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Sammanfattning
Detta examensarbete behandlar min instudering av sångcykeln The House of Life, med dikt av
Dante Gabriel Rossetti och musik av Ralph Vaughan Williams, med hjälp av en specifik
övningsmetod; ett så kallat randomised practice schedule. Den teoretiska bakgrunden
innefattar kortfattade biografier om textförfattaren, tonsättaren och den valda metoden.
Metodkapitlet behandlar mitt tillvägagångssätt vid instudering. I de nästföljande resultat- och
diskussionskapitlen presenteras tolkningar av text och musik, samt reflektioner över
instuderingsmetoden och –processen.
Den valda instuderingsmetoden har överlag varit effektiv, och samtidigt krävande på ett
mentalt plan. Vid tillämpning av metoden gjordes vissa avvikelser ifrån den ursprungliga
planen, vilka tas upp i resultatkapitlet. Genom metoden har en stark anknytning skapats till
det textliga materialet, som sedan kunnat stödja och underlätta tolkningsprocessen och även
den musikaliska inlärningen.
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Inledning

I mitt musikaliska liv har jag, som säkert många andra, upplevt en metodlöshet och en
vilsenhet när det kommer till att studera in ny musik. Om någon frågat hur jag gör vid
nyinlärning är det först sedan ett år eller två som jag på allvar kunnat berätta om något
konkret och återkommande i mitt tillvägagångssätt. Detta springer i sin tur ur min första
erfarenhet av ihållande och handikappande röstproblem. När detta drabbade mig blev det
nödvändigt att hitta nya övningssätt, eftersom min dittills ostrukturerade och ogenomtänkta
metodik bara spädde på mina röstliga problem. Efter att ha hittat och läst artikeln Why the
Progress You Make in the Practice Room Seems to Disappear Overnight (Kageyama 2013)
förändrade jag mina övningsvanor drastiskt under de kommande sex månaderna. Generellt
gick min övningsmetodik ifrån långa, repetitiva sessioner till betydligt kortare, mer
omväxlande och fokuserade sådana. Genom denna förändring återställdes och förbättrades
min rösthälsa och -funktion. Utifrån dessa erfarenheter vill jag nu applicera samma metodik,
men denna gång med ett uttalat fokus på instudering och interpretation av nytt material. Valet
av instuderingsobjekt föll så småningom på sångcykeln The House of Life, med text av Dante
Gabriel Rossetti och tonsatt av Ralph Vaughan Williams. Bakom detta val låg dels en
förkärlek för Ralph Vaughan Williams musik, sprungen ur många timmars lyssnande till
Vaughan Williams sångcykel Songs of Travel. Det andra motivet till valet av cykel var att
detta arbete hade ett uttalat fokus på att prova ut en övningsmetod för nyinstudering, och det
föll sig då självklart att ta sig an den sångcykel som (undantaget sången Silent Noon) var helt
okänd för mig sedan innan.
Arbetets disposition är i alla avseenden tänkt att vara kronologisk, och därmed tar
bakgrundskapitlet sin början med Dante Gabriel Rossetti, författaren bakom diktcykeln The
House of Life. Detta av den enkla anledning att Rossetti är först född, och därtill ursprunget
till allt som rör det valda materialet. Därefter följer en presentation av Vaughan Williams,
följt av en kortfattad genomgång av The House of Life ur ett litterärt och musikaliskt
perspektiv. Den instuderingsmetod jag valt att prova behandlas i det nästföljande
metodkapitlet. Resultatkapitlet behandlar resultatet av interpretationsprocessen och
övningsmetoden, och följs av en slutreflektion rörande dessa.
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1.1

Bakgrund

Följande bakgrund består av kortfattade biografier om poeten Dante Gabriel Rossetti och
tonsättaren Ralph Vaughan Williams, samt en genomgång av diktcykeln respektive
sångcykeln The House of Life.
1.1.1 Dante Gabriel Rossetti
Dante Gabriel Rossetti föddes den 12 maj 1828 i London, son till Gabriele Rossetti och
Frances Mary Lavinia Polidori. Fadern flydde av politiska skäl från Neapel där han var
museiintendent och poet, till London. Väl där blev fadern yrkesverksam som professor i
italienska vid King’s College och träffade även Frances, Dante Gabriels mor (Rossetti 1911).
Dante Gabriel själv var såväl målare som poet. Han påbörjade formella studier i målning vid
the Royal Academy men avbröt dem på eget bevåg och startade år 1848 en rörelse och grupp
som kallade sig The Pre-Raphaelite Brotherhood – en revolt mot dåtidens konstnärliga
skolning (Rossetti 1911). Tisdel (1917) beskriver 1850-talet som en svår tid för Rossetti då
hans målningar var svårsålda och hans tekniska hantverksnivå hindrade hans uttryck. Enligt
Tisdel uppstod då också problem kopplade till hans dubbla konstnärskap som målare och
poet:
He was distracted, too, by the double interest of painting and poetry. He found himself writing verse
when he felt that he ought to be struggling with his painting, and yet neither art was able to put money
in his purse. (Tisdel 1917, s. 270—271)

Det var omkring den här tiden, närmare bestämt 1850, som Dante Gabriel träffade sin
blivande fru, Elisabeth Siddal (Tisdel 1917). De var förlovade en längre tid och gifte sig först
1860, och endast två år senare dog Elizabeth. Rossetti drabbades svårt av sorgen och begravde
inte bara sin hustru utan med henne också en ofullständig volym med dikter, som ett offer till
hennes minne. Han beslutade sig dock långt senare (år 1869) för att få materialet uppgrävt och
återbördat, och gav ut det under titeln Poems året därpå. Verket fick enligt brodern William
Michael god kritik och uppskattning (Rossetti, 1911). Saker tog dock en annan vändning när
en recensent, Robert Buchanan, publicerade en mycket kritisk artikel om Rossettis diktning i
Poems. Artikeln hade titeln The Fleshly School of Poetry, vilket kan översättas ungefärligt till
Den köttsliga poesins skola och riktade kritik mot vad som ansågs vara dessa låga moral och
ton. Detta grundade sig på att ett flertal av dikterna rörde sex och kärlekens fysiska sidor,
något som Tisdel (1917) tror kan ha uppfattats som överdrivet öppenhjärtligt för ett mer
tillknäppt, typiskt engelskt sinnelag. När artikeln dessutom trycktes upp som pamflett kom
Dante Gabriel enligt William Michael att ta mycket illa vid sig, och detta föranledde enligt
brodern en negativ personlighetsförändring hos honom; han lade sig till med “... en
överdriven känslighet och ett tungsint grubblande” (Rossetti, 1911, s. 10) [min övers.]. I
kombination med detta led Rossetti av försämrad syn, depression, missbruk och sömnbrist.
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Han drabbades av sjukdom under 1872 och isolerade sig mer och mer efter detta. Rossetti
hann ge ut ännu en diktutgåva, Ballads and Sonnets, år 1881 innan han slutligen gick bort i
december år 1882 (Rossetti 1911).

1.1.2 Ralph Vaughan Williams (1872—1958)
Ralph Vaughan Williams kan ses som Englands viktigaste kompositör i sin generation, och
hade överhuvudtaget en central roll i att återuppväcka intresset för engelsk musik under 1900talet (Ottaway 2001). Vaughan Williams uppmuntrades i ett tidigt skede att ägna sig åt musik,
och fick undervisning i såväl piano som musikteori av en släkting. Under de tidiga skolåren
fick han fortsättningsvis undervisning i ett flertal instrument, men ska tidigt ha visat en
dragning mot att komponera musik (ibid.). Musikstudierna fortsatte och han studerade
komposition vid The Royal College of Music i två år och i tre år vid Trinity College, där han
även studerade historia. Utvecklingen gick dock långsamt och han studerade därför ett extra
år vid The Royal College of Music, och gick även som lärling för Maurice Ravel och Max
Bruch i Paris respektive Berlin. Vaughan Williams kom dock att vända sig till den engelska
folksången som inspirationskälla. Detta tog sig uttryck utöver hans eget komponerande; en av
hans stora professionella gärningar var som samlare av folksånger och totalt samlade han in
cirka 800 stycken (ibid.).
Vaughan Williams skrev musik i många olika format, små som stora, och hade en
medvetenhet om musikens betydelse i dess olika sammanhang samt ett intresse för musikens
sociala aspekter. Han deltog i många olika musikaliska sammanhang och på vitt skilda nivåer
— en spännvidd som också kan ses i hans kompositioner, som omfattade såväl det simpla
som det komplexa (Ottaway 2001). Överhuvudtaget hann Vaughan Williams med att skaffa
sig yrkeserfarenhet på många plan och positioner. Ett av hans mest långvariga engagemang
inleddes år 1905 med tjänsten som chefsdirigent vid musikfestivalen i Leith Hill, och kom att
vara ända till och med år 1948. Omkring år 1910 hade han redan varit aktiv som bland annat
föreläsare, musikskribent, författare och kyrkoorganist (ibid.).
Vaughan Williams verksamhet kan delas in i fem övergripande perioder som karaktäriseras av
generella kännetecken och mönster i hans komponerande. Cykeln The House of Life gavs ut
år 1903 och tillhör då vad som refereras till som Vaughan Williams första period; tiden innan
och fram till år 1908. Denna period dominerades av vokalmusik i högre grad än någon av de
efterföljande perioderna. Under denna tid skriver Vaughan Williams också sångcykeln Songs
of Travel och On Wenlock Edge (Ottaway 2001). Utöver dessa komponerade Vaughan
Williams ännu en sångcykel baserad på dikter av Dante Gabriel Rossetti, Willow-Wood, som
enligt The Cambridge Companion to Vaughan Williams (Frogley & Thomson 2013) gavs ut
år 1909. Vaughan Williams tonsatte även ett flertal dikter skrivna av Dante Gabriels syster,
Christina Rossetti. Att Vaughan Williams valde att tonsätta såpass många av Dante Gabriels
dikter kan ha berott på influenser han fått från en grupp kompositörer, kallade
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Frankfurtgruppen, som hade en förkärlek för denna typ av poesi (ibid.).
Vaughan Williams mottog under sin karriär många utmärkelser för sina musikaliska
gärningar, däribland doktorsutnämningar vid ett flertal brittiska universitet samt tre medaljer
(Ottaway 2001). År 1937 tilldelades han även Hamburg universitets Shakespeare-pris och tog
emot det med anmärkningen att han inte stödde, utan motarbetade den rådande tyska regimen.
Under efterkrigstiden kom hans fjärde, femte och sjätte symfoni att förknippas med vissa
undermeningar och nästan profetiska budskap som Vaughan Williams misstyckte med. Detta
till trots blev den sjätte symfonin ett tidstecken för just efterkrigstiden och spelades 100
gånger mellan åren 1948-1950, en popularitet som vid den tiden bara överträffats av ett annat
symfoniskt verk; Elgars första symfoni. Vaughan Williams var fortsatt aktiv under de sista
åren av sitt liv, både som kompositör och konsert- och festivalbesökare (ibid.).

1.1.3 The House of Life
Efter Dante Gabriels död skrev hans bror William Michael en text om The House of Life i
syfte att klargöra Dante Gabriels poesi och något av dess innebörd, eftersom den ansågs
svårtolkad av många. Enligt brodern övervägde Dante Gabriel vid en tidpunkt att själv skriva
en sådan exposé över The House of Life, vilket dock aldrig blev av (Rossetti 1889). En annan
kritik som framfördes var att cykeln var bristande i sammanhang och koppling mellan de
enskilda dikterna; att dessa inte hängde ihop på ett tydligt sätt sinsemellan. Brodern besvarar
denna kritik med att Dante Gabriel skrev sonetterna huvudsakligen på en incidentmässig
basis; antingen till följd av något känslotillstånd eller någon specifik händelse. Han menar att
samlingen i stort kan ses och förstås som en nedteckning av Dantes känsloliv, erfarenheter
och syn på olika livsfrågor. Vidare menar brodern att det inte fanns någon uttalad tanke eller
ambition från Dante Gabriels sida att göra en helt sammansvetsad diktsamling. Däremot var
samlingen påbörjad innan alla sonetter var färdigställda; i ett kapitel i en utgåva år 1870 fanns
nämligen ett kapitel med rubriken Sonnets and Songs toward a Work to be entitled The House
of Life. Den kompletta diktsamlingen gavs inte ut i slutgiltigt skick förrän 1881, och med
detta i åtanke kan det nog med säkerhet sägas att den inte helt och hållet var ett efterhandsverk
(ibid).
Frederick M. Tisdel (1917) kan genom sina efterforskningar kring The House of Life visa att
skrivandet av sonetterna i samlingen pågick med olika frekvens mellan år 1847 till och med
1881. Han menar vidare att det är svårt att fastställa när de olika dikterna skrivits och att deras
ordning i samlingen inte är kronologisk; endast delar av cykeln har kunnat dateras med
säkerhet. Tisdel (1917) teoretiserar dock om övriga dikters tillkomstår mot bakgrund av att
brodern William Michael beskrev Dante Gabriels skrivande som drivet av händelser och
känslotillstånd. Utifrån detta menar Tisdel (1917) exempelvis att dikten Death-in-Love kan ha
varit en föraning från poetens sida om hans hustrus stundande död; ett öde som enligt Tisdel
skall ha förebådats redan år 1854. Tisdel anger därför detta som det troliga tillkomståret. Att
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så skulle vara fallet kan man dock resonera vidare om eftersom dikten fanns inkluderad i 1869
års (ofärdiga, ännu outgivna) upplaga av Poems – samma år som Rossetti öppnar sin frus
grav. Det är inte orimligt att tänka sig att dikten kommit till med anledning av detta, snarare
än av föraningar om hustruns bortgång cirka 15 år tidigare.
Den ursprungliga diktsamlingen The House of Life består i själva verket av långt fler dikter än
de sex som Vaughan Williams valde att tonsätta. Av totalt 102 dikter tonsatte Vaughan
Williams följande, numrerade efter ordningsföljden i Rossettis diktsamling, men i Vaughan
Williams följd:
4. Lovesight
19. Silent Noon
9. Passion and Worship (i Vaughan Williams cykel omdöpt till Love’s
Minstrels)
22. Heart’s Haven
48. Death-in-Love
59. Love’s Last Gift
Rossettis The House of Life består av dikter skrivna i en och samma form; sonettformen. En
sonett utgörs av fjorton versrader indelade i två övergripande delar: en oktav och en sextett.
Oktaven utgör de första åtta versraderna, sextetten de sex sista. Vidare kan oktaven delas i två
lika stora partier, quatrainer, på fyra rader vardera. Samma sak gäller med sextetten, där de
två delarna då kallas terzetter, och består av tre rader vardera (Sonett, 2016). I fallet med
Rossettis dikter är de konsekvent tvådelade i oktav respektive sextett, samt två quatrainer och
två terzetter, se exemplet nedan:
Quatrain 1:
When do I see the most, beloved one ?
When in the light the spirits of mine eyes
Before thy face, their altar, solemnize
The worship of that Love through thee made known ?
Quatrain 2:
Or when in the dusk hours, (we two alone,)
Close-kissed and eloquent of still replies
Thy twilight-hidden glimmering visage lies,
And my soul only sees thy soul its own ?
Terzett 1:
O love, my love ! If I no more should see
Thyself, nor one the earth the image of thee,
Nor image of thine eyes in any spring, —
Terzett 2:
How then should sound upon Life’s darkening slope
The ground-whirl of the perished leaves of Hope,
The wind of Death’s imperishable wing ?
(Rossetti 1911, s. 75)
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2

Metod

Enligt Christine Carter (Kageyama 2013), musikforskare och klarinettist, spelar det roll inte
bara hur många timmar du spenderar i övningsrummet utan också på vilket sätt du spenderar
tiden där. Carter talar om två olika sätt att öva;
Blocked practice (blockövningsschema) [min övers.]: är en övningsmetodik där du spenderar
en viss mängd tid på en specifik uppgift innan du går vidare till nästa, utan att återkomma till
uppgiften. Målet är att förbättra den momentära prestationen så mycket som möjligt. Enligt
Carter skapar detta en bekvämlighet och säkerhet i det moment som görs, vilket förbättrar
prestationen kortsiktigt — men inte långsiktigt:
Practicing in a way that optimizes performance in the practice room does not optimize learning
(Kageyama 2013).

Detta schema kommer i fortsättningen förkortas BPS.
Random practice schedules (randomiserat övningsschema) [min övers.]: bygger i motsats till
det föregående på att byta ut momentet som övas mer frekvent, och återkomma till det med
jämna mellanrum. Att byta ut övningsmomentet ofta och återkomma till det i omgångar på
detta sätt tvingar en att vara mer fokuserad på det som görs, enligt Carter. Att så att säga starta
om uppgiften menar hon är mer utmanande, men även det som gör att förbättringarna som
uppnås blir bestående:
When we come back to a task after an intervening task, our brain must reconstruct the action plan for
what we are about to do. And it is at this moment of reconstruction that our brains are the most active.
More mental activity leads to greater long-term learning (Kageyama 2013).

Detta schema kommer i fortsättningen att förkortas RPS.
Ett övningspass enligt den första metoden skulle kunna bestå av att öva på ett stycke i 30
minuter och stanna på de ställen som är problematiska eller utmanande tills de känns lättare.
Samma pass skulle, enligt ett randomiserat övningsschema, istället kunna bestå av 30
minuters övning där man byter mellan olika delar i stycket med större frekvens, istället för att
öva med sikte på stundens prestation.
Carter stöder sina slutsatser bland annat på en studie gjord på basebollspelare i elitklass som
delades upp i två grupper; en som övade enligt BPS och den andra enligt RPS. Det som mättes
var antalet bollar basebollspelarna lyckades träffa. Resultaten visade att spelarna som följde
RPS träffade 57 procent fler bollar än när de påbörjade övningsprojektet, medan de som
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tränade enligt BPS förbättrade sin träffstatistik med endast 25 procent. Carter menar att såväl
hennes egna som andras forskning inom en rad olika områden påvisar liknande positiva
resultat för RPS. Deltagare i Carters förstudie ska även ha uttryckt att RPS hade positiva
effekter på deras upplevda målmedvetenhet och fokusering under övning (Kageyama 2013).

Tillvägagångssätt

2.1

Carter tar följande exempel på ett RPS:
TABELL 1
Övningstid
3 min
3 min
3 min
3 min
etc.
(Kageyama 2013)

Moment
Material A
Material B
Material C
Material A
etc.

Vidare kan även andra typer av variationer introduceras inom ramarna för ett RPS,
exempelvis rytmiska variationer på en melodislinga (ibid).
För mina syften kommer jag att gå efter ett övningsschema som går i progression från ren
textinlärning, till rytmisk textinlärning och slutligen melodiinlärning med text. Avsikten med
denna arbetsordning är även interpretatorisk. Antagandet som ligger till grund för detta är att
det är dikten som stimulerat tonsättarens musikaliska skapande, varför det bör finnas något att
vinna på att först lära känna just orden innan man inbegriper det musikaliska materialet. På
inrådan av min sångpedagog har jag valt att genomföra diktinlärningen och rytminlärningen
med en sånglig röstanvändning och -attityd, till skillnad från mer vardagligt tal. Vi bedömde
tillsammans att det rimligen skulle kunna underlätta och stödja den sångtekniska och
musikaliska delen av inlärningen. Arbetsgången har sett ut på följande sätt:
1.
2.
3.
4.

Textläsning utan rytm eller ton
Textläsning med rytm
Melodiinlärning med rytm och text
Repetition och framförande med pianist

Det bör också nämnas att jag ansträngt mig för att undvika att upprepa felaktigheter i
inlärningsstadiet. När ett parti (musikaliskt som diktmässigt) varit problematiskt att memorera
har variationer av till exempel rytm, tempo eller betoning tillämpats inom ramarna för mitt
RPS (som ovan nämnt).
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Mitt randomiserade övningsschema

2.2

För att få naturliga uppdelningar av materialet som kunde bytas mellan i alla tre olika
inlärningsfaser delades varje dikt i ett flertal delar (såsom i Tabell 1). Att dela upp ett större
material i flera mindre delar är just basen för ett RPS, och övningsschemat konstruerades
därför utifrån sonettens struktur och uppdelning; två quatrainerna och två terzetterna. Dessa
har jag sedan numrerat från 1 — 4, och gjort upp ett övningsschema för:
1. Quatrain 1

A. Läs igenom dikten två gånger
(1-2-3-4)
B. Läs igenom dikten baklänges en
gång (4-3-2-1)
C. Repetera och byt fritt mellan 1-4

2. Quatrain 2
3. Terzett 1
4. Terzett 2

Sett ur ett tidsperspektiv övade jag in två nya dikter per dag, och bytte sedan till två nya dikter
nästkommande dag. När två dikter övats in lästes de även igenom under nästkommande dags
övningspass, tillsammans med de två nya dikterna. Även det rytmiska och musikaliska
inlärningsstadiet har genomförts med på detta sätt, och med ovanstående tabell som
utgångspunkt. Dock bör det nämnas att melodiinlärningen överlag tog längre tid än de två
föregående delarna. Att repetera föregående dikt eller stycke tjänade som en kontroll för
metodens effektivitet och som ett sätt att ytterligare stärka inlärningen. Överlag var
övningspassen mellan 20-30 minuter långa, sällan längre eller kortare.

Syfte och frågeställningar

2.3

Syftet med detta arbete är att prova och utvärdera ett tillvägagångssätt att närma sig ny musik
genom att till en början separera dikt och ton, för att främja det konstnärliga slutresultatet.
Genom detta hoppas jag kunna avgöra huruvida det valda tillvägagångssättet är gångbart även
vid framtida instuderingar. Att studera in ny musik är något man förväntas göra på närmast
daglig basis som yrkesaktiv musiker. En stor del av min professionalitet och självständighet
ligger i att kunna hantera detta på ett strukturerat, medvetet och effektivt sätt. Det kan också
ses som en arbetshälsorelaterad fråga om hur instudering ska gå till för att reducera överflödig
stress och oro.
För att uppfylla syftet besvaras följande frågor
-

Vilka eventuella fördelar respektive nackdelar har den valda arbetsmetoden?
Hur har metoden påverkat resultatet av instuderingen?
Hur har metoden påverkat interpretationen?
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3

Resultat

I denna del kommer jag att reflektera över interpretatoriska upptäckter under instuderingen av
dikt och musik. Observera att citat ur dikterna följer källans formatering, med mellanslag
innan utropstecken, frågetecken, kolon och dylikt. Kapitlet inleds med en genomgång av den
innehållsmässiga och musikaliska tolkningen av vart och ett av styckena i cykeln. Detta följs
av en kortare reflektion över allmänna drag i diktningen och musiken som upptäckts under de
olika inlärningsfaserna (diktinlärning, rytminlärning, melodiinlärning). Gällande för båda
dessa kapitel är att de betydelser, symboliker och innebörder som tillskrivs dikt och musik är
mina egna tolkningar av materialet. Efter dessa kapitel görs en slutreflektion över
instuderingsmetoden som använts i arbetet, samt interpretationen.

3.1

Min tolkning av dikt och musik

Min övergripande syn på Vaughan Williams val av dikter är att de beskriver ett
kärleksförhållande. De första två dikterna är för mig bilder av förälskelse, medan den tredje
och fjärde dikten beskriver en djupare, mer grundad kärlek. Den femte dikten beskriver den
älskades bortgång, och maktlöshet inför ödet. Den sjätte dikten fungerar i min tolkning som
en epilog och en sammanfattning av kärlekens många former, dess förgänglighet och
samtidiga evighet.

3.1.1 Lovesight
I två av cykelns dikter har jag funnit element av dyrkan, och den första av dessa är Lovesight.
Jag tolkar tonen i dikten som hänförd och nästan helgonförklarande (se understrykningar);
When do I see the most, beloved one ?
When in the light the spirits of mine eyes
Before thy face, their altar, solemnize
The worship of that Love through Thee made known ?
(Rossetti 1911, s. 75) [min understrykning]

Personen i dikten, om en sådan finns, framstår som en ung människa som träffat den första
han någonsin har älskat. Det finns en melodramatisk ton i diktens vändningar, och ett intryck
av att den älskade sätts på en piedestal. När dikten vänder till tanken på att mista den älskade
tolkar jag inte detta som ett uttryck för rädsla, utan som ytterligare en förhöjning av
kärleksförklaringarna som kommit innan:
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O love, my love! If I no more should see
Thyself, nor on the earth the shadow of thee,
Nor image of thine eyes in any spring, —
How then should sound upon Life’s darkening slope,
The ground-whirl of the perished leaves of Hope,
The wind of Death’s imperishable wing ?
(ibid.)

Att realisera den tolkningen har varit en utmaning, då både ordvalen och musiken kan inbjuda
till ett uttryck av desperation snarare än hänförelse och lidelse. Sammanfattningsvis har det
viktigaste i framförandet av den här sången varit att förmedla en hänfördhet, men också en
intensitet och en nervositet. Även i detta låg en utmaning på grund av det relativt långsamma
tempot och de långa fraserna. För att motverka styckets relativt långsamma tempo försökte
jag att tänka ett slag per takt snarare än tre, och samtidigt lyssna på pianostämmans åttondelar
för att hitta en framåtsyftande energi:
Ex. 1

3.1.2 Silent Noon
Liksom cykelns första sång har jag uppfattat Silent Noon som en dikt om förälskelse. En
skillnad gentemot Lovesight är dock att den målar detta budskap i naturbilder, vilket på ett sätt
faller sig logiskt med tanke på Rossettis dubbla konstnärskap:
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Your hands lie open in the long fresh grass, —
The fingerpoints look through like rosy blooms :
Your eyes smile peace. The pasture gleams and glooms
‘Neath billowing skies that scatter and amass.
(Rossetti 1911, s. 81)

I den natursköna bild som målas upp finns en känsla av att ha stannat i ett ögonblick. För att
förmedla detta har jag försökt att framföra denna sång som att det som sägs också upptäcks i
stunden. Dikten är skriven i presens, möjligen med undantag för den allra sista versraden, och
är i min tolkning en pågående upplevelse – inte en minnesbild. Att gestalta detta innebär att
motstå tendensen att vilja forma och kontrollera fraseringen alltför mycket, vilket lätt kan
hända i en sång som målar upp sådana detaljerade bilder. Istället har jag sökt en enkelhet och
en spontanitet i framförandet, både vad gäller textbehandling och tonbildning.

3.1.3 Love’s Minstrels
Det tredje stycket handlar om kärlekens olika stadier: en del av kärleken är passionen, och den
andra dyrkan. Det är inte osannolikt att Vaughan Williams valde att använda denna dikt
åtminstone delvis för att kärleksdyrkan redan figurerat tidigare i cykeln (Lovesight). I den
första sången är dock passionen närmare till hands än den dyrkan som beskrivs i Love’s
Minstrels. Jag uppfattar kärleken i den här dikten är en sorts gud, eller ödesmakt, som
företräds av två olika spelmän. En symboliserar och företräder passion, den andre dyrkan.
Utöver dessa två finns även en man och en kvinna vilka troligen är ett kärlekspar. Passionens
eldbevingade spelman vill bannlysa den främmande vitvingade dyrkans spelman och ser sig
som kärlekens sanne företrädare:
One flame-winged brought a white-winged harp-player
Even where my lady and I lay all alone ;
Saying: “Behold this minstrel is unknown ;
Bid him depart, for I am minstrel here :
Only my strains are to Love’s dear one’s dear.”
(Rossetti 1911, s. 77)

Mannen svarar:
Then said I: “Through thine hautboy’s rapturous tone
Unto my lady still this harp makes moan,
And still she deems the cadence deep and clear.”
(ibid.)

Kvinnan svarar även hon, att kärleken (ödesmakten eller guden) ger henne såväl passion som
dyrkan:
... both he plights to me.
Thy mastering music walks the sunlit sea :
But where wan water trembles in the grove
And the wan moon is all the light thereof,
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This harp still makes my name it’s voluntary.”
(ibid.)

Mannens svar betyder att dyrkans harpa hörs genom passionens melodi, klar och tydlig. Här
är det intressant att notera att mannen alltid sjunger en utsmyckande melism på ordet lady
vilket skulle kunna symbolisera en böneslinga:
Ex. 2

Jag har tolkat detta som en musikalisk gest menad att visa på mannens dyrkan; en sorts
religiös referens. Kvinnan säger sedan att kärleken bjuder henne passion, men att även
dyrkans harpa spelar för henne. Detta har Vaughan Williams skickligt gestaltat genom att när
kvinnan talar använda passionens melodi i sångstämman medan pianostämman imiterar
dyrkans harpospel:
Ex. 3

12

Sången symboliserar enligt mig kärlekens och ett förhållandes mognad: att känslorna
förändras, men består. Vaughan Williams har komponerat med stor rytmisk och dynamisk
spännvidd i detta stycke. Stora delar av den första och andra quatrainen är talnära och
dynamiskt lågmälda med inslag av fri recitation (se Ex. 2), medan den första terzetten är
oerhört kraftfull, bred, och stark (se Ex. 3). Ur ett sångtekniskt perspektiv har detta varit
problematiskt, då det är utmanande att skifta mellan de olika typer av röstanvändning som
krävs.

3.1.4 Heart’s Haven
Efter Love’s Minstrels faller sig Heart’s Haven sig naturlig i min tolkning av cykeln som en
berättelse om ett förhållande. I detta stycke verkar kärleken ha mognat och grundats, och den
bild vi får är den av två människor som styrker och stöttar varandra:
Sometimes she is a child within mine arms,
Cowering beneath dark wings that love must chase, —
…
And oft from mine own spirit’s hurtling harms
I crave the refuge of her deep embrace, —
(Rossetti 1911, s. 82)

Stycket är på det hela taget förhållandevis fritt ifrån känslomässiga konflikter, tvivel och
osäkerhet. I min läsning av det fanns en känsla av förvissning och trygghet, vilket fick
konsekvenser för attityden till stycket i stort. Snarare än en ögonblicksbild av en pågående
upplevelse, som i Silent Noon, är Heart’s Haven en betraktelse över saker som redan hänt; en
reflektion över livet tillsammans. Jag har velat förmedla en värme och ett grundläggande lugn
i tolkningen av det här stycket. Ur sångtekniskt perspektiv försvårades den ambitionen av att
melodin ofta rör sig i förhållandevis stora intervall, såväl uppåtgående som nedåtgående:
Ex. 4

13

För att undvika att sjunga med alltför ojämn klangkvalité har jag arbetat med ett tätt,
oavbrutet legato och föreställt mig att de utmanande fraserna sjungs på en och samma ton.

3.1.5 Death-in-Love
Den femte och näst sista delen i cykeln är enligt mig en beskrivning av hur kärleken träder in i
ens liv, hur dess kraft överväldigar en, och hur den kan tas ifrån en. Kärleken företräds i den
här dikten av en bevingad fanbärare som stormar in i de levandes skara:
There came an image in Life’s retinue
That had Love’s wings and bore his gonfalon :
Fair was the web, and nobly wrought thereon,
O soul-sequestered face, thy form and hue !
(Rossetti 1911, s. 90)

Kärlekens kraft drabbar en, och liknas här vid en pånyttfödelse:
Bewildering sounds, such as Spring wakens to,
Shook in its folds ; and through my heart it’s power
Sped trackless as the immemorable hour
When birth’s dark portal groaned and all was new.
(ibid.)

I de två terzetterna kommer den dramatiska vändningen, som också förespeglas musikaliskt.
Döden, en beslöjad kvinna, stoppar fanbäraren och förklarar kärleken dömd:
And said to me, “Behold, there is no breath :
I and this Love are one, and I am Death.”
(ibid.)

Som tidigare påpekats finns det anledning att tro att Rossetti skrev om sin frus förtidiga död i
den här dikten. Ur ett handlingsperspektiv är det också så jag tolkat stycket; som en dramatisk
och stormande skildring av hur ens livskamrat tas ifrån en innan man hunnit leva sitt liv
tillsammans.
Vaughan Williams har här komponerat i ett betydligt snabbare tempo än i de övriga styckena
(allegro maestoso) med såväl virtuosa löpningar som nästan marschaktig, markerad rytmik:
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Ex. 5

Detta mönster håller i sig fram till sista terzetten, där såväl pianostämman som sångstämman
börjar förändras gentemot tidigare partier. Här har Vaughan Williams lagt in dramatiska
utbrott på enstaka ord, men har överlag valt lågmälda nyanser i diktens terzetter:
Ex.6

Det två sista versraderna har markerats forte och fortissimo, och bygger upp till ett klimax
lagom till diktens slutpoäng.
Frågan om hur stycket ska gestaltas är i min mening svår, då det är lätt att företa sorgen och
tragedin i förlusten långt innan dikten har nått den punkten. Detta är trots allt inte ett faktum
förrän i de allra sista versraderna. Jag har därför försökt att sjunga den föregående delen i
stycket som en passionerad berättelse om kärlekens inträde i livet och dess omvälvande kraft.
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3.1.6 Love’s Last Gift
Detta sista stycke har behandlats som en slags epilog till den övriga cykeln. Kärleken är i den
dikten och stycket, precis som i de föregående, personifierad. Han talar till sin sångare om
sina (kärlekens) blomster som växter, frukter och träd:
Love to his singer held a glistening leaf,
And said : “The rose-tree and the apple-tree
Have fruits to vaunt or flowers to lure the bee ;
(Rossetti 1911, s. 90)

Dessa blomster har Kärleken skänkt sin sångare i blomstertid (vår och sommar), och när
höstvinden förebådar vintern ger han sångaren sin sista, oförgängliga gåva; att ha sjungit
Kärlekens lov:
But autumn stops to listen, with some pang,
From those worse things the wind is moaning of.
Only this laurel dreads no winter days,
Take my last gift ; thy heart hath sung my praise.”
(ibid.)

Jag tolkar sensmoralen i stycket på följande sätt: kärlek kan gå förlorad (såsom i Death-inLove) men försvinner inte tillsammans med den man älskat. I andra ordalag; kärleken lämnar
en förändrad, vare sig den stannar eller går.
Större delen av stycket sjungs utifrån den personifierade Kärlekens perspektiv. Vaughan
Williams byter under styckets gång både tonart och taktart, i många fall med avsikt att
uppmärksamma en förändring i berättandet:
Ex.7
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I detta sista stycke väljer Vaughan Williams att lägga in en finess; han upprepar den allra sista
versraden, med stegrande tonhöjd för varje upprepning och skapar på så vis en angelägenhet
och en drivkraft i budskapet:
Ex.8

3.2

Diktinlärning

Något som slog mig under diktinlärningsstadiet var Rossettis användande av kontraster och
motpoler. På det hela taget finns en rikedom av olika dualismer i Rossettis dikter i det att han
använder sig av logiska motsatser, kontraster, och motsatta krafter. Exempelvis i Silent Noon,
i den absolut sista versraden:
“When twofold silence was the song of love” (Rossetti 1911, s. 81)

Min upplevelse av detta var att andemeningen i versraden blev både mer drabbande och
tydligt uppmålad än om Rossetti valt en mer logisk, eller bokstavlig beskrivning. Samma sak
kan sägas om följande versrader ifrån samma dikt, där logiskt oförenliga koncept bryts mot
varandra:
Your eyes smile peace ....
’Tis visible silence” (Rossetti 1911, s. 81)

Detta är långt ifrån det enda exemplet på kontraster och motpoler i Rossettis diktning. Även i
den första dikten, Lovesight, kan man se liknande mönster. Dikten inleds:
When do I see the most, beloved one?
When in the light the spirits of mine eyes … (Rossetti 1911, s. 75)
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I den andra quatrainens första versrad kommer sedan en kontrast, i form av en jämförelse:
Or when in the dusk hours, (we two alone,) … (Rossetti 1911, s. 75)

Rossetti ställer sig här en fråga, som i min tolkning är snarare retorisk och förhöjande än en
faktisk fråga, där kontrasterna används för att ge djup och möjlighet till kärleksfulla
beskrivningar av den älskade. Den femte dikten, Death-in-Love, har också den en viss
dualism i och med närvaron av både liv och död.

3.3

Rytm- och musikinlärning

Under rytminlärningsstadiet grundlades en förståelse för hur Vaughan Williams valt att
gestalta dikten. Att läsa dikten enligt skriven rytm, med föredragsbeteckningar och dynamiska
anvisningar tydliggjorde i många fall vilka ord som förefaller ha varit mest meningsbärande
för tonsättaren. I den tredje dikten (Love’s Minstrels) är det min tolkning att Vaughan
Williams modulerar med tempo och rytmisering för att förmedla dikten. Till en början är det
musikaliska och textliga förloppet långsamt. Detta förändras sedan när diktens aktörer tar till
orda. I de partier där melodin ska reciteras fritt (utskrivet freely recited) ligger framförandet
nära ren diktläsning. Detta har jag valt att tolka som ett dramaturgiskt motiverat skifte ifrån
Vaughan Williams sida; passionens spelman bestrider här dyrkans spelman. Partierna med
betydligt långsammare notvärden (exempelvis första quatrainen) har jag istället tolkat som
mer stämningsskapande, atmosfäriska. Texten är givetvis central även här, men jag ser det
sparsmakade tonspråket och långsamma förloppet som ett verktyg för att skapa en atmosfär
och ge lyssnaren tid att ta in den bild och scen som målas upp (se Ex. 1).
I fallet med sångcykelns första sång, Lovesight, upptäcker man snart att Vaughan Williams
har varit klart hänsynstagande och medveten om hur dikten är skriven. På de ställen där
Rossetti skrivit ett tankstreck, —, har Vaughan Williams valt att göra ett kort mellanspel
innan sångstämman tar vid igen. Detta är långt ifrån det enda exemplet på hur Vaughan
Williams har visat på följsamhet gentemot diktens skrivna form. Relationen mellan sångernas
och dikternas form blev speciellt tydligt i melodiinlärningsfasen. Den fyrdelning av dikten
som använts under alla inlärningsstadier, i quatrainer och terzetter, fanns även representerad i
det musikaliska materialet. I den andra sången, Silent Noon, märks detta inte minst på
harmoniken i stycket: varje gång en ny quatrain eller terzett introduceras nytt harmoniskt
material. I exemplet nedan visas övergången mellan quatrain 1 (slutar på ordet amass) och
quatrain 2 i dikten:
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Ex. 9

Överlag kan samma mönster ses både i fråga om harmonisk förändring och melodisk tematik
igenom hela Silent Noon; dessa förändras nästan varje gång en ny del av dikten introduceras.
Undantaget är när det inledande temat återkommer i den sista terzetten.
Ett andra genomgående formmässigt mönster i alla Vaughan Williams tonsättningar är valet
att sakta in det musikaliska förloppet på olika sätt i diktens sista terzett. De tre sista
versraderna får konsekvent denna behandling, vilket ytterligare understryker deras
slutgiltighet. I vissa fall saktas förloppet helt enkelt genom längre notvärden, andra gånger
med tempoförändringar, och i fallet med den sjätte sången genom upprepning av den allra
sista versraden.
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4

Slutreflektion

Att använda sig av ett RPS till skillnad från att öva mer oreflekterat och fritt har gett en
struktur åt lärandet som dessutom har utmynnat i tydliga resultat. I det första steget av min
inlärning (diktläsning och -inlärning) kunde jag efter mindre än tre dygn recitera samtliga sex
dikter med mycket stor säkerhet. De flesta dikterna lästes efter detta tidsspann felfritt sånär
som på ett ord eller någon sekunds extra paus. Värt att nämna är också att jag direkt noterade
de felläsningar som gjordes, och då kunde rätta dem. Överhuvudtaget har övningsmetoden
gett en stor säkerhet i att recitera dessa dikter, och en frihet och möjlighet till improvisation i
många olika avseenden (rytmisering, tonläge, tempo, betoningar).
Det som blev tydligt i övergången från textinlärning till rytmisk inlärning var att detta steg
genast blev markant svårare att memorera och överhuvudtaget att öva in. Det kan finnas flera
orsaker till detta. De troligaste är att det helt enkelt är flera parametrar att hålla reda på:
föredragsbeteckningar, dynamiska och fraseringsmässiga anvisningar. Till en början gjorde
detta inlärningen svårare. Den andra bidragande faktorn är troligen det faktum att
rytmiseringen innebar en inskränkning, och en inramning. I diktläsningsstadiet var tempon,
betoningar och rytmiseringar självvalda. När rytmen infördes fanns inte längre några
alternativ, utan snarare rätt och fel.
Den svåraste inlärningsfasen, och den mest utmanande att tillämpa övningsmetoden på, var
melodiinlärningen. I min framtida övning och vid nyinstudering kommer detta stadie
eventuellt slås ihop med den rytminlärningsfasen för att effektivisera inlärningen. Ett andra
alternativ hade varit att läsa in rytmerna med noterna, och då tala på ungefärlig tonhöjd
(sjunkande och stigande efter melodins rörelser). En del av svårigheten ligger med stor
säkerhet i det faktum att det musikaliska förloppet ofta tar längre tid på sig än vad
uppläsningen av en dikt gör. Utöver detta tillkommer såväl fraseringsmässiga som
sångtekniska svårigheter, som alla kräver mer tid att komma lösa. I slutändan fick jag
spontant modifiera metoden för att passa melodiinlärningens krav. Lösningen bestod allt som
oftast av att dela på de ursprungliga delarna (quatrain, terzett) ytterligare, och på så vis göra
inlärningen mer hanterlig.
Resultat och effektivitet åsido är det också viktigt att delge en del kritiska reflektioner om hur
metoden har upplevts just i övningsstunden. En sådan reflektion måste i mitt fall inledas med
bekännelsen att det varit intensivt, prövande, och jobbigt att tillämpa ett RPS. Att utmana
hjärnan med ständig förändring som Christine Carter menar att man bör göra, är krävande
arbete av samma anledning som man instinktivt undviker detta: för att det tär mer på orken
och kräver långt mer av din uppmärksamhet. Sammanfattningsvis kommer jag att fortsätta
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använda och utforska denna metod, både som generell övningsmetodik och specifikt för
nyinlärning. Att uppnå samma effektivitet vid musikalisk inlärning som vid diktinlärning är
troligtvis en fråga om vana och kompetens i att veta hur metoden bör tillämpas för att nå bästa
resultat. Jag kommer även utan tvekan att separera textinlärningen och den musikaliska
inlärningen vid framtida instuderingar, då detta gett upphov till många interpretatoriska
upptäckter och reflektioner.
Den övningsmetod som tillämpades påverkade på olika sätt tolkningsprocessen. På ett
övergripande plan är närheten till texten mer kännbar än vad den varit efter tidigare
instuderingar. Jag upplever en medvetenhet gällande textens betydelse när jag sjunger
sångerna, och en medvetenhet om sångernas roll och plats i cykeln som helhet. Jag vill tro att
valet av övningsmetod ligger bakom detta. En konsekvens av densamma är att man tvingas
finna vikt och innebörd i det som ska läras in, helt enkelt för att det annars inte blir
minnesvärt. Att bryta upp materialet i mindre beståndsdelar och att fritt byta mellan dessa
kräver, precis som Carter säger, en nykonstruktion av det mentala fokuset. Att nykonstruera är
i sin tur svårt om inte materialet gjorts meningsfullt. Att repetera materialet på ett mer
ogenomtänkt sätt, eller att alltid repetera det från början till slut ger (mot bakgrund av mina
tidigare erfarenheter) en mer frånkopplad hållning till det textliga. Inlärningen blir mindre
meningsskapande och handlar mer om att komma från punkt A (början av sången) till punkt B
(slutet av sången) utan att göra fel, än att ge uttryck för ordens innebörd.
Att dela upp text och musik har lett till vissa skiften i interpretation från ett stadie av inlärning
till ett annat. Att gå från diktläsning till rytminlärning var upplysande såtillvida att det många
gånger gav ledtrådar om hur Vaughan Williams kan ha läst dikten; vilka ord eller fraser som
fått särskild betoning genom till exempel notvärde, dynamik, fraseringsanvisningar. Liknande
upptäckter gjordes på nytt i melodiinlärningstadiet. Sådana upptäckter upplevde jag dock inte
alltid som positiva ur tolkningssynpunkt då de skilde sig från hur jag själv uppfattat innebörd
och stämning i dikterna. En del av de konstnärliga val Vaughan Williams gjort ifråga om
rytmisering, harmonisering och melodiföring har till en början varit svåra att sympatisera
med. I slutändan blev det fråga om att kompromissa mina egna tolkningar av dikterna
gentemot Vaughan Williams musikaliska gestaltning av dessa, vilket inte alltid var smärtfritt.
Eftersom det musikaliska materialet inte kunde ändras blev det en fråga om att försonas med,
och göra Vaughan Williams konstnärliga val begripliga för mig själv. I efterhand har jag sett
den här processen som ett försök att öppna mig för en annan läsning av dikterna än min egen.
Det är svårt att säkert säga om denna process i grunden var konstruktiv eller inte. Kanske
hade den mildrats genom att slå ihop två av de tre inlärningsstadierna, och på så vis
internalisera Vaughan Williams gestaltning på ett tidigare stadie. Detta alternativ har i
efterhand framstått som bättre, då det möjligen kunde ha lett till en snabbare inlärning.
Samtidigt upplever jag mig nu ha en djupare förståelse och mer egen uppfattning av dikterna,
vilket troligen beror på att musiken och texten separerades i början av inlärningen. Att
metoden gav mig en mer självständig uppfattning om dikterna har också gjort att jag känt mig
angelägen om att gestalta dem på ett bra sätt – även då jag inte kunnat sympatisera fullt ut
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med tonsättningen. Min uppfattning av diktsamlingen som en beskrivning eller betraktelse av
ett förhållande, samt dikternas funktioner inom cykeln, har dock förblivit intakt från det första
till det sista inlärningsstadiet.
Efter hela denna konstnärliga process framstår det som än mer tydligt än innan att texten bör
vara startpunkten vid sånginlärning. Detta tror jag främjar en grundlig och försvarbar
interpretation och musikalisk analys, och i slutändan ett framförande som man som musiker
kan och vill stå för.
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