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Inledning	  
Romanska	  bågar	  var	  mitt	  första	  möte	  med	  både	  Tomas	  Tranströmer	  och	  Per	  Gunnar	  
Petersson.	  Nog	  känner	  jag	  att	  jag	  var	  ”sist	  på	  bollen”	  med	  att	  uppskatta	  Tranströmer	  
men	  jag	  är	  glad	  att	  det	  var	  just	  i	  den	  musikaliska	  dräkt	  Per	  Gunnar	  skapat	  som	  jag	  först	  
mötte	  honom.	  	  
Under	  Kulturnatten	  i	  Uppsala	  2013	  sjöng	  min	  kör	  i	  Galleri	  London.	  En	  av	  de	  sånger	  vi	  
sjöng,	  och	  som	  gjorde	  sig	  oväntat	  bra	  i	  denna	  murriga	  miljö	  av	  Ekebybrukkakel	  och	  
toalettstolar,	  var	  just	  Romanska	  bågar.	  Att	  sjunga	  om	  djupa,	  existentiella	  tankar	  mitt	  i	  en	  
väldigt	  vanlig,	  mänsklig	  miljö	  (med	  god	  akustik)	  var	  stort	  och	  min	  upplevelse	  var	  att	  just	  
denna	  inramning	  gestaltade	  diktens	  uppenbarelse	  på	  ett	  nästan	  överväldigande	  sätt.	  

Bakgrund	  
Per	  Gunnar	  Petersson	  –	  Markarydsonen	  som	  luffade	  till	  Wien	  
Per	  Gunnar	  Petersson	  föddes	  1954	  och	  växte	  upp	  i	  Markaryd.	  Han	  intresserade	  sig	  tidigt	  
för	  musik,	  så	  pass	  att	  hans	  föräldrar	  regelbundet	  skjutsade	  honom	  till	  närliggande	  större	  
orter	  där	  han	  kunde	  förkovra	  sig	  i	  orgelspel	  och	  sång,	  då	  detta	  inte	  erbjöds	  i	  Markaryd.	  
När	  han	  som	  sextonåring	  gick	  ut	  grundskolan	  hade	  han	  redan	  tagit	  kantorsexamen	  och	  
vikarierat	  i	  kyrkan	  hemma	  i	  Markaryd	  vid	  begravningar	  och	  gudstjänster.	  
Per	  Gunnars	  intresse	  för	  musik	  fortsatte	  och	  fick	  en	  rejäl	  kick	  när	  han	  efter	  gymnasiet	  
tågluffade	  i	  Europa.	  Han	  kom	  till	  Wien	  och	  passade	  på	  att	  söka	  till	  musikakademin	  och	  
kom	  in	  vid	  första	  försöket,	  något	  som	  han	  inte	  hade	  räknat	  med.	  (Jonsson, 2009)	  
Han	  flyttade	  till	  Wien	  och	  tog	  1977	  examen	  vid	  Hochschule	  für	  Musik	  und	  darstellende	  
Kunst,	  där	  han	  studerat	  orgel,	  improvisation	  och	  komposition.	  Under	  studietiden	  hade	  
Per	  Gunnar	  både	  träffat	  och	  gift	  sig	  med	  en	  medstudent	  från	  Kanada,	  Mary,	  och	  efter	  
examen	  flyttade	  de	  till	  Sverige.	  
Sedan	  1978	  arbetar	  Per	  Gunnar	  som	  organist	  i	  Älmhult	  och	  har	  under	  åren	  fått	  bygga	  
upp	  musikarbetet	  i	  församlingen (Jonsson, 2009).	  Hans	  kompositioner	  efterfrågas	  av	  
många	  och	  han	  skriver	  på	  beställning	  både	  sakral	  och	  profan	  musik.	  

En	  uppskattad	  kompositör	  
Per	  Gunnar	  Petersson	  komponerar	  främst	  för	  användning	  i	  kyrkan.	  Av	  45	  registrerade	  
verk,	  under	  rubrikerna	  Samtida	  konstmusik	  och	  Populärmusik	  &	  jazz,	  i	  Svensk	  Musiks	  
förteckning	  är:	  	  
8	  instrumentala	  
22	  för	  kör	  a	  cappella	  
22	  för	  kör	  med	  ackompanjemang	  (främst	  orgel)	  
Av	  de	  sistnämnda	  förekommer	  enstaka	  gånger	  ”Orgel	  med	  pukor”	  samt	  även	  ”orgel	  och	  
instrument”.	  	  
De	  instrumentala	  verken	  är	  skrivna	  för	  orgel,	  sånär	  som	  på	  ett	  för	  brass.	  
2004	  uruppförde	  Radiokören	  två	  verk	  av	  Per	  Gunnar	  Petersson	  under	  ledning	  av	  Stefan	  
Parkman.	  Dels	  ”In	  Honorem	  Sancte	  Birgitte”	  för	  blandad	  kör	  i	  Berwaldhallen	  och	  dels	  
”Kom,	  min	  älskade”,	  för	  blandad	  kör	  med	  solo,	  i	  Uppsala	  domkyrka.	  
Fler	  verk	  har	  blivit	  uruppförda	  i	  Uppsala	  domkyrka.	  Ett	  körexempel	  är	  ”In	  Honorem	  
Sancte	  Birgitte”	  för	  damkör,	  framfört	  av	  La	  Cappella	  under	  ledning	  av	  Karin	  Eklundh	  i	  
november	  2003.	  (Svensk Musik/STIM)	  
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Tomas	  Tranströmer	  
Tomas	  Tranströmer	  är	  en	  svensk,	  flerfaldigt	  prisbelönt,	  poet	  född	  1931.	  Hans	  litteratur	  
är	  översatt	  till	  mer	  än	  50	  språk.	  På	  svenska	  har	  19	  diktsamlingar	  samt	  åtta	  andra	  
böcker,	  inklusive	  publicerade	  tal	  och	  en	  självbiografi,	  getts	  ut.	  
Tranströmer,	  en	  av	  Sveriges	  mest	  omtyckta	  diktare,	  har	  fått	  många	  av	  sina	  poem	  
tonsatta	  genom	  åren	  och	  för	  honom	  själv	  har	  musiken	  alltid	  varit	  en	  viktig	  del	  av	  livet 
(Bergsten, 2011, ss. 243-278).	  Som	  ung	  var	  hans	  första	  passion	  inom	  konsten	  just	  musik	  
och	  då	  vid	  pianot.	  Staffan	  Bergsten,	  författare	  till	  Tomas	  Tranströmer	  Ett	  diktarporträtt	  
förklarar	  att	  diktaren	  valde	  bort	  musiken	  som	  publikt	  uttryck	  för	  att	  få	  ha	  den	  som	  en	  
privat	  tillflykt.	  ”han	  blev	  poet	  för	  att	  få	  ha	  musiken	  ifred	  för	  yrkeskrav	  och	  på	  samma	  
sätt	  blev	  han	  psykolog	  för	  att	  som	  poet	  slippa	  tänka	  på	  försörjningen” (Bergsten, 2011, s. 
96).	  
Intressant	  är	  att	  även	  om	  flera	  av	  Tranströmers	  dikter	  fått	  namn	  som	  leder	  tanken	  till	  
musik	  (Preludium,	  Postludium,	  Kyrie,	  Nocturne,	  Madrigal,	  med	  flera),	  så	  har	  han	  aldrig	  
diktat	  något	  med	  tanke	  på	  att	  det	  skulle	  tonsättas,	  utan	  dessa	  titlar	  är	  mer	  allmänt	  
stämningsskapande (Bergsten, 2011, ss. 249-250).	  
Svenska	  akademins	  motivering	  till	  varför	  Tranströmer	  2011	  fick	  Nobelpriset	  i	  litteratur	  
löd	  ”för	  att	  han	  i	  förtätade,	  genomlysta	  bilder	  ger	  oss	  ny	  tillgång	  till	  det	  verkliga”. 
(Svenska Akademien)	  
Så	  är	  fallet	  i	  allra	  högsta	  grad	  med	  just	  ”Romanska	  bågar”.	  	  

Romanska	  bågar,	  dikten	  och	  dess	  bakgrund	  
Inne	  i	  den	  väldiga	  romanska	  kyrkan	  trängdes	  turisterna	  i	  halvmörkret.	  
Valv	  gapande	  bakom	  valv	  och	  ingen	  överblick.	  
Några	  ljuslågor	  fladdrade.	  
En	  ängel	  utan	  ansikte	  omfamnade	  mig	  
och	  viskade	  genom	  hela	  kroppen:	  
”Skäms	  inte	  för	  att	  du	  är	  människa,	  var	  stolt!	  
Inne	  i	  dig	  öppnar	  sig	  valv	  bakom	  valv	  oändligt.	  
Du	  blir	  aldrig	  färdig,	  och	  det	  är	  som	  det	  skall.”	  
Jag	  var	  blind	  av	  tårar	  
och	  föstes	  ut	  på	  den	  solsjudande	  piazzan	  
tillsammans	  med	  Mr	  och	  Mrs	  Jones,	  Herr	  Tanaka	  och	  Signora	  Sabatini	  
och	  inne	  i	  dem	  alla	  öppnade	  sig	  valv	  bakom	  valv	  oändligt.	  

	  
Tranströmer	  själv	  beskriver	  i	  ett	  brev	  till	  sin	  vän	  tonsättaren	  Thomas	  Jennefelt	  
bakgrunden	  till	  dikten (Ringgren, 1997).	  Tranströmer	  var	  i	  egenskap	  av	  pianist	  inbjuden	  
till	  Asolo	  i	  norra	  Italien	  för	  att	  framföra	  några	  stycken	  vid	  utdelningen	  av	  Petrarcapriset	  
1987,	  ett	  pris	  poeten	  själv	  tog	  emot	  1981 (Svenska Wikipedia).	  	  
Spelningen	  av	  styckena	  fick	  dessvärre	  strykas	  ur	  programmet	  då	  andra	  programpunkter	  
åt	  upp	  tiden	  och	  Tranströmer	  konstaterar	  att	  hans	  spel	  var	  ”saknad	  av	  ingen	  utom	  mig	  
själv”	  och	  att	  han	  lämnar	  utdelningen	  ”inte	  utan	  en	  viss	  besvikelse”.	  
Tröstpriset	  blev	  att	  Tomas	  och	  hustruns	  flygbiljetter	  visade	  sig	  vara	  bokade	  för	  följande	  
dag	  och	  de	  båda	  fick	  möjlighet	  till	  en	  dag	  i	  Venedig.	  
I	  strålande	  solsken	  begav	  de	  sig	  till	  torget	  San	  Marco	  och	  poeten	  beskriver	  i	  brevet	  
besöket	  på	  följande	  sätt:	  
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”Det	  var	  söndagsmorgon	  och	  San	  Marcoplatsens	  kampanil	  började	  bångla	  
med	  klockorna	  –	  det	  var	  oerhört	  gripande,	  det	  var	  en	  sorts	  klockspelets	  
Sibelius	  som	  var	  igång.”	  
”Vi	  gick	  in	  i	  San	  Marco-‐domen.	  Jag	  har	  alltid	  trott	  att	  jag	  kände	  starkast	  för	  
gotiska	  valv,	  men	  nu	  upptäckte	  jag	  att	  det	  var	  de	  romanska	  som	  stod	  mig	  
närmast.	  Ingenting	  överblickbart,	  den	  ena	  rymden	  som	  gömmer	  sig	  bakom	  
den	  andra,	  som	  människolivet	  självt	  –	  jag	  blev	  så	  rörd	  att	  jag	  måste	  ledas	  ut	  
förblindad	  av	  tårar.	  Det	  var	  verkligen	  en	  helt	  oväntad	  och	  på	  något	  sätt	  totalt	  
befriande	  upplevelse	  mitt	  i	  turistghettot.”	  
	  

Tranströmers	  beskrivning	  i	  brevet	  antyder	  att	  dikten	  redan	  börjat	  formulera	  sig	  inom	  
honom	  –	  kanske	  var	  den	  redan	  skriven?	  

Analys	  
”Romanska	  bågar”,	  av	  Tomas	  Tranströmer	  ur	  diktsamlingen	  För	  levande	  och	  döda 
(Tranströmer, 1989).	  	  
Per	  Gunnar	  Peterssons	  tonsättning	  är	  utgiven	  2005	  (Lyrikkören, 2005).	  

Tonsättningens	  besättning	  
”Romanska	  bågar”	  är	  ett	  a	  capella-‐verk	  för	  SATB,	  stämmorna	  delar	  sig	  ofta.	  Verket	  är	  82	  
takter	  långt	  med	  frekventa	  taktväxlingar,	  främst	  3/4,	  4/4	  och	  2/4.	  7/8	  och	  5/4	  tillämpas	  
vid	  ett	  par	  tillfällen.	  Det	  tar	  ca	  sex	  minuter	  att	  framföra,	  det	  inleds	  med	  tempo	  72	  bpm,	  
övergår	  under	  en	  passage	  till	  84	  bpm	  för	  att	  sedan	  återgå	  till	  72	  bpm.	  
Verket	  ligger	  nära	  fritonalitet,	  men	  börjar	  i	  en	  karaktär	  av	  D-‐moll	  utan	  fasta	  förtecken	  
och	  växlar	  sedan	  till	  att	  noteras	  i	  Bb-‐moll,	  C-‐moll	  och	  avslut	  i	  Bb.	  

Storformsanalys	  och	  Kompositionsstruktur	  
I	  Per	  Gunnars	  klädnad	  har	  dikten	  fått	  olika	  klangrum	  för	  sina	  olika	  delar,	  där	  varje	  rum	  
målar	  upp	  olika	  känslor	  och	  stämningar.	  Hela	  kompositionen	  är	  väldigt	  trogen	  tempot	  i	  
en	  läsning	  av	  dikten	  vilket	  resulterar	  i	  att	  dikten	  blir	  väldigt	  levande	  och	  att	  texten	  bärs	  
fram	  tydligt.	  De	  frekventa	  taktväxlingarna	  blir	  logiska,	  nästan	  självklara,	  när	  man	  läser	  
texten.	  

-‐	  Det	  första	  rummet,	  72	  bpm	  [takt	  1	  -‐24]	  
Inne	  i	  den	  väldiga	  romanska	  kyrkan	  trängdes	  turisterna	  i	  halvmörkret.	  
Valv	  gapande	  bakom	  valv	  och	  ingen	  överblick.	  

	  
Takt	  1-‐4	  växlar	  mellan	  3/4-‐takt	  och	  4/4-‐takt	  då	  alt-‐	  och	  tenorstämman	  ligger	  tätt	  
tillsammans	  med	  ett	  lågmält	  ”ah”.	  I	  takt	  fem	  öppnar	  basarna	  med	  verkets	  första	  ord	  
”valv	  bakom	  valv	  oändligt”.	  Klangbilden	  skapar	  känslan	  av	  att	  befinna	  sig	  i	  en	  
oändlighet,	  med	  valv	  bakom	  valv.	  I	  denna	  atmosfär,	  i	  takt	  nio,	  kommer	  sopranerna	  in	  
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med	  diktens	  första	  fraser	  Inne	  i	  den	  väldiga	  romanska	  kyrkan	  trängdes	  turisterna	  i	  
halvmörkret.	  Valv	  gapande	  bakom	  valv	  och	  ingen	  överblick.	  
	  

	  
Takterna	  19-‐24,	  består	  av	  frasen	  ”	  Valv	  gapande	  bakom	  valv	  och	  ingen	  överblick.”	  där	  
stroferna	  sjungs	  som	  i	  en	  kanon	  av	  SSATTBB	  –	  enbart	  alt	  2	  ligger	  kvar	  på	  det	  initiala	  
ah:et.	  	  

-‐	  Det	  andra	  rummet,	  84	  bpm	  [takt	  25-‐31]	  
Några	  ljuslågor	  fladdrade.	  

	  
Här	  går	  tempot	  upp	  till	  84	  bpm,	  Piú	  mosso,	  det	  är	  altarna	  som	  sätter	  an	  både	  ny	  tonart	  
och	  nytt	  tempo.	  Tonerna	  växlar	  med	  sekundintervall	  på	  sammanbundna	  åttondelar.	  
Efter	  två	  takter	  gensvarar	  sopranerna	  på	  oktavavstånd	  med	  fallande	  diatonisk	  
skalrörelse	  i	  sopran	  2.	  Efter	  ytterligare	  två	  takter	  är	  hela	  kören	  med.	  	  
Ett	  crescendo	  bygger	  upp	  till	  forte	  med	  avslutning	  i	  molto	  ritardando	  och	  fermat.	  	  
Fladdrande,	  oroligt	  –	  nästan	  hotfullt.	  

-‐	  Det	  tredje	  rummet,	  72	  bpm	  [takt	  32-‐37]	  
En	  ängel	  utan	  ansikte	  omfamnade	  mig	  

	  
Hotfullheten	  kontrasteras	  mot	  ett	  lugn,	  subito.	  Återgång	  till	  ca	  72	  bpm.	  Sopranens	  
fallande	  kvartintervall	  på	  liten	  sekund-‐avstånd	  ger	  en	  känsla	  av	  övernaturlighet.	  
Musiken	  är	  mjuk,	  nästan	  meditativ.	  	  
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och	  viskade	  genom	  hela	  kroppen:	  
”Skäms	  inte	  för	  att	  du	  är	  människa,	  var	  stolt!	  
Inne	  i	  dig	  öppnar	  sig	  valv	  bakom	  valv	  oändligt.	  

	  
På	  fyra	  takters	  orgelpunkt	  ligger	  verkets	  första	  homofona	  passage:	  SAT	  sjunger,	  nästan	  
viskande,	  textpassagens	  pianissimo	  i	  en	  F-‐moll-‐kadens.	  	  	  
Sopranens	  ”skäms	  inte”	  målas	  med	  forte	  och	  tritonussteg.	  Frasen	  fullföljs	  unisont	  med	  
tenoren.	  	  
	  

	  
Vid	  tonartsbyte	  till	  tre	  b-‐förtecken	  kommer	  alt	  och	  bas	  i	  fortissimo	  med	  uppmaningen	  
”Var	  stolt!”	  vilket	  därefter	  imiteras	  av	  de	  övriga	  två	  stämmorna.	  Damstämmorna	  
fortsätter	  sin	  uppmaning,	  bas	  och	  tenor	  fullföljer	  frasen	  ”Inne	  i	  dig	  öppnar	  sig	  valv	  efter	  
valv	  oändligt”.	  Avsnittet	  avslutas	  i	  ett	  långt	  fermat.	  
	  
Du	  blir	  aldrig	  färdig,	  och	  det	  är	  som	  det	  skall.”	  

	  
-‐	  Diktens	  förlösande	  ”evangelium”,	  det	  glada,	  trösterika	  budskapet!	  
Frasen	  sjungs	  unisont	  av	  överstämmorna,	  basen	  förstärker	  från	  tredje	  takten	  i	  en	  kort,	  
homofon	  sats	  i	  pianonyans.	  
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-‐	  Det	  fjärde	  rummet	  [takt	  56-‐61]	  
Jag	  var	  blind	  av	  tårar	  och	  föstes	  ut	  på	  den	  solsjudande	  piazzan	  

	  	   	  	  	  
Två	  b-‐förtecken,	  endast	  damröster	  
Den	  stigande	  sekunden	  i	  åttondelar	  påminner	  om	  de	  fladdrande	  lågorna	  i	  det	  andra	  
rummet	  (takt	  25)	  och	  rörelsen	  spåras	  ända	  intill	  frasens	  slut.	  Stämmorna	  förs	  successivt,	  
jämsides	  uppåt	  i	  crescendo,	  förlängda	  notvärden,	  till	  fortenyans.	  
	  
tillsammans	  med	  Mr	  och	  Mrs	  Jones,	  Herr	  Tanaka	  och	  Signora	  Sabatini	  

	  

Intensiteten	  i	  föregående	  fras	  blir	  närmast	  humoristiskt	  avbruten	  när	  herrstämmorna	  
berättar	  vad	  de	  övriga	  turisterna	  på	  piazzan	  heter.	  	  
Nog	  känner	  man	  den	  omtumlande	  kontrast	  Tranströmer	  upplevde	  mellan	  den	  
omvälvande	  upplevelsen	  i	  de	  mörka	  valven	  och	  kyrkpiazzans	  soliga	  vardagsverklighet.	  

-‐	  Det	  femte,	  och	  sista,	  rummet	  [Takt	  68-‐82]	  
och	  inne	  i	  dem	  alla	  öppnade	  sig	  valv	  bakom	  valv	  oändligt.	  

	  
Verket	  avslutas	  med	  ett	  eko	  av	  dess	  inledning	  –	  en	  oändlighetscirkel	  med	  valv	  efter	  valv	  
inom	  oss	  var	  och	  en.	  	  
Sopran	  ett	  sjunger,	  reciterar,	  strofen	  ”och	  inne	  i	  dem	  alla	  öppnade	  sig”	  på	  tvåstrukna	  d	  
och	  avslutar	  ”valv	  bakom	  valv”,	  med	  diminuendo	  på	  tvåstrukna	  g.	  Övriga	  stämmor	  bildar	  
en	  samlad	  klangmatta,	  herrstämmorna	  helt	  homofont.	  	  
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I	  de	  avslutande	  fyra	  takterna	  återstår	  endast	  damunderstämmor,	  diminuendo	  e	  
ritardando.	  Här	  återfinns	  verkets	  enda	  5/4-‐delstakt,	  en	  ”uppbromsning”,	  innan	  rösterna	  
slutligen	  förenas	  på	  ett	  unisont,	  avslutande	  ettstruket	  g.	  

Sammanfattning	  
Jag	  hittade	  detta	  verk	  i	  en	  bok	  utgiven	  av	  Notfabriken	  och	  blev	  väldigt	  förälskad.	  För	  mig	  
blev	  dikten	  en	  verklighet,	  en	  tröst	  och	  en	  upplevelse	  på	  grund	  av	  dess	  musikaliska	  
klädnad.	  Nog	  tyckte	  jag	  om	  dikten	  som	  den	  var,	  men	  tillsammans	  med	  musiken	  blev	  den	  
ett	  med	  mig	  och	  jag	  tycker	  mig	  känna	  precis	  det	  som	  Tranströmer	  beskriver	  att	  han	  
upplevde	  den	  där	  dagen	  i	  Venedig.	  
Dess	  fritonala	  tonspråk	  ger	  att	  den	  inte	  lämpar	  sig	  för	  vilken	  grupp	  som	  helst,	  jag	  skulle	  
till	  exempel	  inte	  välja	  att	  göra	  en	  instudering	  av	  denna	  med	  en	  kör	  som	  enbart	  sjunger	  
på	  gehör.	  Med	  notläsare	  blir	  det	  naturligtvis	  annorlunda	  så	  för	  en	  blandad	  kör	  som	  
njuter	  av	  ett	  djupare	  textligt	  innehåll	  och	  av	  att	  jobba	  med	  intonation	  och	  interpretation	  
är	  den	  en	  upplevelse	  att	  få	  jobba	  med.	  För	  att	  tonerna	  ska	  få	  liv	  av	  texten	  är	  det	  
naturligtvis	  av	  största	  vikt	  att	  kören	  först	  tar	  till	  sig	  dikten,	  dess	  rytm	  och	  budskap.	  
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