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Program 
 
 

Claude Debussy (1862 - 1918)   
Brouillards "Dimman tätnar över havet"  
 
  
Gösta Nystroem (1890 - 1966)  
Själ och landskap 
Text: Ebba Lindqvist (1908 - 1995)   
Vitt land  
Önskan 
Bara hos den  
 
Britta Lovén, piano – Maria Demérus, sång 
 
 
Claude Debussy (1862 - 1918)   
 
Ur Estampes 
Pagodes 
Britta Lovén, piano 
 
Ture Rangström (1844 - 1947)  
ur Mälarlegender  
sats 1 "Midsommarafton går in, då en enda och bleknande stjärna 
drar sig i fästet tillbaks..."  
 
Britta Lovén, piano – Maria Demérus, sång 
 
 

 



 

 

Programkommentarer 
 
     Dimma, Debussys preludium, en poetisk tonbild full av impressionistiska 
"suddiga" färger. Den franske tonsättaren lyckades på ett skickligt sätt fånga en 
bild i ett musikstycke. Han förknippas starkt med impressionismen och samtidens 
bildkonstnärer vilket han själv ogillade. Debussy inspirerades främst av 
barockmåleri och poesi. 
     Han utvecklade ett helt nytt och modernt tonspråk, nya klanger, skalor och 
harmoni i ett generöst färgspel. Debussy bröts sig loss från dur och molltonalitet 
och använde sig mycket av skalor som heltonsskalan och den pentatoniska skalan 
vilket öppnade dörren till en helt ny klangvärld. Debussy tog även starkt intryck av 
asiatisk kultur och tonspråk, han lämnade det romantiska känslouttrycken och 
skapade konkreta stämningsbilder. I Pagodes som är den första satsen ur Estampes 
tycker jag man kan höra dessa asiatiska tongångar med slagverksliknande 
klockspel och gester. Här beskriver han med ett nytänkande kring harmonik och 
klangfantasi en asiatisk religiös byggnad, som är ett slags tempel. 
     "Allt jag minns är lust och ljus" heter tonsättaren Gösta Nystroems memoarer. 
Nystroem var en svensk tonsättare och bildkonstnär som på ett målande sätt 
skildrar havet i dess olika skepnader. Kärleken till havet är genomgående i alla 
hans tonsättningar.  Hans musik upplever jag som impressionistisk men med ett 
nordiskt vemod i botten. Musiken är för mig stämningsbilder som man betraktar på 
avstånd. I sångcykeln "Själ och landskap" har Nystroem tonsatt dikter av Ebba 
Lindqvist. Nystroem beskriver texten och dess dramatik på ett otroligt kraftfullt 
och uttrycksfull sätt i ett citat ur Nystroems memoarer sätter han ord på denna 
inspiration "Finns det något vilsammare för en rolös själ än att betrakta en blå 
havslinje? Finns det något mera hemlighetsfullt än detta vida, djupa vatten?" 
Nystroem var bosatt under många år i Paris och inspirerades mycket av den franska 
impressionismen och tonsättare som Claude Debussy och Maurice Ravel med 
flera. Detta nya tonspråk tog han med sig hem till Sverige och komponerade 
impressionistiska ögonblicksbilder till svensk lyrik.   
     En annan mystiker är den svenske tonsättaren Ture Rangström som liksom 
Nystroem tonsatte många dikter men även komponerade ett verk för piano som 
heter Mälarlegender.  Detta verk består av tre pianostycken till August Strindbergs 
"Stadsresan". Varje stycke har en dikt. Rangström skildrar Stockholmsmiljöer och 
Mälarviken.  
     Citat ur Stadsresan " Midsommarafton går in, då en enda och bleknande stjärna 
drar sig i fästet tillbaks och östern färgas i brandgult än är det tyst i naturen, den 
heliga sömnen behärskar växter och djur, och i hyddornas hägn bak fällda 
gardiner människorna vila, liksom på språng att vakna med solen 
Ute på Mälarvik så blickstilla och blank som en spegel.   
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Reflektioner 
 
     Temat eller den röda tråden genom programmet är mystik, symbolism och 
stämningsbilder. Alla dessa komponister beskriver en bild och en stämning, jag 
som tolkare står utanför och betraktar. Musiken talar för sig själv. Jag låter den 
vara.  Sedan jag började spela Nyströms sånger har hans tonspråk tilltalat mig 
starkt. Det finns en nerv och ett vemod i hans musik som påminner om Norrland, 
det känns hemma. Jag upplever att musiken är ren och avskalad och det inger 
lyssnaren ett lugn. Klangerna och harmoniken, tillsammans med lyriken ger 
sinnesro och vila. För mig så hänger allt samman, i en strävan efter enkelhet.  
 
     Nystroem komponerade mycket av sin musik under fyrtiotalet, då konst och 
arkitektur var avsedd att fylla en funktion. Från de "pråliga" till enkelhet så som i 
Nystroems musik. Pianostämman spelar även en viktig roll, det är verkligen ett 
jämställt samspel mellan rösten och pianot vilket jag tycker är spännande, pianot 
ackompanjerar inte utan sången vilar på en generös klangmatta och dialogen 
mellan röst och piano skapar en kammarmusikalisk helhet. Både Nystroem och 
Debussy tilltalar mig med dess klanger och varierande färgspel. Även i Rangströms 
musik kan jag höra impressionistiska inslag och havsskildring. Både Nystroem och 
Rangström inspirerar mig genom sin inspiration från lyriken. Det är spännande hur 
ord och ton bildar en samklang och förstärker uttrycket. För mig har mitt 
musicerande handlat mycket om mod, uppriktighet, ärlighet, att känna tillit och att 
lita till sina impulser.  
 
I Nystroems musik upplever jag att jag hittat något att förmedla som jag kan stå 
för, kanske är det sådan tydlig samklang med mitt vardagliga liv. "Att göra det 
enkelt" är en levnads regel jag strävar efter dagligen. Jag väljer att inreda den 
funkislägenhet jag bor ren och ljus. Vilsam. Det är min fristad. Jag läste idag om 
historia kring funktionalismens arkitektur "Utmärkande drag är en stor hänsyn till 
ljusförhållanden och avsaknaden av utsmyckningar i form av ornament och 
stuckatur ". Kanske är det så att denna fyrkantighet och saklighet passar mig fritt 
från impulsiva känsloutspel precis som vissa av Nystroems tonsättningar men ändå 
finns där ett mänskligt känslouttryck. Det vilar något fridfullt över dess musik. 
Avskalat och rent i all enkelhet. 
 
 
  


