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Abstract

Jag vill som klassisk pianist bli bättre på att tolka sång- och pianomusik eftersom jag
spelar mycket tillsammans med sångare i vardagslivet. Jag har valt två sånger ur
sångcykeln Winterreise som jag har analyserat för att komma fram till en tolkning som
jag kan argumentera för.

Jag har analyserat sångerna med not- och harmonianalys och jag har skrivit framförallt
om något oförväntat eller nytt händer i musiken. När jag kände att jag undersökt
partituren noga så började jag hänvisa till texten.

Med arbetet har jag besvarat mina tre frågeställningar: Hur påverkar en djupare förståelse
av Die Krähe och Frühlingstraum arbetet med musikaliska uttryck i de två sångerna? Hur
tolkar jag kopplingen mellan texten och pianostämman i olika avsnitt? Hur får jag
pianostämman att uttrycka detta?

Nu i efterhand så har jag en inblick hur jag ska gå tillväga när jag ska tolka sång- och
pianorepertoar. Min tidigare kunskap inom musikteori var ganska begränsad och detta
arbetet har hjälpt mig att utvecklas.

Förord

Jag vill tacka min handledare Gary Verkade och min klasskamrat Kristoffer Töyrä för att
ha hjälpt mig genomföra det här arbetet.
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Inledning och Bakgrund

Som pianist får jag ofta spela tillsammans med sångare. I klassisk sång- och
pianommusik så är pianostämman i regel mer än bara ackompanjemang, den samarbetar
med sångstämman för att gestalta texten. Detta är något jag fram tills nu har förbisett.

Processen har fram tills jag började med det här arbetet sett ut som så att jag övar in
sångens noter tills jag kan spela sången fint och flytande. Sedan har jag övat ihop med
sångaren tills att vi blivit samspelta.

Jag har tidigare inte tittat närmare på noterna och harmonikens funktion i partituret och
har därmed inte fått en inblick om sångens form och uppbyggnad. Texten har jag också
förbisett, jag har tänkt att sångaren har koll på texten och gestaltar den på sitt vis och jag
följer dennes sångstämma.

När vi sedan spelar upp för en lärare så brukar de argumentera för vilken karaktär min
stämma bör ha beroende på textens innebörd och musikens funktion. Jag har alltså
försökt spela uttrycksfullt men utan någon tanke på vad jag ska uttrycka trots att det står
skrivet i partituret.

Jag har nu efter bestämt mig för att göra något åt detta genom att analysera två lieder ur
sångcykel Winterreise och kunna argumentera för mina egna tolkningar. Texterna är
skrivna av Wilhelm Müller och tonsatta av Franz Schubert.

Jag har valt justWinterreise inte bara på grund av att jag tycker det är väldigt fin musik.
Schubert är känd för att vara en skicklig kompositör som skriver pianostämmor som är
bra mycket mer än bara ackompanjemang.

För att göra en noggrann analys behöver jag mer kunskap inom musikteori vilket är något
jag känner att jag behöver utveckla. I vardagsövandet tränar jag inte mina
musikteorifärdigheter alls då jag bara nöter in noter.

Genom att göra harmonianalys, notanalys och slutligen textanalys så hoppas jag kunna
förstå sångerna såpass bra att jag ska kunna motivera en eller flera tolkningar.
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Syfte och frågeställningar

Jag vill som pianist lära mig att tolka klassisk sång- och pianomusik mer medvetet. Jag
ska sätta mig in i vad texten handlar om och förstå musiken genom att grundligt analysera
två sånger ur verket Winterreise. På så sätt så ska jag tillsammans med sångaren kunna
gestalta handlingen med hjälp av pianostämman.

 Hur påverkar en djupare förståelse av Die Krähe och Frühlingstraum arbetet med
musikaliska uttryck i de två sångerna?

 Hur tolkar jag kopplingen mellan texten och pianostämman i olika avsnitt?

 Hur får jag pianostämman att uttrycka detta?
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Metod

Jag har fördjupat mig i två sånger ur sångcykeln Winterreise vilken innehåller tjugofyra
dikter skrivna av Wilhelm Müller (1824) som är tonsatta av Franz Schubert (1828).
Sångerna jag skriver om är sång nummer elva Frühlingstraum och sång nummer femton
Die Krähe. Jag har valt att arbeta med Die Krähe på grund av att det händer mycket i
musiken som jag fram tills nu inte förstått mig på. Jag har valt att arbeta med
Frühlingstraum på grund av att jag tyckte kontrasterna mellan sångens olika delar
verkade spännande.

Min handledare har under arbetets gång sagt att jag inte ska stirra mig blind på texten,
istället ska jag lägga mitt fokus på noterna. Om jag litar på att Schubert gjorde ett bra
jobb när han komponerade efter Müllers texter så ska jag med mitt pianospel efter en
noggrann analys av musiken kunna ge sångerna karaktär som överensstämmer med
texten.

Jag har först analyserat sångerna med harmoni- och notanalys för att förstå mig på själva
musiken. Sedan när jag vet vad som händer i musiken så har jag hänvisat till texten och
argumenterat för kopplingar mellan texten och pianostämman.

Jag har tagit översättningarna på texterna ifrån Ian Bostridge’s Schuberts Winterreise - En
passionshistoria som är en analys av Winterreise.

Efter att analyserna var färdiga så spelade jag in de två sångerna med min klasskamrat
Kristoffer Töyrä som är en bassångare.
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Genomförande

I genomförandet skriver jag om harmonikens och noternas funktion i sångerna. Jag
undersöker också om texten har någon koppling till pianostämman.

Frühlingstraum kommer före Die Krähe i sångcykeln men jag har valt att först skriva om
Die Krähe. Anledningen är att det är sången som fick mig att bestämma mig för att forska
inom det här området och därför kändes det naturligt att börja med Die Krähe.

Die Krähe

Översättningen av texten är tagen från Bostridge, Ian (2015) “Schuberts Winterreise”,
s.286.

Text: Översättning:

Eine Krähe war mit mir En kråka följde med mig
aus der Stadt gezogen, ut ur staden
ist bis heute für und für och har till idag hela tiden
um mein Haupt geflogen. flugit över mitt huvud.

Krähe, wunderliches Tier, Kråka, underliga djur,
willst mich nicht verlassen? vill du inte lämna mig?
Meinst wohl bald as Beute hier Ämnar du att äta
meinen Leib zu fassen? min kropp som as?

Nun, es wird nicht weit mehr gehn Nu har jag inte långt kvar att gå
an dem Wanderstabe. med min vandrarstav.
Krähe, lass mich endlich sehn Kråka, låt mig äntligen se
Treue bis zum Grabe! trohet till graven!
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Analysen utgår ifrån sångens noter och jag hänvisar till texten först efter att jag analyserat
och fått förståelse för partituret. Anledningen till att jag väntar med att analysera texten
efter partituret är för att det inte är en faktatext, meningarnas betydelse kan vridas och
vändas på. Det är heller inte ovanligt att poeter vill att deras dikter ska kunna tolkas fritt.

Jag vill klargöra att sångens orginaltonart är Cm men notexempel och grunden till min
analys kommer vara i Gm. Anledningen är att Gm är det mest bekväma registret för
sångaren som jag har spelat in sångerna med.

Jag kommer ha med några notexempel, man kommer inte alltid se vilken klav, tonart eller
taktart som råder. Om någon av dessa parametrar skiljer sig från sångens början så skriver
jag det (exempelvis om g-klav råder i vänsterhanden).

Analys av pianointroduktion, takt ett- fem

I de första fyra takterna så presenterar pianot den melodi som kommer utmärka stycket då
den flera gånger kommer sjungas och spelas. Högerhanden spelar en enstämmig melodi
beståendes av åttondelar som avrundas med en fjärdedel i slutet av varje fras. Samtidigt
som vänsterhanden spelar basstämman och harmonik i form av sextondelstriolsarpeggion.

I den här sången så korsar aldrig höger och vänsterhanden varandra, högerhanden
kommer alltid spela i en högre tonhöjd än den vänstra.

Ex.1 Takt ett och två

Harmoniken i den första frasen är: Gm-D7-Gm-G-Cm-Am7b5-Gm (se exempel ovan).
Man kan komma att uppfatta mollsubdominanten Cm som en tonika pga ackordsföljden
G -Cm. Basstämman i den första frasen utgörs av tonerna: G-A-Bb-B-C-A-Bb, dess
kromatik sträcker sig till tonen C och ackordet Cm, att basstämman och harmoniken leder
dit gör att man kan anta att det är frasens kärna. Att tonen F klingar tillsammans med
harmoniken Cm skapar en dissonans (en oenighet sinsemellan) och gör frasens höjdpunkt
än mer tydlig.
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Ex.2 Takt tre och fyra

I takt tre i den andra frasen är det utskrivet ett crescendo och ett diminuendo för att visa
frasens höjdpunkt, det står ingen dynamikanvisning i takt fyra men melodin rör sig
konstant nedåt i tonhöjd och om inget annat sägs så kan man anta att det implicerar ett
diminuendo. I romantisk musik är det vanligt att man kopplar en uppåtgående rörelse
med ett crescendo och en nedåtgående rörelse med ett diminuendo.

Ex.3 Takt fem

Takt fem är en transportsträcka där basstämman klättrar från tonen G i den lilla oktaven
till tonen G i den ettstrukna oktaven. Vänsterhandens sextondelsarpeggion spelar
Gm-treklanger först i grundläge med utgångspunkt i den lilla oktaven, sedan i tersläge,
sedan i kvintläge och till sist i grundläge en oktav ovanför startackordet. Den enstämmiga
melodi som högerhanden spelar avrundas på slag ett i takt fem. Eftersom musiken inte
utvecklas, så kan man anta att dynamiken inte utvecklas med exempelvis ett crescendo.
Eftersom takt sex har ett utskrivet pianissimo så kan takt fem fortsätta diminuendot från
föregående takt, alternativt görs ett större diminuendo i takt fyra så att dynamiken är
pianissimo i takt fem.

Analys takt sex- femton

Ex.4 Takt sex- nio (både högerhanden och vänsterhanden spelar i g-klav)
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I takt sex så återkommer den enstämmiga melodin som öppnade stycket, fast denna gång
är själva melodin basstämman. Vänsterhanden spelar den och sångaren sjunger den en
oktav lägre. Samtidigt spelar högerhanden sextondelstriolsarpeggion med en paus på det
första slaget av varje triol.

Sångarens melodi i takt sex, sju och åtta är densamma som pianots melodi i takt ett, två
och tre men harmoniken skiljer sig en aning. Den harmoniska utvecklingen som sker
mellan takt sju och nio gör att det utskrivna frasslutet som slutar på det sista
åttondelsslaget i takt sju blir mindre tydligt än i takt två. Mellan takt två och tre (då
melodin är densamma som mellan takt sju och åtta) så följer inte takt tre upp med
besläktade ackord, istället spelas ackordet Ab som inte hör hemma i tonarten Gm. Frasens
slut i takt två och den nästa frasens början i takt tre blir därmed tydligare.

Anledningen till att takt sju och åtta är sammanlänkade med en harmonisk utveckling kan
bero på att sångaren inte har en utskriven paus och förväntas sjunga takt sex till nio utan
att ta ny luft. Det harmoniken säger till pianisten kan vara att pulsen i musiken inte ska
bromsas in trots frasslutet. D.v.s att det skulle vara jobbigt för sångaren om pianisten
fraserar genom att gå tillbaks i tempo när sångaren behöver hushålla med sin luft. Istället
kan pianisten frasera exempelvis genom att gå fram och tillbaks i dynamik.

Att melodin ligger i basstämman och att harmoniken är högre upp i tonhöjd ger oss ett
svävande intryck vilket kan vara kopplat till texten, Die Krähe (kråkan) är en fågel som
mest troligt befinner sig flygandes ovanför honom under sångens gång.

Ex.5 Takt tolv och tretton

I takt tolv varieras både melodin, harmoniken och fraseringen. De gånger samma melodi
har spelats tidigare (takt tre och takt åtta) så har melodin fortsatt nedåt i tonhöjd efter
dominanten D på det tredje åttondelsslaget fram tills frasslutet takten därefter. På det
tredje åttondelsslaget i takt tolv spelas istället tonikaparallellen Bb. På det fjärde
åttondelsslaget lyfts den ursprungliga melodin upp en kvint och för första gången hittills i
sången sträcker sig frasen en takt istället för två (takt tolv, tretton och fjorton) trots att vi
befinner oss mitt i en melodislinga som sträcker sig över både takt tolv och tretton.
Melodin avslutas med helkadensen F7-Bb (tonikaparallellens dominant -
tonikaparallellen) vilket är första gången någon melodi i sången avslutas i dur (Bb).
Frasen avslutas med kadensen och är som den förra frasen en takt lång.
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Texten från takt sex till tretton lyder: Eine Krähe war mit mir aus der Stadt gezogen, ist
bis heute für und für um mein Haupt geflogen (En kråka följde med mig ut ur staden och
har till idag hela tiden flugit över mitt huvud).

Samtidigt som melodin lyfts en kvint i takt tolv så sjungs ordet geflogen (flugit), orden
flyga, flög, flugit kan förknippas med “uppe i luften” vilket kan vara anledningen till att
Schubert valde att melodin skulle gå upp i tonhöjd i samklang med geflogen istället för
att fortsätta nedåt som tidigare (takt tre och åtta). Ingen dynamikanvisning står utskriven
men eftersom tonspråket i den version av melodin som fortsätter nedåt i tonhöjd kan tyda
på ett diminuendo så är det logiskt att framföra melodin som lyfts upp utan ett
dimenuendo och kanske med ett crescendo.

Att fraseringsperioderna blir halverade trots att melodiperioderna är fortsatt lika långa
kan ha med texten att göra, när han sjunger um mein Haupt geflogen (flugit över mitt
huvud) börjas de kortare frasperioderna. Korta fraser kan ge ett stressigare intryck än
längre fraser, det kan vara så att mannen i texten känner sig stressad över att han är
förföljd av kråkan och att en fras exempelvis beskriver hur han kollar upp i luften och
nästa fras beskriver hur han vrider huvudet och kollar åt ett annat håll för att lokalisera
kråkan.

Analys takt sexton- tjugofyra

I upptakt till takt sexton fram tills takt tjugotre har sångaren och pianistens vänsterhand
var sin melodi, hittills har pianot vid alla sånginsatser dubblat sångarens melodi,
högerhanden fortsätter som tidigare att spela sextondelstriolsarpeggion med paus på det
första slaget av varje triol.

Ex.6 Takt sexton- nitton
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Pianots nya melodi kännetecknas av en pendling mellan två olika åttondelsnoter med
intervallet en liten sekund ifrån varandra. Högerhandens arpeggion pendlar i upptakt till
takt sexton och sjutton mellan två olika notfiguerer tillsammans med vänsterhanden och
bildar harmoniken: F(#5)-Bb-F(#5)-Bb...osv. Det överstigande kvinttackordets toner A
och C# leder till tonerna Bb och D i ackordet Bb, men eftersom ackordet Bb följs upp av
ett till F(#5)-ackord så blir tonerna som hängande i luften på grund av att harmoniken
bara går fram och tillbaka. Tonarten modulerades till Bb i takt femton men eftersom F(#5)
inte är ett fullständigt ackord som återkommer i anslutning till Bb så kommer inte Bb ha
en tydlig tonikafunktion vilket innebär att harmonikens funktion blir otydlig.

I takt arton bryts pendlingsmönstret i pianostämman av att musiken rör sig uppåt i
tonhöjd när den förväntas pendla ned. Ett crescendo är utskrivet då mönstret upphör, ett
crescendo i samband med att något nytt händer ger intrycket att man är påväg mot en
harmonisk upplösning (t.ex en helkadens). Istället följs crescendot direkt upp av ett nytt
pendlingsmönster där harmoniken är lika otydlig som tidigare och av ett diminuendo
tillbaks till dynamiken som rådde innan crescendot.

I upptakt till takt tjugotre får harmoniken en tydlig funktion och en modulering till gm
sker med en fullständig helkadens i takt tjugofyra.

Texten som sjungs genom pendlingssektionen: Krähe, wunderliches Tier, willst mich
nicht verlassen? Meinst wohl bald as Beute hier meinen Leib zu fassen? (Kråka,
underliga djur, vill du inte lämna mig? Ämnar du att äta min kropp som as?) är två frågor
som han ställer till kråkan. Det kan vara så att otydligheten i den pendlande harmoniken
speglar ovissheten i texten.

Sångarens melodi i takterna sexton till nitton upprepas med små skillnader anpassade till
texten i takt tjugo till tjugotre, vid upprepningen är melodin höjd en stor sekund och ett
crescendo står utskrivet i takt tjugo som sträcker sig till diminuendot i takt tjugotvå. Det
kan vara så att musiken i takt tjugo till tjugotre är starkare på grund av att den andra
frågan är mer dramatisk Meinst wohl bald as Beute hier meinen Leib zu fassen? (Ämnar
du att äta min kropp som as?). En kråka är som det framkommer i texten en asätare och
förknippas sedan länge med döden.

Analys takt tjugofem- fyrtiofyra

Utöver texten är takt tjugofem fram tills det fjärde åttondelsslaget i takt tjugoåtta
identiska med takt fem till det sista åttondelsslaget i takt åtta.
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I takt tjugofem till tjugoåtta sjunger han: Nun, es wird nicht weit mehr gehn an dem
wanderstabe (nu har jag inte långt kvar att gå med min vandrarstav). Av föregående text
att döma menar han inte att han snart är framme någonstans, utan att han snart kommer
dö. I takt fem till åtta sjunger han: Eine Krähe war mit mir aus der Stadt gezogen (en
kråka följde med mig ut ur staden). Att musiken är densamma till båda textavsnitten (takt
fem till åtta och takt tjugofem till tjugoåtta) kan bero på att han ser den efterhängsna
kråkan som ett tecken på att han snart kommer dö.

Ex.7 Takt tjugonio och trettio (både vänsterhanden och högerhanden spelar i g-klav)

I upptakt till tjugonio moduleras tonarten Gm till Cm och ett nytt pendelmönster mellan
ackorden Cm och G påbörjas. Denna gång förhåller sig ackorden till varandra
funktionanalytiskt till skillnad från takt sexton till tjugotvå, dessutom upprepas flitigt
tonen G i den lilla oktaven.

I takt tjugonio till takt trettioåtta sjunger han två gånger: Krähe, lass mich endlich sehn
Treue bis zum Grabe (kråka låt mig äntligen se trohet till graven). I musiken från upptakt
till tjugonio spelas tonen G i den lilla oktaven i nästan varenda åttondelsslag fram tills
takt trettioåtta. Upprepningen av samma ton kan symbolisera ordet trohet (synonymt med
hängivenhet eller trofast).

Ex.8 Takt trettiotvå och trettiotre

I takt trettiotvå följs dynamiken forte upp av ett diminuendo och sedan i takt trettiotre ett
sforzando (kraftig accent på en ton eller ett ackord). Harmoniken som spelas i samklang
med fortet är ett Gm som har en dominantkvartsext-funktion, på det tredje åttondelsslaget
följs det upp av ackordet D. Ett diminuendo står utskrivet direkt efter fortet fram tills
slutet av takt trettiotvå, vi förväntar oss att D-ackordet och diminuendot kommer leda oss
till den ursprungliga tonikan Gm i en svagare dynamik, istället spelas i takt trettiotre ett
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dim-ackord som är dominantiskt till C eller Cm och som har dynamikanvisningen
sforzando. Dim-ackordet följs upp av ackordet G på det tredje åttondelsslaget och sedan
ett G7- ackord och ett diminuendo som leder till tonikan Cm och dynamiken piano i takt
trettiofyra.

Takt trettiofyra och trettiofem är nästan identiska med takt tjugonio och trettio, skillnaden
är att högerhanden spelar arpeggionarna en oktav längre ner i tonhöjd vid upprepningen
och det crescendo som står utskrivet i takt tjugonio inte finns i takt trettiofyra.

Ex.9 Takt trettioett Ex.10 Takt trettiosex

I takt trettioett är crescendot tydligt i både sång och pianostämman, sångstämman klättrar
upp i tonhöjd mot fortet och från det andra åttondelsslaget ansluter sig pianostämmans
basstämma och arpeggiofigur i klättrandet. I takt trettiosex då texten är densamma som i
takt trettioett finns ett crescendo fram till det tredje åttondelsslaget utskrivet, den här
gången syns inte crescendot i sångstämman. Pianostämman har en tydlig riktning i
samband med crescendot, till skillnad från takt trettioett så går basstämman nedåt i
tonhöjd vilket inte förknippas lika starkt med ett crescendo som när man går upp i
tonhöjd. När dynamiken är som starkast i trettiosex börjar en modulering tillbaks till
sångens ursprungliga tonart Gm fram tills takt trettioåtta, i takt trettioåtta sjunger
sångaren sin sista ton och pianointroduktionen som öppnade stycket spelas igen fast
denna gång en oktav längre ner i tonhöjd.

Första gången texten Krähe, lass mich endlich sehn Treue bis zum Grabe (kråka låt mig
äntligen se trohet till graven) sjungs så växer dynamiken och sångstämman går upp i
tonhöjd. Den andra gången är dynamikanvisningarna svagare och de sista orden sjungs en
oktav längre ner än den första gången. Att melodin sjunker i tonhöjd den andra gången
tillsammans med texten: bis zum Grabe (till graven) kan vara en association till döden.
Precis som att en fågel förknippas med uppe i luften är grav synonymt med nere i
marken.

När han sjunger Grabe (graven) första gången så är båda stavelser i ordet betonade av ett
forte och ett fortzando, den andra gången han sjunger Grabe är båda stavelser i
dynamiken piano. Att man upprepar något svagare än första gången kan ge intrycket av
tveksamhet, däremot så är tonen G i den lilla oktaven fortfarande trofast vid
upprepningen (takt trettiofyra och framåt). Det kan vara så att vid första insikt om trohet
till graven upplever han som skrämmande men att han vid närmare eftertanke lyckas
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accepterar det och kanske välkomnar döden. Att pianointroduktionen upprepas fast denna
gång en oktav längre ner i tonhöjd i samband med textens sista ord Grabe i takt trettioåtta
kan vara ännu en antydan till döden.

Ex.11 Takt fyrtioett- fyrtiotre (både vänsterhanden och högerhanden spelar i bas-klav)

Pianointroduktionen upprepas fram till takt fyrtiotvå, det avslutadende ackordet Gm i takt
fyrtiotre förväntades egentligen i takt fyrtiotvå efter dominanten D på det sista
åttondelsslaget i takt fyrtioett. Istället spelas i takt fyrtiotvå en upprepning av tonen G i
högerhanden och arpeggion i vänsterhanden som klättrar nedåt i tonhöjd. Det kan vara så
att takt fyrtiotvå och fyrtiotre symboliserar den trohet till graven som han sökte.

Här spelar jag och Kristoffer Töyrä in Die Krähe: https://youtu.be/pn5dV6XWtQY

https://youtu.be/pn5dV6XWtQY
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Frühlingstraum

Översättningen av texten är tagen från Bostridge, Ian (2015) “Schuberts Winterreise”,
s.206-207.

Text: Översättning:

Ich träumte von bunten Blumen, Jag drömde om färgglada blommor
so wie sie wohl blühen im Mai, som blommar i maj,
ich träumte von grünen Wiesen, jag drömde om gröna ängar,
von lustigem Vogelgeschrei. om glad fågelsång.

Und als die Hähne krähten, Och när tupparna gol
da ward mein Auge wach; vaknade mina ögon;
da war es kalt und finster, det var kallt och mörkt,
es schrieen die Raben vom Dach. korparna väsnades från taket.

Doch an den Fensterscheiben Men vem målade de där bladen
wer malte die Blätter? på fönsterrutan?
Ihr lacht wohl über den Träumer, ni skrattar säkert åt drömmaren
der Blumen im Winter sah? som såg blommor på vintern?

Ich träumte von Lieb’ um Liebe, Jag drömde om besvarad kärlek,
von einer schönen Maid, om en vacker mö,
von Herzen und von Küssen, om kel och kyssar,
von Wonne und Seligkeit. om fröjd och salighet

Und als die Hähne krähten, Och när tupparna gol
da ward mein Herze wach; vaknade mitt hjärta;
nun sitz’ ich hier alleine nu sitter jag här ensam
und denke dem Traume nach och tänker på min dröm

Die Augen schliess’ ich wieder Jag blundar igen,
noch schlägt das Herz so warm. hjärtat slår alltjämt varmt.
Wann grünt ihr Blätter am fenster? När blir ni gröna, ni blad på fönstret?
Wann halt’ ich mein Liebchen imArm? När får jag hålla min älskling i famnen?
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Jag vill klargöra att sångens orginaltonart är A-dur men notexempel och grunden till min
analys kommer vara i F-dur. Anledningen är att F-dur är den mest bekväma tonarten för
sångaren som jag har spelat in sångerna med.

Jag kommer ha med några notexempel, man kommer inte alltid se vilken klav, tonart eller
taktart som råder. Om någon av dessa parametrar skiljer sig från sångens början så skriver
jag det (exempelvis om g-klav råder i vänsterhanden).

Sången har tre olika delar som vi kallar: A (takt ett- fjorton, takt fyrtiofyra- femtioåtta), B
(takt femton- tjugosex, takt femtionio- sjuttio) och C (takt tjugosju- fyrtiotre, takt
sjuttioett- åttioåtta), dess form är A-B-C-A-B-C

Analys av del A

Ex.1 Takt ett- fyra

A-delen går i 6/8 och har tempoangivelsen Etwas bewegt (något rörligt). Sången börjar
med en pianointroduktion på fyra takter, dynamikanvisningen är pianissimo. I
introduktionen spelar högerhanden två melodislingor och vänsterhanden spelar
basstämman och harmonik i form av arpeggion vars perioder är tre åttondelar långa.

I introduktionen spelas ackorden F-Dm-A7-Bb-C7-F, på det första slaget i takt tre spelas
harmoniken Bb och tillsammans med harmonikerna C7 och F bildar de en fullständig
helkadens vilket ger introduktionen ett tydligt avslut innan sångstämman kommer in i
upptakt till takt fem. A7 spelas på det sista slaget i takt två i samklang med den första
tonen i den andra melodin, ackordet har en dominantisk funktion till tonikaparallellen Dm
som spelas innan. Ackorden i den första melodin är funktionsmässigt kopplade till
dominantackordet A7 i den andra melodin vilket gör att de uppfattas som en och samma
melodi. Den första melodislingan är identisk (bortsett från förslaget i takt ett) med
sångstämmans första fras, den andra melodin upprepas i den första halvan av
sångstämmans sista fras i A-delen och de sista fyra åttondelar som spelas i pianots
basklav är samma fyra sista åttondelar som avslutar A-delen. Pianointroduktionen
sammanfattar sångens första del.



15

I upptakt till takt fem fram tills A-delens slut i takt fjorton är melodin i sångstämman och
pianot spelar harmoniken i form av arpeggion med perioder på tre åttondelar styck i
högerhanden och bastoner i vänsterhanden. Harmoniken har en tydlig funktion till och
med takt fjorton, fraserna avslutas antingen i tonikan eller i molltonikaparalellen,
majoriteten av dessa fraser avslutas med en fullständig helkadens.

Ornamenten till pianots melodi i takt tre upprepas inte av sångstämman i takt elva,
däremot sjungs orden: von lustigem Vogelgeschrei (om glad fågelsång). Ornamenten kan
möjligtvis föreställa fågelkvitter för att pralldrillarna (en kort drill mellan två toner) får
pianot att kvittra.

Analys av del B

Ex.2 Takt femton och sexton, början av B-delen

B-delen går i 6/8 och har tempoangivelsen Schnell (snabbt). I takt femton till tjugoett
spelar pianostämman korta ackord på det första och fjärde åttondelsslaget i varje takt. I
takt sexton, arton och tjugo spelas på det tredje åttondelsslaget en sextondelstriolsfigur i
samklang med ett överstigande sext-ackord som leder till ett ackord med tonikafuntion
(inte en tydlig tonika) på det fjärde åttondelsslaget.

Det första ackordet som spelas i B-delen är ett Cm med tonikafuntion vilket inte hör
hemma i tonarten F, harmoniken saknar en tydlig tonika fram tills takt arton, i takt sjutton
på det fjärde åttondelsslaget modulerar ackordet F7 tonarten till Bbm. Ackordet Fm som
inte hör hemma i Bbm spelas ett par gånger och harmoniken förblir tvetydig, ett
C7-ackord spelas i takt tjugoett som modulerar tonarten till Fm.
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Ex.3 Takt tjugotvå- tjugofem

Från takt tjugotvå tills slutet av B-delen i takt tjugosex förblir det tydligt att tonarten är
Fm. I vänsterhanden spelas från takt tjugotvå till tjugofem pendlande sextondelsoktaver
och i högerhanden spelas Fm-ackord och ackord som leder till Fm. Precis som i takt
sexton, arton och tjugo så är de ledande ackorden i takt tjugotvå och tjugofyra
överstigande sext-ackord på det tredje åttondelsslaget i respektive takt.

A-delen handlar om en ljuvlig dröm, B-delen handlar om att han vaknar och upplever
verkligheten.

Det kan vara så att harmonikens otydlighet i takt femton till tjugoett illustrerar att han är
nyvaken och har inte riktigt samlat sig än. “Und als die Hähne krähten” (Och när
tupparna gol) är den första texten i B-delen, de dissonanta överstigande sext-ackorden i
samklang med sextondelstriolsfigurerna och dynamiken forte i takt sexton, arton och
tjugo kan vara tupparnas gal och korparna som väsnades. När texten da war es kalt und
finster, es schrieen die Raben von Dach (det var kallt och mörkt, korparna väsnades från
taket) upprepas i upptakt till takt tjugotre till takt tjugosex är harmoniken bestämd. Det
kan vara så att vid upprepningen har han samlat sig och de pendlande
sextondelsoktaverna (som ser ut som en kontinuerlig ström av sextondelstriolsfigurerna i
föregående takter) kan möjligtvis illustrera de väsnande korparna och att han är medveten
om att det är korparna som väsnas. Eftersom de pendlande sextondelsoktaverna spelar i
låg tonhöjd så kan det vara så att de även illustrerar mörker.

Analys av del C

Ex.4 Takt tjugosju- trettio, början av C-delen
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C-delen går i 2/4 och har tempoangivelsen Langsam (långsamt). I takt tjugosju och
tjugoåtta konstaterar pianostämman att tonarten är F-dur. Tvåstämmighet i vänsterhanden
och en paus på det första sextondelsslaget av varje fjärdedel följt av en oktavfigur i
högerhanden (se exempel fem) utmärker pianostämman fram tills slutet av C-delen.

Ex.5 Takt trettiosex- trettioåtta

I den första takten i C-delen står det ett pianissimo, ingen ytterligare dynamikanvisning
står i noterna förrän takt trettiosju där ett till pianissimo står utskrivet. I takt trettiosju
spelas mollsubdominanten Bbm följt av Fm i takt trettioåtta. Mest troligt vill Schubert
påminna om att dynamiken fortfarande är densamma när tonarten ändras till Fm och
musiken får ny karaktär. Från takt tjugosju till fyrtio har pianostämman hållit sig till
motivet som man kan se i exempel fem.

Ex.6 Takt fyrtioett och fyrtiotvå

I takt fyrtioett bryts motivet, högerhanden spelar fram till det andra fjärdedelsslaget
sextondelar, åttondelar resten av takten och en fjärdedel på det första slaget i nästa takt
fyrtiotvå. Sångstämman är snarlik högerhandens stämma och i vänsterhanden spelas
fjärdedelsnoter. Att notvärdena gradvis blir längre saktar in musiken utan någon
anvisning om pulsen. På det andra slaget i takt fyrtiotvå återvänder motivet fram till takt
fyrtiotre vilket är den sista takten i C-delen.
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Ex.7 Takt fyrtiofyra och fyrtiofem

I takt fyrtiofyra spelas ett F-dur arpeggio i A-delens tempo och taktart, takten fungerar
som en transportsträcka mellan C-delen och A-delens pianointroduktion och för att säga
att tonarten återigen är F-dur. Pianostämman i takt ett till fyrtiotre är närmast identisk
med takt fyrtiofem till åttiosju, i takt åttioåtta avslutas sången av ett brutet Fm-ackord.
Sångstämman upprepas med ny text, vissa notvärden är annorlunda vilket beror på
annorlunda stavelser.

Analys av upprepningen av del A, B och C

I takt fyrtiofem till femtioåtta upprepar sig A-delen, båda gångerna börjar texten med Ich
träumte von (jag drömde om). Första gången sjunger han om att han drömde om grönska
och fågelsång i maj, andra gången sjunger han om besvarad kärlek av en vacker mö.
Tidigare skrev jag att A-delen handlar om en ljuvlig dröm vilket också stämmer in på
upprepningen.

I takt femtionio till takt sjuttio upprepar sig B-delen, båda gångerna börjar texten med
Und als die Hähne krähten (Och när tupparna gol). Första gången sjunger han om att
hans ögon vaknar efter att tupparna gol och att han lägger märke till kylan, mörkret och
de väsnande korparna.

Den andra gången sjunger han om att hans hjärta vaknar efter att tupparna gol och att han
sitter ensam och tänker på sin dröm. Tidigare skrev jag att B-delen handlar om att han
vaknar och upplever verkligheten, första gången vaknar han och ser verkligheten, andra
gången vaknar han och känner verkligheten.

Den första gången i takt tjugotvå till tjugofem antog jag att de pendlande
sextondelsoktaverna som man kan se i exempel tre illustrerar de väsnande korparna när
han har vaknat. Vid upprepningen i takt sextiosex till sextionio sjungs i samklang med de
pendlande oktaverna texten nun sitz ich hier alleine und denke dem Traume nach (nu
sitter jag här ensam och tänker på min dröm), vi utgår från att Schubert inte var lat när
han använde samma musik istället för att skriva ny musik till den nya texten. De
pendlande sextondelsoktaverna ger ett intensivt intryck, det kan vara så att de gestaltar
hans upprördhet över att drömmen inte var sann.
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Motivet i pianostämman som karaktäriserar C-delen är en figur som upprepar sig (ibland
aningen varierad) från början till slut. Figuren upprepar sig varje taktslag i långsamt
tempo, på fjärdedelsslagen spelas toner skrivna i basklaven som ger figuren en tydlig etta.
I upptakt till takt sjuttiotre till takt åttio lyder texten Die Augen schliess ich wieder, noch
schlägt das Herz zu warm (Jag blundar igen, hjärtat slår alltjämt varmt). När man säger
att ens hjärta slår varmt för något så menar man kanske något man tycker om eller kanske
något som gör en lugn, vi kan utesluta att det slår snabbt som det gör vid exempelvis
rädsla, stress eller nyförälskelse. Det kan vara så att pianostämman gestaltar ett lugnt
slående hjärta.

Alltjämt är synonymt med fortfarande, han blundar igen och hjärtat slår fortfarande varmt.
Han kan syfta på att hjärtat fortfarande slår varmt efter drömmen som illustreras av
A-delen trots att han kommit till insikt att den inte var sann och söker frid genom att
stänga ögonen och återgå till drömmandet. Musiken i A-delen och C-delen har vissa
likheter. I A-delen spelar högerhanden treklangsarpeggion och vänsterhanden spelar
bastoner på betonade slag. I C-delen spelar högerhanden brutna ackordfigurer och
vänsterhanden spelar tvåklanger framförallt på betonade slag, tillsammans formar
vänsterhanden och högerhanden i C-delen främst treklanger vars rytm bara skiljer sig en
aning ifrån A-delens rytm. Det kan vara så att Schubert illustrerar i musiken att mannen i
texten tänker tillbaks på drömmen genom att göra musiken i de båda delarna snarlika.

När C-delen övergår till tonarten Fm i takt åttioett så ställer han frågan Wann grünt ihr
Blätter am fenster? Wann halt ich mein Liebchen im Arm? (När blir ni gröna, ni blad på
fönstret? När får jag hålla min älskling i famnen?) Första gången C-delen spelas lyder
texten Doch an dem Fensterscheiben, wer malte die Blätter da? (Men vem målade de där
bladen på fönsterrutan?) och när tonarten går över till Fm lyder texten: Ihr lacht wohl
über den Träumer, der Blumen in Winter sah? (Ni skrattar säkert åt drömmaren som såg
blommor på vintern).

Blommorna på fönstret är i själva verket mönster som kan bildas på fönster när det är
kallt och dessa mönster kan se ut som blommor, isblommor. Att musiken blir lugn igen i
samband med texten Doch an dem Fensterscheiben, wer malte die Blätter da? (takt
tjugonio), kan bero på att han ser något fint i den mindre trevliga situationen (kyla,
mörker och väsnande korpar) precis som när han lade märke till att hans hjärta slog varmt
i takt sjuttiotre.

När C-delen övergår till tonarten Fm är texten i båda fallen mindre hoppfull än när
C-delen går i F-dur. I takt fyrtiotvå frågar han en andra gång der Blumen im Winter sah?
(som såg blommor på vintern?), dynamiken är starkare andra gången han säger im winter
(på vintern). Att man upprepar något starkare ger intryck av övertygelse men det kan
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också vara ett förtydligande. Det kan vara så att tanken på att det är vinter och att
blommorna inte är verkliga tar över.

På samma sätt upprepar han i takt åttiofem en andra gång texten Wann halt ich mein
Liebchen im Arm? (När håller jag min älskling i famnen?) med starkare dynamik på
orden mein Liebchen (min älskling), efter att han frågat de skenbara blommorna på
fönstret när de ska grönska. Kanske så börjar han se drömmen om vår och besvarad
kärlek som mindre lovande.

Här spelar jag och Kristoffer Töyrä in Frühlingstraum:
https://youtu.be/FZXn079AT2Y

https://youtu.be/FZXn079AT2Y
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Diskussion

Jag har analyserat Frühlingstraum och Die Krähe vilka är två sånger ur sångcykeln
Winterreise. Texten är som sagt skriven av Wilhelm Müller och har därefter tonsatts av
Franz Schubert.Mitt syfte var att försöka förstå musiken och utifrån det göra en tolkning.
Jag har vid tidigare tillfällen innan detta arbete spelat och framfört sångerna, jag hade då
som mål att det skulle låta fint och att vara samspelt med sångaren. Jag har grundligt gått
igenom partituret med not-och harmonianalys och har slutligen hänvisat till texten.

Nu när analysen är gjord så har jag fått en insyn om hur jag ska gå tillväga för att
motivera mitt musikaliska uttryck. Jag har kommit fram till att hur jag och sångaren bör
förhålla oss till varandra står inte nödvändigtvis bara i frasbågarna utan även i
harmoniken, ett exempel på detta tog jag upp i sången Die Krähe mellan takt sex och sju.

I båda sångerna sker många upprepningar i musiken, det kan handla om upprepningar av
samma noter men det kan också handla om upprepningar av mönster. Jag har kollat nära
på när musiken beter sig annorlunda än förväntat, exempelvis när en upprepning av en
melodislinga varierar sig, ett exempel på detta tog jag upp i sången Die Krähe i takt tolv.

Dynamiker, fraseringar och tempon står utskrivna i partituret, efter en analys av musiken
har jag skaffat mig en idé hur jag kan motivera de musikaliska parametrarnas funktion i
sammanhanget och hur jag kan förhålla mig till dem. Ett exempel är fortet i takt sexton i
sången Frühlingstraum, det kommer omedelbart efter textinnehållet tupparna gol vilket
mest troligt gestaltar texten.

Jag har fått mycket hjälp av min handledare Gary Verkade om hur jag ska gå tillväga. När
jag började arbetet så gjorde jag harmonianalys på varenda ackord och utgick från det.
Jag fick höra att det inte var rätt väg att gå att försöka förklara harmoniken i varje ackord,
istället skulle jag skriva om när harmoniken beter sig annorlunda än förväntat. Ibland var
funktionen i harmoniken otydlig (exempelvis att ett ackord med tonikafunktion spelades
utan en modulation till det givna ackordet och som därmed kan kallas otydlig tonika, se
takt femton Frühlingstraum) så traditionell harmonianalys/ funtionsanalys räckte inte för
att förstå sig på musiken. Oftast när musikens harmonik var otydlig så fanns det mönster,
exempelvis upprepning i rytm men inte nödvändigtvis upprepning av samma noter eller
tvärtom. På samma sätt som när jag skrev om att harmoniken betedde sig annorlunda så
skrev jag om när mönstren uppförde sig annorlunda.
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När jag kände att jag hade koll på partituret så började jag hänvisa till texten. Jag gjorde
det misstaget i början av processen innan jag kom igång med skrivandet att jag började
med att tolka texten för att sedan leta i musiken efter likheter sinsemellan. När Schubert
tonsatte dikterna så skaffade han sig en uppfattning om textens innebörd och tonsatte
efter det, om jag har en egen uppfattning om textens innebörd så gestaltas den inte av
Schuberts musik. Gary sa att jag gjorde misstaget att ta min interpretation och leta efter
anledningar i stycket. En analys leder till en tolkning, inte tvärtom.

I Die Krähe är melodin i basstämman och harmoniken/ ackompanjemanget spelas högre
upp i tonhöjd nästan hela sången. Mest troligt för att ge sången en flygande karaktär och
på så sätt referera till kråkan. Jag studerade också lite mer konkreta hänvisningar till
texten, till exempel när harmoniken, melodin eller mönstren i musiken inte betedde sig
som förväntat så kollade jag om det var kopplat till texten.

I min strävan att nå resultat har jag fått mer kunskap inom musikteori, hur jag kan gå
tillväga vid en tolkning och en inblick i hur mycket man kan hitta i musiken om man tar
sig tid.
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