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Sammanfattning 

Det här arbetet behandlar Dominick Argentos sångcykel The Andrée Expedition, ett verk som 
beskriver den historiska händelse i slutet av 1800-talet då tre svenskar med hjälp av 
luftballong försökte bli de första någonsin att ta sig till Nordpolen. Arbetet beskriver och 
utforskar den konstnärliga processen, instuderingen och framförandet av verket. 
Utgångspunkten ligger i den del av förberedelsearbetet som har skett innan den textliga och 
musikaliska instuderingen har påbörjats: utforskande och sammanställning av information 
som beskriver de tre personerna Salomon August Andrée, Knut Frænkel och Nils Strindberg. 
Syftet med arbetet är att utforska hur denna förberedelseprocess har påverkat framförandet av 
verket.   

Efter genomförda efterforskningar i texter och litteratur som behandlar dessa tre historiska 
personer har en karaktärsanalys genomförts. Denna analys har sedan satts i relation till det 
komponerade verket och således kompositörens tillvägagångssätt att beskriva och gestalta 
karaktärerna. Genom att utgå från dessa två förutsättningar har en tolkning av verket 
utkristalliserat sig. 

Studien har lett till slutsatser om värdet i att inte bara låta sig påverkas av impulser från det 
faktiska verket som ska framföras. Utöver den text och musik som verket utgör så finns det en 
mängd källor som kan ge upphov till tankar och inspiration som sedan leder till en personlig 
tolkning och ett intressant framförande.    

 

 

 

Nyckelord: Dominick Argento, The Andrée Expedition, sångcykel, sång, baryton, 
karaktärstolkning, interpretation, Salomon August Andrée, Nils Strindberg, Knut Frænkel  
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1 Inledning och bakgrund  

Den 11 juli år 1897 gav sig tre svenskar iväg på en resa som ingen någonsin tidigare lyckats 
fullfölja. Med siktet styrt mot Arktis flög Salomon August Andrée, Nils Strindberg och Knut 
Frænkel iväg i vätgasballongen Örnen med ett enda mål: att sätta den svenska flaggan på 
Nordpolen. Efter deras avfärd var det aldrig någon som hörde av dem. 33 år senare hittas av 
misstag deras kvarlevor på Vitön, en ogästvänlig plats som stora delar av året är helt omöjlig 
att ta sig iland på. På platsen återfinns expeditionsmedlemmarnas dagböcker där det kommer 
fram att ballongen bara lyckades färdas i luften i två dygn, varefter den kraschade på isen. 
Efter detta återstod det för expeditionen att försöka ta sig tillbaka till fots.  

1.1 Bakgrund 

Den här texten kommer att handla om mitt konstnärliga arbete med sångcykeln The Andrée 
Expedition, ett verk för baryton och piano skrivet av den amerikanske kompositören 
Dominick Argento år 1980. 

Anledningen till att valet av verk föll på just detta berodde på flera olika anledningar. För 
det första visste jag att jag ville arbeta med någon typ av större verk, en sångcykel eller 
enpersons-opera, där det på något sätt går att se en karaktärsutveckling över tid och där man 
får en större och mer ingående bild av ett musikaliskt förlopp. Jag ville även välja en relativt 
modern komposition eftersom det är en genre som intresserar mig både musikaliskt men 
också utmanar mig som musiker. Dessutom innebär ett arbete med ett nytt verk att det inte 
finns lika många inspelningar och framföranden att jämföra sig själv och sin egen tolkning 
med. Till sist så kändes det angeläget att välja ett verk på engelska eller svenska för att den 
textliga aspekten skulle bli mer direkt och lättillgänglig, både för mig som utövare men 
också för publiken som ska lyssna på framförandet. Därför föll det slutgiltiga valet på just 
Argentos cykel, eftersom det uppfyller alla dessa krav.  

1.1.1 Vad är en sångcykel? 

En sångcykel är ett större verk bestående av flera sånger, menade att framföras efter 
varandra i en följd. Till skillnad från en opera är sångcykeln inte nödvändigtvis av 
scendramatisk karaktär, utan utgår ofta från poetiska texter som kompositören valt ut av en 
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eller flera diktare. Dessutom framförs sångcykler oftast av en enda sångare, med en pianist 
eller mindre kammarmusikalisk ensemble som ackompanjemang.  

1.1.2 Dominick Argento 

Dominick Argento är en amerikansk kompositör född 1927 i Pennsylvania. Han räknas som 
en av de mest framstående amerikanska tonsättarna, framförallt när det gäller vokalmusik 
och opera. Även om han också har fått stor uppmärksamhet för sin instrumentalmusik så 
ligger hans musikaliska utgångspunkt alltid i den mänskliga rösten, och det är den som ger 
honom de dramaturgiska impulser som genomsyrar alla hans kompositioner. (Boosey & 
Hawkes, 2012) 

Han tog tidigt sin examen i komposition vid Peabody Conservatory i Baltimore, varefter han 
för en period studerade i Florens i Italien. Efter att han återvänt till Peabody för studier på 
masternivå har han erhållit en mängd priser och utmärkelser för sina verk. (Minnesota 
Public Radio, 2002) 

Argneto beskrivs ofta som en romantiker när det gäller tonspråk och hans sätt att behandla 
det harmoniska förloppet. Han säger själv att han har ett stort intresse för människor, 
karaktärer och känslor (Minnesota Public Radio, 2002). Dessutom menar han att 
kompositörer kan delas in i två kategorier: de som anser att musikens yttersta funktion är det 
emotionella och de som anser att det är det intellektuella. Han räknar sig själv till den första 
kategorin. (Boosey & Hawkes, 2012) 

När det gäller val av texter så har han inga speciella preferenser eller krav. Enligt Argento 
själv så väljer han texter som han tycker passar till den musik som han skriver, snarare än att 
försöka anpassa sin musik till en text som i hans uppfattning inte passar hans musikaliska 
stil. För honom blir musiken en reflektion av det emotionella som väcks inom honom själv 
av texten. (Palmer 1983/1984) 

1.1.3 Verket 

The Andrée Expedition är en sångcykel bestående av 13 sånger, uppdelade i två delar. Den 
första delen heter Part one: In the air och utgörs av sångerna 1-6. Dessa sånger handlar om 
och beskriver expeditionens tid i luftballongen och allt som händer innan de kraschlandar på 
isen. Den andra delen heter Part two: On the ice och utgörs av sångerna 7-13, vilka 
behandlar deras resa till fots. I varje sångtitel anges vem av de tre karaktärerna som sången 
berättas av (mer om detta i avsnitt 1.1.4). Hela verket tar ungefär 40 minuter att framföra. 
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Part one: In the air 
1. Prologue (Frænkel) 
2. The balloon rises (Strindberg: Letter to Anna) 
3. Pride and ambition (Andrée: First journal) 
4. Dinner aloft (Strindberg: Letter to Anna) 
5. The unforeseen problem (Frænkel) 
6. The flight aborted (Andrée: First journal) 
 
Part two: On the ice 
7. Mishap with a sledge (Strindberg: Letter to Anna) 
8. The King’s jubilee (Andrée: First journal) 
9. Illness and drugs (Frænkel) 
10. Hallucinations (Andrée: First journal) 
11. Anna’s birthday (Strindberg: letter to Anna) 
12. Epilogue (Frænkel) 
13. Final words (Andrée: Second journal)  
 
Det tonala materialet i verket är relativt skiftande. Argento är en nu levande kompositör och 
rör sig fritt mellan olika klangbilder och i den här sångcykeln blandar han utan större besvär 
tonalitet med atonalitet och tolvtonsteknik, inte sällan i en och samma sång. Snabba 
skiftningar mellan sparsmakade minimalistiska atmosfärer och dramatiska utbrott resulterar i 
en välnyanserad palett av färger och uttrycksmetoder. 

1.1.4 Texterna 

 
Sångtexterna är på engelska och sammanställda och utvalda av kompositören själv. De är 
baserade på det textmaterial som återfanns vid expeditionens sista lägerplats på Vitön. 
Största delen av texten är baserad på Andrées och Strindbergs brev, dag- och loggböcker och 
är direkt tagna från dessa. Frænkel lämnade däremot inte efter sig något textmaterial, så 
texterna som beskriver honom utgår från det som hans expeditionskamrater har skrivit om 
honom.  
 
De texter som beskriver Andrée är tagna från hans första och andra dagbok. Han är 
expeditionens ledare och skriver noga ner allt som händer och vilka problem som 
expeditionen stöter på. Strindbergs texter utgörs helt och hållet av brev skrivna till hans 
fästmö Anna som väntar på honom hemma i Sverige. Eftersom Frænkel inte har något 
konkret textmaterial att utgå från har Argento valt att gestalta honom som en typ av berättare 
som läser ur och reflekterar över de andras texter. Hela verket utspelar sig på så sätt när både 
Andrée och Strindberg har dött och Frænkel är den enda som fortfarande är vid liv. Genom 
att läsa de andras texter återberättar han hela resan och alla missöden de råkat ut för. Med 
jämna mellanrum kommenterar han det som hans kamrater har skrivit genom att berätta hur 
det enligt honom egentligen gick till. Det är fortfarande inte helt bekräftat att det verkligen 
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var Frænkel som var den sista överlevande av de tre, utan det blir i det här fallet ett 
dramaturgiskt grepp från Argentos sida.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att beskriva och analysera min konstnärliga process med 
instuderingen och framförandet av Dominick Argentos sångcykel The Andrée Expedition. 
Efter genomfört arbete hoppas jag kunna se hur detta tillvägagångssätt har påverkat mina 
konstnärliga val när det gäller texthantering, karaktärsgestaltning och mitt sätt att föra det 
historiska förloppet framåt. 

Jag kommer inte att lägga fokus på den rent sångtekniska aspekten, utan snarare på hur jag 
som scenkonstnär gör mina val utifrån detta sätt att arbeta. 
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2 Förberedande arbete 

I vanliga fall söker man som musiker ofta efter inspiration och ledtrådar att använda sig av i 
det redan färdigkomponerade verket som man ska framföra. När man arbetar med att 
analysera kompositörens val av text, tonalitet, rytm, dynamik, etc. hoppas man kunna finna 
undertexter att använda sig av i sin tolkning. Genom att arbeta på ett annorlunda sätt, det vill 
säga genom att redan från början ha skapat mig en bild av handlingen och karaktärerna som 
verket The Andrée Expedition behandlar hoppas jag kunna lägga in mina egna bilder och 
undertexter i mitt framförande av sångcykeln.  

Ingången i instuderingsprocessen har varit att jag, innan själva inlärningen av text- 
respektive notmaterialet påbörjats, har gjort mig en klar bild av de karaktärer som jag som 
sångare ska gestalta i mitt framförande. Det förberedande arbetet som ligger till grund för 
min konstnärliga process utgörs av undersökningar och sammanställande av information om 
expeditionens tre medlemmar. Genom att läsa litteratur som tar upp den historiska händelsen 
har jag samlat stoff som verkar vara intressant gällande de tre personerna, för att sedan 
pussla ihop detta till en full karaktärsbild. När detta är sammanställt har jag valt att så 
objektivt som möjligt ta mig en titt på den samlade informationen. Vilka var dessa personer? 
Hur såg deras respektive bakgrunder ut? Hur kommer det sig att de till slut hamnade i detta 
sammanhang, och vilka är deras drivkrafter under expeditionen?  

Först när dessa frågor har besvarats har jag börjat det textliga och musikaliska arbetet.  

2.1 Salomon August Andrée 

Salomon August Andrée föddes den 18 oktober 1854 i Gränna där han levde sina första år 
tillsammans med sina föräldrar och sina sju syskon. Han började studera vid läroverket i 
Jönköping, men bara 14 år gammal bestämde han sig för att hoppa av studierna. Hans 
anledning var att han ville ägna sin tid åt väsentligheter och inte ödsla tid på saker som han 
aldrig skulle ha nytta av senare i livet. Därför flyttade han, med stöd från sin far, upp till 
Stockholm för att förbereda sig inför studier vid Teknologiska institutet, där han började 
som elev år 1871. Han blev snart uppmärksammad av både lärare och studiekamrater för sitt 
snabba huvud och för sitt stora engagemang i studierna. Efter sin examen fick Andrée 
tillfälle att göra en studieresa till Amerika, där han för första gången får tillfälle att bekanta 
sig med luftballongen som färdmedel och får ta del av kunskapen om hur man flyger en 
sådan. (Lundström, 1997, s. 7–8) 
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När Andrée var 28 år gammal fick han möjlighet att följa med som assistent på en 
forskningsresa till Spetsbergen, den största av öarna tillhörande ögruppen Svalbard. Hans 
uppgifter var relativt enkla. Dels var han ansvarig för vissa förberedande uträkningar för 
bland annat mängden fotogen som deltagarna skulle behöva, dels skulle han stanna inomhus 
under en månads tid för att möjliggöra undersökningar av hur bristen på dagsljus påverkar 
färgen på ansiktet. Dessvärre misslyckades Andrée med många av sina uppgifter. Detta 
resulterade inte bara i att forskarlaget inte hade tillräckligt med fotogen, utan också i att 
Andrée blev ganska illa omtyckt både under och efter resan. (Uusma, 2013, s. 26)  

Vidare fick Andrée en hög anställning vid Patentbyrån, något som han trivdes väldigt bra 
med. Hans åsikter och ställningstaganden vann med denna ställning stor respekt och 
inflytande, och han slapp anpassa sig till överordnade. Som en följd av detta blev han år 
1891 invald i Stockholms stadsfullmäktige, där han flitigt började försöka få igenom flera 
motioner. Dessvärre uppfattades hans idéer som alltför utopiska och han har svårt att få stöd. 
Detta ledde till att han inte blev nominerad till någon ny mandatperiod. (Lundström, 1997, s. 
11) 

Det står helt klart att Andrée var en inbiten tekniker. Han la all sin tillit i industrins 
utveckling och vidhöll att teknikens framfart skulle bidra till ett på många sätt förbättrat 
samhälle, inte minst socialt. Följande citat visar på hans höga tankar om teknologin, de 
mänskliga uppoffringarna som krävs för att uppnå resultat samt hans starka arbetsmoral. 

Det skall nu komma en tid, varunder vetenskapen blir långt efter tekniken. (Tänk 
på elektriciteten!) Tekniken tränger in i varje gömma och måste lösa problem, 
som vetenskapsmannen aldrig tänkt på. /…/ Var rädd om hälsan men ej om livet! 
/…/ Det finns enligt min mening i vår tid endast ett sätt att bibehålla tron på 
ideala strävanden och det är att själv idka dem. – S. A. Andrée (Andrée, 1978, s. 
13–15) 

2.2 Nils Strindberg 

Nils Strindberg var den yngsta av expeditionens medlemmar. Född 1872 var han inte mer än 
24 år under resan med luftballongen. Trots sin unga ålder, och trots att han ofta framstår som 
expeditionens känslomässigt vekaste deltagare, så var han en väldigt målmedveten student 
med gott tålamod. Detta passar sig utmärkt i forskarsammanhang där man ägnar sig år 
tidskrävande provtagningar, undersökande och dokumenterande. Han var elev vid 
Stockholms högskola och studerade fram till avfärden till Spetsbergen, utan tidigare 
erfarenhet utanför skolsalarna. Anledningarna till att han trots detta valdes ut till 
expeditionen var förmodligen hans stora popularitet bland skolans lärare, samt hans goda 
kunskaper inom fotografering. (Lundström, 1997, s. 36) 
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I samband med ett första försök till avfärd år 1896 fick Strindberg tillfälle att utföra analyser 
och beräkningar av ballongens bärkraft och hållfasthet tillsammans med Nils Ekholm, som 
från början var tänkt som expeditionens tredje medlem. Ekholm såg klart och tydlig en rad 
tekniska brister i ballongens struktur, varför han valde att hoppa av projektet. Han och 
många andra i Strindbergs närhet rådde även honom att avbryta sin medverkan. Efter dessa 
beräkningar stod det klart för de båda att ballongen hade avgörande brister, men av någon 
anledning väljer Strindberg att trots detta stanna kvar som expeditionsdeltagare. (Lundström, 
1997, s. 38) 

Under resans gång skriver Strindberg ett stort antal brev till Anna Charlier, sin fästmö som 
han lämnat kvar hemma i Stockholm. Efter det misslyckade uppstigningsförsöket år 1896 
och expeditionens medlemmar återvände till Sverige var han övertygad om att de vid nästa 
försök både skulle lyckas och återvänta oskadda. Förvissad om detta förlovade han sig i 
oktober med Anna. (Andrée, 1978, s. 19) 

Vid första lägerplatsen 

Ja min älskade, nu vet din Nils hvad det vill säga att gå på polarisen. Vid starten 
hade vi ett litet missöde. Då vi skulle öfver från vårt isflak med första kälken 
körde den på sned och kom i. Det var med svårighet vi lyckades klarera den. Jag 
klef i ned till knäna och i kälken så att den inte skulle sjunka. Andrée och 
Frænkel gingo öfver på det andra isflaket och slutligen lyckades vi få upp 
kälken. Men min säck som var på kälken är nog våt inuti, och där som jag har 
alla dina bref och porträtt. Ja det blir min dyrbaraste skatt i vinter. Ja kära du, 
hvad skall du väl tro nu i vinter. Det är min enda ängslan. – N. Strindberg 
(Uusma, 2013, s. 80) 

I detta brev som Strindberg skrivit till Anna blir det väldigt tydligt hur mycket han håller av 
henne som fästmö med tanke på hur mycket att är beredd att riskera för att inte förlora de 
föremål som han så starkt förknippar med henne. Dessutom står det klart att han oroar sig 
mycket över att hon ska behöva undra varför de inte återvänder hem.  

Vid en positionsbestämning den 2 augusti upptäcker Strindberg att de rör sig alldeles för 
långsamt framåt. Isen de går på driver norrut snabbare än de har hunnit gå åt söder. De ägnar 
all sin vakna tid åt att dra slädarna över isen, men de har inte kommit någon vart över huvud 
taget. Efter denna upptäckt slutar Nils att skriva till Anna. (Uusma, 2013, s. 92) 
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2.3 Knut Frænkel 

Knut Frænkel blir Nils Ekholms efterträdare efter avhoppet år 1896. Han var 27 år gammal 
när han valdes ut till att bli den nya deltagaren. Han var utbildad till civilingenjör och 
examinerades från Tekniska högskolan år 1896, så precis som Strindberg hade han inte 
hunnit med att skaffa sig speciellt mycket praktisk erfarenhet. Frænkel beskrivs som en 
friluftsmänniska med atletiska drag, och han uppskattade att vistas i naturen och ägnade sig 
gärna åt fjällvandringar. Som en följd av detta verkar hans motiv till deltagande i 
expeditionen skilja sig lite från de övrigas. Sökandet efter äventyr och spänning sägs vara 
det som ledde honom att söka platsen som Ekholms ersättare. Att sätta Sverige som första 
land på Nordpolen verkar inte intressera honom speciellt mycket. (Lundström, 1997, s. 39) 
 
Förutom sina intressen för natur och gymnastik hade Frænkel ett stort intresse för historia, 
särskilt intresserad var han av kung Karl XII. Med stor entusiasm ägnade han sig åt att 
studera krigshistoria och vid ett tillfälle skriver han: Jag läser vilda skildringar över Karl 
XII och hans karoliner, så att jag tror, att jag snart själv är en sådan. (Andrée, 1978, s. 19) 
Med detta intresse följde också en stark nationalism och rojalism. Faktum är att Frænkel 
egentligen hoppades på att bli militär, men på grund av en operation för ischias var han 
tvungen att överge sina planer. (Andrée, 1978, s. 19–20) 
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3 Tolkning av karaktärer och verk 

3.1 Karaktärerna 

Verket utgörs av tre karaktärer vars individuella historier och berättelser för handlingen 
framåt. De har alla unika egenskaper och drivkrafter som särskiljer dem, men också 
gemensamma drag och bakgrunder.  

Det unika i det här fallet är dock att karaktärerna i fråga i själva verket inte är den typ av 
karaktärer som man i vanlig scenkonst brukar använda sig av. De människor som verket 
behandlar är i grund och botten inte fiktiva personer utan historiska personer som har levt 
och upplevt verkets händelser på riktigt. Detta är något som man inledningsvis måste ta 
ställning till. Är det så att man måste behandla en sådan karaktär på ett särskilt vis? I och 
med att det finns så pass mycket information att hämta om dessa människor borde det ju i 
teorin gå att komma väldigt nära en sann och realistisk karaktärsbild. Faktum är ju att det är 
tre verkliga personer som gett upphov till detta musikaliska verk. Det är i detta fall möjligt 
att i ett inledande skede utgå från personen och inte verket, eftersom den objektiva 
informationen faktiskt finns att tillgå. Detta är ju något som oftast inte är möjligt när det 
gäller till exempel litterära gestalter som egentligen inte har någon bakgrund utöver den som 
möjligtvis beskrivs. Där finns karaktären enbart beskriven i verket, eftersom det är den enda 
värld som den lever i. I sådana fall får man själv undersöka det material som finns att tillgå 
och utifrån det skapa sig en bild som man i stor utsträckning faktiskt hittat på själv.  

Frågan är om dessa två tillvägagångssätt behöver utesluta varandra. Det är ju onekligen så 
att trots den starka verklighetsförankring som sångcykeln The Andrée Expedition har så är 
det utan tvekan ett scendramatiskt verk. Det finns en dramatisk linje som ska berättas för en 
publik, på en scen, på låtsas. Detta gör att man måste sätta berättandet i första rummet och 
att karaktärernas beteende och motiv för historien framåt. Detta motiverar att man kanske 
trots allt måste tillåta sig att framhäva vissa karaktärsdrag för att tydliggöra berättandet. På 
scen är mycket överdrivet, och så måste det också till viss mån vara för att budskapet ska nå 
fram. Med detta sagt är det fortfarande en unik tillgång med så mycket information om dessa 
tre personer, och det är information som ska användas för att skapa karaktärer som fungerar 
i Argentos sångcykel. 

Salomon August Andrée är expeditionens ledare och initiativtagare. Det är hans namn som 
är förknippat med hela händelsen och det är på honom alla förväntningar ligger. Han är den 
äldsta av de tre och även därför den största rollen att fylla. Genom att titta på hans bakgrund 
framgår det tydligt att han var en initiativtagare med stora ambitioner att ta sig uppåt i den 
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vetenskapliga hierarkin. Det står även klart att han till en början lyckades väl med detta och 
att han blev uppskattad och uppmärksammad av både familj och lärare. Han måste ha vuxit 
upp med höga förväntningar på sig, som han också lyckades leva upp till. Trots detta finns 
det exempel på att han, när han blev lite äldre, misslyckades med ett flertal uppgifter som 
han tog sig för. Detta måste ha slagit hårt mot en person som inte var speciellt van med 
motgångar, och kanske i Andrées fall ledde till en ökad drivkraft att lyckas med det han tog 
sig för och att vägra acceptera ett misslyckande.   

Nils Strindberg är den yngsta av expeditionens medlemmar. Det står klart att även han har 
fått mycket uppmärksamhet under sina år som student och att acceptera ett nederlag verkar 
inte finnas med på hans karta. Hos en så pass ung person finns det nog dessutom ett stort 
behov av att bevisa för både omvärlden och sig själv vad man går för, och det med en stor 
upptäckarlust och naivitet. Den naivitet och hunger efter framgång som han besitter tar sig 
tydligt uttryck i de brev som han skriver till sin fästmö Anna, han erkänner aldrig nederlag 
inför henne. Han är totalt uppslukad av att genomföra resan för att sedan återvända till sitt 
liv med sin älskade. Bara det faktum att han väljer att under resan skriva brev vittnar om 
hans totala övertygelse om att han kommer att kunna återvända. Hans drivkraft under 
expeditionen är utan tvekan att leva upp till de förväntningar som finns på honom och att 
komma tillbaka helskinnad till sin Anna. 

Den mest otydliga personen är Knut Frænkel som med väldigt kort varsel hoppar in som 
expeditionens tredje och sista medlem. Han har visserligen tydliga uppgifter som att mäta 
och föra anteckningar om de vädermässiga förhållandena, men hans egna motiv verkar vara 
ganska ovetenskapliga. Till skillnad från de andra två har han inte något speciellt att leva 
upp till när det gäller förväntningar från familj eller den övriga vetenskapliga världen. 
Snarare har han en inre längtan efter äventyr, och det är den som driver honom till att söka 
sig till det här sammanhanget. Det blir ett sätt för honom att förverkliga den ideologiska 
bakgrund som han har. Trots avsaknad av ädla motiv så verkar han vara den enda av 
expeditionens tre medlemmar som har de fysiska förutsättningar som krävs för att klara av 
resan.   

3.2 Verket 

3.2.1 Dramaturgisk utformning 

Bara genom att titta på hur Argento har valt att benämna sina 13 sånger kan man dra flera 
slutsatser. Till att börja med har han delat upp cykeln i två delar, en del som behandlar 
expeditionens tid i luften och en del som behandlar tiden på isen. Mellan dessa delar 
inträffar det mest centrala i hela cykeln: ballongen störtar. Med andra ord är det helt olika 
förutsättningar för de tre resenärerna i de respektive delarna. Dessutom kan man se att det 
finns tre olika typer av sånger. Vissa sånger sjungs av Frænkel, vissa av Strindberg och vissa 
av Andrée. När man tittar närmare på sångerna och hur texten är utformad så står det klart 
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och tydligt att det är Frænkel som berättar hela verket genom att läsa de andras texter och 
brev. Dessutom är det så att texterna till Frænkels sånger är skrivna på ett sådant sätt att allt 
han säger är en tillbakablick till något som redan har skett, medan Andrées och Strindbergs 
texter är i presens eftersom de är skrivna under resans gång. Detta pekar på att sångcykeln 
faktiskt utspelar sig när hela händelseförloppet är klart och Frænkel är ensam kvar.  

3.2.2 Frænkels sånger 

Mot bakgrunden av att Frænkel är den som faktiskt sjunger hela verket kan man alltså utgå 
från att han redan i första sången vet hur det kommer att sluta. Eftersom han har varit med 
om alla händelser utgör hans sånger ”nutiden” i vilket verket egentligen utspelar sig, och de 
andra sångerna blir som tillbakablickar till det som redan hänt.  

Totalt är det fyra av verkets tretton sånger som tillhör Frænkel. De är jämnt fördelade över 
verket och utgör både en slags inledning och avslutning (1. Prologue samt 12. Epilogue) 
bortsett från cykelns sista sång (13. Final words) som sjungs av Andrée. Dessa två sånger 
ramar in hela verket både på grund av sin placering och av de många gemensamma 
musikaliska element de har.  

 

Prologue, takt 1 (Argento, 1983) 

 

Epilogue, takt 1 (Argento, 1983) 
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Vid den tolfte sångens början är det som om man är tillbaka vid första sången igen, vilket ju 
också stämmer rent dramaturgiskt eftersom Frænkel fortfarande befinner sig ensam kvar på 
Vitön, utan att särskilt mycket tid egentligen har förflutit. De andra två sångerna (5. The 
unforeseen problem och 9. Illness and drugs) blir mer som Frænkels reaktion på de sånger 
som under cykelns gång sjungs av Andrée och Strindberg. I båda sångerna bryter han ner 
den romantiserade bild som byggts upp i sångerna som varit precis innan. Sång nummer 5. 
The unforeseen problem är en reaktion på 4. Dinner aloft där Strindberg har målat upp en 
fantastisk bild av alla måltider som de tre får förtära under resan. Frænkels första textrader 
lyder ”Indeed, it was a very good meal, Anna. But your fiancé neglected to mention that it 
was consumed under -- what Andrée called: trying circumstances”, efter vilket att fortsätter 
att berätta om den svåra situation som de i själva verket befann sig i. På samma sätt raserar 
9. Illness and drugs den stolta och uppsluppna bild som målats upp av Andrée i 8. The 
King’s jubilee. 
 
Rent kompositionsmässigt är det som att Frænkels sånger är friare och mer recitativiska, det 
vill säga mer talspråksmässiga, än de övrigas. Detta förstärker känslan av att det är dessa 
sånger som faktiskt utgör nutiden i cykeln. Det är ingen fantasibild eller tillbakablick som 
gestaltas. Detta gör att sångaren i dessa sånger kan vara totalt närvarande i kontakten mot 
publiken eftersom det är ett direkt berättande som det handlar om. 

3.2.3 Strindbergs sånger 

Texterna till Strindbergs sånger är hämtade ur de brev som han skrev till sin fästmö Anna. 
Det är med andra ord tydligt att texterna enbart var ämnade att läsas av henne, något som 
Strindberg själv förstås var väl medveten om. Denna förutsättning gör att man kan anta att 
han kanske inte är helt sanningsenlig i det han skriver eftersom han vill hålla fast vid tanken 
på att han kommer återvända till henne. En intressant aspekt är dock att breven förstås aldrig 
hade någon som helst möjlighet att nå henne under expeditionens gång utan först när de har 
kommit tillbaka till Sverige. Kanske blev Strindbergs brevskrivande därför mer ett sätt för 
honom att hålla sitt eget mod uppe snarare än hennes.  

Strindberg har, precis som Frænkel, fyra sånger som representerar honom. Generellt har de 
en väldigt livlig och sprudlande karaktär, både i sång- och pianostämman. I den första av 
sina sånger (2. The balloon rises) berättar han för Anna om själva uppstigandet med 
ballongen, och den sprudlande glädje som det innebar. Sången är full av den förväntan som 
utan tvekan finns hos Strindberg som karaktär, och det går att tolka in en viss rastlöshet i 
sången.  
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The balloon rises, takt 4-5 (Argento, 1983) 

 

I Strinbergs nästa sång (4. Dinner aloft) möts vi av en liknande atmosfär, där han beskriver 
de fantastiska måltider som de får äta under resans gång. Han är tveklöst både stolt och glad 
över alla maträtter som han målar upp. Här ges verkligen uttryck för den ungdomliga 
naiviteten som han besitter.  

 

Dinner aloft, takt 1-3 (Argento, 1983) 

 

Sång nummer 7. Mishap with a sledge är den första sången i verkets andra del och beskriver 
de händelser som utspelar sig efter att expeditionen landat på isen. Här är musikens karaktär 
inte alls lika sprudlande som i de tidigare sångerna utan har en mer eftertänksam känsla. 
Mellan sång- och pianostämman pågår ett slags växelspel där pianisten kommenterar och 
nästan hånar de naiva tankar som Strindberg ger uttryck för. Trots detta finns utan tvekan 
samma positiva attityd kvar rent textligt. I den här sången skriver Strindberg hur han med 
stor svårighet lyckats rädda en av slädarna som de drar efter sig från att halka ner i det 
iskalla vattnet. I släden finns alla blev som han skrivit till Anna och hennes porträtt.  
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Mishap with a sledge, takt 4-6 (Argento, 1983) 

 

I Strindbergs sista sång (11. Anna’s birthday) är han utan tvekan totalt utmattad av den långa 
vandringen som expeditionen har gått igenom. Musiken är släpig men väldigt tonal, vilket 
ger känslan av total utmattning. Trots detta har texten kvar samma positiva attityd som man 
möter i de tidigare sångerna. Han berättar visserligen för Anna hur trött han är, men han 
skriver också att hon ska veta att han är vid utmärkt hälsa. Han tillåter sig inte 
överhuvudtaget att erkänna det dåliga skick de befinner sig i.  

 

Anna’s birthday, takt 1-3 (Argento, 1983) 

 

Rent musikaliskt finns det en tydlig progression i Strindbergs sånger, som går från 
sprudlande glädje till total utmattning. Texterna behåller dock genomgående samma 
övertygelse om att han ska kunna återvända till sin Anna. Detta resulterar i en väldigt 
gripande motsättning där musiken säger en sak och texten säger en annan.   
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3.2.4 Andrées sånger 

Andrée är den karaktär som har flest sånger i cykeln, totalt fem stycken. Första gången vi får 
möta honom är i cykelns tredje sång, 3. Pride and ambition, där han beskriver men också 
ifrågasätter de motiv som han egentligen har med expeditionen. Ballongen har precis lyft 
och glider stadigt över det stilla islandskapet, vilket gestaltas i en långsamt glidande 
pianostämma.  

 

Pride and ambition, takt 1-2 (Argento 1983) 

 

Det finns utan tvekan en stolthet i Andrées ord, men det finns också spår av det tunga ansvar 
som vilar på hans axlar. Hans nästa sång är 6. The flight aborted, som på ett sätt utgör hela 
verkets dramatiska höjdpunkt eftersom det är i denna sång ballongen kraschar på isen. Här 
är musiken väldigt orolig och totalt utan harmoniskt fotfäste. Trots detta är texten väldigt 
konkret och saklig. Denna kombination gör att man får ge uttryck för den dubbelhet som på 
något sätt ryms i Andrée, en djup oro kombinerad med den totala drivkraften att lyckas med 
sina vetenskapliga uppgifter. På samma sätt kan man analysera den musikaliska och textliga 
motsättningen som finns i 8. The King’s jubilee. Sången inleds av ett isande svagt pianoparti 
som sakta men säkert växer och utvecklas till ett stolt och uttrycksfullt fortissimo. Ruset 
kulminerar i ett citat ur den svenska nationalsången Du gamla du fria, komponerat helt 
tonalt, varefter ett lugn infinner sig på nytt. Med textraderna Ack jag vill leva, jag vill dö i 
Norden är det som att Andrées sanna sinnesstämning lyser igenom och insikten om det 
grymma öde som ligger framför dem slår honom med full kraft. Den sista bild som målas 
upp av Andrée är i sång nummer 10. Hallucinations, där han beskriver alla de fantastiska 
syner han ser framför sig efter att han som sista utväg börjat använda opium för att kunna 
hantera sin fysiska utmattning. Därmed finns det ingen möjlighet att gestalta ett slutgiltigt 
misslyckande från hans sida eftersom han är totalt uppslukad av ruset. Detta bidrar till bilden 
av honom som totalt ignorant gällande den rådande situationen.   
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4 Slutsatser 

Under nästan sju månader har Salomon August Andrée, Knut Frænkel och Nils Strindberg 
på något sätt varit närvarande i mitt liv. Formatet och intensitetsgraden har varierat mycket. 
Det har handlat om att grotta ner sig i böcker, dagböcker och brev som beskriver dessa tre 
svenskars livsöden och de fruktansvärda prövningar de har fått utså. Det har handlat om att 
studera in, öva på och repetera sångcykeln The Andrée Expedition. Men allra mest har det 
handlat om att dagligen ha dem i bakhuvudet, ofta närvarande i mina vardagstankar.  

Innan jag började min instuderingsprocess med The Andrée Expedition tyckte jag mig ha en 
väldigt klar bild över vilka jag tyckte att dessa tre personer var. Jag hade läst på om och 
sammanställt information som beskriver expeditionens medlemmar. Framför mig såg jag tre 
ganska tydliga gestalter, nästan stereotyper, som tillsammans skulle utgöra min version av 
verket. Andrée som är den stolta, starka och orubbliga ledargestalten. Med blicken fäst på 
målet är han fast beslutad att lyckas med den prövning som ålagts honom. Den väldigt unga 
Strindberg som, med stor entusiasm och hunger efter att visa vad han går för, kastar sig ut i 
världen. Hemma väntar hans stora kärlek som han snart ska få återvända till, och han är fylld 
av lust och längtan till henne. Och till sist Frænkel, expeditionens atlet, en orolig och rastlös 
själ som alltid söker efter nästa äventyr och nya utmaningar. Han vill bevisa att han kan 
uppnå de storartade drömmar som tidigare berövats honom.  

Till en början gick det väldigt lätt att arbeta med denna schablonartade bild. Faktum är att 
både texterna och musiken i väldigt stor utsträckning går att passa ihop med dessa 
karaktärsbeskrivningar. Men ju längre arbetet fortskred desto mer insåg jag att utformningen 
av verket i sig förstås också spelade in i hur jag gjorde mina val när det gäller gestaltningen 
av de tre expeditionsmedlemmarna.  

Faktum är att sångcykeln beskriver två tidsförlopp. Dels beskrivs de händelser som utspelar 
sig från att ballongen lyfter från Spetsbergen, expeditionens tid i luften, kraschlandningen på 
isen, och deras vandring till fots till dess att Andrée och Strindberg har dött. Men verket 
beskriver också ett kortare tidsförlopp, nämligen den tid då Frænkel är själv kvar vid 
expeditionens sista lägerplats och reflekterar och beskriver det som redan har hänt. Denna 
insikt innebar att mina sätt att behandla de olika karaktärerna skiljer sig en aning åt. Andrée 
och Strindberg befinner sig mitt upp i den förväntan och hoppfullhet som hör expeditionen 
till, och det går att använda sig av många av de personlighetsdrag som jag tidigare har 
redogjort för. Frænkel däremot har ju redan erfarit alla de hemskheter som de tre utsattes för, 
och kan således gestaltas mycket mer bittert och uppgiven. Detta fann jag var ett utmärkt 
tillvägagångssätt för att hitta en känslomässig dynamik i verket. Blandningen mellan hoppet 
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och kämpaglöden som kan läggas in hos Andrée och Strindberg och den totala känslan av 
ensamhet och misslyckande hos Frænkel gör att man ständigt blir påmind om hur det hela 
faktiskt kommer att sluta. Vetskapen om det gör dessutom verkets ljuspunkter så oändligt 
mycket mer gripande. 
 
Det står uppenbart att mitt val av tillvägagångssätt när det gäller bakgrundsarbetet med The 
Andrée Expedition har påverkat resten av arbetet och framförandet av sångcykeln. Det har 
medvetandegjort min tankeprocess med karaktärsgestaltningen av den anledning att jag inte 
bara har gått på de intuitiva impulser som jag fått från texten och musiken. På ett sätt kan 
man säga att jag har intellektualiserat processen eftersom jag i stor utsträckning har använt 
mig av vad man skulle kunna kalla för en originalkälla, nämligen information som behandlar 
de verkliga personer som verket beskriver. Även om det i många fall inte har varit svårt att 
föra in mina bilder i den ram som verket utgör har det gjort att jag har kunnat använda mig 
av medel och impulser som inte kommer från kompositören.  
 

4.1 Förslag till fortsatt arbete   

Man kan utan tvekan hävda att The Andrée Expedition är ett verk av scendramatisk karaktär. 
Texterna är inte av poetisk form som så ofta annars när det gäller just sångcykler. Detta gör 
att man kan fundera över hur pass långt man kan gå ifrån ett klassiskt konsertant 
framförande. En intressant sak att utforska skulle kunna vara att göra en helt och hållet 
scenisk uppsättning. I ett sådant fall skulle man också kunna utforska möjligheten att vara 
tre sångare istället för en, där varje sångare utgör varsin expeditionsmedlem, och se vilka 
effekter det skulle få på tolkningen och framförandet. 

En annan sak som skulle kunna behandla är vilken typ av musik som man kan komplettera 
The Andrée Expedition med i en konsertsituation. Verket i sig är 40 minuter vilket 
egentligen är lite för kort för ett kvällskonsertprogram. Musiken är dock väldigt utmanande 
både vokalt men även för pianisten vilket gör att det för många skulle vara problematiskt att 
komplettera med annan vokalrepertoar. Dessutom utgör verket en sådan otvivelaktig helhet 
att det skulle kännas konstigt att framföra något annat efteråt.  
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