird mir nur aus seinem Munde, 

kann min nur sein Athem geben”. Både vändpunkten och höjdpunkten inträffar alltså i den 

sista strofen. Schubert har lagt vändpunkten i strof fyra, vid orden ”von dem Freunde tausend 

Grüsse”, och höjdpunkten i slutet av strof fem: ”Dort find ich bald den Vielgeliebten!”  
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4 Slutreflektion 

Efter att ha studerat båda sångerna med utgångspunkt från texten, är det Schuberts 

komposition jag har fallit för. Till en början hade jag svårt att uppskatta dikten, det var inte 

förrän jag hittade motsättningarna i texten som jag började tycka att den var intressant. I 

Schuberts musik återfinns diktens paradoxer, och musiken följer och modulerar med texten på 

ett sätt som jag inte upplever i Mendelssohns komposition. Det är enbart i Mendelssohns 

harmoniskt sökande B-del som jag upplever en del av diktjagets inre tumult, men jag tycker 

inte att Mendelssohn utnyttjar alla de skiftningar och nyanser som von Willemer erbjuder. 

Den fjärde strofens inledande versrader ”Und mir bringt sein leises Flüstern von dem Freunde 

tausend Grüsse” får ingen uppmärksamhet, trots att frasen är narratologiskt viktig, när 

diktjaget får svar på sina inledande frågor. Jag upplever att texten är underordnad den 

musikaliska formen, men till ingen nytta när den för mig framstår som alltför repetitiv och 

hade dragit fördel av mer variation. Jag tycker även att Schuberts pianostämma har mer att 

erbjuda än Mendelssohns. I Mendelssohns komposition är pianots roll att bygga upp diktens 

stämning, medan Schubert utöver det har lyckats introducera ytterligare en dimension i 

gestaltandet av flera karaktärer.  

 

Jag har lärt mig mycket i projektet. Jag förundras framförallt över hur min attityd till Suleika 

har förändrats under skrivandets gång. Dikten gjorde från början inte något stort intryck på 

mig, jag uppfattade den som väldigt jämn och utan någon egentlig progression. För mig 

skildrade den bara en okomplicerad kärlekshistoria, med ett diktjag som helhjärtat såg fram 

emot ett kärt återseende. Mendelssohns tolkning fångar på många sätt mitt första intryck av 

dikten av helhjärtad glädje, samtidigt som jag i mitt första möte med Schuberts version inte 

förstod varför hans komposition rymde en slags underliggande oro, som jag inte hittade igen i 

dikten.  

 

Det var inte förrän jag började läsa dikten på detaljnivå som jag lade märke till dess kontraster 

och vändpunkter. Intrycket dikten gjorde på mig förstärktes även av att jag läste på i vilket 

sammanhang den uppkommit. På så sätt förändrades även min attityd till musiken, när jag 

kom att uppskatta båda tolkningarna, men framförallt Schuberts, i takt med de detaljer jag 

upptäckte.  

 

Jag hade innan projektet inte funderat så mycket på poesi i sin självständiga form, men jag har 

nu insett värdet av att när jag arbetar med lied först bilda mig en uppfattning om dikten. Det 

var genom texten jag kunde utröna de med subtila detaljerna i båda sångerna. Jag anser att jag 

har uppnått mitt syfte med arbetet, när jag genom min analys fått en känslighet för båda 

sångerna som jag inte tror att jag hade haft om det inte vore för det här noggranna 

instuderingsarbetet.  
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