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Abstrakt 
 
Songs from Letters, av den amerikanska tonsätterskan Libby Larsen, är fem sånger med texter 
hämtade ur brev som ansetts vara skrivna av Calamity Jane. Hon levde i Amerikas vilda väst 
under 1800-talets andra hälft och enligt myten skrevs breven till hennes bortadopterade dotter 
Janey. Senare forskning har visat att breven med all sannolikhet inte är äkta. 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka textens betydelse för den musikaliska interpretationen 
av dessa sånger. 
 
Arbetet består av två parallella undersökningar. Dels har jag forskat om vem Calamity Jane 
egentligen var och var breven kommer ifrån och dels har jag fördjupat mig i Larsens 
komposition och hennes texturval. Detta har jag även redovisat klingande i en konsert och en 
inspelning. 
 
Resultatet blev att jag kan se stor skillnad mellan den historiska Calamity Jane och myten 
kring henne, men det finns även en skillnad mellan den vedertagna myten och den Jane som 
Larsen presenterar i sina sånger. Det jag lärt mig om mytens Calamity Jane har också 
påverkat hur jag interpreterar sångerna. 
 
 
Nyckelord 
 
Songs from Letters, Calamity Jane, Libby Larsen, interpretation, analys. 
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Inledning 
 
Som sångare har man, jämfört med instrumentalmusiker, ytterligare en parameter vid 
interpretation av musik, nämligen texten. Alltför ofta ses dock texten som underordnad 
musiken och något vi börjar arbeta med först när musik och teknik är på plats. Att sjunga rätt 
och vackert blir ofta viktigare än att berätta texten.  
 
I Singing and Imagination skriver sångaren och sångpedagogen Thomas Hemsley:  

 
But the general rule still applies: until singers know what the poet is saying, they cannot be in a position to 
make their singing appropriate to the poetry, and to the dramatic situation; accurately appropriate to the 
sentiments being expressed. They cannot interpret the music in anything but the most generalized and 
superficial way. (Hemsley, 1998, s. 113) 

 
Naturligtvis ska man inte frångå kompositörens avsikter, men för att få en djupare förståelse 
för dessa och kunna göra sången till sin egen behöver vi gå till texten. Om kompositören har 
angett till exempel att vi ska sjunga i ff så kan vi i texten hitta varför vi ska sjunga det. Är det 
starkt för att uttrycka glädje, sorg, upprördhet, entusiasm, längtan, lycka, förtvivlan eller 
kanske desperation? Hemsley fortsätter:  

 
It is often possible to interpret a poem in a number of different ways; but the singer-interpreter must 
always respect the fact that the composer has already declared his hand by writing music wich is 
appropriate to his own understanding of that poem. (Hemsley, 1998, s. 113) 

 
För ett par år sedan kom jag i kontakt med fem sånger av Libby Larsen, Songs from Letters, 
som jag berördes starkt av, både musikaliskt och textmässigt. Texterna är hämtade ur brev 
som ansetts vara skrivna av vildavästernäventyrerskan Calamity Jane till hennes 
bortadopterade dotter. Vid instuderingen av denna cykel kom jag till en punkt när jag inte 
kunde tränga djupare in den musikaliska tolkningen utan att ha större kunskap om texten och 
dess författare. Jag behövde alltså mer på fötterna än vad jag kunde hitta i notbilden. Att 
undersöka texternas ursprung blev därför ett arbete som fortgick parallellt med den 
musikaliska instuderingen och analysen. 
 
Jag använder tonnamnen b och bb för de tonhöjder som traditionellt betecknats h och b. 
 
 

Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka textens betydelse för den musikaliska interpretationen 
av Songs from Letters av Libby Larsen.  
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Bakgrund 
 

 

Tidigare forskning  

 
Det mesta som finns att läsa om Calamity Jane handlar om myterna och historierna kring 
henne; hennes egen självbiografi är inget undantag. Jag har därför vad det gäller det historiska 
förlitat mig på James D. McLairds bok Calamity Jane: The Woman and the Legend. McLaird 
är professor emeritus i historia vid Dakota Wesleyan University, Mitchell, South Dakota. 
 
Forskningen kring Libby Larsens musik är inte omfattande och jag har framför allt använt 
mig av ”Brothers and sisters” and Songs from Letters by Libby Larsen: An Analysis, av 
Andrea J. Mitternight.1 
 
 
Libby Larsen 
 
Den amerikanska tonsätterskan Libby Larsen föddes 24 december 1950 i Wilmington, 
Delaware. Hon tog examen i musikteori 1971 vid University of Minnesota, fortsatte att 
studera komposition för Dominick Argento, Eric Strokes och Paul Fetler, tog magisterexamen 
1975 samt doktorerade 1978. 2 
 
Tillsammans med kompositören Stephen Paulus grundade Larsen 1973 Minnesota Composers 
Forum, en organisation med målet att hjälpa kompositörer med praktiska saker såsom 
kontraktsskrivning och stipendieansökningar men även med att organisera konserter och 
inspelningar med lokala kompositörer. 1996 bytte organisationen namn till American 
Composers Forum.  
 
1983 blev Larsen den första kvinnan som blev huskompositör3 för en större orkester då hon 
fick en av Minnesota symfoniorkesters två platser. Där stannade hon i fyra år. Larsen har även 
varit huskompositör för Charlotte (North Carolina) Symphony Orchestra och Colorado 
Springs Symphony Orchestra. 
 
Larsen skrivit över 200 verk i olika genrer och har mottagit flera priser, bland annat National 
Endowment for the Arts Fellowship och 1994 Grammy Award som producent för cd:n The 
Art of Arlene Augér, som innehåller Larsens Sonnets from the Portuguese. Larsen skriver 
gärna vokal musik och väljer ofta texter i jagform skrivna av starka kvinnor. Exempel på 
detta, förutom Songs from Letters (1989), är: Me (Brenda Ueland) (1987), Sonnets from the 
Portuguese (1991), Mrs Dalloway (1993), Mary Cassatt (1994) och Eleanor Roosevelt 
(1996). 
 
I Songs from Letters stöter vi även på ett annat av Larsens favoritteman, nämligen de 
amerikanska pionjärernas historia. Detta finns också med i kompositionerna The Settling 
Years (1987), och Ghosts of an Old Ceremony (1991). 
 

                                                 
1 Mitternights avhandling innehåller dels hennes egen komposition Brothers and Sisters och dels en analys av 
Larsens Songs from Letters. 
2 Huvudsakliga källor till biografin är Feldman, 2001, samt artiklar om Libby Larsen i Fuller, 1994, och 
American Composers Forum <http://www.composersforum.org>. 
3 Översättning från engelskans ”resident composer”. 

http://www.composersforum.org
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Calamity Jane och brevens uppkomst 
 
Martha Canary, mer känd som Calamity Jane, levde i Amerikas vilda väst 1856 till 1903. 
Mytbildningen kring hennes liv är stor och inte heller hennes självbiografi4 reder helt ut 
begreppen, eftersom många av historierna i den är överdrivna.5  
 
Hon försörjde sig genom ganska typiska kvinnoyrken såsom kokerska, servitris, tvätterska 
och prostituerad. Senare i livet kunde hon också tjäna pengar på att utnyttja sitt nationella 
rykte genom att berätta sin historia på scen och sälja fotografier. Martha hade i sitt liv flera 
män som hon refererade till som äkta. Hon hade också barn, minst en son och en dotter. 
Martha hade svåra alkoholproblem och var därför fattig. 
 
Hon blev omskriven i pressen tack vare sina modiga handlingar och sin utstrålning. Senare, 
genom så kallade dime novels, blev hon nationell kändis. Historierna om henne blåstes upp 
till stora äventyr och förvandlade denna ganska vanliga kvinna till en spanare i armén, Wild 
Bill Hickoks käresta och en revolverskjutande hjältinna klädd i manskläder.  
 
I maj 1941 gick en kvinna som kallade sig Jean Hickok McCormick ut i radio och sade sig 
vara dotter till Calamity Jane och Wild Bill Hickok. För att styrka sin historia hade hon med 
sig en dagbok och en samling brev som hon hävdade var skrivna av Calamity Jane. Dessa 
dokument övertygade många på grund av att de innehöll historier som man antog bara 
Calamity Jane själv kunde känna till. Dessutom var kunskapen om den historiska Calamity 
Jane inte stor och McCormick uppfattades som mycket trovärdig av dem hon kontaktade på 
radion. Breven och dagboken har sedan dess blivit en viktig del av myten om Calamity Jane. 
 
Enligt McCormick själv föddes hon 1873. Sjökaptenen James O’Neil, som var god vän till 
Calamity Jane, tog hand om henne efter förlossningen. Han erbjöd sig att ta hand om barnet 
och ordna med bra utbildning och några månader senare överlämnade Jane dottern till honom 
och hans fru. Efter detta skulle Calamity Jane i hemlighet ha burit med sig ett fotoalbum i 
vilket hon skrev meddelanden till sin dotter. Detta album, samt korrespondens mellan Jane 
och O’Neil och dagboksanteckningar på lösblad, skulle sedan ha sänts till O’Neil efter Janes 
död 1903. Han i sin tur skulle ha givit dessa till McCormick strax före sin död 1912.  
 
McCormicks dokument berättar om Janes äventyr i Buffalo Bills Wild West Show, hur hon 
stred mot skurkar och indianer och slogs mot de anständiga kvinnorna i Deadwood. Där står 
också mycket om den bittra ensamhet som Jane kände efter Wild Bills död och hennes saknad 
efter Wild Bill och längtan efter Janey samt hur hon kämpade för att bli bättre på att läsa och 
skriva. Jane skulle enligt dagböckerna ha träffat sin dotter två gånger, utan att flickan fick veta 
vem Jane egentligen var. I breven berättas också om hur Jane hade med sig 10.000 dollar, som 
hon vunnit på poker, till flickans utbildning. 
 
Enligt McLaird (2005, s. 245) råder det ingen tvekan om att breven och dagboken är 
förfalskningar och mycket pekar på att Jean McCormick själv skrivit dem. 
 
Dessa texter har sedan givits ut i bokform och i olika samlingar. Delar av dem finns bland 
annat med i Between Ourselves: Letters Between Mothers and Daughters 1750-1982 (Payne, 

                                                 
4 Calamity Jane: The Life and Adventures of Calamity Jane by Herself. 
5 Källa till biografin om Martha Canary är McLaird, 2005. 
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1983), sammanställd av Karen Payne. I denna bok kom Libby Larsen i kontakt med breven 
och greps av Calamity Janes kamp och mod.6 
 
1989 blev Libby Larsen tillfrågad av sin gode vän Benton Hess om hon kunde skriva en 
samling sånger till sopranen Mary Elisabeth Poore, som han ackompanjerade, inför Poores 
debutkonsert. Larsen komponerade till detta tillfälle fem sånger, Songs from Letters, med 
texter hämtade ur breven. 
 
Tillsammans med librettisten Ellen Lane (Chastain, 1996) valde Larsen ut delar av de brev 
som fanns med i Paynes samling. Angående vad som var viktigast säger Larsen: ”The issue 
that I wanted to examine – I’m not sure I’ve been successful – is the issue of what does a 
parent, in this case a mother, sacrifice in order to really truly love a child.” (Chastain, 1996) I 
en annan intervju förklarar Larsen hur de gick till väga när de valde ut vilka ord som var 
viktigast: 
 

You need to sing the nouns and the verbs. The verbs are very important because that’s where the tempo 
and the progression, it really comes out of the verbs, not the nouns. And so the nouns and the verbs will 
rise up off the page, and the adjectives and the adverbs will ask whether or not they really need to be set. 
(Mitternight, 2004, s. 199) 

 
 
Songs from Letters 

 
Larsen vill själv inte kalla denna samling sånger för en sångcykel utan säger:  
 

I would call this piece a scena. And I thought of that as I was working on the piece. The pieces are, to my 
way of thinking, much more dramatic than traditional art song or Lieder. And while there is a grouping of 
songs, I consider them to all belong to each other, and it’s really more of a scena than it is a framed cycle. 
(Mitternight, 2004, s. 196) 

 
Jag kommer dock för enkelhetens skull att använda ordet cykel när jag avser alla fem 
sångerna. 
 
Cykeln består av fem sånger som kan delas in i två kategorier. De udda sångerna, nummer I, 
III och V, har långsamt tempo (de börjar alla i MM = 56) och handlar om olika 
känslostämningar. Den första (So Like Your Father’s) handlar om saknad och längtan: 
Calamity Janes saknad efter hennes livs kärlek, Wild Bill Hickok, och längtan efter deras 
dotter Janey. I sång III (A Man Can Love Two Women) berättar Jane om sin svartsjuka och 
hur den drev iväg Bill. Den sista sången (All I Have) är full av vemod och sorg; här 
konstaterar Jane att hon håller på att bli blind. 
 
Sångerna II och IV har mycket snabbare tempi och berättar historier om mer konkreta ämnen: 
i sång II om hur Jane mötte Wild Bill (He Never Misses) och i sång IV vad hon försörjer sig 
på (A Working Woman). Språket i dessa två sånger är sakligare än i de andra tre. 
 
Larsen använder i sin komposition ledmotiv liknande dem vi kan hitta hos Wagner eller i 
filmmusik. Motiven representerar en person, företeelse eller känsla, och ofta hör varje motiv 

                                                 
6 Om man är intresserad av att läsa mer ur breven hänvisar jag till boken Till min kära dotter av Calamity Jane 
(originalets titel: Calamity Jane's Letters to Her Daughter). Paynes bok innehåller bara utdrag ur några av 
breven. 
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ihop med en text. Detta förtydligar och berikar handlingen genom att rikta lyssnarens 
uppmärksamhet även på sådant som inte sägs. I fadersmotivet, sång I, och modersmotivet, 
sång IV, upprepas motiven i pianot efter att först ha sjungits av sopranen. Detta ger en större 
tyngd åt dessa fraser, eftersom upprepningen påminner oss om texten som sjungits. 
 
Larsen säger i en intervju om sin komposition: ”I try to create, not an atmosphere, but an 
ecology for the delivery of the words that moves the listener into their mind, into their theater 
in their mind, which the listener is free to decorate in any way, shape or form.” (Mitternight, 
2004, s. 198) 
 
I en annan intervju säger hon: ”I visualize as I compose. So for instance, in the phrase 
’crawling through the brush’ I visualized a situation which was brambled and really humid 
and hot and sticky. To me, nature and human situation are inseparable.” (Chastain, 1996) 
 
Larsen försöker alltså med sin komposition skapa en fysisk miljö som publiken flyttas till. 
Eller som hon själv säger, en psykologisk ekologi: ”It’s how to create, it’s really not an 
atmosphere, it really is a psychological ecology for the delivery of the texts. And that makes 
them scenas and not song cycles, if that makes sense.” (Mitternight, 2004, s. 199) 

 

 

Metod 
 
Jag har i detta arbete gjort två parallella undersökningar. Dels har jag forskat om vem 
Calamity Jane egentligen var och var breven kommer ifrån, och dels har jag fördjupat mig i 
Larsens komposition och hennes texturval. Det kombinerade resultatet av detta har redovisats 
klingande i en konsert och en inspelning. 
 
I följande kapitel kommer jag att behandla var sång för sig. Varje sådan del börjar med tre 
textversioner: först utdrag ur Paynes bok med de brevavsnitt som ligger till grund för 
sångtexten; därefter de delar av dessa texter som Larsen valt ut, och sist sångtexten enligt 
notutgåvan. Därefter kommer en analys av texturvalet och hur det påverkar sångens karaktär 
samt en presentation av de mest karaktäristiska delarna av musiken. 
 
Efter denna analys av text och musik följer en mer personlig, tolkande reflektion om hur jag 
som sångerska använder dessa kunskaper när jag tolkar sångerna. Här finns även jämförelser 
med andra brev som finns med i Till min kära dotter (Calamity Jane, 1987). 
 
När jag fortsättningsvis skriver om Calamity Jane, avser jag myten, alltså den person som 
presenteras i breven och som jag som interpret ska gestalta i sångerna. 
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Analyser av sångerna 
 
 
I. So Like Your Father’s (1880) 
 
Brevet redigerat av Karen Payne i boken Between Ourselves: 
September 1880 

Janey, a letter from your Daddy Jim came today and another picture of you. Your birthday is 

this month, you are 7 years old. I like this picture of you... Your expression [is] exactly like 

your father’s... 

Your picture brought back all the years I have lived with your Father and I recalled how 

jealous I was of him... 

 
Larsens urval: 
Janey, a letter ... came today and ... picture of you. 

Your expression ... like your father’s... 

...brought back all the years... 

 
Sångtexten: 
Janey, a letter came today and a picture of you. 

Your expression so like your father’s,  

like your father’s,  

brought back all the years. 

Janey, a picture of you... 

like your father’s, 

brought back all the years. 

 
I denna första sång presenteras tre motiv som också återkommer i följande sånger. Det första 
kommer direkt efter sopranens inledning och börjar med två b, med fem oktavers mellanrum. 
Stämmorna rör sig sedan mot varandra och landar på eb1 och a1, alltså med en halv oktavs 
mellanrum. Detta motiv kommer att kallas kilmotivet, på grund av dess kilform (Mitternight, 
2004, s. 101). Det återkommer även i takt 8 och i sång IV, takt 2-3. 
 
Nästa motiv, klockmotivet, följer direkt därpå och har fått sitt namn på grund av instruktionen 
warmly, bell-like – varmt, klocklikt. Också detta motiv finns i pianot och det består av två 
element, dels en kvint i högerhanden och dels en snabb tretonsfigur i vänster. Motivet spelas 
igenom nästan hela sången och återkommer även i sång V. Vänsterhandens toner återfinns 
även i sopranstämmans your expression.  
 
Det tredje viktiga motivet i sång I, fadersmotivet, återkommer fyra gånger i sången och finns i 
två varianter. Den första består av fem toner: f1, e2, c2, g1 och b1 och återfinns i takt 5 och 12. 
Den andra varianten, som finns i takt 6 och 13, saknar den första tonen. I takt 6 kommer den 
som ett svagt eko och i takt 13 nästan augmenterat. I takt 12 finns motivet hos pianot. Detta 
motiv lånar några toner från klockmotivet. 
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Exempel 1: So Like Your Father’s, takt 4-5. K= klockmotivet, F= fadersmotivet. 

 
Tolkande reflektion 
 
I urvalet av texten kan vi se att Larsen har valt att fokusera på fadern, snarare än på Janey 
eller bilden av henne. Orden like your father’s upprepas 3 gånger, och det är även styckets 
titel.  
 
Första gången sjungs hela meningen: Your expression so like your father’s. Direkt därefter 
upprepas de sista orden, like your father’s, med föredragsbeteckningen wistfully – 
längtansfullt – i p istället för mf. Vi hör hur Janes tankar söker efter minnet av honom. I takt 
12 finns samma melodislinga men i pianot som för att visa att tanken på honom dröjer sig 
kvar. I takt 13 upprepar sopranen orden för sista gången, men nu mera utdraget och 
eftertänksamt. Instruktionen är again, wistfully.  
 
Frasen har samma melodi varje gång den återkommer och genom nyansförändringarna förstår 
vi att det är hennes tankar och inte uttalade ord som vi hör. Bilden av Janey leder Janes tankar 
över till fadern där de stannar under hela sång II. 
 
I breven presenteras Calamity Jane som en kvinna med ganska hård yta och tuff attityd. 
Larsen har dock valt att fokusera sina texter på relationen mellan modern och dottern 
(Chastain, 1996), och går därför i denna första sång rakt på kärnan: Janes längtan efter Janey, 
hennes saknad efter Wild Bill Hickok och det liv tillsammans med dem som hon aldrig riktigt 
fick uppleva. Det är alltså viktigt att förmedla att detta, enligt breven, är Calamity Janes 
innersta tankar och inte en sida som hon brukar visa upp. 
 
 

II. He Never Misses (1880) 
 
Fortsättning ur brevet September 1880: 
…I met James Butler

7
 Hickok, ”Wild Bill”, in 1870 near Abeline, Kansas. I heard a bunch of 

outlaws planning to kill him. I couldn’t get to where my horse was so I crawled on my hands 

and knees through the brush past the outlaws for over a mile and reached the old shack where 

he was staying that night. I told him and he hid me back of the door while he shot it out with 

them. They hit him, cutting open the top of his head and then they heard him fall and lit 

matches to see if he was dead. Bill killed them all. I’ll never forget what he looked like with 

blood running down his face while he used two guns. He never aimed and I guess he was 

                                                 
7 I originalet står ”Butlet”. 
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never known to have missed anyone he aimed at, I mean wanted to kill, and he only shot in 

self-defence... 

 
Larsens urval: 
I met ... ”Wild Bill Hickok” near Abiline... 

...a bunch of outlaws [planning]
8
 to kill him. 

...I crawled ... through the brush... 

Bill killed them all. 

I’ll never forget ... blood running down his face while he used two guns. 

He never aimed and ... he was never known to have missed... 

 
Sångtexten: 
I met your father ”Wild Bill Hickok” near Abilene.  

A bunch of outlaws were trying to kill him.  

I crawled through the brush to warn him, 

I crawled through the brush to warn him,  

Bill killed them all. 

I’ll never forget... 

blood running down his face,  

blood running down his face while he used two guns. 

I crawled through the brush to warn him. 

I crawled through the brush to warn him.  

Bill killed them all. 

He never aimed and he was never known to miss. 

 
Sång II inleds med ett rytmiskt motiv i pianot som sedan fortsätter genom hela sången. 
Motivet har taktarten 6+2/8. I takterna 4, 7, 22, 27, 38-39 och 41-43 bryts motivet och det blir 
4/4-takt. I takt 48, sista takten, finns bara ett fragment av motivet kvar. Om detta motiv säger 
Larsen:  

 
”You could say that it’s kind of a galloping motiv, but that’s not really what it is. What it is, it’s the 
asymmetry of movement that accompanies all of us who are trying to situate ourselves a new land. You 
know there are no smooth surfaces; it’s not possible for a wheel to roll smoothly.” (Mitternight, 2004, s. 
198) 

 

Jag kommer därför att kalla det för rörelsemotivet.  
 

 
Exempel 2: He Never Misses, takt 1. R= rörelsemotivet. 

 

                                                 
8 I texten i Paynes bok står det planning. Så står det också i den löpande texten i nothäftet. I noterna står det dock 
trying. Jag sjunger planning eftersom det står så i brevet och passar bättre i handlingen. 
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En annan viktig del av sång II är revolverskotten som vi hör i takt 4, 7, 17, 21, 27-28, 40 samt 
44-45. Detta motiv, i olika varianter, kombineras alltså i vissa takter med rörelsemotivet. 
Revolvermotivet är uppbyggt av en trettiotvåondel följt av en längre not, som ett skott och det 
snabba ekot av det. Larsen ger föredragsbeteckningarna as if shooting a Colt 45 och, sista 
gången skotten kommer, the final shootout. I den klassiska bilden av en Vilda Västern-skytt 
ska det finnas en revolver i varje hand och Larsen instruerar i takt 27: fling your arms as if 
toting six-shooters. 
 
Meningen I crawled through the brush to warn him sjungs fyra gånger (takt 9-13, 13-17, 29-
33 samt 33-37) med samma rytm men på olika tonhöjd. Dessutom hörs melodin även i pianot 
i takt 18 samtidigt som rörelsemotivet spelas i vänsterhanden. Bill killed them all kommer två 
gånger. Båda gångerna stannar tempot upp. 
 
Efter the final shootout kommer rörelsemotivet en sista gång, i ett avslutande diminuendo. 
 
Tolkande reflektion 
 
I denna sång är det viktigt att komma ihåg att breven och myten beskriver en ganska råbarkad 
Jane:  
 
Juli 1880 Coulson 

De var åtta stycken och vi var förstås tvungna att skjuta dem för att de skulle ge upp. Din far 

räknade till tre med högerarmen genomskjuten. Han sa: ”Det är ditt jobb Jane. Du siktar 

aldrig för att döda.” De andra fem sköt han för att döda. Han tycktes aldrig ha något emot att 

döda, men det har jag. Jag har inte dödat någon än, men jag skulle vilja slå en del av 

Deadwoods fruntimmer i skallen. (Calamity Jane, 1987, sid. 25) 
 
Minnet av mötet med Bill är nog mer kopplat till spänning än till rädsla. Dessutom är minnet 
tio år gammalt och säkert romantiserat. Sången börjar med instruktionen With abandon, med 
otvungenhet, frigjordhet. Andra frasen A bunch of outlaws… ska sjungas indignantly, kränkt. 
Detta tyder på att Jane idealiserat minnet av Wild Bill och är förnärmad snarare än arg eller 
ledsen över att någon vill döda honom. 
 
Själva händelsen berättas som ett äventyr, med skurkar, hjältar, skottlossning och blod som 
rinner. Intensiteten ökar allt eftersom för att hålla kvar lyssnaren, med en topp vid Bill killed 
them all, som ska sjungas proudly – stolt. Även sista frasen He never aimed… har 
instruktionen proudly.  
 
Tempoväxlingarna i sången används för att öka intensiteten i berättelsen. I fraserna Bill killed 
them all stannar tempot upp. Första gången är det ett ritardando och andra gången sjungs 
frasen broadly. Båda gångerna är nyansen ff. Sista ritardandot kommer i slutet av takt 41 när 
sopranen sjunger aimed and he was never known to miss. 
 
Pianot bryter sedan ut i the final shootout i ff och när de sista takternas rörelsemotiv spelas 
kan man se bilden av en cowboy som rider iväg mot solnedgången. Eller kanske syftar 
diminuendot på att Calamity Janes minnesbild av Bill, som nyss var så tydlig, bleknar bort. 
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III. A Man Can Love Two Women (1880) 
 
Fortsättning ur brevet September 1880: 
...Don’t let jealousy get you Janey. It kills love and all the nice things in life. It drove your 

father from me. When I lost him I lost everything I ever loved except you. I gave him a divorce 

so he could marry Agnes Lake. I was trying to make amends for the jealous times and my 

spells of meanness. If she had loved him she would have come out here with him but she 

didn’t and I was glad to have him again even if he was married and she was so far away. I 

always excused our sin by knowing he was mine long before he was hers. A man can love two 

women at one time. He loved her and he still loved me. He loved me because of you, Janey. 

 
Larsens urval: 
Don’t let jealousy get you Janey. It kills love and all ... nice things... 

It drove your father from me.  

...I lost everything I ... loved except you.  

A man can love two women at one time. He loved her and he still loved me.  

...because of you, Janey. 

 
Sångtexten: 
Don’t let jealousy get you, Janey.  

It kills love. 

It kills love and all nice things. 

Don’t let jealousy get you, Janey. 

It drove your father from me. 

I lost ev’rything I loved.  

I lost ev’rything I loved. 

I lost ev’rything I loved except for you. 

A man can love two women, 

love two women at a time. 

He loved her and he still loved me because of you, Janey. 

Because of you, Janey. 

 
I pianots inledning presenteras två nya motiv: det lugna motivet, takt 1 och 2, samt det 
våldsamma motivet, takt 3. Motiven är uppkallade efter instruktionerna, calmly, lugnt 
respektive fiercely, våldsamt, häftigt.  
 

 
Exempel 3: A Man Can Love Two Women, takt 1-3. L= det lugna motivet, V= det våldsamma motivet. 
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Det lugna motivet som inleder sången går i 3/4-takt och består av två åttondelar (i vänster 
hand en fjärdedel) som följs av en halvnot. Detta beskrivs av Larsen som ett suckande. Hon 
tänker sig det spelat på banjo, gitarr eller ett positiv: ”That’s really more of a guitar motive, 
the hand-held instruments that really settled the West, the hurdy-gurdies, those instruments.” 
(Mitternight, 2004, s. 199) 
 
Motivet signalerar enligt Larsen ”recollection”, erinran:  
 

...because that motive is recollection. Whenever you hear that motive in the piano, you never hear it in the 
voice; it’s always in the piano, that is a moment in which we know that Calamity is recalling or about to 
recall, although she doesn’t sing that she’s recalling. She never says ”Ah, I remember”, she just says 
”pictures”. (Mitternight, 2004, s. 200) 

 
Det våldsamma motivet återkommer i pianot på flera ställen i en eller två händer, kortare eller 
längre (takt 3, 7, 11 och 14-20). Gemensamt för alla dessa ställen är flera snabba toner över 
ett stort omfång och att nyansen är minst f. På alla ställen utom i takt 7 inleds motivet med en 
trettiotvåondel följt av en dubbelpunkterad åttondel, alltså samma rytm som återfinns i 
revolvermotivet i sång II. 
 
De två motiven symboliserar de två känslor som sången handlar om: calm mot fierce, lugnt 
mot våldsamt, kärlek mot svartsjuka, mp mot ff. 
 
Sopranens sjunger samma fras i takt 5 och takt 12, men trots att melodin och texten är likadan 
så ändras känslan på grund av pianots toner. Den första gången spelar pianot G och eb2 i p och 
den andra gången en skarp dissonans, d1 och eb1, i ff. Det senare intervallet, liten sekund, är 
en rest från det våldsamma motivet. 
 
Sångens höjdpunkt finns i takt 20 och därefter kommer det lugna motivet tillbaka (takt 23). 
Texten handlar om att Bill älskade henne trots allt, och det våldsamma motivet kommer inte 
tillbaka mer i sången. Från takt 29 spelar pianot det lugna motivet fram till slutet med 
undantag för takterna 34-35 där det är paus. I de två sista takterna med upptakt spelas Because 
of you, Janey-melodin i basen. 
 
Tolkande reflektion 
 
Den här sången är väldigt tydlig i sina känslosvängningar. Jane är medveten att hennes 
svartsjuka och ilska till slut drev iväg Bill. 
 
Det finns en liten knorr i andra delen av sången. I brevet står det ju att Jane gick med på en 
skilsmässa så att Bill kunde gifta sig med Agnes Lake. Dessutom berättar hon att han kom 
tillbaka till henne. I sången nämns inte att han kom tillbaka, bara att han drevs iväg men att 
han fortfarande älskade henne. Det är lätt att få uppfattningen att kärleken från Bill var en 
själslig, ”jag älskar dig för att du är mor till mitt barn”-kärlek. Men den kärlek som Jane pratar 
om i brevet kallar hon ju till och med för synd. Man kan alltså tolka G-durkänslan i slutet av 
sången inte bara som en lättnad över vetskapen om kärleken utan även som en liten skadeglad 
glimt i ögat för att Bill faktiskt återvände. 
 
Det våldsamma motivet innehåller fragment ur revolvermotivet i sång II. Kanske påminde 
Janes ilska om någon som sköt vilt omkring sig. Eller finns det en koppling mellan 
upprördheten och att Bill sköt? 
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IV. A Working Woman (1882-1893) 
 
Avsnitt ur de brev från vilka Larsen har hämtat fjärde sångens text: 
1884 

... I am going to get a job of some kind. For awhile I worked in Russell’s saloon. Abbott gave 

me the job. They want me to drive stage coach again. For when I worked at Russell’s
9
 the 

good virtuous women of the town planned to run me out of town... 

 

October 1890 

The years are going fast. So many things since I wrote last in this book. More than anything I 

cherish my visit to see you and your Daddy Jim. He is such a fine man that Jim O’Neil and I 

am so glad you have such a nice home. I’m driving a stage coach these days... some mighty 

awe full experiences I’ve had since I started this kind of work. Rev. Sipes and Teddy Blue 

Abbott got me the job. They seem to think it was better than a saloon hostess. You see your 

mother works for a living. One day I have chicken to eat and the next day the feathers. 

 

10 May 1893 

Coulson isn’t as prosperous as when I first began writing this diary but we still have Junction 
City and Billings. You should be here in this country. Billings is some lively town. It supports 

about fifteen hundred toughs. 

These are hectic days – like hell let out for noon. These human parasites prosper, both men 

and women… 

 

25 July 1893 

I am leaving next week to join Bill Cody’s Wild West Show. I suppose you will wonder what I 

will be doing up there. I ride a horse bare back, standing up, shoot my old Stetson hat twice 

before throwing it in the air before it falls back on my head...  

It’s a good thing that you don’t know how your mother has to live out here these hectic days. I 

mind my own business but always remember that one
10
 thing the world hates is a woman who 

minds her own business... 

These other women who talk about me have bastards and shot gun weddings. I have nursed a 

number of them during child birth with my only pay a kick in the pants when my back is 

turned. They know what I know about them and they are trying to find extenuation for their 

own sins by lying about me. They are pot bellied, hairy legged and look like something the cat 

dragged in. But they wag their tongues behind my back. I wish I had the power to damn their 

souls to hell. I suppose now that I am joining Buffalo Bill’s Wild West Show they will know 

for sure down deep in their hypocritical hearts that I am bound for hell... 

 
Larsens urval: 
For awhile I worked in Russell’s saloon. 

...when I worked ... virtuous women ... planned to run me out of town. 

I am driving a stage coach these days. 

...your mother works for a living. One day I have chicken to eat and the next day the feathers. 

These are hectic days – like hell let out for noon. 

I am leaving ... to join Bill Cody’s Wild West Show. 

I ride a horse bare back, standing up, [shoot my old]
11
 Stetson hat twice ... throwing it in the 

air ... on my head. 

                                                 
9 I originalet står ”Russels”. 
10 I originalet står ”that is one”. 
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I mind my own business but ... remember that ... one thing the world hates is a woman who 

minds her own business. 

These other women ... have bastards and shot gun weddings. I have nursed ... them during 

child birth with my only pay a kick in the pants when my back is turned. 

...are pot bellied, hairy legged and look like something the cat dragged in. 

I wish I had the power to damn their souls to hell. 

 
Sångtexten: 
Your mother works for a living. 

One day I have chickens, and the next day feathers. 

These days I’m driving a stage-coach. 

For awhile I worked in Russell’s saloon. 

But when I worked there all the virtuous women planned to run me out of town, 

run me out of town, 

all the virtuous women planned to run me out of town,  

so these days I’m driving a stage-coach. 

Your mother works for a living. 

I’ll be leaving soon to join Bill Cody’s Wild West Show. 

I’ll ride a horse bare-back, standing up, shooting my Stetson hat twice,  

throwing it into the air and landing on my head 

I’ll ride a horse bare-back, standing up, shooting my Stetson hat twice, 

Throwing it into the air and landing on my head, landing on my head. 

These are hectic days, like hell let out for noon. 

I mind my own bus’ness,  

but remember the one thing the world hates is a woman who minds her own bus’ness. 

All the virtuous women have bastards and shotgun weddings. 

I have nursed them through childbirth and my only pay is a kick in the pants when my back is 

turned. 

These other women are pot bellied, hairy legged and they look like something the cat dragged 

in. 

I wish I had the pow’r to damn their souls to hell, damn their souls to hell, damn their souls to 

hell! 

Your mother works for a living. 

 
Texten visar på en tredelad form där den första och sista delen är i presens medan mellandelen 
är i futurum. (Mitternight, 2004, s. 120) Varje del avgränsas av modersmotivet, Your mother 
works for a living. I början av del 1 och i slutet av del 3 sjungs det a cappella. I slutet av del 1 
finns motivet både i pianot och i sången och i slutet av del 2 i pianot. Dessutom spelas det i 
takt 8-9, augmenterat i takt 42-43 och på slutet i takt 63 (fff) och 64 (pp). 
 

                                                                                                                                                         
11 Här har vi samma typ av problem som i sång II. I boken och noternas löpande text står det shoot my old men i 
noterna står det shooting my. Här har jag dock valt att sjunga som det står i noterna, eftersom det inte blir någon 
skillnad i betydelsen. 
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Exempel 4: A Working Woman, takt 1. M= modersmotivet. 

 
I takt 8-9 är modersmotivet rytmiskt förändrat och ligger inbakat i ett annat viktigt motiv i 
denna sång, diligensmotivet: these days I’m driving a stagecoach. Det spelas med höger hand 
i basen, kanske för att visuellt betona det. (Mitternight, 2004, s. 120)  
 
Ett annat viktigt motiv i sång IV är spikpianomotivet som förekommer första gången i takt 7. 
Det består av sextondelsrörelser och instruktionen är jaunty, as a tack piano – lätt och ledigt, 
som ett spikpiano. Om motivet säger Larsen: ”...it’s a lot on white keys, which has to do with 
functional keyboard harmony at the period of time we’re talking about in the West...” 
(Mitternight, 2004, s. 201) 
 
En variant av spikpianomotivet återfinns i takt 15, där sopranen sjunger med i 
sextondelsrörelsen. Detta är första gången ett motiv börjar i pianot och upptas av 
sångstämman. I takt 17 återkommer det augmenterat med åttondelar och en punkterad 
fjärdedel. Pianot spelar dock fortfarande sextondelar. Motivet kommer också åter i takt 30 och 
35 med texten landing on my head, i 40-41 med texten These are hectic days, like hell let out 
for noon samt i 52 med texten when my back is turned. Sista gångerna som det sjungs är i takt 
59-62, först två gånger i åttondelar och sen en gång i fjärdedelar med texten damn their souls 
to hell. Sista gången är intervallet en ters jämfört med liten eller stor sekund tidigare. Dessa 
takter är sångens och hela cykelns klimax. 
 
Denna sång citerar också flera motiv från de tidigare sångerna. Precis som sång I börjar sång 
IV med en a cappellafras som besvaras med kilmotivet i pianot (takt 2-3 i sång I och IV). 
Revolvermotivet från sång II återkommer här i takt 23, 25-27 samt 31-32 när Jane berättar om 
hur hon ska skjuta sin hatt i Bill Cody’s Wild West Show. 
 
I takt 23-25 sjunger sopranen en fras som har vissa likheter med den första frasen i sång I, 
Janey, a letter came today and a picture of you. (Mitternight, 2004, s.124) Båda fraserna ska 
sjungas recitative, freely, båda sjungs a cappella och börjar på ab1 och slutar på b1. Även 
tonerna c2 och d2 förekommer i båda fraserna. 
 
Tolkande reflektion 
 
Sång IV har varit den svåraste sången tolkningsmässigt. Den innehåller förstås några 
självklara passager: ilskan i slutet av sången går inte att ta fel på. Men frasen Your mother 
works for a living som återkommer tre gånger i sången visste jag inte vad jag skulle göra av. 
Dessutom får man vid dessa tre tillfällen inte så mycket hjälp av pianot. Arbetet med dessa 
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fraser fick mig att ställa frågan: Hur kände Calamity Jane angående att hon arbetade? Var hon 
stolt? Bitter? Frustrerad? Lycklig? 
 
Första gången frasen sjungs tror jag Jane är ganska saklig. I brevet får jag intrycket att Jane 
förklarar situationen för Janey utan att bli så känslosam: ”Så här är det, och det är inget att 
göra åt. Ibland har jag kyckling till middag och ibland fjädrar”.  
 
Nästa gång modersmotivet dyker upp, takt 21-22, har hon precis upprörts över kvinnorna i 
stan för första gången i sången. Jag tänker mig då att hon höjer lite på näsan för att sätta sig 
över dem, för att de ser ner på henne på grund av att hon arbetar för sin försörjning.  
 
Modersmotivet uppträder för sista gången precis i slutet av sången, under (takt 63) och 
alldeles efter (takt 64) det största utbrottet. I takt 64-66 spelar pianot (om vi översätter 
motiven till text): Mother works for a – damn their souls to hell. Denna slinga påminner om 
de uppoffringar Jane gör för Janey. Känslan blir då fortfarande demonstrativt stolt, men en 
genomskinlig stolthet som avslöjar smärtan över hur hennes liv blev. 
 
 
V. All I Have (1902) 
 
Utdrag ur Between Ourselves: 
30 May 1882 

There is nothing in this world quite so wonderful as the faith a child has in one they love. 

When you said your prayer that night to me you added, “God bless Jane Hickok and that man 

who was shot in the back wherever he is. Bless him because Jane loved him”. I wondered how 

you know that I love him.  

Good night little girl and may God keep you from all harm. 

 
April 1902 

Dear Janey,  

I guess my diary is just about finished. I am going blind – can still see to write this yet but I 

can’t keep on to live an avaricious old age. All hope is dead forever Janey. What have I ever 

done except one blunder after another? All I have left are these little pictures of you and your 

father. I can’t go on blind and the doctor told me yesterday that in two months I would be 

absolutely blind. O how I wish I had my life to live over... 

I hate poverty and Dirt and here I shall have to live in such in my last days. Don’t pity me 

Janey. 

Forgive all my faults and the wrong I have done you. 

 
Larsens urval: 
Good night little girl and may God keep you from ... harm. 

I am going blind... 

All hope is dead ... Janey. 

What have I ever done except one blunder after another? 

All I have left are these ... pictures of you and your father. 

Don’t pity me Janey. Forgive ... my faults and the wrong I have done you. 

 
Sångtexten: 
I am going blind. 

All hope of seeing you again is dead, Janey. 
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What have I ever done except one blunder after another? 

All I have left are these pictures of you, 

You and your father, 

pictures, 

all I have,  

pictures, 

all I have,  

all I have, 

Ah 

I am going blind, 

I am going blind. 

Don’t pity me, Janey, forgive my faults and all the wrong I did you. 

Good-night, little girl, 

little girl, 

Good-night little girl, and may God keep you from harm. 

 
Sång V presenterar inte några nya motiv. Istället återanvänds många tidigare presenterade 
motiv eller fragment av dessa.  
 
Sången inleds med ett f1 som ligger kvar i pianot från sång IV. Sedan spelar pianisten 
fadersmotivet med vänster hand och fortsätter i takt 2 med klockmotivet direkt följt av triolen 
ur fadersmotivet. Båda dessa motiv kommer från sång I. Högerhanden kommer in i takt 3 med 
faderstriolen som går över till det lugna motivet från sång III. Fadersmotivet återkommer i 
pianot i takt 8 och i sångstämman i takt 21 där texten är you and your father. I takt 9 och 10 
finns det lugna motivet igen i pianot. Orden pictures of you, takt 18, har samma toner som 
motsvarande text i sång I, takt 1. Precis som i första sången följs de av kilmotivet. 
 
I takt 22-24 bildar sopranens och pianots stämmor tillsammans det lugna motivet. Från takt 25 
finns det lugna motivet unisont i sopranen och i pianot, först i originaltonhöjd i takt 25 och 26 
och sedan höjt en liten ters i takt 27 och 28. I takt 29 och 30 höjs det ytterligare en stor ters 
samtidigt som rytmen förenklas hos sopranen. Från takt 24 sker en dramatisk stegring som 
kulminerar i ff i takt 31. 
 

 
Exempel 5: All I Have, takt 25-29. 

 
I takt 34-36 och 45 spelas klockmotivets rytm i pianot. Denna sjungs också av sopranen i takt 
41, little girl. Cykeln knyts ihop i de sista tre takterna där pianot ensamt spelar klockmotivet i 
dess originalversion från sång I. 
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Tolkande reflektion 
 
I sopranens andra fras återfinner vi fadersmotivet, från första sången, med texten seeing you 
a- (takt 11). Hon kommer inte bara att mista förmågan att se Janeys ansikte, utan även den 
påminnelse om Bill som detta ger henne. Ordet dead får ett b-förtecken och det blir 
mollkänsla. 
 
Som vi vet från sång III hör det lugna motivet ihop med minnet. Motivet antyds i takt 13 när 
Jane ser tillbaka på de misstag som hon gjort och finns som fragment eller i sin helhet i både 
pianot och sångstämman från takt 22 med texten pictures, all I have, pictures, all I have, all I 
have, Ah… i stigande sekvenser och med ökande styrka. Jane som tidigare bara haft 
fotografier av sina kära vet att även dessa nu kommer att tas ifrån henne. När hon blivit blind 
har hon bara minnet att lita till. 
 
Att det inte presenteras några nya motiv i denna sång hör ihop med textens innehåll. Jane ser 
tillbaka på sitt liv och minns. Hon vet att det inte är så länge kvar, och det hopp som tidigare 
höll henne uppe, att få vara med Janey, har nu slocknat. Sista meningen Good night, little girl, 
and may God keep you from harm innehåller en slutgiltighet och en acceptans av ödet. 
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Avslutande diskussion 
 
 
Arbetet med att lära känna Calamity Jane 
 
Att forska kring Songs from Letters var egentligen inte bara en idé, utan ett behov. Eftersom 
jag delar Hemsleys uppfattning om textens betydelse för det interpretatoriska arbetet 
(Hemsley, 1998, s. 113), som jag presenterade i inledningen, insåg jag snart att jag inte skulle 
kunna förmedla sångerna rättvist om jag inte visste mer om Calamity Jane.  
 
Framför allt var det vid instuderingen av sång IV, A Working Woman, som jag började 
fundera över vem Calamity Jane egentligen var. De andra sångerna kunde jag med hjälp av 
texten och instruktionerna från tonsättaren få ett grepp om. Sång I, III och V var kanske 
lättast, för att de fokuserar på känslorna. Sång II var lite klurigare med tanke på texten, men 
med instruktionerna indignantly och proudly var det ändå relativt enkelt att hitta en känsla 
som fungerade. 
 
Men när jag kom till sång IV visste jag inte hur jag skulle sjunga den. Det finns ilska i den, 
såklart, men mer då? Framförallt var det frasen Your mother works for a living som fångade 
min nyfikenhet. Frasen upprepas tre gånger hos sopranen varav två a cappella. I pianot finns 
den ytterligare två gånger. Larsens många upprepningar samt det faktum att melodin är 
likadan varje gång pekar ju mot att frasen är viktig. Varför arbetade hon? Varför var det 
viktigt? Kände hon bara sorg över att hon inte kunde behålla Janey? Eller var det också 
stolthet över att kunna försörja sig själv? 
 
Dessa frågor ledde mig in på den fråga som blev huvudfrågan kring arbetet med hela 
sångcykeln. Vem var Calamity Jane, egentligen? Efter att ha läst på mer om Calamity Jane 
och förstått vidden av mytbildningen förändrades frågan: Vem är den Calamity Jane som 
presenteras i breven? Och vem är den Calamity Jane som Libby Larsen presenterar? 
 
Jag vet inte om Larsen har läst mer om Calamity Jane än Paynes utdrag ur breven. Larsen har 
dock i sin introduktion till sångerna presenterat Calamity Jane enligt myten och i noterna är 
Calamity Jane angiven som textförfattare. Av detta drar jag slutsatsen att Larsen inte kände 
till brevens riktiga härkomst. 
 
Min första åtgärd för att lära känna Calamity Jane var naturligtvis att läsa breven i deras 
helhet. Nästa blev att läsa hennes självbiografi. Och redan här stötte jag på problem. Breven 
och biografin skilde sig stort på många punkter. Jag visste att mytbildningen kring henne var 
omfattande, men båda dessa källor angav Jane själv som författare och borde därför stämma 
någorlunda överens.  
 
När jag sedan läste McLairds biografi och hans bevis för att breven inte var äkta blev jag lite 
förvirrad. Jag trodde ju att jag hade lärt känna Calamity Jane. Även om det fanns olikheter i 
informationen jag fått gick det ändå att skapa sig en bild av vem hon var. Efter att ha arbetat 
med detta ett tag återgick jag dock till min grundinställning: Om breven är äkta eller inte 
spelar för mig som interpret inte någon roll. Jag närmar mig Calamity Jane och hennes brev 
på samma sätt som jag skulle ha gjort med en karaktär i en pjäs, uppdiktad eller ej. Äktheten i 
personen kan man finna även om inte alla fakta stämmer.  
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Interpretatoriska konsekvenser 
 
Eftersom det visade sig att den historiska Calamity Jane, Martha Jane Canary, inte haft 
någonting med tillkomsten av dessa brev att göra fick jag gå en annan väg än jag först tänkt. 
Istället för att vända mig till historisk litteratur och söka fakta om Calamity Jane fick jag läsa 
breven ytterligare några gånger samt dyka ännu djupare ner i Larsens komposition. 
 
Larsen har som jag nämnde ovan i sitt texturval valt att fokusera på relationen mellan mor och 
dotter. Hennes Calamity Jane blir därför mjukare än den som framträder när man läser breven 
i deras helhet. Jag tycker att det är viktigt att ta fram dessa hårdare sidor också, framförallt i 
sång II, III och IV. Kontrasten till första och sista sången, där Jane är helt utlämnad till sina 
känslor, blir då större och bilden av Calamity Jane mer detaljerad och komplex och därför 
också intressantare. 
 
I presentationen av min konsert har jag valt att vara lite luddig angående brevens uppkomst. 
Jag har inget behov av att fortsätta sprida myten kring Calamity Jane, men det är viktigt för 
mig som interpret att göra en trovärdig karaktär och detta tror jag skulle vara svårt om jag 
precis innan planterar ett motstånd hos publiken. Historien är gripande trots att den är 
uppdiktad, men om jag berättar vad som är sanning och myt i presentationen riskerar jag att 
stänga av fantasin hos dem som lyssnar. Om Jane aldrig har skrivit de där breven, varför ska 
man då lyssna? 
 
I avsnittet ”Songs from Letters” (s. 8) citerar jag Larsen när hon beskriver sina försök att i 
musiken skapa en fysisk miljö för publiken. För att hjälpa publiken på traven med sina inre 
teatrar valde jag att använda visuella detaljer under min konsert. Jag hade kläder som kunde 
associeras till Vilda Västern, och på ett litet bord på scenen fanns ett stearinljus i en ölflaska, 
en revolver och Calamity Janes dagbok. 
 
 
Tillämpning 
 
Vi sångare är vana att arbeta med texten vid instudering av sång. Att översätta utländska 
texter, både ord för ord samt mer övergripande, är en självklarhet precis som att jobba med 
artikulationen och presentationen av texten. Dock stannar arbetet ofta där (ibland kommer vi 
inte ens dit, utan melodilinjer och teknik får all uppmärksamhet). 
 
Jag upptäcker dock fortfarande, efter två års arbete, en inspelning samt två konserter med 
dessa sånger, nya saker i texterna samt i samspelet mellan musik och text, som jag kan 
använda interpretatoriskt. Jag hoppas därför att mitt arbete med dessa sånger kan inspirera 
sångare till ett djupare fokus på texterna. Tillämpningen av detta arbete handlar alltså inte 
bara om dessa sånger, utan kan appliceras på all sång med text. 
 
 
Fortsatt forskning 
 
Om man blivit nyfiken på Larsens musik finns det många fler sånger med text i jag-form som 
man kan göra liknande arbeten om. Vidare vore det intressant att forska om musik med text 
som handlar om historiska personer eller bygger på verkliga händelser och se om och hur det 
påverkar sångarens interpretation. Har jag som interpret något ansvar gentemot den historiska 
personen? Är det någon skillnad mot att sjunga dikter i jag-form? 
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