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I 

Sammanfattning 

Denna text vill ge en inblick i vad romansinterpretation är, och vilken roll man som 
pianist spelar i tolkningen av både text och musik. Den musikaliska utgångspunkten är 
sångcykeln ”Hjärtats sånger” av Gunnar de Frumerie, med texter av Pär Lagerkvist. För 
att kunna belysa så många sidor som möjligt av arbetet som romanspianist studerade jag 
in alla sex sångare med två sångare som har helt olika rösttyper: Åsa Lansfors Lindblom, 
en lyrisk sopran som främst sjunger romansrepertoar och Nils Gustén, en bas som 
utbildar sig till operasångare. 	  
 

Varje sång i sångcykeln beskrivs dels utifrån mina personliga tolkningar av texten och 
musiken, dels utifrån de diskussioner jag haft tillsammans med sångarna i 
övningsrummen. I flera fall är utgångspunkterna för tolkningarna liknande i de båda 
processerna, medan det i några av sångerna ges exempel på hur olika interpreter kan ha 
helt skilda undertexter till samma sång. I dessa fall har jag funnit att jag som pianist kan 
känna mig bekväm i att arbeta med tolkningen utifrån båda undertexter, att mitt egna spel 
och min tolkning kan anpassas till den rådande situationen och den musikaliska helhet 
som gäller i ögonblicket. Genomgången av arbetet med sångerna ger också, genom 
exempel på dialoger från repetitionsarbetet, en inblick i den process som i vanliga fall 
sker bakom stängda dörrar. Detta visar att det i arbetet med romansinterpretation krävs en 
kommunikation mellan sångare och pianist och att båda parter är lika viktiga för 
slutresultatet. 	  
 

I diskussionsdelen lyfter jag fram olika element i repetitionsarbetet som jag funnit särskilt 
viktiga i romansinterpretation. Eftersom sångare och pianist är jämbördiga gäller det att 
ge och ta från varandra, att ha en god kommunikation och att hitta en balans mellan att 
vara lyhörd och att våga ta plats. För att kunna gå in på djupet i tolkningen av romanser 
lyfter jag även fram vikten av trygghet i repetitionsrummet, att ge arbetsprocessen gott 
om tid och hur central texten är i arbetet. Jag jämför även de olika tolkningarna och 
reflekterar över hur sångarnas rösttyper påverkar arbetet med musiken, samt hur olika 
tonarter påverkar upplevelsen av text och musik.	  
 

Nyckelord: romansinterpretation, de Frumerie, Lagerkvist, ackompanjemang, samspel, 
kommunikation, piano	  
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Inledning 

För ett tag sedan åt jag lunch tillsammans med en annan pianostudent på 
musikhögskolan och vi kom att prata om repetitioner och ensembler. ”Jamen”, sa 
han, ”att repa in en sång går ju hur fort som helst. Bara sångaren kan sin stämma så 
är man ju klar på en timma”.  Och visst, om målet är att börja och sluta tillsammans 
och inte råka ut för något oväntat där emellan, så går det onekligen fort. Har båda 
gjort sin övning går det kanske i många fall fortare att repa in en sång än en 
sonatsats. Om inte annat för att sånger oftast är så mycket kortare. Men jag menar 
att det helt beror på vilken målsättning man har med att spela romanser. Om man 
som jag inte nöjer sig med en ytlig version där sångare och pianist håller sig på var 
sin kant och sköter sitt kräver det betydligt mer än att var och en kan sin stämma. 
Vill man tillsammans utforska texten, musiken och vad sång- respektive 
pianostämman illustrerar och uttrycker, det som för mig är romansernas tjusning, 
då är det en betydligt längre, och roligare, process. Det är den processen jag med 
den här uppsatsen vill ge en liten inblick i.  

 

Min väg till den klassiska musiken 
Även om jag spelat piano sedan jag var liten var det inte förrän jag började 
gymnasiet som jag började upptäcka tjusningen med klassisk musik i allmänhet 
och kammarmusik i synnerhet. Den utlösande faktorn till att jag började uppskatta 
styckena jag tvingades spela var att jag fick en ny pianolärare. Han hade en liknelse 
om att klassisk musik var som ett främmande språk: Till en början kan man känna 
sig väldigt oförstående och dum, men om du tar dig lite tid så lär du sig snart förstå 
ord efter ord. Till slut kommer språket bli så naturligt för dig att du både talar och 
förstår det.  

Med hans hjälp började jag lära mig älska den musik som jag tidigare tyckt varit 
ganska tråkig. Han trodde stenhårt på min talang och förmåga att nå långt, och han 
var dessutom smart nog att tala om det för mig ända tills jag själv också trodde på 
det. Utan honom hade jag aldrig varit där jag är idag, och han öppnade många 
dörrar för mig. Den kanske viktigaste var att han fick mig att börja spela 
kammarmusik. Jag fick spela i några ensembler, var med och kompade på 
flöjtelevernas lektioner och började samarbeta med några sångare. 

 

När jag slutade gymnasiet hade att musicera tillsammans med andra blivit det bästa 
jag visste, och jag sökte därför skolor som var inriktade mot ensemblespel. Till min 
stora förvåning kom jag genast in på Programmet för kammarmusik vid Örebro 
musikhögskola. Det var en perfekt plantskola för mig, jag fick hålla på med den 
musik jag gillade mest, jag träffade helt fantastiska medmusiker som jag 
fortfarande samarbetar med och jag fick spela mängder av kammarmusik i olika 
sammanhang. Via en utbytestermin i Tyskland blev jag också allt mer intresserad 
av romansinterpretation. Därför valde jag efter tiden i Örebro att gå på Vadstena 
folkhögskola för att under två år få samarbeta enbart med sångare. Till slut 
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hamnade jag här på Kungliga musikhögskolan, och har snart slutfört min 
masterutbildning i ackompanjemang. 

 

Att våga vara personlig 
Även om jag kommit att älska den klassiska musiken kan jag fortfarande uppleva 
samma ”otillgänglighet” och svårighet att hänryckas som jag gjorde när jag var 
yngre. Jag kan ibland uppleva att det finns så mycket ”rätt och fel” i tolkningen av 
klassisk musik att det får negativa effekter på mitt utövande och mitt lyssnande. 
Istället för att uppleva och känna musiken är det lätt att fastna i att göra rätt, att inte 
våga av rädsla för att verka okunnig eller oskicklig. Den klassiska musiken är 
prestigefylld, det anses fint att vara klassisk musiker, inte minst på grund av den 
långa traditionen där kunskap går vidare från kompositören via dess elever till 
dagens utövare. Detta tror jag bidrar till att man som musiker idag kan bli rädd för 
att bryta mot normerna, att inte förtjäna en plats i den långa kedjan av skickliga 
musiker som framfört musiken. 

 

Självklart är traditionen något fint och värt att bevara. Som ett led i 
traditionskedjan har vi ett ansvar att föra kunskapen vidare och att behålla de olika 
epokernas särarter och kännetecken. Men ibland kan jag stöta på musiker och 
sammanhang där dessa traditioner och ramar verkar så snäva att det känns som att 
det är nästintill omöjligt att vara personlig i tolkningen av verket. Det finns musiker 
som är så övertygade om hur ett verk ska tolkas att det är omöjligt att komma med 
nya infallsvinklar eller närma sig musiken på ett annorlunda sätt. För mig blir detta 
otroligt paradoxalt. Hur ska jag kunna nå ut till andra människor och beröra dem 
med musiken om jag själv bara känner mig begränsad och hindrad att göra musiken 
till min? Hur ska jag kunna göra verket och tonsättarens ursprungliga känsla 
rättvisa om jag blir så rädd för att göra fel och bryta mot reglerna att jag inte vågar 
lita på mina egna instinkter och upplevelser av musiken? Dessa frågor har 
motiverat mig till att undersöka samspelet i romanser och kammarmusikensembler 
närmare. Det är nämligen i de sammanhangen jag enklast hittar denna balans och 
känner mig trygg i mitt musicerande.  

 

Att vara ackompanjatör 
Som inledningen visade exempel på stöter jag ibland på pianister som ser 
ackompanjemang (och framförallt att arbeta med sångare) som en bisyssla, något 
man tvingas till för att få pengar till mat och hyra, eller som en yrkesinriktning som 
bara väljs av de som inte är ”bra nog” för att bli solister. Men för mig har det aldrig 
varit så. Istället har det under nästan hela min utbildningstid varit mitt främsta mål 
att få jobba med kammarmusik och romanser på en hög konstnärligt utövande nivå. 
Det är nämligen inte bara för att jag älskar musiken som jag valt den inriktning av 
utbildning och yrke som jag gjort. Det som jag tycker absolut bäst om är att få 
jobba tillsammans med andra. För mig är det många gånger mer inspirerande och 
berikande med samspel än att spela ett solostycke. Jag kan repetera i timmar om 
jag jobbar tillsammans med någon som jag inspireras av, då vi ger och tar av 
varandra och tillsammans jobbar med att skapa en gemensam tolkning. Det är 
också i arbetet med andra som jag känner att jag lättast kommer ifrån rädslan för att 
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göra fel. När jag influeras av en annan musiker, och kanske dessutom har en text 
att förhålla mig till, tillåter jag mig själv att ryckas med i musiken. Då glömmer jag 
allt annat och arbetet går framförallt ut på att leta efter ett sätt att uttrycka och tolka 
det som musiken betyder för mig.  

 

Som ackompanjatör möter jag ständigt nya människor att jobba tillsammans med. 
På kort tid förväntas jag skapa trovärdiga tolkningar av sånger tillsammans med 
sångare som jag antingen arbetat mycket med eller i vissa fall aldrig ens träffat. Det 
gäller därför att snabbt läsa av personen och situationen, för att på bästa sätt snabbt 
kunna musicera tillsammans. Under mitt yrkesliv kommer jag troligtvis spela 
samma sång tillsammans med ett stort antal sångare, som alla kommer ha sin åsikt 
om hur sången bör framföras och tolkas. Detta måste jag ta in och anpassa mig 
efter, samtidigt som jag måste ha en egen åsikt om hur jag själv vill forma musiken 
och vad jag vill förmedla. 

 

Syfte 
I det här arbetet vill jag ge en inblick i den process det innebär att arbeta på ett 
djupgående sätt med romanser, från mitt perspektiv som pianist. Jag vill också 
rannsaka min egen yrkesroll, och utforska de verktyg jag som ackompanjatör kan 
använda för att gestalta både musik och text. Mitt konstnärliga undersökande arbete 
har skett med fokus på följande frågeställningar: 

• Hur beter jag mig i mötet med medmusiker? 
• Hur hanterar jag diskussioner kring text och musik som uppkommer i 

arbetet med romanser? 
• Hur anpassar jag mig, medvetet eller omedvetet, till den sångare som jag 

arbetar med i stunden?  
• Kan jag som pianist påverka sångarens bild av hur sången ska framföras?  
• Kan jag med sättet jag spelar en sång påverka hur sångaren sjunger?  
• Hur skiljer sig mitt egna spel sig åt mellan olika tolkningar av samma 

sång? 
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Det undersökande arbetet 

Sångcykeln Hjärtats sånger 
Det material jag valt ut som underlag för att undersöka dessa frågor är sångcykeln 
Hjärtats sånger av Gunnar de Frumerie, med texter ur av Pär Lagerkvists 
diktsamling med samma namn, utgiven 1926. De sex sångerna är: 

 

1. När du sluter mina ögon 
2. Det blir vackert där du går 
3. Saliga väntan 
4. Ur djupet av min själ 
5. Du är min Afrodite 
6. Som en våg 

 

Diktsamlingen texterna är hämtade från innehåller ursprungligen 35 dikter 
uppdelade i två avdelningar. De dikter de Frumerie plockat ut återfinns i den andra 
avdelningen. Det genomgående temat i diktsamlingen är kärleken, men dess 
karaktär skiftar genom de olika texterna. Till en början är texternas jag nedslaget, 
trött och övergivet. Han vill slippa ifrån sitt egna lidande, känner sig fången i sina 
egna känslor och vill mest slippa ifrån den kärlek som ändå känns omöjlig och 
ouppnåelig. En bit in i den första avdelningen ändras tonen, och den eftertraktade 
kärleken verkar allt närmare. I andra avdelningens början, där de flesta av de 
Frumeries tonsatta dikter återfinns, är känslan en helt annan än i början. Kärleken 
har blivit besvarad, och dikterna genomsyras av lycka, passion och glädje. Och i de 
sista dikterna av samlingen har ångesten och föraktet mot kärleken bytts till en 
andakt och ett prisande av den: ”Den väg du går allena, för bort ifrån dig själv”.  

 

De två första sångerna, När du sluter mina ögon och Det blir vackert där du går, är 
just två ganska enkla och innerliga kärleksförklaringar. Det finns en stillsamhet och 
trygghet i dem, som förstärks genom de repetitiva pianostämmorna och den 
berättande sångstämman. Sång nummer tre, Saliga väntan är flyktigare till sin 
karaktär. Här finns en otålighet och rastlöshet som blir tydlig genom den rörliga 
pianostämman, och sången är också betydligt större till sitt uttryck än de 
föregående två, med större höjdpunkter och omfång. Även sång nummer fem, Du 
är min Afrodite är mer dramatisk i sin karaktär. Texten fortsätter efter inledningen 
”Du är min Afrodite, den ur havet födda”, något som illustreras i pianostämmans 
böljande brutna ackord. Vågrörelsen, men med ett mer lugnt och tryggt gungande 
är även grunden för de två resterande sångerna: Ur djupet av min själ och Som en 
våg. Här är den häftiga passionen stillad, och texten och musiken genomsyras 
återigen av ett lugn och en innerlighet, en djupare kärlek än den stormande 
passionen och häftiga förälskelsen. 

 

Jag ville arbeta med sånger på svenska för att både jag och sångaren skulle kunna 
arbeta med texten så obehindrat som möjligt, utan språkliga begränsningar. 
Hjärtats sånger, som brukar räknas till standardrepertoaren inom svenska 
romanser, kändes även som ett passande val ur ett rent musikaliskt perspektiv. 



8 

Tonspråket är ganska enkelt till första anblicken, flera av de lugnare sångerna 
andas visa, men jag tycker att de Frumeries rika harmonisering och personliga 
klangvärld på ett väldigt fint sätt smälter ihop med Lagerkvists texter om lycka, 
sårbarhet och osäkerhet. Det ställer därför krav på utövarna att förmedla texten och 
musiken på bästa sätt, utan att det känns ytligt eller tråkigt. Jag tycker också att 
Lagerkvists dikter är lätta att relatera till, och hoppades därför att sångerna kunde 
vara en bra utgångspunkt för att visa hur jag tillsammans med sångare arbetar för 
att skapa personliga och ärliga tolkningar. 

 

Sångarna 
För belysa så många sidor som möjligt av arbetet som romanspianist valde jag att 
studera in sångcykeln parallellt tillsammans med två olika sångare. Jag hoppades 
på detta sätt kunna iaktta fler arbetssätt och frågeställningar än om jag enbart 
arbetat med en person. 

 

Åsa Lansfors Lindblom, en lyrisk sopran som främst sjunger romanser. Åsa är 
utbildad sångpedagog och arbetar även som körledare, gör ofta romanskonsert och 
sjunger vid förrättningar som vigslar och begravningar. Jag och Åsa träffades då vi 
båda studerade i Örebro, och har samarbetat regelbundet sedan 2009. Vi har 
framförallt arbetat med svenska romanser tillsammans. 

 

Nils Gustén, bas. Studerar på Operahögskolan i Stockholm och är därför främst 
inriktad mot opera. Vi träffades i Vadstena, och där spelade vi en hel del 
tillsammans, både romanser och operaarior. Vi gjorde några konserter tillsammans 
under den tiden, men de senaste åren har vi arbetat mer sporadiskt vid enstaka 
tillfällen.  

 

Att jag valde att arbeta just med Åsa och Nils hade flera anledningar. Jag har gjort 
några av sångerna ur sångcykeln tillsammans med de båda, och därför kändes det 
naturligt att fortsätta arbeta tillsammans och få den kompletta sångcykeln på de 
respektive repertoarerna. Dessutom vet jag att både Åsa och Nils är sångare som 
jag har ett bra samarbete med. Vi trivs med att arbeta tillsammans och inspirerar 
varandra, vilket alltid resulterar i att vi kan vrida och vända på både text och musik 
och tillsammans försöka utforska sången vi jobbar med för tillfället.  

 

För att spetsa till förutsättningarna för tolkningen av musiken ville jag också arbeta 
med två sångare med olika förutsättningar. Att det är en man och en kvinna kan 
kanske påverka hur man refererar till texterna och relaterar till sångernas innehåll. 
de Frumerie skrev inte Hjärtats sånger för en specifik rösttyp, och sångerna har 
sjungits av både män och kvinnor. Dock är texterna skrivna av en man, och en av 
sångerna, Du är min Afrodite, lär de Frumerie ansett enbart skulle sjungas av en 
man på grund av just texten. De andra texterna är dock skriva på ett sätt att de inte 
har en tydlig identitet.  
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Tonarter och transponering 
Att jag valt sångare med så pass olika rösttyper har gett både praktiska och 
konstnärliga effekter. Hjärtats sånger är skrivna för hög röst, och Åsa sjunger dem 
i originaltonarterna. Hennes rösttyp passar väl in i det traditionella romansidealet- 
ren, enkel och naturlig. Att hitta rätt tonart för Nils, som är bas, var inte lika 
självklart. Sångerna finns även utgivna i en lägre sättning, där de flesta sångerna är 
noterade en ton lägre än i original, och hälften av sångerna har vi kunnat spela i de 
tonarterna. Men i de sånger med där tessituran1 även i den lägre tonarten ligger för 
högt för Nils, har vi fått göra egna transponeringar.  

 

I vissa fall har vi därför hamnat ganska långt ifrån originaltonarten. Vad detta gett 
för effekter återkommer jag till längre fram.  

 

Sång Originaltonart Transponerad tonart 

När du sluter mina ögon H-dur A-dur (-S2) (på inspelningen görs  

  båda versionerna i originaltonarten) 

Det blir vackert där du går A-dur G-dur (-S2) 

Saliga väntan A-moll F#-moll (-L3) 

Ur djupet av min själ H-dur G-dur (-S3) 

Du är min Afrodite H-dur F#-dur (-R5) 

Som en våg Eb-dur Db-dur (-S2) 

 

Processernas upplägg 
De två processerna har skiljt sig lite åt rent uppläggsmässigt. Åsa och jag har 
träffats ganska regelbundet, vi började de första veckorna i januari och sågs sedan i 
princip en gång i veckan under några månaders tid. Vi hade även en lektion för 
Åsas sångpedagog Margareta Jonth. Under tiden dök möjligheten att framföra 
sångerna vid en konsert 30/3 upp, och vi bestämde oss för att ha som mål att göra 
samtliga sånger vid denna konsert. Inspelningen gjordes några veckor senare, och 
vi planerar även att ta upp arbetet med sångerna längre fram i vår, och använda 
dem vid konserter i sommar.  

 

Nils och jag träffades en första gång i januari, men på grund av tidsbrist och andra 
projekt i andra städer osv. sågs vi sedan inte förrän i slutet av februari. När vi väl 
satt igång sågs vi sedan en eller ett par gånger per vecka, och i slutet av 
repperioden (början av april) hade vi en lektion och spelade in sångerna några 
dagar senare.  

 
1 Tessitura: Sångteknisk term som anger inom vilket tonomfång ett sångparti, t.ex. en 
operaroll, övervägande rör sig i. (Nationalencyklopedin, 2014) 
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Under arbetets gång har jag spelat in våra repetitioner, både som stöd för mitt eget 
minne men också för att i efterhand kunna gå tillbaka och lyssna med ett mer 
objektivt öra på hur det låter och om vi lyckas förmedla det vi vill uttrycka. Jag har 
också skrivit ner små lösryckta reflektioner och idéer som jag fått i anslutning till 
repetitionerna. För att få ett lyssnande öra utifrån har jag också arbetat med 
sångerna, både ensam och tillsammans med sångarna, tillsammans med min lärare i 
piano och instudering, Olov Olofsson. 

 

Jag vill påpeka att när detta arbete skrivs är det på intet sätt så att jag anser att vi är 
klara. Även om jag satte ett slutdatum för då vi officiellt slutade arbeta med 
sångerna inom ramen för det här projektet, innebär det inte att vi har skapat några 
”färdiga” versioner, några slutgiltiga svar eller absoluta lösningar. Jag är övertygad 
om att musiken fortsätter växa inom musikerna, undermedvetet fortsätter 
tolkningarna bearbetas i takt med att man samlar på sig nya erfarenheter och 
färdigheter. Därför bör både de tankar som jag skriver ner, och de inspelningar som 
medföljer, enbart betraktas som exempel på var i processen vi för tillfället är. 
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Analys av sångerna och tolkningarna 

Jag kommer nu skriva om varje sång utifrån de två processerna, samt ta upp de 
reflektioner och frågeställningar som dykt upp i samband med arbetet.2 

 

1. När du sluter mina ögon 
Den första sången i samlingen har jag jobbat med förut både tillsammans med Åsa 
och Nils. Kanske borde det därför vara den som är enklast att göra, men många 
gånger har jag nästan upplevt att det är precis tvärt om. Eftersom sången är så ärlig 
och intim blir man som utövare väldigt utelämnad, man känner sig naken. Jag har 
upplevt precis samma sak i andra sånger jag spelat av de Frumerie, det är en 
otroligt fin balansgång mellan att lyckas uttrycka alla de känslor och djup som 
finns i musiken och texten utan att för den saken skull skriva publiken på näsan 
eller tappa bort enkelheten. En annan sångerska jag spelade med sa i ett liknande 
sammanhang ”Det känns på samma sätt som om jag skulle sjunga fel i en 
barnvisa”. Sången är så enkel i sin struktur, så ärlig och nästan naiv att man luras 
att tro att den också borde vara enkel att utföra. Men jag upplever att det i de 
Frumeries tonsättningar av Lagerkvist-texter jag spelat finns så otroligt många fler 
skikt än vad man ser vid första anblicken. Det är fullt av små detaljer och nyanser 
där texten och musiken verkligen går hand i hand, och som man som utövare vill ta 
till vara och belysa för publiken.  

 

När du sluter mina ögon är ett tydligt exempel på en pianostruktur som 
återkommer i flera av sångerna. Efter det inledande förspelet, som är det i särklass 
längsta i sångcykeln: de andra startar direkt på eller har endast några få takters 
intro, får pianostämman en repetitiv karaktär, med lugnt vaggande puls, som blir 
till en fond till sången och texten. Pianostämman har framförallt en harmonisk roll, 
sällan melodisk. Däremot illustrerar och reflekterar den ibland texten, som i 
takterna 9-12 där överstämman i högerhandens ackord klättrar stegvis uppåt, under 
texten ”blir det bara ljust omkring mig”. Från tranquillot där sången kommer in har 
pianot dynamiken pp, och precis som i många av de andra sångerna är det ganska 
sparsamt med anvisningar och information i pianostämman. Sångstämman är dock 
full av detaljer, nästan varje mening har tydliga fraseringsanvisningar, som alla 
följer och förstärker texten. Det här har jag insett kan lura mig som pianist till att 
vilja göra för mycket. Eftersom jag är mån om helheten, att texten går fram och 
följer musiken, lockas jag ibland till att gå med sångstämman i dess frasering och 
dynamik, för att förstärka och förtydliga, men också för att ”hjälpa” sångaren på 
traven. I många fall är det dock helt onödigt eftersom pianostämman i själva verket 
har en annan roll, nämligen att sätta sinnesstämningen för sången. Snarare än att 
lyfta fram varje detalj bör den finnas i bakgrunden som en fond, och ibland hjälper 
den till att sätta en spotlight på någon detalj av särskild vikt. Ett exempel på detta 
hittar man i takterna 13-16, till texten ”du i skymning vill mig skänka, men allt blir 

 
2 Av upphovsrättsliga skäl har jag inte infogat några notexempel, utan hänvisar till den 
kompletta notutgåvan som upptas i litteraturförteckningen. 



12 

till ljus!”. Frasen börjar med ackordet G#-moll med dynamiken p, men i den tredje 
takten på ordet ”allt” byts det i ett subito pianissimo ut mot ett G#-dur, som att 
även harmoniken går från mörkt till ljust. Det finns gott om sådana vändpunkter i 
Hjärtats sånger, där känslan som Nils uttryckte det är: ”Det är som att allt varit lite 
suddigt, och just på den punkten blir det äntligen skärpa i bilden”.  

 

Jag upplever att Åsa och Nils har ganska lika tolkningar av När du sluter mina 
ögon. När jag ser tillbaka på arbetet med sången ser jag också tydliga likheter i 
processerna, även om de röstliga förutsättningarna är olika. I båda tolkningarna 
strävar vi efter att uttrycka det lugn och den trygghet som dikten illustrerar. Men 
precis som jag upplevt det i min egen tolkning av pianostämman, har svårigheten 
varit att hitta balansgången mellan det enkla uttrycket och att ta vara på alla de små 
detaljer som notbilden innehåller. I början av repetitionstiden hade vi i båda 
versionerna ett högre grundtempo. Sången rullade på, utan att ta särskilt mycket tid 
till textliga detaljer. För att komma vidare försökte vi sedan göra större kontraster i 
både dynamik och agogik. Ett exempel är takt 13, där vi testade att gå fram i tempo 
och dynamik, för att få en tydlig kontrast till dynamik- och harmonikförändringen i 
takt 15. Resultatet blev, precis som i flera andra sånger, ett mer extrovert uttryck, 
där vi gjorde större skillnader i dynamik och tempoförhållanden inom sången, men 
tappade något av den intimitet och innerlighet som jag tycker är central i Hjärtats 
sånger. I båda fallen tror jag dock detta var en nödvändig väg att gå. Eftersom vi 
hade gjort sången så många gånger behövde vi hitta nya sätt att förhålla oss till 
musiken för att komma vidare i tolkningarna. Och även om det just då kändes rätt 
att använda sig av större kontraster upplevde jag att vi i båda tolkningarna efter ett 
tag hittade tillbaka till ett enklare och mer avskalat uttryck. Grundtempot sjönk, 
mycket på grund av att både Nils och Åsa började lägga mer vikt vid varje enskilt 
ord, något som jag tror är en nyckel till tolkningen av Lagerkvists texter. Som min 
lärare Olov Olofsson uttryckte det måste man som sångare, och därmed i 
förlängningen som åhörare, uppleva det fysiska det innebär att säga ”När du sluter 
mina ögon”, man måste känna hur ögonlocken sluts och det paradoxala i att det då 
inte blir mörkt utan ljust. På samma sätt följer alla de små dynamiska bågar som 
står inskrivna i sångstämman textens uttryck, och när sången fått ”mogna” mer hos 
oss behövde vi inte längre anstränga oss lika mycket för att få med dem. Till en 
början var det nödvändigt att på ett medvetet sätt förstärka markeringarna, men när 
det sedan blivit mer förankrat i oss finns det med i det vi gör ändå, men på ett 
naturligare sätt än när vi nästan försökte skriva publiken på näsan. Alltid när jag 
spelar de Frumeries sånger upplever jag just den här balansgången, för att använda 
Åsas ord: ”Det måste finnas ett flöde och riktning, men samtidigt tid till att ta till 
vara på orden och känslan”. 

 

2. Det blir vackert där du går 
Även den andra sången hade jag och Åsa jobbat med tidigare, och Nils hade sjungit 
den förut men inte tillsammans med mig. Sången har fyra olika delar, och börjar 
svävande, direkt med dominantackordet som om det pågått i oändlighet. Pianot 
plockar försiktigt ackordstonerna som om det vore den älskades steg. Texten 
uttrycker den fascination som diktaren upplever i närheten av den älskade, hur hela 
jorden tycks lysa upp vid åsynen av kärleken. Sången svävar ovanpå, nästan som 
ett recitativ, och återigen har de Frumerie valt att betona stavelser och ord i texten 
som han anser särskilt viktiga att plocka fram, både genom tenuto-accenter och 
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fraseringspilar. Han byter också taktart flera gånger för att få fram en naturlig 
frasering i texten. Först i den inledande delens slut, i takt 12, stabiliseras känslan, 
och man landar i samma 4/8-takt som man började i och på tonikaackordet; A-dur.  

 

B-delen är stabilare i sin karaktär, med 3/8-takt rakt igenom. Här är texten en fråga, 
kan verkligen jorden glädjas? Efter sex takter återkommer första temat, och 
diktaren säger att han är så bländad av den älskades uppenbarelse att han inte bryr 
sig om svaret. Efter ett kort mellanspel avslutas sången med en andantino-del, där 
diktaren som i andakt uppmanar sin kärlek att fortsätta stiga på den som gläds åt 
den, men att samtidigt vara varsam- ”som om du visste att du var älskad”. 

 

Det är inte en helt självklar text, och vi har också haft lite olika ingångar i 
tolkningen. I båda versionerna har grundtanken varit att lyfta fram den förundran 
som kärleken väcker och hur starkt den påverkar diktaren. När Åsa och jag spelar 
sången upplever jag känslan som en sorts nyförälskelse, där hela ens väsen är så 
uppfyllt av glädjen den andra människan väcker att man glömmer tid och rum, 
inget annat spelar någon roll, man är helt uppslukad av att älska. För att förmedla 
detta har vi försökt plocka fram allt det ljusa i orden och musiken, som t.ex. 
stegringen i den första delen av sången. Lagerkvist börjar med att säga att marken 
blir vacker av den älskades steg, men nöjer sig inte där utan fortsätter med ”stigen, 
stranden, allt tycks ljusna”. de Frumeries små markeringar på dessa ord, men 
kanske framförallt även taktartsbytena förstärker känslan av att det lutar framåt, 
och jag och Åsa tänker att i slutet av delen, i takt 11, är glädjen och förundran så 
stor att frasen ”allt som ser dig” kommer på synkop, som om det är en åttondel för 
tidigt.  

 

När B-delen tar vid, och frågan om det verkligen kan vara så som man i sitt 
förälskade skimmer upplever det, har vi också velat få fram en mer jordnära och 
”nykter” syn. Som kontrast till första delens svävande skimmer är känslan här mer 
vardaglig, nästan dansant, betydligt mer taktfast och greppbar. Det förälskade 
skimret återkommer i takt 20, då diktaren slår ifrån sig frågan, men i slutet av 
sången skingras det ändå något, och det tvivel som återfinns i hela diktsamlingen 
gör sig åter påmint.  

 

Om Åsas och min version framför allt tar fasta på förälskelsen och ljuset, upplever 
jag att versionen med Nils istället genomsyras av just slutet och tvivlet. Istället för 
att tillåta sig vara uppfylld av fascinationen och förälskelsen, betraktar Nils 
tolkning den älskade mer på avstånd, det finns en distans och nästan en rädsla för 
vad känslorna kan innebära. Diktaren ser den älskade nästan som något heligt, och 
ser upp till den så mycket att han inte vågar kasta sig ut och utforska vad en 
kärleksförklaring skulle leda till. B-delen får nästan ett sting av avundsjuka- hur 
kan man låta bli att se hur fantastisk du är, jorden uppskattar inte dig tillräckligt, 
trots att den får din närhet? Efter att återigen ha försjunkit i att bara se den älskade 
från takt 20 och framåt, blir slutet en vädjan: kom var hos mig, se mig, trots att jag 
själv är för feg för att våga bekänna min kärlek. 

 

En annan reflektion jag gjort är hur olika uppfattningen för tempon och 
karaktärsbyten kan vara, och hur en musiker kan uppfatta det som fullständigt 
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naturligt medan samma ställe i en annan situation kan ställa till problem. Första 
delens taktartsbyten är lite kluriga, och även om de följer texten och utifrån den 
känns väldigt genomtänkta och logiska kräver notbilden att man som utövare håller 
tungan rätt i mun och är uppmärksam i instuderingsfasen, så att man lär sig rätt från 
början. Men även de olika delarnas karaktärer och inneboende tempon har 
inneburit vissa diskussioner. I slutet övergår taktarten till att vara uppdelad på 
fjärdedelar, istället för åttondelar som tidigare varit den gemensamma nämnaren i 
sången. Trots detta har de Frumerie skrivit karaktärsbeteckningen ”Poco meno 
lento (andantino)” (något mindre långsamt). Framför allt Nils och jag har haft vissa 
problem att hitta en naturlig övergång från delen innan. Andantinots första takt, där 
sången har raka fjärdedelar medan pianot ligger stilla på en punkterad halvnot, har 
haft en tendens att bli väldigt stillastående, och konsekvensen har blivit att vi haft 
ett annat tempo i efterföljande takter, där flödet är mer framåtriktat och rörligt. Jag 
kan inte komma ihåg att det problemet funnits på samma sätt med Åsa. Det tror jag 
beror på är att vi mer gått på instinkt, på vad som känts som ett naturligt tempo, 
snarare än att hänga upp oss på den anvisning som tonsättaren gett och därmed 
försökt analysera vad ”något mindre långsamt” innebär i relation till tidigare 
tempo. Därmed inte sagt att vi inte gör det, eller att karaktärsbeteckningen är 
onödig. Men det här tror jag är ett exempel på hur vi ibland blir kan bli begränsade 
av att försöka göra rätt, att följa tonsättarens intentioner så till den grad att vi 
kopplar bort vårt egen sunda musikaliska förnuft. Av respekt för notbilden och att 
vara kompositören till lags, går vi mer på det som står än på hur vi själva känner att 
musiken ska vara, och i vissa fall skapar vi då problem som egentligen inte behöver 
uppstå.  

 

3. Saliga väntan 
Den tredje sången har en helt annan karaktär än de två föregående. Musikaliskt och 
tekniskt är den svårare, både för sången och pianot. Sången har långa legatolinjer, 
som illustrerar texten: ”Saliga väntan på dig som ska komma”. 
Karaktärsbeteckningen är allegro, men känslan i sångstämman är inte snabb och 
hetsig, utan istället just värdigt väntande. Istället är det pianostämman som 
illustrerar den passion och glöd som finns under ytan, den matar på med 
sextondelar som blodet strömmar i diktarens kropp. Även här har de två 
tolkningarnas undertexter varit lite olika. Åsa och jag har främst fokuserat på hur 
fantastisk den älskade är som kan framkalla dessa känslor. Början har från vårt 
perspektiv varit en rastlös distans, diktaren trånar på avstånd men vet inte om det är 
förgäves, om den väntar i all oändlighet. Men i takt 13 sker plötsligt något. Kanske 
skapas en kontakt mellan diktaren och den älskade, och när det sker är det som att 
tiden stannar, solen tittar fram ur molnen och allt ses ur ett nytt ljus. När rörelsen 
återkommer är det med en större hoppfullhet och övertygelse, och diktaren 
beskriver hur elden och åtrån driver sökandet längre och längre. Tillslut tänker sig 
diktaren att den älskade verkligen kommer att komma, och den kommer inte bara 
dela passionen och glöden, utan slutligen säga de efterlängtade orden: ”Jag älskar 
dig”.  

 

Den vildsinta lusten är drivkraften även i versionen med Nils, men när vi diskuterat 
dikten har jag fått uppfattningen att perspektivet istället ligger mer i diktarens egen 
upplevelse av känslorna och passionen snarare än idealiseringen av den älskade. 
Här finns inte lika tydligt elementen av osäkerhet och tvivel, utan snarare en 
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självsäkerhet och målmedvetenhet- den älskade kommer att komma och bara hon 
ger mig chansen kommer hon förstå att jag älskar henne. Men även här har 
kärleksobjektet en viss makt i sina händer- det är hon som avgör ifall det enbart är 
en glödande passion eller något mer, ifall hon omvandlar de heta bränderna till 
blommor och säger orden diktaren innerst inne vill höra: ”Jag älskar dig”. 

 

Även om Åsa och Nils har olika sätt att uttrycka texten kan jag inte påstå att mitt 
sätt att spela medvetet ändras beroende på vem jag spelar med, av den enkla 
anledningen att jag helt enkelt inte riktigt hinner fokusera på mycket annat än mig 
själv då pianostämman är så pass svår. I många av de andra sångerna, där 
pianostämman är mer avskalad och lättare att spela (åtminstone rent tonmässigt, 
som sagt innebär den sortens sånger helt andra svårigheter), kan jag tillåta mig 
själv att fokusera väldigt mycket på texten och helheten. I en sång som Saliga 
väntan finns dock inte den tiden, det är omöjligt att parera varje liten impuls från 
sångaren, eftersom det omedelbart får negativ inverkan på flödet och riktningen i 
pianostämman och därmed i hela sångens underliggande karaktär. I början av de 
båda processerna, när både jag och sångarna var osäkra på våra stämmor, var det 
därför ganska svårt att hitta rätt, både samspelsmässigt och musikaliskt. Eftersom 
vi alla tre är lyssnande och kammarmusikaliska musiker tog vi för mycket hänsyn 
till varandra, jag ville min vana trogen vara behjälplig för sångarna och stötta deras 
frasering i text och melodier, och de ville inte köra över mig eftersom min stämma 
innebar tekniska svårigheter. Resultatet blev att vi tappade styrfart, och jag tror 
faktiskt att det blev svårare för oss alla att göra vår del av jobbet än om vi totalt 
struntat i vad som skedde runt omkring och bara fokuserat på vår egen stämma i 
inledningsfasen. Jag insåg att jag i många fall vinner på att våga släppa taget och 
att jag måste lita på att sångaren sköter sin del utan att jag ständigt är beredd att 
anpassa mig eller stötta. Självklart gällde detta även från sångarnas perspektiv, och 
när de blev säkrare på sin stämma och hur de ville forma sången vågade de ta plats 
och sjunga på utan att ta hänsyn till vad jag gjorde i ackompanjemanget. Det kan 
låta paradoxalt och motsägelsefullt eftersom jag annars är den första att hävda att 
båda parter måste vara totalt medveten om den andre när man spelar romanser, jag 
som pianist måste ha känslan att jag spelar sångstämman och sångaren måste 
sjunga pianostämman. Men för att kunna fokusera på den andra måste man vara 
tillräckligt säker på sin egen roll i samspelet, balansen mellan att ta plats och ta 
hänsyn är nödvändig för både sångare och pianist. I sånger som Saliga väntan 
skapar det därför lika mycket problem om någon eller båda parter tar för mycket 
hänsyn som om man som pianist i När du sluter mina ögon är helt omedveten om 
texten och den tid som krävs för att förmedla den. Jag upplever, både i den här 
sången och andra jag jobbat med, att om jag inte är helt bekväm med min egen 
stämma blir det mycket lättare att spela om sångaren flödar på som om det vore en 
operaaria, då kan jag bara haka på och flyta på den musikaliska våg som skapas. 
Jag tror att det till stor del beror på att mitt fokus då flyttas från de små detaljerna, 
att varje ton ska bli rätt eller att just den här takten är tekniskt svår, till att istället 
handla om det musikaliska flödet som ska uttryckas, förloppet från första takten till 
sista med de inneboende höjdpunkter och vändningar som ska passeras.  

 

Saliga väntan innebar också ytterligare en svårighet för mig, då det var en av de 
sånger jag och Nils var tvungna att transponera mycket för att den skulle funka för 
hans röst. Ofta innebär det inga särskilda svårigheter att spela en sång i en annan 
tonart än du studerat in den. Den musikaliska strukturen är ju den samma, texten, 
fraserna, höjdpunkter och dynamik, allt ska uttryckas på samma sätt oavsett tonart, 
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och har du gjort jobbet i en tonart är det bara att applicera det även i den nya. För 
en sångare är det därför förhållandevis lätt att växla mellan tonarter. Men som 
pianist kan det i vissa lägen innebära mer eller mindre svårigheter, eftersom läget 
på klaviaturen förändras helt. Du ställs inför helt nya motoriska förutsättningar och 
måste ändra fingersättningar för att passa den nya tonarten. Oftast ställer det inte 
till några större problem, men i vissa fall innebär det i princip samma mängd jobb 
som om jag skulle lära mig en helt ny stämma. Detta var fallet med Saliga väntan. 
Pianostämman är full av små förändringar, tillfälliga förtecken och rör sig 
obönhörligt framåt. Originaltonaren kräver mycket övning, framförallt 
memoreringsmässigt för att hinna med i tanken och de små förändringarna i 
harmoniken. Originaltonarten går i A-moll, och kretsar främst på vita tangenter 
med vissa tillfälliga toner på svarta tangenter. Rent motoriskt ligger den ganska 
bra, även om det i vissa takter är lite för stort omfång för att vara helt bekvämt för 
mina händer. I vår transponerade tonart är känslan i handen helt annorlunda. 
Transponeringen har inneburit att den istället spelas i F#-moll, som innebär att det 
är en större blandning mellan svarta och vita tangenter, vilket ger en annan balans i 
handen. Det tog ett tag att vänja sig vid det, men när jag väl börjat känna mig 
hemma i den nya tonarten har det i vissa takter känts bekvämare än originalet.  

 

4. Ur djupet av min själ 
Efter utbrottet i Saliga väntan kommer Ur djupet av min själ, och här påminner 
strukturen mer om de två första sångerna. Pianostämman har återigen en repetitiv 
struktur, inledningsvis nästan som en våg eller som hjärtats puls. I takt 9 utvecklas 
rörelsen, från att ligga dunkelt i själens djup till att bredas ut i ett större motiv, som 
för att illustrera den blomst som diktaren ger till sin älskade. Snart kommer 
ytterligare en vändning, i takt 12, där Lagerkvist säger att liljan som symboliserar 
kärleken inte bara är passionerad och fysisk, utan även äkta och ren. Här får 
pianostämman samma sorts öppna ackord som klättrar uppåt som i När du sluter 
mina ögon, och övergången från dur till moll mellan takt 15-16 påminner också om 
känslan i harmonikförändringen i takt 14-15 av den första sången. Efter ett kort 
mellanspel börjar sången om som i en andra vers, men här är den harmoniska 
känslan stabilare och både sången och pianot ligger i ett något högre register. Mot 
slutet av dikten återkommer temat från så många av de andra texterna: den älskade 
har kärleken i sin hand och makten att avgöra diktarens öde.  

 

Ur djupet av min själ är nog den sång där jag upplevt störst skillnad mellan 
tolkningarna. Här kom Nils och Åsa fram till två helt olika, men väldigt konkreta, 
bilder som fick ligga till grund för tolkningarna. Intressant nog var det samma 
textrad, nämligen den sista ”Ett minne blott hos dej utav ett hjärtas vår”, som var 
nyckelfrasen.  

 

Åsa  Kan det inte vara som en sommarromans, det blev aldrig 
något av den men när man tittar tillbaka var det något väldigt 
betydelsefullt så länge det varade… 

 

Amanda  Det känns inte som om det är så stor sak här, förälskelsen har 
inte blommat ut till en trygg kärlek än… 
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Åsa Och man tar det inte lika allvarligt, blir det inget så vissnar 
den till ett minne, men det är ändå viktigt… 

 

 

Vår tolkning tog därför avstamp i en ganska naiv kärlek, ett minne man ser tillbaka 
på i efterhand som ljust och varmt, även om det inte blev ett lyckligt Hollywood-
slut. I början är det dock på blodigaste allvar, likt en tonåring är man lite osäker på 
om kärleken är besvarad, man ger av sig själv men är samtidigt väldigt medveten 
om att kärleken kan bli avvisad: den leva kan hos dig, och den hos dig kan dö…”. I 
andra versen kommer lugnet och ljusheten tillbaka, men med större mognad och en 
visshet om att även om kärleken en dag kommer vissna så har den ändå varit 
värdefull.  

 

 

Nils På ”Ett minne blott hos dig” känns det som att hela magin är 
bruten, som att han helt plötsligt förstår eller inser att det här 
kommer inte fortsätta, hon kan inte älska mig. Men… 

 

Amanda Som att han inser verkligheten? 

 

Nils Ja, lite som om han har snurrat runt på en äng av ren lycka, 
och så plötsligt stannar det bara… Just så som melodin låter 
på den frasen bryter det ju helt stämningen. Men sen är det ju 
direkt tillbaka som om man väljer att äsch… 

 

Amanda …men det kanske ändå inte spelar någon roll… 

 

Nils  …för våren var där ändå. 
 

Amanda För han väljer ju ändå att ge och blotta sin kärlek från djupet 
av sin själ, men är medveten om att den kan få leva eller dö. 
Så även om det finns ett vemod i ”ett minne blott hos dig” så 
var det ändå värdefullt.  

 

Nils ”Ett minne blott hos dig” sägs med ett leende, det gör 
ingenting. Det gör ont men det är ok. 

 

Amanda För det gör inte så ont att det förstör det som var bra… 

 

När vi hade diskuterat texten utifrån det här perspektivet, upplevde jag att sången 
fick ett helt annat vemod tillsammans med Nils, än när jag spelade den med Åsa 
och snarare hade en bitterljuv känsla. I praktiken tror jag att de musikaliska saker 
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vi gör inte skiljer sig särskilt mycket mellan de två versionerna, det är samma 
takter, fraser och ord som känns viktiga att plocka fram, och jag är inte heller säker 
på att man utifrån uppfattar skillnaderna så bokstavligt. Men känslan av att spela 
sången blir för mig helt annorlunda beroende på vilken undertext jag har. Jag har 
inget problem att känna mig bekväm i båda tolkningarna, för jag tror att det i grund 
och botten är ett uttryck för samma sak. I båda versionerna handlar det om att våga 
älska och att våga älskas, att låta kärleken vara ledstjärnan oavsett om den är 
besvarad eller inte, oavsett om det är den enda stora kärleken, eller den förälskelse 
som tar upp hela ens medvetande just här och nu men inte blir särskilt långvarig. 
Precis som i de flesta dikterna i Hjärtats sånger är det en personlig och intim bild, 
det är handlar inte om kärlek i rosaskimrande Hollywood-förpackning, utan om en 
djupare kärlek, som har ett värde i sig, oavsett vilken form den får ta. Och den 
sortens kärlek är aldrig bekymmersfri, eftersom det alltid finns en rädsla i 
osäkerheten det innebär att blotta sitt innersta, både inför någon annan och inför sig 
själv. Dessa element tycker jag är helt centrala i tolkningen oavsett vilket ord vi 
väljer att sätta på den, oavsett om etiketten är vemod eller bitterljuvt. 

 

5. Du är min Afrodite 
Du är min Afrodite är sångcykelns mest dramatiska sång. Diktaren idealiserar sin 
kärlek och upphöjer henne till en gudinna, född ur havet. Eftersom kärleken liknas 
vid just Afrodite, kärlekens, sexualitetens och skönhetens gudinna, är det enkelt att 
se hela sången som en kärleksakt, passionerad, eldig och omvälvande. 
Pianostämman har en liknande karaktär som i Saliga väntan, och illustrerar de 
skummande vågorna och det svallande blodet. Sången startar i forte, och diktarens 
upphetsning och åtrå för den älskade leder upp till ett klimax i takt 10. Därefter 
kommer en omstart, rollerna ändras och fokus flyttas istället till diktaren själv. 
Karaktären ändras helt, till ett meno mosso i pp, och pianots svallvågor byts ut mot 
en trygg och stadig puls baserat på oktavens basar. Som i de andra dikterna 
beskriver diktaren sin kärlek som en väldigt ljus gestalt, till motsats mot sitt eget 
innersta som han här refererar till som ett djupt, dunkelt hav, fyllt av känslor som 
aldrig fått komma upp till ytan. Men även mellandelen växer och övergår i det 
första temat, som fortsätter växa i ett crescendo ända fram till sista taktens extas. 

 

Vid första anblicken, och lyssningen, är det lätt att uppfatta Du är min Afrodite som 
en väldigt stormig sång på grund av den hetsiga pianostämman och det höga, starka 
läget i sångstämman. Och visst sticker sången ut jämfört med de lugna, ganska 
svaga sångerna som föregår den. Men dikten och musiken uttrycker inget hysteriskt 
eller aggressivt, och därför har vi försökt hålla fokus på det glädjefyllda. I 
mellandelen återkommer också det mer intima och innerliga, diktaren blottar sitt 
innersta för kärleken, det som är så personligt att han aldrig visat det förut. 

 

Även i Du är min Afrodite har transponeringen inneburit dilemman. När vi började 
diskutera vilken tonart sången skulle gå i insåg vi att det skulle krävas en ganska 
drastisk tonartsförändring för att det överhuvudtaget skulle vara möjligt för Nils att 
sjunga den. Rent vokalt innebar det inga svårigheter, bara sången görs i en 
betydligt lägre tonart än originalet funkar den ändå att sjunga för Nils. Dilemmat 
blev istället hur pianostämman skulle hanteras. Redan i originaltonaren är den 
ganska murrigt skriven, för att illustrera de skummande vågorna och djupet ur 
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vilket Afrodite föds. Att då transponera ner sången en kvart gör att klaviaturen på 
vissa ställen inte räcker till, det blir helt enkelt för lågt för pianots omfång. Med 
andra ord hamnar vi som musiker inför ett omöjligt val- en tonart som inte passar 
sångarens röst, men där pianot kan spela alla toner, eller en bra sångtonart där man 
måste göra avkall på vissa saker i pianostämman. Vi valde i det här fallet det sista 
för att ändå kunna göra en tolkning av sången. Nu är det här ett extremt exempel, 
hade vi letat repertoar inför en konsert hade vi troligtvis överhuvudtaget inte valt 
att framföra den här sången. Även om det är vedertaget att man kan transponera 
sånger för att passa rösten, så är ändå min personliga åsikt att vi här gått för långt 
ifrån originalet och tonsättarens vision genom att göra en så stor tonartsförändring.  

 

Ska man vara krass går ju även Åsas version emot de Frumeries intentioner. Även 
om vi gör sången i originaltonart lär ju tonsättaren varit tydlig med att sången 
enbart ska sjungas av män. Troligtvis berodde det inte på det rent musikaliska, utan 
på att han ansåg att dikten var skriven ur ett manligt perspektiv. Kanske är det ett 
uttryck för förlegade stereotyper och föreställningar om könsroller. Lagerkvist har 
valt att likna föremålet för diktarens idealisering vid Afrodite, en kvinnlig 
kärleksgudinna. Om de Frumerie hade en traditionell, bokstavlig tolkning av dikten 
i tanken när han komponerade sången kanske det var svårt att föreställa sig en 
kvinna även som diktaren. Men sett med dagens ögon, där jämställdheten 
förhoppningsvis kommit åtminstone en liten bit på väg, kan jag inte se varför det 
skulle vara mindre trovärdigt att en kvinna sjunger om lust och åtrå. Jag ser inte 
Afrodite i dikten som en kvinna, utan som en symbol för en idealisering av den 
man åtrår, någon man uppfattar som upphöjd och svåråtkomlig, och därför också 
begär. 

 

6. Som en våg 
Om man tolkat den föregående sången som en kärleksakt, är steget inte långt till att 
se Som en våg som en direkt efterföljning på det temat. (Dikterna kommer efter 
varandra även i diktsamlingen.)”Som en våg sköljd upp mot strand vilar du hos 
mig…” Den gungande, repeterande struktur som varit genomgående i 
pianostämman i hela sångcykeln får här blomma ut fullständigt för att illustrera 
vågornas kluckande mot land, eller efterdyningarna av den passionerade 
kärleksakten som fortfarande svallar under skinnet på kärleksparet. Textligt är det 
kanske den mest harmoniska dikten av de som de Frumerie tonsatt. Här finns den 
trygghet och vila som diktaren sökt genom hela cykeln. Äntligen har diktaren nått 
fram till sin kärlek, och hon har stigit ner från den upphöjda piedestalen för att 
istället ligga sida vid sida med honom. Hon har gått från att vara hans gudinna till 
att bli en människa: ”Detta som inom dig skälver, är ett hjärta ju, är ett 
människohjärta ju.” Genom att andas före det sista ”ju” kan man som sångare låta 
den osäkerhet och tvivel som diktaren burit med sig genom hela diktsamlingen 
glimta fram en sista gång- räcker kärleken till, är han verkligen värd den?  

 

Den intima och sensuella stämningen har genomsyrat både Åsas och Nils 
tolkningar av sången. Nils lyfte till exempel fram takterna 7-10: ”Skälver havet.. 
Nu fick jag känslan av att den nästan är lite retande, som att man drar med ett 
finger på den andres kropp…” Men båda versionerna har också något sårbart i 
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texttolkningen, även om relationen har utvecklats från en beundran på avstånd till 
en fysik relation finns rädslan för att blotta sitt innersta fortfarande kvar.  

 

Den intima känslan har även de Frumerie tagit fasta på genom valet av tessitura 
och omfång i sångstämman. Hela sången rör sig inom en oktav, och i 
originaltonarten är den placerad i ett bekvämt mellanläge. Att den har en lägre 
tessitura än alla de andra sångerna i samlingen tycker jag påverkar de tolkningar vi 
har gjort. I de sånger då Nils och jag bara transponerat ett tonsteg har resultatet 
blivit att sångerna ligger i ett ganska högt läge för honom, i de övre marginalerna, 
medan de i original för Åsa ligger betydligt mer bekvämt. Det har i vissa fall 
påverkat Nils så till vida att han tyckt att det varit svårt att hitta rätt uttryck, som 
håller både interpretatoriskt och sångtekniskt. För Åsa har det inte varit samma 
problem, eftersom Hjärtats sånger inte på något sätt innebär att hon måste utnyttja 
några extremt höga register, och hon har ganska obehindrat kunnat förhålla sig till 
texten och uttrycket. Eftersom tessituran i Som en våg ligger så pass lågt i original, 
blir det väldigt naturligt och enkelt att som sopran få fram en intim och personlig 
stämning. Efter utbrottet i Du är min Afrodite blir Som en våg även röstligt en 
efterdyning, i ett lägre register som inte alls har samma explosivitet utan som ligger 
närmare en visa eller nynnande.  

 

För Nils är däremot Som en våg den sång som ligger i det bekvämaste registret, där 
han har som mest styrka och massa i rösten. Efter att ha legat i ganska pressade 
lägen i de föregående sångerna innebär det visserligen att han kan vara mer 
avslappnad, vilket ju ligger i linje med sången karaktär. Men det är en annan sorts 
avslappning än originaltonarten innebär, och det är lätt att luras till att ta ut 
svängarna och dynamiken för mycket och därmed tappa en del av intimiteten.  
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Diskussion 

Min roll i processerna 

Att ge och ta 
Att jobba med romanser innebär ett samarbete mellan sångare och pianist, där båda 
parter är lika viktiga. Att betrakta sången som en solist och pianostämman som ett 
underställt komp är bara möjligt om man inte på allvar är medveten om vad 
konstformen verkligen innebär. I en artikel i The Guardian (2012) där flera 
ackompanjatörer intervjuas om sin yrkesroll, kan man läsa följande: 

 

”Iain Burnside, another seasoned accompanist, agrees. ”I always think of 
what my mentor, Eric Sams, said – that the whole song repertoire is a piano 
art form rather than a singer's. After all, the great Lieder and song composers 
were pianists.” This is a good point: think of Schubert, Schumann, Brahms, 
Wolf, Fauré and Debussy. ”Hardly any of them sang”, says Burnside. ”Once 
you've got that idea in your brain, it's hard to be comfortable with the idea 
that what you're doing is merely 'accompanying'.” And in Lieder, of course, 
it's the pianist who leads.” 

 

Det här tycker jag är ett väldigt fint sätt att se på saken, och jag håller verkligen 
med om att pianostämman alltid är central i romanser. Att arbeta med romanser 
innebär med andra ord en ständig dialog mellan sångare och pianist, där man ger 
och tar från varandra. Det är just det som jag tycker är det allra roligaste med 
kammarmusikaliska sammanhang- att få inspirera och inspireras av varandra. Även 
om jag i mitt eget övningsrum kan arbeta med en sång och bestämma mig för hur 
jag vill gestalta den, är det som ackompanjatör omöjligt att ensam bestämma hur 
slutresultatet kommer att bli. För så fort repetitionsprocessen börjar, tillkommer 
ytterligare en individ som också sätter sin prägel på tolkningen. Varje gång jag 
framför en sång innebär det nya förutsättningar utifrån sångarens individuella 
styrkor, svagheter och åsikter. Detta ställer flera olika krav på mig som 
ackompanjatör. Jag måste vara lyhörd och följsam, och snabbt kunna anpassa mig 
till situationen som gäller här och nu. Men det är också viktigt att jag redan från 
början har en tydlig bild av hur jag vill gestalta musiken och vad som är centralt för 
mig att uttrycka med texten och musiken. Detta, att anpassa sig utan att ge avkall 
på det personliga uttrycket, är en ständig utmaning för en ackompanjatör.  

 

Jag tror att Åsa och Nils uppskattar arbetet med romanser på samma sätt som jag 
gör, och eftersom vi alla tre drivs av att tillsammans försöka hitta kärnan i varje 
sång och vad vi vill säga med den har jag nästan alltid upplevt repetitionerna 
positiva och givande. Vi har haft en bra dialog, och vågat testa olika varianter och 
lösningar på olika frågeställningar som uppkommit.  

 

Att låta tolkningen ta tid 
Ofta i min yrkesroll är arbetsprocessen för att studera in ny musik ganska kort och 
intensiv. Många gånger får man som ackompanjatör en hög med musik som ska 
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göras på konsert inom en ganska snar framtid. Detta innebär självklart att man 
måste utveckla strategier för att snabbt kunna studera in ny musik, och på kort tid 
få fram det viktigaste i tolkningen. Nackdelen med ett sådant arbetssätt är att man 
inte hinner bottna i interpretationen. Det är inte alltid som jag hinner befästa 
tekniska svårigheter utan måste många gånger göra musiken på konserter utan att 
känna att jag till fullo behärskar materialet och kan vila i den vetskapen. Dessutom 
är tiden man hinner repetera tillsammans som sångare och pianist ofta begränsad. 
Vid dessa tillfällen saknar jag alltid tiden att kunna diskutera sig fram. Hur är 
texten i relation till musiken, går de emot eller förstärker varandra? Vad berättar 
faktiskt texten, vad vill poeten säga egentligen och vad betyder det för just oss? 
Hur kan vi relatera till sången för att på ett personligt och ärligt sätt kunna 
förmedla den till en publik? Om man arbetar under tidspress, tror jag risken är stor 
att man inte hinner skapa en gemensam tolkning. 

 

Jag valde därför att inte sätta som mål att ha med sångerna vid en specifik konsert, 
t.ex. min examenskonsert. Jag ville, och upplevde också att det blev så, att vi på så 
sätt kunde arbeta mer förutsättningslöst och att vi verkligen tog oss tid till att 
diskutera tolkningarna på djupet. Efter hand utkristalliserades också två olika mål 
för arbetet. Nils och jag arbetade enbart för det undersökande arbetets skull (och 
vårt eget höga nöje i att musicera tillsammans) eftersom vi kände att sångerna inte 
passade Nils röst tillräckligt bra för att göras som helhet på en konsert. Jag tycker 
dock att vårt arbete hjälpte till att belysa många viktiga frågor man kan komma att 
ställas inför i arbetet med romanser, och vi hade många givande diskussioner kring 
texterna och musiken som jag kommer kunna bära med mig i framtida tolkningar.  

 

För Åsa passar sångerna bättre, och under arbetets gång dök som sagt möjligheten 
upp att göra sångerna på en konsert redan i mars. Det kändes som ett bra delmål, 
och det var en sporre att arbeta mot. Eftersom vi båda tycker mycket om både 
musiken och texterna, och de passar bra in i det program vi kommer arbeta med 
under sommaren, är det nu dags för oss att ta upp sångerna igen. Det ska bli väldigt 
intressant att se vad som har hänt under de månader som vi låtit materialet vila och 
hur det kommer kännas att göra sångerna på nya konserter.  

 

Att vara lyhörd men samtidigt ta plats 
Att vara lyhörd tas ofta upp som en nyckelegenskap hos ackompanjatörer och 
kammarmusiker, men som t.ex. arbetet med Saliga väntan visade kan det ibland bli 
för mycket av det goda. Ska jag rannsaka mig själv är jag ibland för mån om att 
vara lyhörd och hjälpsam, och skulle därför behöva utveckla min instinkt att ta 
plats där det behövs och våga lita på att sångaren gör sin del av jobbet utan min 
hjälp. Det har varit en väldigt nyttig lärdom, och när jag insåg detta problem i just 
Saliga väntan var det många pusselbitar som föll på plats. 

 

Kommunikation 
”Mastering everything this book presents would count for nothing if a 
conversation backstage undermined someone’s confidence or if a chance 
remark in rehearsal implied lack of discretion or disrespect för one’s partner” 

(Katz, 2009, sid 279) 



23 

 

Ytterligare en balansgång man ofta ställs inför som ackompanjatör, men också i 
instrumentalensembler, handlar om kommunikation och pedagogik. Pianisten är 
ofta den som har tydligast överblick över musikens helhet. I instrumentala 
ensembler är den kanske viktigaste orsaken att pianisten ofta är den enda som 
spelar efter ett partitur, och därmed ser alla stämmor framför sig. I arbetet med 
sånger använder däremot både sångare och pianist samma noter. I dessa fall tror jag 
det i större utsträckning handlar om att man som pianist generellt sett har en större 
medvetenhet om harmonik och linjer. Inte för att sångare är sämre musiker. Jag 
menar bara att det är lättare att i ett tidigt skede av instuderingen få ett grepp om 
dessa saker då man som pianist spelar hela det harmoniska förloppet, istället för att 
enbart sjunga en melodistämma. I vissa fall spelar nog också gamla föreställningar 
in, de att sångstämman är ”solisten” medan pianot står för orkestreringen bakom, 
vilket gör att många sångare inte tränas i att fokusera på något annat än att själva 
producera en bra tonkvalitet och hålla reda på rätt uttal. Detta upplever jag dock 
inte med Åsa och Nils, de är lyssnande sångare som förstår pianots vikt i helheten. 
Men trots det kan jag ibland bli osäker på vad man ska ta upp och vid vilket tillfälle 
i repetitionsprocessen. Som pianist kan jag kanske uppleva att något parti får fel 
karaktär, det kanske blir för starkt eller ett crescendo kanske inte blir lika tydligt 
som jag hade förväntat mig. Tveksamheten i att ta upp det uppstår när jag 
misstänker att det har sångtekniska anledningar. Det musikaliska uttrycket måste få 
stå i fokus under repetitionerna, medan varje enskild musiker förväntas arbeta med 
de egna tekniska problemen på sin egna kammare. Att jobba med teknik som 
sångare innebär att bygga sitt eget instrument, och om man som medmusiker eller 
instuderare tar upp sångtekniska frågor är det lätt att trampa någon på tårna. Ibland 
märker jag att jag vill ta upp en rad saker i det musikaliska uttrycket, men om jag 
inte hejdar mig själv blir det så många saker på en och samma gång att jag mer 
känner mig som en lärare än en medmusiker. Det handlar också om att inte styra 
för mycket, om jag tar upp för många saker kanske jag blockerar möjligheten för 
mina kollegor att bidra med deras tolkningar och idéer. Denna balansgång mellan 
att vilja musikens bästa och vara öppen för andra synvinklar tror jag kommer vara 
central i min yrkesroll genom hela livet. Men jag är också övertygad om att ju fler 
musiker jag arbetar med och desto mer erfarenhet jag samlar på mig, desto lättare 
kommer det vara att göra avvägningarna på vad man ska fokusera på i 
repetitionsarbetet.  

 

Att jobba med text 
 

”Like me, many of my esteemed colleagues in collaboration admit being 
secret would-be singers.” 

(Katz, 2009, sid 7) 

 

Den största skillnaden mellan att jobba med sånger jämfört med instrumentalmusik 
är att det finns en text att förhålla sig till. Det finns med andra ord ett sorts facit på 
vad musiken handlar om, och det är upp till oss som utövare att förmedla texten på 
ett sådant sätt att publiken kan ta till sig historien. Men som jag försökt visa i 
beskrivningarna av de enskilda sångerna i detta arbete kan en och samma text 
tolkas på flera olika sätt.  
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Eftersom romanser är en kärlekshistoria mellan sång och piano, en relation där man 
ger och tar, är det inte så att man som pianist kan resonera ”Det är sångarens ansvar 
att publiken hör texten, jag sköter mitt”. En duktig ackompanjatör kan texten minst 
lika bra som sångaren, oavsett vilket språk man sjunger. Alla ackompanjatörer jag 
talat med, och samtliga böcker jag stött på i ämnet, ger samma uppmaning till 
pianister som ska spela en romans: Börja med texten, inte tonerna! Jag tror därför 
att de allra flesta av oss pianister som älskar att spela sånger har ett stort intresse 
för språk och text, och drivs av att vilja berätta en historia för sin publik. 

 

Hjärtats sånger har flera tydliga exempel på ställen där kompositören illustrerar 
detaljer ur texten i pianostämman. I den första sången förstärker pianostämman 
meningen ”blir det bara ljust omkring mig” genom en uppåtgående rörelse i höger 
handen, och i flera av sångerna finns harmoniska förändringar från dur till moll på 
ställen där texterna tar upp motsatser som från mörkt till ljust eller leva/dö. I andra 
sånger, som t.ex. Saliga väntan och Som en våg, representerar pianostämman 
snarare de underliggande känslorna hos diktaren. Bara genom att kunna texten kan 
jag uppleva de elementen när jag spelar sångerna. Om jag inte läst igenom Som en 
våg utan totalt ignorerat att dikten handlar om trygghet och närhet, hade jag kanske 
inte sett hur pianostämman illustrerar känslovågorna och hjärtats puls. Troligtvis 
hade jag tittat på notbilden och tänkt ”Kunde han inte kommit på något annat än tre 
fjärdedelar med ett förslag på andra slaget?” Jag hoppas och tror att en pianist som 
har en längtan och drivkraft att utgå från texten, som ständigt försöker vara 
medveten om hur ord och musiken hänger ihop och vill hitta sätt att uttrycka det i 
sitt spel, kan förmedla ytterligare dimensioner av romanser, än en pianist som 
enbart spelar tonerna rakt av, visserligen med helt rätt dynamik och frasering, men 
utan hänsyn till dikten. 

 

För mig är diskussionen runt texten, att i repetitionsrummet tillsammans vrida och 
vända på fraserna och orden och utforska vad de innebär för oss, ett av de roligaste 
elementen i att arbeta med romanser. I båda processerna med Hjärtats sånger har 
vi haft en dialog, vi har tillsammans letat efter det bästa sättet att förmedla 
relationen mellan dikt och musik. de Frumerie har verkligen utgått från orden i sina 
tonsättningar, och genom att fokusera på texten har vi hittat många nycklar till hur 
musiken ska uttryckas. Att ge sångaren tid till att lyfta fram vissa fraser och 
förstärka vissa ord är inte bara en möjlighet utan helt nödvändigt för mig som 
pianist när jag spelar dessa sånger. Ibland kan jag dock känna en frustration i att 
inte själv få säga orden. Det är möjligt att musikaliskt styra den man spela med i 
ganska stor utsträckning, det går att ”placera” sin medspelare rent timingmässigt 
med dynamik och frasering, man skapar en våg som den andre kan surfa på, utan 
att egentligen behöva vara medveten om vad som sker. Men hur gärna jag än skulle 
vilja, kan jag inte påverka hur en sångare uttalar ett visst ord just i stunden. Jag kan 
ge lite extra tid till att säga ordet ”doft” i frasen ”När bladen bredas ut och deras 
doft dig når” (Ur djupet av min själ, takt 21-23), men från pianot har jag bara ett 
anslag på varje ton, medan sångaren i det fallet kan utnyttja konsonanterna f och t 
för att få fram en onomatopoetisk känsla. När jag möter sångare som inte tar till 
vara på den möjligheten kan jag därför bli lite frustrerad. Jag brukar då försöka 
lyfta fram sådana detaljer när vi diskuterar texten, men ibland önskar jag att det 
fanns ett sätt att förmedla de från pianot, utan att använda ord. Katz (2009) skriver 
om inflection, (tonfall), och menar att man som pianist redan i det egna 



25 

övningsrummet under inlärningsfasen ska öva alla möjliga varianter av 
texttolkning och sätt att forma orden. För att få sångaren att utnyttja formandet av 
texten till högsta grad måste pianisten öva genom att läsa och sjunga texten 
samtidigt som man övar på pianostämman, och på det sättet bygga in en naturlig 
frasering redan från start. Kanske kan den här metoden utveckla mitt romansspel, 
och göra att jag upplever att jag i ännu större utsträckning kan vara med och bidra 
till texttolkningen. 

 

Trygghet i repetitionsrummet 
Flera gånger under den här repetitionsprocessen har jag slagits över vilken ynnest 
det är att i sitt arbete få diskutera stora frågor som kärlek, rädsla och osäkerhet på 
jobbet. Med utgångspunkt i lyriken och konsten får man som sångare och pianist en 
unik möjlighet att belysa frågor som man brottas med dagligen, men sällan sätter 
ord på i vanliga samtal. Men för att kunna bidra till en givande diskussion måste 
man också våga öppna sig och prata om ämnen som i många fall kan vara ganska 
personliga. Hjärtats sånger handlar om intimitet, att våga blotta sina känslor och 
olika uttryck av kärlek, och i våra övningsrum har diskussionerna handlat om allt 
ifrån olyckliga förälskelser till sex. Eftersom jag känner både Åsa och Nils sedan 
länge har det inte varit obekvämt på något sätt, vi har kunna ha en öppenhjärtig 
dialog utan bli generade eller känna oss utsatta. Jag kan inte veta hur en process 
tillsammans med någon som jag inte känner lika väl hade varit, kanske hade det 
varit svårt att ha samma sorts diskussioner. Men jag tror att det är viktigt att våga 
tala öppet om alla olika ämnen man stöter på i konsten, oavsett vilket sammanhang 
man är i. Det är ju inte sina privata åsikter eller berättelser man ska blotta, utan 
målet är att förhålla sig till textens betydelse utifrån ett sakligt perspektiv, men på 
ett så personligt sätt att det känns äkta och ärligt. I arbetet med en tonsatt dikt blir 
arbetsprocessen för musikerna liknande den för en skådespelare, man måste sätta 
texten i relation till sig själv, utan att för den sakens skull gå över gränsen till att 
själv bli för engagerad och privat. Jag tror därför att det är viktigt att man, både 
som sångare och pianist, är beredd att ta upp svåra och personliga ämnen i arbetet 
med lyrik, oavsett vilken relation man har till sina medarbetare. Bara om man som 
musiker vågar göra musiken personligt relevant, kan man förmedla en äkthet och 
ärlighet till publiken. 

 

De olika tolkningarna 

Tonarternas betydelse 
Ett element som det här projektet verkligen har öppnat mina öron för är tonartens 
betydelse för en sångs uttryck. Jag har alltid varit en notbunden musiker snarare än 
en gehörsspelare, och har jag fått en not framför mig har jag spelat den tonarten 
som står noterad utan att reflektera särskilt mycket över hur den låter i relation till 
någon annan tonart. Men då jag arbetat så pass ingående med varje sång i Hjärtats 
sånger i två tonarter har jag börjat lyssnat mer noggrant till hur tonarten påverkar 
sångens stämning och helhetsupplevelse. Efter några veckor började jag märka att 
om jag först spelat När du sluter mina ögon i originaltonarten, var det en väldigt 
stor omställning att sedan spela den en ton ner. Jag saknade helt enkelt de 
övertoner som den högre tonarten hade, och upplevde att pianostämman tappade 
lite av sin lyster i den lägre tonarten. Tack vare att jag började märka detta i de här 
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sångerna, har jag också gjort liknande iakttagelser av tonartens betydelse i andra 
sånger som jag transponerat.  

 

Kanske spelar tonarten även in i det faktum att jag och Nils ofta haft en lite 
vemodigare tolkning av sångerna än vad jag och Åsa haft, vars versioner jag ofta 
upplever som lite ljusare.  Den lägre tessituran och klangen i Nils röst, i 
kombination med att pianostämmorna blir djupare och lite tyngre, kan kanske göra 
att det är lättare att plocka fram smärtan i texterna och att diktarens känsla av att 
inte duga eller vara värd kärleken blir mer central. Versionerna med Åsa har ofta 
en positivare undertext, det finns snarare en glädje i att få älska och att kärleken 
påverkar diktarens liv i så stor grad. Kanske gör lystern i Åsas röst och tonarterna 
att det är lättare att fokusera på förundran över kärleken, och på den älskade som en 
ljusgestalt som påverkar allt omkring positivt.  

 

De olika tonarterna i sångerna har även gjort att jag börjat bli mer medveten om 
olika verktyg för att arbeta med balans och klang. När en sångs tonart ändras 
innebär det inte bara en förändring rent tekniskt i pianostämman, som tidigare 
beskrivits, utan även balansmässigt och klangligt. De lägre tonarterna blir 
automatiskt murrigare på pianot, och de kräver andra förhållningssätt för att skapa 
en fin ton och klang. Ju lägre på pianot något spelas, desto mindre pedal kan man 
tillåta sig att använda, eftersom strängarna är längre och skapar mer klang som 
vibrerar tillsammans och det snabbare blir grötigt. I de högre registren på 
klaviaturen dör tonen ut snabbare, och därför kan man använda mer pedal. Även 
balansen mellan sångare och piano påverkas beroende på vilken röst man arbetar 
med. En hög röst innebär att man kan plocka fram basstämmorna tydligare, för att 
skapa en botten och grund för sången att vila på. Samtidigt måste man vara 
försiktig med de högre registren, då sången ligger i samma register eller under 
pianostämmans höger hand. Sånger med en låg röst innebär självklart de motsatta 
förhållandena, basen får inte konkurrera för mycket med sångstämman i samma 
läge, medan diskanten i pianot kan hjälpa till att skapa lyster och skimmer till den 
gemensamma klangen. Det här är verktyg som jag börjat bli mer medveten om, och 
som jag hoppas kunna utveckla mycket mer för att bli en skickligare pianist.  

 

Opera vs romanser 
Åsa och Nils har ju inte bara olika rösttyper, utan använder också sina röster för 
skilda uttryck i sin vardag. Även om opera och romanser är två olika varianter av 
klassisk sång är röstidealen inte helt identiska.  

 

När du sjunger opera förväntas du i en stor lokal kunna höras över en full orkester. 
Projiceringen av rösten och att nå ut blir därför centralt, och när man skolar sin röst 
för opera försöker man därför tänja på gränserna och skapa en så kraftfull röst som 
möjligt. Romanser däremot framförs ofta i mindre lokaler, och det är bara ett annat 
instrument som skapar ljudet. Det finns därför utrymme för finare detaljer, och det 
är lättare att lyfta fram små skiftningar i text och musik.  

 

I våra processer har dessa olika synsätt haft viss betydelse. Nils har ibland upplevt 
att han behöver förminska sin röst för att passa in i romans-idealet. Det är en 
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föreställning som jag stött på hos många sångare och inte alltid delar. Visserligen 
behöver man inte ha lika stora nyanser, decibeltalen behöver inte vara lika höga för 
att höras i en lite lokal tillsammans med en flygel som över en full orkester. Men 
många, och kanske framförallt unga, sångare plockar inte bara ner storleken på 
nyanserna utan försöker göra om sin röst till något annat än den är. Risken blir då 
att man inte bara tappar ljudstyrka utan även styrfart, frasering och linjer.  

 

Med Åsa har svårigheten istället varit det motsatta. Genom åren vi har spelat 
tillsammans har vi blivit så vana vid det intima uttrycket att vi ibland måste våga ta 
ut svängarna mer. Åsa har ofta uppfattat det som att hon tar för mycket plats, eller 
att det blir för kraftfullt när hon verkligen tar ut ett forte, att hon då förlorar 
personligheten och intimiteten i tonen. Jag faller själv lätt in i ett tryggt och 
bekvämt spelsätt, där kontrasterna blir lite för utslätade. Utifrån upplever jag det 
dock som att vi båda måste våga ta plats och utmana våra gränser, och att det sällan 
blir för stark eller utanför uttryckets ramar.  

 

I grund och botten tror jag att båda sidorna av det här dilemmat handlar om vanor 
och vilka förväntningar man får med sig utifrån och under sin utbildning. Precis 
som det som pianist innebär andra svårigheter att spela romanser jämfört med ett 
klaverutdrag eller en pianosonat, är det delvis olika sångtekniska inställningar att 
sjunga en romans eller en operaaria. Det kräver därför övning och engagemang att 
kunna växla mellan dessa tekniker, och att hitta ett sätt att använda sin egen röst på 
ett trovärdigt sätt oavsett vilken genre man sjunger för tillfället.  

 

Slutligen… 
En utgångspunkt för det här arbetet var att belysa hur vi som musiker påverkar 
musiken vi framför genom hur vi tolkar text och musik. Jag ville också belysa det 
faktum att en pianist har en helt annan betydelse i arbetet med romanser än att bara 
”kompa”, att sångare och pianist är en enhet som måste samspela för att till fullo 
göra en romans rättvisa. Många gånger gör man en skillnad mellan kammarmusik, 
som traditionellt innebär en instrumentalensemble, och ackompanjemang, då man 
arbetar med romanser. Enligt mig är denna åtskillnad helt onödig, eftersom 
romanser innebär minst lika mycket samspel och dialog som exempelvis en 
pianotrio.  

 

Visst kan man lära sig en romans på två sidor på en timmes repetition som 
pianisten i inledningen menade. Och kanske ska man vara nöjd med att starta och 
sluta på samma gång, att ha ungefär samma uppfattning om tempo och nyanser, 
och som pianist lämna över ansvaret för att förmedla texten på sångaren. Jag tror 
inte att det är särskilt många sångare och pianister i Sverige idag som skulle kunna 
bli rika på att enbart arbeta med romanser. Ska arbetsbördan motsvara den 
ekonomiska vinst det ger kanske tiden inte räcker till för så mycket mer än en ytlig 
version som är korrekt och väl utförd, men inte särskilt djupgående. Men för mig 
kommer det aldrig vara nog. För mig innebär arbetet med romanser en unik 
blandning mellan kammarmusik, pianistisk skicklighet, musik och lyrik, berättande 
och musicerande. Därför vill jag gå in i varje liten sång och fras så ingående som 
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möjligt, för att i största möjliga utsträckning gör både tonsättaren och diktarens 
intentioner rättvisa, och på bästa förmedla sången till åhöraren.  

 

Jag har full förståelse för att inte alla pianister upplever samma tillfredsställelse i 
att vara ackompanjatör som jag gör. Man kommer trots allt inte få vara ensam 
längst fram i rampljuset, det är inte lika ärofullt som att vara solist och många 
gånger lägger man ner timmar på att finslipa detaljer som vare sig publik eller 
andra musiker uppmärksammar. Men å andra sidan behöver man aldrig känna sig 
ensam, man träffar ständigt nya människor som man inspireras och influeras av. 
Man får arbeta med fulländad musik, inte bara för ett röstfack eller en 
instrumentgrupp, utan repertoaren är oändlig och varierad. Yrket kräver en lång rad 
kunskaper, verktyg och erfarenhet, och några av de elementen har jag försökt sätta 
ord på för mig själv i detta arbete. Men jag inser också att det inte bara är 
hantverksmässiga kunskaper som krävs, utan även psykologiska och mentala, samt 
ett stort mått av tydlig kommunikation och social medvetenhet. Som avslutning vill 
jag därför citera en av de personer som verkligen höjde standarden för 
ackompanjatörer och som med sin skicklighet och långa erfarenhet bidrog till att 
höja yrkets status:  

 

”The ensemble pianist or the accompanist or the man ”at the piano”- to be 
first rate at his job does not need to be a superman. ”…” He does need to be a 
good pianist, he does need sensitive ears, and he does need a sensitive 
musical brain. Strangely enough, too, he does need in his chemical make-up, 
that repository of all human feeling, that source of poetry, fire, and romance, 
namely, a heart.” 

( Moore, 1943, sid 101) 
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