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Christopher Hästbacka Piano 



 
 

Program 
 
R. Schumann 

Fantasie i c dur op 17 
1. Durchaus fantastisch und leidenschaftlich vorzutragen; Im Legenden-Ton 
2. Mäßig. Durchaus energisch 
3. Langsam getragen. Durchweg leise zu halten 
 

Chrstopher Hästbacka - Piano



 

 

 

 

Programkommentarer 
 
 
Robert Schumann – Fantasie i c dur op. 17 
Schumann skrev detta verk som består av tre satser under år 1836 och det kom 
senare att publiceras 1839. Verket tillägnade han Frans Liszt som var en av 
dåtidens största pianister och kompositörer. Detta verk tillsammans med några till 
brukar klassas som ett av Schumanns största verk för solopiano. Fantasien är också 
ett av de centrala verken i hela den tidiga romantiska perioden. Verket är skrivet i 
Beethovens anda och med djup passion där man kastas fram och tillbaka 
känslomässigt. Fantasien handlar helt och hållet om Clara Wieck (senare Clara 
Schumann) och titeln för den första satsen var från början Ruins, som uttryckte 
hans tillstånd av att vara ifrån sin älskade som han inte fick lov att träffa på grund 
av hennes far. I ett brev till Clara skriver han efter att ha komponerat den första 
satsen att detta är den mest passionerade och uttrycksfulla komposition jag än så 
länge har skrivit. Intressant är också att första satsen slutar med ett citat från 
Beethovens sångcykel ”An die ferne Geliebte ” - ”Till den avlägsna älskade”. Om 
man studerar verket noggrant kommer man att finna fler musikaliska citat från 
både Beethoven och honom själv. Andra satsen är en vild marsch och beskrevs av 
Clara som ”ett triumftåg som återvänder från strid”. Hela verket avslutas sen med 
en lugn sista sats som är för många bland det vackraste som skrivits i 
pianolitteraturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3(6) 

Reflektioner 
Memorering 
 
En av de stora svårigheterna för pianister är och har alltid varit att vi har väldigt 
många toner att hålla reda på. Memoreringen och memoreringstekniken är då en 
viktig del i det hela. Det har varit ett hinder för många pianister genom åren och 
vissa har haft större problem än andra vare sig det rör sig om amatörer eller 
professionella. Det finns historier om de allra största pianister och om hur de 
handskades med det hela och vissa är väldigt uppseendeväckande. Richter till 
exempel lämnade aldrig sitt instrument för då trodde han att han skulle glömma 
bort musiken och Van Cliburn brukade öva hela natten inför en konsert för att 
sedan sova på dagen och på kvällen spela konsert. Så hur förhåller jag mig till det 
hela? Min memoreringsteknik har utvecklats markant de senaste tre åren på 
musikhögskolan. Om jag blickar tillbaka 10 år så finns det inget jag idag skulle 
kalla memoreringsteknik i mitt spel. Det mesta satte sig i muskelminnet i 
kombination med att jag hade melodin i huvudet, men nu när jag tänker tillbaka 
kan jag inte förstå hur jag lyckades spela vissa saker och hur jag vågade sätta mig 
på scen utan att ha teoretisk koll på vad jag höll på med. Tidigare på gymnasiet 
började jag tänka över hur jag kom ihåg styckena men jag reflekterade inte så 
mycket mer över det än att när det funkar så funkar det. Jag hade visserligen 
hållpunkter här och var, tänkte i harmonier och mönster men inte i närheten av vad 
jag idag skulle tycka vara acceptabelt för mig för att gå på en scen. Det var i 
samband med att jag började på musikhögskolan som jag började fundera på allvar 
hur jag skulle göra eftersom tempot plötsligt höjdes drastiskt och förväntningarna 
likaså. Jag började med att tänka i harmonier som min tidigare lärare Jan Eyron 
alltid tjatat på mig om, men det gick inte speciellt bra eftersom jag inte var van vid 
det hela tankesättet som krävde att man hade full koll på harmoniläran och att man 
snabbt kunde koppla ihop harmonierna, så det ledde till att jag kände mig osäker 
när jag spelade upp. Denna osäkerhet fortsatte och jag fortsatte att leta efter sätt att 
komma ihåg musiken. Jag frågade elever på skolan hur de gjorde samt pianister i 
samband med mingel och förstås min lärare på Musikhögskolan Stefan Bojsten. 
Alla gav tips på hur de gjorde och många gav väldigt liknande tips men inget 
funkade klockrent för mig. Detta gjorde att jag började känna mig irriterad och 
tappa lite av självförtroendet. En stor vändpunkt kom när Stefan en lektion kom 
med ett nytt tips som jag senare den dagen testade. Det var att man skulle kunna 
vänsterhand så pass bra att man alltid hade en bas att stå kvar på om något skulle 



 

 

hända och det tankesättet fungerade bra! Jag började spela stabilare och 
självförtroendet kom tillbaka. Det hela stannade inte där utan efter den insikten 
började jag testa olika sätt att själv utveckla tekniken fast med detta i grunden och 
det gick bra. Det var innan min konsert med skolans orkester som jag nådde mitt 
tankesätt som jag har idag och det är en utveckling av alla möjliga sätt, fast 
samtidigt! Nyckeln till det hela kom jag på själv under ett övningspass. Öva 
bakifrån. Istället för att ha hållpunkter var 20:e takt eller liknande så delade jag upp 
det hela i fraser och när det blev ännu svårare, fraserna i ännu mindre fraser och 
började öva dem bakifrån. Detta låter som om allt skulle komma att låta väldigt 
torrt och teoretiskt men det gör det inte. För detta stärkte nämligen säkerheten och 
när jag känner en större säkerhet så kan jag slappna av och släppa loss mycket 
enklare. Principen bygger på att man hela tiden kan tänka i förväg och vet 
positionerna som fingrarna ska hamna på. Inte nog med det, jag har också lagt in 
Jans tänkande i det hela för de flesta hållpunkterna är uppbyggda av ackord så när 
jag tänker mina steg framåt så tänker jag rent ackordiskt. Och som jag skrev 
tidigare så blir jag lugnare när jag spelar och kan med den känslan låta musiken 
flöda som jag vill i ögonblicket. Det här är sättet jag gör på just nu men med tiden 
kommer nog även denna att utvecklas. 
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