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Käre Vilhelm Moberg, 

Med all rätt har du oräkneliga gånger hemsökt mig i vargtimman under åren jag 

arbetat med musikalen om Kristina.  

Med all rätt har Ditt rykte och Din gärning fått mig att tvivla på mitt förstånd.  

Men när tvivlet varit störst har alltid Din egen text varit min bästa bundsförvant. 

Lusten till den har övervunnit vördnaden och våndan.  

Det vore förmätet att tro att vår Kristina skulle vara densamma som Din. Men en sak 

tror jag att Du kan vara säker på. Vi älskar henne lika mycket som Du. 

 

Med tacksamma hälsningar 

Björn Ulvaeus 

 

 

 

- ur B. Ulvaeus förord till Utvandrarna (tryckt 2018),  

brev som fanns med i programbladet vid urpremiären av Kristina från 

Duvemåla oktober 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

English title  
”I gott bevar”, The musical Kristina från Duvemåla and Vilhelm Moberg’s emigrant epic – an 

adaptational analysis  

 

Abstrakt 
 

Benny Anderssons och Björn Ulvaeus musikal Kristina från Duvemåla är baserad på 

Vilhelm Mobergs utvandrarepos och sågs mellan åren 1995–1999 av över en miljon 

besökare. Denna undersökning har med utgångspunkt i de teoretiska termerna adaption, 

ledmotiv och folkton analyserat dels hur den litterära textens teman och handling har 

adapterats till musikalen i form av sångtexterna och dels hur upphovsmännen har valt att 

musikaliskt förmedla Karl Oskars och Kristinas kärlek samt Kristinas hemlängtan. 

Begreppen ”aural equivalents” och ”musically voiced” har varit ledord i undersökningen, 

likaså dramaturgiska teman. Undersökningen är både en adaptionsanalys och en musikalisk 

analys. Enligt det hermeneutiska tankesättet pendlar undersökningen mellan detaljerade 

analyser av utvalda låtar och låttexter och mer översiktliga analyser av musikalen som 

helhet i förhållande till Vilhelm Mobergs utvandrarepos. Det står klart att upphovsmännen 

har förvaltat originalverkets berättelse väl, men de har också gjort en del 

perspektivförändringar då många av karaktärerna har fått mindre utrymme än i böckerna, 

medan karaktären Kristina tar mer plats i musikalen. Upphovsmännen har använt sig av 

ledmotiv och folkton som ”aural equivalents” för att både skildra kärleken mellan Kristina 

och Karl Oskar och Kristinas hemlängtan. Ledmotivens symbolik är tematisk, snarare än 

kopplad till enskilda karaktärer, vilket i sin tur har resulterat i en komplex ”väv av 

ledmotiv”. Folkton och direkta inlån från traditionell folkmusik har använts för att gestalta 

Kristinas hemlängtan och för att placera berättelsen i tid och rum. Till sist reflekteras det 

över det faktum att även utvandrareposet är en adaption av den svenska utvandringen till 

Amerika under 1800-talet. Denna undersökning hoppas kunna bidra till forskningen kring 

hur ett originalverk påverkas av att adapteras till musikteaterns förutsättningar och 

konventioner och på vilka sätt en musikalkompositör musikaliskt kan gestalta de 

dramaturgiska teman som en musikal består av. 
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Förord  
 

En av de första låtarna jag lärde mig som liten, utöver barnvisor, var ”Guldet blev till sand” 

ur Kristina från Duvemåla. Den låten och Peter Jöback (som sjunger låten) har sedan dess 

varit favoriter för mig och jag får fortfarande gåshud varje gång jag hör ”Guldet blev till 

sand” med honom. Som ung tonåring började jag aktivt att själv utforska musikalernas 

värld genom att bland annat själv sjunga musikallåtar och medverka i musikaler. I min 

yrkesroll som sångerska lägger jag alltid stor vikt vid att fundera på vad en sångtext 

handlar om och på hur jag kan gestalta låtens handling, känsla och budskap med hjälp av 

sångteknik och andra musikaliska verktyg. Hur musik kan understödja och gestalta en 

historia har alltid fascinerat och intresserat mig.  

 
Musikalen Kristina från Duvemåla och dess musik har på olika sätt gått som en röd tråd 

genom mitt liv. Det som började med ”Guldet blev till sand”, fortsatte med att jag som 12-

åring medverkade i en ”mini-version” av musikalen med en kyrkokör och så sent som i 

september 2018 arrangerade och medverkade jag som solist vid en Björn och Benny-

konsert där jag sjöng flertalet låtar ur musikalen. Jag har därför utvecklat ett kärt 

förhållande och en personlig relation till musikalen och har många erfarenheter av 

musikalen ur både ett sångtekniskt och utövarperspektiv. När jag skulle välja ett ämne att 

skriva om kändes det därför ganska självklart att välja att arbeta med musikdramatik och 

då med utgångspunkt i Kristina från Duvemåla. Efter att ha läst en universitetskurs i musik 

och berättande, där vi läste mycket om adaption och musikens berättande funktion, blev 

jag om möjligt ännu mer intresserad av musikdramatik och av vad det är som kan hända 

när man adapterar ett litterärt verk till musikteatermediet.  
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1 Inledning 
 

Det finns en del saker som en upphovsman till en ”adaptionsmusikal” måste ta ställning till. 

Exempelvis så måste det ske någon form av komprimering av historien och en rad av övriga 

anpassningar måste göras för att historien ska passa in i det nya mediets förutsättningar. Huvudtanken 

hos de upphovsmän som väljer att adaptera ett litterärt verk till musikalscenen bör ju vara att de har en 

tanke om att musik, sång och ibland även dans kan tillföra något till en berättelse. En tanke om att 

musiken kan ge en berättelse nya dimensioner. Det är dock ett tidskrävande och utmanande projekt och 

det är långt ifrån alltid som det lyckas. Trots utmaningen i att adaptera ett litterärt verk till ett 

musikdramatiskt verk så bygger många av de största musikalsuccéerna i världen faktiskt på litterära 

verk, till exempel Les Misérables (Victor Hugos bok med samma titel), Cats (T.S. Elliots Old 

Possum's Book of Practical Cats) och The Phantom of the Opera (Gaston Lerouxs Le Fantôme de 

l’Opéra) för att bara nämna några.1 Så uppenbarligen går det att adaptera litterära verk till 

musikalscenen på ett förtjänstfullt sätt.  

Att adaptera ett litterärt verk som spänner över fyra böcker, och som dessutom ses som ett 

nationalepos i Sverige, till musikteatermediet är minst sagt en utmaning. Det är därför intressant att 

undersöka hur upphovsmännen till musikalen Kristina från Duvemåla har adapterat Vilhelm Mobergs 

litterära utvandrarepos till musikteatermediet och hur de har valt att förmedla de teman och karaktärer 

som böckerna tar upp musikalisk och dramaturgiskt. 

1.1 Syfte 
 

Mitt syfte är att med utgångspunkt i musikalen Kristina från Duvemåla och Vilhelm Mobergs 

utvandrarepos studera adaptionen av ett litterärt verk till musikteatermediet. Hur påverkas 

originalberättelsen av att adapteras till musikteaterns förutsättningar och konventioner? På vilka sätt 

kan en kompositör musikaliskt och textmässigt förmedla de dramaturgiska teman som en musikal 

består av? Med denna uppsats hoppas jag kunna bidra med svar på dessa frågor och på så vis bidra 

med ännu en pusselbit i forskningen om adaption till musikteatermediet och till den 

musikvetenskapliga forskningen om musikalen Kristina från Duvemåla. 

 

1 Nationalencyklopedin, Samhällets olycksbarn (hämtad 2018-11-27); Nationalencyklopedin, T.S. Eliot (hämtad 2018-11-
27) samt Nationalencyklopedin, Phantom of the Opera (hämtad 2018-11-27) 
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1.2 Frågeställningar 
 

Utifrån mitt syfte och för att avgränsa ämnet har jag valt att fokusera på musikalens sångtexter och 

analysera dem och musiken utifrån två av musikalens dramaturgiska teman. Detta har resulterat i 

följande frågeställningar:  

 Hur har den litterära textens teman och handling adapterats till musikalen i form av sångtexterna? 

 Hur har upphovsmännen valt att musikaliskt förmedla Karl Oskars och Kristinas kärlek samt 

Kristinas hemlängtan? 

1.3  Den litterära förlagan: Vilhelm Moberg och utvandrareposet 
 

Författaren till Utvandrareposet, Vilhelm Moberg (1898–1973), debuterade med sin första roman 

Raskens 1927 och skrev efter det en rad framgångsrika böcker och var aktiv som författare, 

samhällsdebattör och dramatiker till sent inpå sin död.2 Hans släkt bestod av soldater och bönder och 

han växte upp i småländska Moshultamåla. I unga år arbetade han med jordbruk, men började som 17-

åring istället arbeta som journalist, vilket han sedan fortsatte att göra till dess att hans författarkarriär 

tog fart.  

Flertalet av Mobergs släktningar emigrerade till Amerika och han var själv på väg att utvandra, men 

föräldrarna övertalade honom att stanna i Sverige.3 Moberg har själv sagt att Amerika var för honom 

som barn mer bekant än övriga Sverige. Släktingar i Amerika skrev ofta brev och skickade då med 

tidskrifter som Gamla och nya hemlandet och Svenska Amerikanaren, vilka Moberg fick läsa.  

Hans intresse för Amerika och de som utvandrat resulterade i att han 1947 startade arbetet med det 

som skulle komma att bli hans utvandrarepos och som tog tolv år att slutföra.4   

För att samla material och inspiration till böckerna reste han till Amerika. På ett bibliotek i St. Paul 

hittade han en dagbok skriven av en svenskamerikansk farmare som utvandrat till Minnesota 1850 och 

som skildrade allt som hade hänt på hans farm under 44 år. Han intervjuade även ett stort antal äldre 

svenskamerikaner och reste runt i Amerika. Vid Chisago Lake i Minnesota besökte han en 

svenskamerikansk kyrkogård, vilket berörde honom så mycket att han valde att förlägga 

 

2 Nationalencyklopedin, Vilhelm Moberg (hämtad 2018-11-27) 
3 Kulturparken Småland – Utvandrarnas hus, Om Vilhelm Morberg (hämtad 2018-11-27) 
4 Kulturparken Småland – Utvandrarnas hus, Om Vilhelm Morberg (hämtad 2018-11-27) 
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huvudkaraktärerna Karl Oskar och Kristinas nya hem intill denna sjö.5 Utöver detta hade han kontakt 

med flera expertkunniga i olika frågor som rörde utvandringen. Han skrev stora delar av sin romansvit 

i Kalifornien och han hade även planer på att bosätta sig där. 1949 kom Utvandrarna, den första boken 

i serien ut, och efterföljdes av Invandrarna (1952), Nybyggarna (1956) och Sista brevet till Sverige 

(1959). 

 
Böckerna filmatiserades på 1970-talet av regissören Jan Troell (Utvandrarna 1971 och Nybyggarna 

1972).6 I nyutgåvan av Nybyggarna skriver Troell i förordet om arbetet med filmerna och där framgår 

det att Moberg själv var aktiv i arbetet med filmerna och att han besökte filminspelningen.7 

1.4 Musikalen Kristina från Duvemåla 
 

Benny Andersson och Björn Ulvaeus fick idén att adaptera Mobergs utvandrarepos i mitten av 1980-

talet.8 De sökte då efter en färdig berättelse att basera en ny musikal på. Genom arbetet med deras 

första musikal, Chess, hade de fått med sig lärdomen att för att göra en riktigt bra musikal så behöver 

man också en riktigt bra berättelse.9 De hävdar att de i arbetet med Chess hade stirrat sig blinda på att 

göra fantastisk musik, men glömt bort att ha en lika fantastisk historia då det är ur den som musiken 

skapas. Valet föll till sist på Vilhelm Mobergs utvandrarepos, även om respekten för Moberg och 

faktumet att de skulle behöva adaptera ett tvåtusen sidor långt epos gjorde att de först kände det som 

en omöjlig uppgift att göra en musikal av utvandrareposet. Det som gjorde att de trots allt vågade satsa 

var deras kärlek till böckerna och insikten att de, istället för att göra en kopia, kunde försöka göra sin 

egen tolkning av berättelsen.10 

Arbetet med att skriva musikalen startade 1989 och det tog sex år innan musikalen hade sin 

urpremiär på Malmö musikteater den 7 oktober 1995. Regissör var Lars Rudolfsson. Benny Andersson 

har skrivit musiken och Björn Ulvaeus har skrivit sångtexterna. Jan Mark och Lars Rudolfsson stod för 

 

5 Kulturparken Småland – Utvandrarnas hus, Om Vilhelm Moberg (hämtad 2018-11-27) 
6 Triart, Utvandrarna (hämtad 2018-11-27) 
7 Troell, Jan (2017) Förord i Nybyggarna Bonnier Pocket. 
8 Kristina från Duvemåla, Svenska teatern, Så föddes Kristina från Duvemåla (hämtad 2018-10-18) 
9Kristina från Duvemåla, Svenska teatern, Björn Ulvaeus om hur manuset kom till samt Kristina från Duvemåla, Svenska 
teatern, Benny Andersson om arbetet med Kristina (hämtad 2018-09-20) 
10 Kristina från Duvemåla, Svenska teatern, Björn Ulvaeus om hur manuset kom till samt Kristina från Duvemåla, Svenska 
teatern, Benny Andersson om arbetet med Kristina (hämtad 2018-10-18) 
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dramatiseringen. Den musikaliska ledningen och samordningen stod Anders Eljas för.11 I 

huvudrollerna sågs Helen Sjöholm (Kristina), Anders Ekborg (Karl Oskar), Peter Jöback (Robert) och 

Åsa Bergh (Ulrika). 

Kristina från Duvemåla blev en stor succé och flyttade vidare till både Göteborgsoperan och Cirkus 

i Stockholm och sågs under perioden 1995–1999 av över en miljon besökare. 1996 framfördes en 

konsertversion av musikalen i Minnesota (USA). 2001 turnerade en konsertversion runt i Sverige, 

2009 framfördes en engelskspråkig konsertversion på Carnegie Hall i New York och 2010 framfördes 

densamma i Royal Albert Hall i London. Musikalen sattes nyligen upp på svenska teatern i Helsingfors 

(premiär 2012) och på Göteborgsoperan (2013–2014) och då med en nybearbetning av manuset.12 Fyra 

låtar från musikalen kom in på Svensktoppen: ”Du måste finnas”, ”Duvemåla hage” och ”Hemma” 

med Helen Sjöholm och ”Guldet blev till sand” med Peter Jöback.13 ”Guldet blev till sand” slog det 

dåvarande rekordet med längst antal veckor på listan och det rekordet (110 veckor år 1997–99, varav 

36 veckor som etta) stod sig till 2005.14 

 
Upphovsmännen har i musikalen valt att sätta Kristina som huvudperson och skildra berättelsen 

mycket ur hennes perspektiv. Andersson säger så här om det beslutet:  

[...] för mig har Kristina hela tiden varit böckernas nav. Det är inte hon som initierar det som 

händer, men det är hon som bestämmer. Och för mig var det självklart att vår musikal skulle 

genomströmmas av hennes känslor, att allt skulle ske via Kristinas sinnen.15 

Hur detta beslut har påverkat adaptionen och gestaltningen av Kristina analyseras i diskussionen.  

  

 

11 Texthäfte till albumet 
12 Göteborgs Operan, Kristina från Duvemåla (hämtad 2018-10-18) 
13 Sveriges Radio, Svensktoppen öppnar upp databas - sök på alla melodier och listor mellan 1962–2012 (hämtad 2018-10-
18) 
14 Dagens nyheter, Skifs slår rekord på Svensktoppen 2005-06-07 (hämtad 2018-10-18) 
15 Kristina från Duvemåla, Svenska teatern, Benny Andersson om arbetet med Kristina (hämtad 2018-10-18) 
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1.5 Forskningsöversikt 

1.5.1 Forskning om musikaler med fokus på adaption 
 

Fokuset här har legat på att hitta forskning som rör adaption från ett litterärt verk till musikalscenen. 

Majoriteten av forskningen kring detta har ofta adaptionsmusikalerna Wicked, Les Misérables eller 

Andrew Lloyd Webbers musikaler som studieobjekt eller så skrivs det allmänt om adaption i en 

antologi som kretsar kring musikal eller ett specifikt litterärt verk. Utöver antologier finns det i princip 

bara studentuppsatser som behandlar ämnet. Större delen av de texter som har skrivits i ämnet är 

komparativa analyser i syfte att förstå fenomenet adaption från litteratur till musikalscenen bättre.  

Antologin The Oxford handbook of the British musical redogör för och analyserar den brittiska 

musikalhistorien. Kapitlet ”Les Misérables: From Epic Novel to Epic Musical” behandlar adaptionen 

av ett litterärt verk till musikalscenen och problematiserar tanken om att trivialisera musikalen som en 

dålig lågkulturell kopia av det högkulturella litterära verket.16 Författarna menar att häri ligger svaret 

på varför det finns så lite forskning om adaptionsmusikaler. Många forskare håller nämligen hårt på 

sina definitioner av hög- och lågkultur och teorin om att adaptioner är underordnade originalverket. 

Genom att titta på adaptionen av Hugos bok till musikalscenen konstaterar de att det sker en 

korrespondens mellan originalverket och adaptionsverket som de kallar för ”a duett between book and 

libretto”. Deras teorier lyfts till ett allmänt plan där de menar att musikteater välkomnar stora känslor, 

men inte alltid ambivalenta eller komplicerade känslor. En lyckad adaption sker när musikalen lyckas 

intensifiera originalverkets melodrama. På det sättet kan de två verken dela DNA med varandra. 

Månadsjournalen, Studies in Musical Theatre, som utkommer tre gånger om året behandlar adaption 

i nionde volymen. I introduktionen, ”‘Telling the tale’: Adaptation as interpretation”, definieras 

adaption till musikalscenen som en process av kulturell översättning genom intrikat länkade 

intertextuella narrativa meningar hämtade från myter, folksagor, prosa, poesi och filmer från olika 

kulturer.17 Även denna text tar upp teorin om trogenhet till originalverket och hävdar att det är 

omöjligt för en adaption att vara helt trogen. En adaption består nämligen av många tolkningar och 

därför är översättningen till ett nytt medium en hermeneutisk process. 

 

16 Grossman, Kathryn M. & Stephens, Bradley (2017) 
17 Robert Gordon & Olaf Jubin (2015)  
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1.5.2 Undersökningar om Kristina från Duvemåla  
 

Det finns inte så mycket forskning gjord om musikalen Kristina från Duvemåla. Däremot finns det två 

studentuppsatser som behandlar musikalen. Den ena heter Kristina och Kristina En komparativ analys 

av persongestaltningen i Vilhelm Mobergs Utvandrarserie och musikalen Kristina från Duvemåla och 

är skriven av Marie Lange 2015.18 Det är en litteraturvetenskaplig undersökning där Lange har jämfört 

Mobergs Kristina och musikalens Kristina genom att läsa böckerna samt musikalmanuset. Hennes 

slutsatser är att musikalen och böckerna till stor del liknar varandra, men att valet av Kristina som 

musikalens huvudperson har gjort att passager i böckerna har valts bort. Kristina får ta plats i scener 

där hon tidigare varit stum eller ej funnits med i och framförallt har många av Karl Oskars centrala 

scener valts bort i musikalen. Kristina är också modigare, frispråkigare och starkare i musikalen enligt 

Lange, vilket kanske är ett resultat av samtidens kvinnosyn då musikalen skrevs.  

Magisteruppsatsen Benny Anderssons användning av ledmotiv i Kristina från Duvemåla är skriven 

av Jennifer Bertili 2002.19 Hon har studerat hur Benny Andersson använder sig av ledmotiv i 

musikalen och resonerat över om de i musikalen kan bidra till att skapa en röd tråd som kan underlätta 

för publiken att följa med i handlingen och hur de kan påverka lyssnaren musikaliskt och 

känslomässigt och kombinerat det med en semiotisk analys. Hon har även studerat hur det som hon 

kallar för svenskheten har åstadkommits och presenterats i verket och hon har intervjuat Benny 

Andersson då hon intresserade sig för upphovsmännens musikaliska intentioner rörande ledmotiv och 

instrumentering. Ledmotivsbegreppet är det som undersökningen i stort utgår ifrån och 

undersökningen bottnar mycket i ett kompositionstekniskt perspektiv då författaren själv är 

kompositör. Bertili konstaterar att Andersson har använt ledmotiv enligt ”den klassiska modellen” och 

att de skapar en röd tråd som ger lyssnaren en god inblick i karaktärernas liv och emotionella 

reaktioner. Svenskheten menar hon uppstår med hjälp av att instrumenteringen har en tydlig nationell 

laddning som förstärks genom ledmotiv.  

I min analys kommer jag att fördjupa mig i liknande analyser som Bertili har gjort, fast med ett 

tydligare fokus på tematik och begreppet folkton.  

 

18 Lange, Marie (masteruppsats, 2015) 
19 Bertili, Jennifer (magisteruppsats, 2002) 
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1.6 Teoretiskt ramverk 
 

Jag har valt att analysera mitt material utifrån adaptionsteori och musikvetenskapliga teorier om 

musikdramaturgi. De musikvetenskapliga teorierna i denna uppsats består av teorier kring musikens 

roll av att forma och förmedla en berättelse genom ledmotiv och tonalitet i form av folkton och 

(svenska) folkmusikaliska idiom. Även om de olika teorierna samverkar och kompletterar varandra, 

presenteras teorierna utifrån underrubrikerna adaptionsteori och verktyg för att studera 

musikanvändningen. Baserat på mina valda vetenskapliga texter och teorier har jag utformat tre 

analysmodeller. Den första används för att analysera musikalens ledmotiv och övrig musik med 

koppling till mina valda teman. Den andra används för att analysera musik med koppling till Kristinas 

hemlängtan och till Sverige och den tredje används för att göra en översiktlig adaptionsanalys. Dessa 

analysmodeller presenteras i slutet av detta kapitel. 

1.6.1 Adaptionsteori 
 

Min adaptionsanalys utgår ifrån Linda Hutcheons A Theory of Adaptation.20 Boken behandlar adaption 

generellt och är inte inriktad på en speciell sorts adaption för ett speciellt medium. Hutcheon menar att 

det finns idéer om att en adaption är mindervärdig i förhållande till originalet och aldrig kan vara lika 

bra.21 Hon menar att så inte alls är fallet, vilket hon problematiserar genom att exempelvis ifrågasätta 

relevansen att bedöma trogenheten till originalet i bedömningen av ett adaptionsverk. Ofta är det 

samma saker som berättas, det görs bara på ett nytt sätt och ifrån nya perspektiv. Adaption är en 

dubbel process av att både tolka och skapa nytt. Adaption betyder att justera, förändra och anpassa och 

ordet syftar både till processen och till slutprodukten.22 Adaptioner och originalverket existerar 

vertikalt då det kan vara så att publiken ser adaptionsverket först innan de tar del av originalverket, då 

blir trogenheten inte relevant. Hutcheon kallar adaption för ”repetition without replication”, då hon 

menar att förändringar och uppdateringar är oundvikliga vid en adaption. Adaption kan också ses som 

en ”översättning” av originalverket till det nya mediets konventioner och symbolsystem.23  

 

20 Hutcheon, Linda (2013) 
21 Hutcheon, Linda (2013), s.XIV samt s.23 
22 Hutcheon, Linda (2013), s.7 
23 Hutcheon, Linda (2013), s.16 



8(75) 
 

Adaption kan också vara ett sätt att göra ett äldre kulturellt material som är ”tried and tested” 

tillgängligt för en ny publik.24 Adaptionsverk kan på det sättet ge originalverket ett nytt liv. En del av 

förklaringen till adaptioners popularitet kommer enligt Hutcheon ifrån mänsklighetens behov av 

igenkänning kombinerat med en dos överraskning, vilket hon kallar för ”repetition with variations”.25 

Om vi hittar en historia vi gillar tenderar vi att vilja återberätta/återbesöka den och då gillar vi också att 

se nya varianter av den. Förändringar kan bestå i ett byte av genre, medium, perspektiv eller från 

historia till fiktion. Hon sammanfattar själv adaption så här: 

 
 An acknowledged transposition of a recognizable other work or works  

 A creative and interpretive act of appropriation/salvaging  

 An extended intertextual engagement with the adapted work26 

 
 

Hur skapas då en framgångsrik adaption? En teori hon redogör för är att historien är grundbulten som 

mer eller mindre måste vara densamma oavsett adaptionsmediets konventioner och symbolsystem och 

att historiens eller författarens ”spirit” (ande) måste bevaras i det adapterade verket.27 Teman kan här 

ses som det kanske lättaste elementet att adaptera, oavsett medium, men även karaktärerna har en 

viktig narrativ funktion i form av att skapa igenkänning, medlidande och lojalitet hos publiken.28  

Författaren menar att musik/ljud kan agera som ”aural equivalents” för karaktärers känslor och 

därför skapa effektiv respons hos publiken då ljud kan förstärka och kontrastera visuella och verbala 

aspekter.29 Olika medier har med andra ord olika styrkor (och svagheter) som de kan bidra med i 

berättandet av en historia, vilket både kan begränsa och öppna upp för nya möjligheter. Adaption från 

litteratur till scenen, från ”telling” till ”showing”, brukar ses som det svåraste och mest ängsliga av alla 

adaptioner då en boks text inte är anpassad för att framföras och på grund av det och omfånget måste 

komprimeras och destilleras.30 Detta kan göra att en historia tappar en del av sin komplexitet, men kan 

också göra att historien blir mer koncentrerad och därför skapar ett starkare/mäktigare intryck.   

 

24 Hutcheon, Linda (2013), s.2 
25 Hutcheon, Linda (2013), s.4 
26 Hutcheon, Linda (2013), s.8 
27 Hutcheon, Linda, (2013), s.10 
28 Hutcheon, Linda (2013), s.1011 
29 Hutcheon, Linda (2013), s.23 
30 Hutcheon, Linda (2013), s.36 
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De här teorierna har lett fram till två huvudfokus i min analys: Hur och med vilka medel har 

berättelsen adapterats till musikteaterns förutsättningar och hur används musik som ”aural equivalents” 

i adaptionen av böckerna till musikalformatet?  

Hutcheons adaptionsteorier kompletteras med Vincent Murphys Page to Stage  The Craft of 

Adaptation som är en handbok i att adaptera till teaterscenen.31  

Murphy menar att det är viktigt att identifiera originalverkets teman och att man som upphovsman 

utgår ifrån den grunden när man bygger sitt adaptionsverk.32 Därefter menar han att du bör välja ut 

vilka/vilken karaktärs tankar och agerande du i huvudsak ska följa och vilka som ska understödja dem. 

Till skillnad från en boks berättarröst så har teatern ett mer direkt tilltal då handlingen förmedlas via 

repliker eller genom det visuella. Som upphovsman kan du ibland kopiera fraser ur originaltexten och 

använda som dialog, men det är viktigt att tänka på att inte använda för många ord utan välja dem med 

eftertanke. Vilka ord skildrar bäst karaktärernas känslor och motivation? Murphy betonar att 

upphovsmannen också måste ha tilltro till skådespelarna, att de med sitt agerande kan förmedla texten 

och dess subtext och göra karaktärerna tredimensionella.    

Vidare hävdar han att det är språket som driver en litterär adaption.33 Den stora utmaningen ligger 

därför i att kunna utvinna både engagerande narrativ och användarvänlig dialog till scenen utifrån 

originaltexten. Denna balans hävdar Murphy är förutsättningen för en lyckad adaption.  

Han menar att skildringen av berättelsens huvudkaraktärer och deras relationer är det som engagerar 

publiken, då det är deras historia som publiken följer genom hela berättelsen. Det är deras konflikter, 

både externa och inre, och deras kamp för att övervinna/lösa dem som publiken följer.34 Ofta är det 

dock relationerna mellan karaktärerna som engagerar mest enligt Murphy, och frågor som ”What holds 

them in a relationship when conflict pushes at its seams?” är därför viktiga att fundera över.35  

Det är även viktigt att fundera över hur språket mellan karaktärerna är i den litterära texten och 

försöka översätta det till teatern, både gällande ordval, meningsbyggnad och tempo.  

 

31 Murphy, Vincent (2013) 
32 Murphy, Vincent (2013), s.22 
33 Murphy, Vincent (2013), s.47 
34 Murphy, Vincent (2013), s.61-62 
35 Murphy, Vincent (2013), s.68 
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Enligt Murphy bör du som upphovsman definiera berättelsens handling och då gärna så kort som 

möjligt.36 Detta bör göras i slutet av arbetsprocessen. Det hjälper dig att se berättelsens centrala 

händelser och konflikter och veta hur du ska skriva adaptionsverkets början, mitt och slut. Med andra 

ord är det ett verktyg för att kunna destillera handlingen och anpassa den till teaterscenen. Handlingen 

tillsammans med teman utgör grundstenarna i dramaturgin.37 Handlingen binder samman händelser 

och är allt det vi ser och hör i berättelsen, medan teman hjälper oss att se vad berättelsen egentligen 

handlar om. 

1.6.2 Teoretiska verktyg för att studera musikanvändningen i musikalen 
 

Denna del spinner vidare på Hutcheons begrepp ”aural equivalents”. Enligt min mening är det 

ouvertyren, ledmotiv och tonalitet som utgör musikaliska motsvarigheter till böckernas teman och 

symbolsystem. Därför är de aspekterna i fokus i min musikvetenskapliga analys.  

 
Laurel E. Zeiss beskriver i ”The dramaturgy of opera” att opera som konstform, kombinerar olika 

uttrycksformer för att skapa struktur, sammanhang och mening.38 Kritiker och musikvetare har olika 

teorier kring exakt hur dessa olika expressiva system samverkar. Är det poesin som är den 

huvudsakliga aktören för att föra fram handlingen och skapa form eller är det musiken som är den 

huvudsakliga dramaturgiska agenten? Om det senare är fallet: är återkommande melodier och 

tonaliteter det som främst styr en operas form?  

Opera delar flera strukturella likheter med talade pjäser, men opera är mer än en pjäs med pålagd 

musik.39 Då sjungna repliker tar längre tid är talade, innebär det att narrativet behöver komprimeras 

betydligt mer jämfört med en talpjäs, ljudet av de uttalade orden har mer betydelse då ljudet påverkar 

möjligheten att framföra texten (då vissa vokaler är svåra att sjunga) och till skillnad från talpjäser kan 

flera karaktärer ”prata” samtidigt. Musikaliska konventioner bidrar till att forma operan. Därför måste 

en librettist göra operans ord mottagliga för musik. Poetiska strukturer och ord guidar dramatiska och 

musikaliska strukturer och skapar ett ramverk för narrativet och musiken.40  

 

36 Murphy, Vincent (2013), s. 90 
37 Murphy, Vincent (2013), s.91 
38 Zeiss, Laurel E. (2012), s.179–201 
39 Zeiss, Laurel E. (2012), s.179 
40 Zeiss, Laurel E. (2012), s.181 
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Musiken har dock en central dramaturgisk och strukturell roll i en opera menar Zeiss. Detta genom 

användningen av musikaliska repetitioner, variationer och kontraster. En teori är att musiken 

balanserar växelspelet mellan reflektion och agerande. Scener fyllda med reflektion och starka känslor 

blir ofta till arior och agerande scener blir till duetter eller ensemblenummer. Arior är förmedlare av en 

karaktärs innersta känslor och reaktioner, vilket liknar en boks berättarform i tredje person, vilken 

delger de känslor som inte kan sägas i ord. Dessa blir i operan ”musically voiced”.41 Detta blir ett sätt 

för publiken att identifiera sig med karaktärens känslor och problem.  

Arior består ofta av lyrisk sång ackompanjerat av orkestern och repeterar ofta textfraser. Den 

dramatiska meningen skiftar då från att förmedla innehåll till att förmedla känslor eller sångarens 

skicklighet. Uppmärksamheten riktas alltså till hur något sjungs istället för vad. Ensemblenummer å 

andra sidan skildrar ofta konflikter och dess lösning, gemensamma upplevelser och relationerna mellan 

karaktärer. Kontrasterande melodier och rytmik kan skildra motsätta perspektiv och delat musikaliskt 

material skildrar enighet eller gemensamt mål.42  

Även rent orkestrala partier kan bidra till att förmedla handlingen. Wagner liknade orkestern vid ett 

orakel som agerar som en allvetande berättare som förmedlar både handling och de känslor och tankar 

som karaktärerna på scen har, men som de kanske ännu inte kan utrycka.43 Exempelvis förutser 

ouvertyren ofta vad som kommer ske senare genom att presentera de musikaliska teman som är viktiga 

i operans handling. Orkestern kan också ses som en sympatisk lyssnare för karaktärerna. Zeiss menar 

också att orkestral musik ofta har en funktion av att etablera atmosfärer, känslostämningar och 

geografiska kontexter.44 Orkestern kan också ha en viktig strukturell funktion genom att bilda ramverk 

med hjälp av ledmotiv. Med ledmotiv avses det som inom musiken har ”en bestämd, främst melodisk, 

motivisk gestalt, som återkommande kopplas till en idé, känsla, person, sak etc.”.45 Ledmotiv kan 

återkomma under hela operan, ofta för att påminna om tidigare händelser, och efterhand få en 

symbolisk funktion associerat till specifika karaktärer, platser, objekt eller idéer likt ett musikaliskt 

minne.46 Ledmotiv binder ihop dåtid, nutid och framtid. Ofta hörs ledmotiv första gången orkestralt för 

 

41 Zeiss, Laurel E. (2012), s.182 
42 Zeiss, Laurel E. (2012), s.183 
43 Zeiss, Laurel E. (2012), s.189 
44 Zeiss, Laurel E. (2012), s.188 
45 Nationalencyklopedin, Ledmotiv (hämtad 2020-01-10) 
46 Zeiss, Laurel E. (2012), s.190 
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att senare få en mer exakt betydelse. Ledmotiv kännetecknas av att vara distinkta nog för att skapa 

igenkänning, men samtidigt vara formbara nog för att kunna varieras harmoniskt, rytmiskt och 

orkestralt.  

Wagner menade att det sceniska och sångtexten i en opera är ett sätt att göra musiken synlig.47 Det 

innebär att musiken understryker det verbala och visuella i en opera. Wagner ansåg också att 

kompositörers användning av tonalitet är viktig för att göra en opera begriplig för publiken. Zeiss 

menar att hans teori kan tolkas som så att musiken i en opera ensamt kan förmedla handlingen.  

 
I musikalen utgör användandet av folkton och andra associationer till traditionell musik en viktig del 

för att förmedla Kristinas hemlängtan och kopplingen till Sverige. Analysen av musiken som är 

kopplad till Kristinas hemlängtan och till Sverige baseras därför på en bok och fyra texter om 

folktonsbegreppet och svensk folkmusik. Min folktonsdefinition är baserad på artikeln ”Water Sprites 

and Herding Calls, References to Folk Music in Swedish Pop and Schlager Music 1990–2015” av 

Karin L. Eriksson. Genom att analysera låtar inom genrerna pop och schlager, har hon identifierat en 

rad musikaliska verktyg som låtskrivare under denna tidsperiod har använt sig av för att skapa det som 

kallas för ”folkton” genom att på olika sätt referera till folkmusik.48 Eriksson menar att begreppet 

folkton uppstod redan under 1800-talet då efterfrågan på kompositörer som, förutom att arrangera och 

låna från folkmusik, även kunde komponera egna verk i folkmusikalisk stil.49 Detta ledde till att det 

utvecklades ett nationellt ”tonal idiom on a foundation of folk music”, vilket genom åren har kommit 

att användas i många olika kontexter och genrer. Eriksson förtydligar att det är problematiskt att se på 

folkton som en representant för traditionell musik. Det bör snarare ses som en idé om hur svensk 

folkmusik låter ur ett populärmusikaliskt perspektiv, även om direkta inlån i urval används. Exempel 

på musikaliska verktyg som används för att skapa folkton är användningen av traditionella instrument 

såsom nyckelharpa, fiol och dragspel, användning av traditionell sångteknik såsom kulning, att 

sångtext och musik samspelar och en ofta tydlig polska- eller valsmetrik (3-takt). Låttexter med 

naturskildringar, nationalromantik och/eller traditionella högtider är vanligt. 

 

47 Zeiss, Laurel E. (2012), s.193  
48 Eriksson, Karin L, (2017), s.132–139 
49 Eriksson, Karin L, (2017), s.132 
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De andra texterna som har lästs på detta tema går mer in i detalj på de direkta inlån från svensk 

folkmusik som Eriksson nämner i sin artikel och som förekommer i musikalen. 

Margareta Jersild och Ingrid Åkesson behandlar i Folklig koralsång En musiketnologisk 

undersökning av bakgrunden, bruket och musiken folkliga sångsätt i Sverige.50 Författarna har främst 

studerat röstläge, klangplacering, artikulation, tonbildning, utsmyckning, textbehandling och puls inom 

svenska folkliga sångsätt. De har funnit att röstläget ligger nära talrösten, klangfärgen är ljus, 

resonansen placeras långt fram (ibland nasalt) och hos kvinnor är bröstklang vanligast. Tonerna är ofta 

raka utan vibrato och ansatsen i början av ett ord eller fras är betonad. Tonstyrkan är konstant och 

sluttoner (både fraser och strofer) avfraseras inte. Vokaler är ofta korta, medan tonande konsonanter är 

vanliga och extra utsmyckningar läggs ofta till på m och n. Konsonanterna kan ha en rytmisk, 

artikulerande eller sammanbindande funktion. Ibland vokaliseras konsonanter genom tillägg av 

efterljud, framför allt efter r, n och v. Utsmyckning i form av för- och efterslag, melismer och drillar är 

vanligt. Tempo och puls är av personlig karaktär och ofta oregelbunden. Fraser separeras av 

andningspauser och sjungs fras för fras med markerad ansats i början och lång slutton. Många folkliga 

sångare kan sägas sjunga innehållstolkande genom att sjunga fras för fras och därigenom förmedlar 

stämningar, istället för att använda nyanser och betoningar på enskilda ord.  

Gunnar Ternhags text ”Spelmän i lag” redogör för bakgrunden och utvecklingen av spelmanslag i 

Sverige.51 Han menar att fiolen har en stark ställning i svensk folkmusik och flera spelmanslag är 

renodlade eller i huvudsak fiolbaserade.52 Dragspel uppges bara användas ibland och då framförallt till 

gammeldans. Spelmanslag är en ensembletyp som innefattar många olika sorters stilar, klanger 

instrumenteringar och ideal.53 Ternhag har identifierat tre typer av spelmanslag: Rättviksmodellen, 

allspelslaget och gammeldanslaget. Han använder ”Gärdebylåten” för att exemplifiera 

Rättviksmodellen. Låten etablerade begreppet spelmanslag för den breda allmänheten och modellen 

har länge varit ett tongivande ideal för genren. Klangidealet är tät, bred och byggd på stämmor och 

oftast med enbart fioler, vilket ger ett välordnat intryck. Allspelslaget kännetecknas av att inte ha en 

mall för instrumentering, medlemsantal eller spelskicklighet. Gammeldanslagets uppgift är oftast att 

 

50 Jersild, Margareta & Åkesson, Ingrid (2000) 
51 Ternhag, Gunnar (1985) 
52 Ternhag, Gunnar (1985), s.27 
53 Ternhag, Gunnar (1985), s.34 



14(75) 
 

spela dansmusik. Kännetecknande är att ackompanjerande instrument som dragspel, bas och gitarr ofta 

tillsätts.  

Boken Folkmusik i Sverige behandlar även den spelmanslag och spelmän. Författarna menar att 

gemene man förknippar folkmusik med spelmanstraditionen och får associationer till en spelman som 

spelar fiol eller nyckelharpa eller måhända tänker de på en visa.54 Typiskt för den svenska folkmusiken 

är tretaktsdanser och den vanligaste svenska visformen är en ”strofiskt dikt med strofisk melodi” med 

en världslig text. 55 De skiljer mellan episka (berättande, kronologisk handling) och lyriska (beskriver 

stämningar, känslor eller en situation) visor. Dessa begrep beskriver enbart textinnehållet.  

1.6.3 Analysmodeller  
 

Utifrån teorierna som presenterats ovan om adaption, ledmotiv och folkton har tre analysmodeller 

formulerats. Frågorna i modellerna har hjälpt mig att dela upp mina frågeställningar i mer hanterbara 

delar och har använts som verktyg för att analysera materialet. 

 
Analysmodell för att studera berättelsens adaption:  

Baserat på Hutcheons adaptionsteorier och Murphys handbok har följande frågor, både generella och 

mer konkreta, tagits fram: 

 Hur stämmer originalets handling överens med musikalens?  

 Hur har handlingen komprimerats i musikalen? 

 Vad repeteras och vad är annorlunda/nytt i adaptionsverket? 

 Vad är berättelsens ”spirit/ande”? Är denna bevarad i musikalen, hur i så fall? 

 Vilka är musikalens huvudkaraktärer? Är det samma som i böckerna? Har någon karaktär fått 

större eller mindre utrymme? På vilket sätt i så fall? Hur påverkar det berättelsen? 

 Har text/dialog kopierats från böckerna? Har Mobergs originalspråk bevarats i musikalen? Om 

så är fallet, hur har Mobergs text använts? 

 Finns det ord/fraser som bär särskilt stor tyngd gällande att skildra känslor och motivation? 

Förekommer de också i böckerna? 

 

54 Lundberg, Dan & Ternhag, Gunnar (2005), s.36 
55 Lundberg, Dan & Ternhag, Gunnar (2005), s.36 samt s.80 
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 Vad håller ihop Karl Oskars och Kristinas relation, trots yttre och inre konflikter? Hur skildras 

deras relation i musikalen? Finns det likheter med hur relationen skildras i böckerna? 

Analysmodeller för att studera musikanvändningen i musikalen: 

Baserat på teorierna som Zeiss presenterar i ”The Dramaturgy of Opera” har följande frågor 

formulerats:  

 Hur har karaktärernas känslor blivit ”musically voiced” i musikalen? 

 Finns det musikaliska receptioner i form av ledmotiv i musikalen? Vad har de i så fall för 

funktion och symboliskt värde? Hur ofta förekommer de och på vilket sätt? Förändras 

ledmotiven, melodiskt eller symboliskt, under musikalen eller är de konstanta?  

 Förmedlar musikalens arior karaktärernas innersta känslor? 

 Skildrar ensemblelåtar relationer, konflikter, dess lösning och/eller gemensamma upplevelser?  

 När kontrasterande melodier används – skildras då motstridiga perspektiv? När karaktärer delar 

musikaliskt material – skildras då enighet eller gemensamma mål? 

 Fungerar orkestern som en allvetande berättare, i så fall hur? 

 Hur är ouvertyren uppbyggd? Säger den något om musikalens handling och teman?  

 Hur används tonalitet i musikalen? 

 
Analysmodellen för att analysera musik med koppling till Kristinas hemlängtan och till Sverige ser ut 

som följande: 

 Innehåller låten traditionella instrument som nyckelharpa, fiol, dragspel? I vilka kontexter används 

dessa instrument? 

 Samspelar sångtexten och musiken, exempelvis genom att det när man sjunger om en fiol så 

spelas det en soloslinga på fiol?  

 Kan någon av spelmanslagsmodellernas kännetecken identifieras i låtarna?  

 Hur ser den metriska strukturen ut? Har den en vals- eller polskametrik (3-takt)? 

 Har låttexterna associationer till naturskildringar, nationalromantik eller traditionella högtider?  

 Används traditionell svensk sångteknik och i så fall hur?  
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1.7 Metod och material 
 

Mitt material består av Vilhelm Mobergs utvandrarepos (Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och 

Sista brevet hem till Sverige), musikalalbumet till Kristina från Duvemåla, musikalens nothäfte (ej 

samtliga låtar), sångtexterna och intervjuer med Björn Ulvaeus och Benny Andersson.56 

Jag har i min undersökning jobbat nära mitt material och låtit det styra formulering av syfte, 

frågeställningar och den allmänna utformningen. Ämnet har närmats utifrån ett brett helhetstänkt 

genom att lyssna mycket på musikalalbumet och se dokumentärer och om musikalen, läsa intervjuer 

om och med upphovsmännen och lära mig mer om honom och den svenska utvandringen till Amerika. 

Mycket av detta arbete syns inte i uppsatsen, men det har varit viktigt att få en bred förkunskap om 

mitt ämne. De breda förkunskaperna har hjälpt mig att avgränsa ämnet och har underlättat vid 

adaptionsanalysen. Mina förkunskaper och praktiska kunskaper om musikalen som sångerska, har 

också varit viktiga. Jag har exempelvis lärt mig alla texter och melodipassager som jag har identifierat 

utifrån mina valda teman utantill, vilket har bidragit till att mitt arbete har blivit mer effektivt.  

 
Runa Patel och Bo Davidsson diskuterar hermeneutik och dess roll som metodik och tolkningslära i en 

undersökning.57 Hermeneutik är en vetenskaplig inriktning som försöker förstå den mänskliga 

existensens grundbetingelser och hävdar att man kan tolka och förstå detta genom våra språkliga 

uttrycksformer då människors intentioner yttrar sig i språk. Moderna forskare inom området hävdar att 

det går att analysera mänskliga handlingar på samma satt som man tolkar språkyttringar. En 

hermeneutisk forskare närmar sig sitt material och forskningsämne utifrån sin egen förförståelse.58 

Denna förförståelsen i form av känslor, intryck, tankar och kunskap som forskaren besitter ses som en 

tillgång för att kunna tolka och förstå. En hermeneutiker försöker se helheten och ställer det i relation 

till enskilda delar av helheten i en ständig pendelrörelse.59 Detta i syftet att få en så fullständig 

förståelse av forskningsobjektet som möjligt. Detta sätt att arbeta och tänka har varit en utgångspunkt i 

 

56 Kristina från Duvemåla - Den kompletta utgåvan (1996) (med tillhörande texthäfte) ; Kristina från Duvemåla – notalbum 
(1997) ; Moberg, Vilhelm (2018, första utgåvan 1949): Utvandrarna ; Moberg, Vilhelm (2018, första utgåvan 1952): 
Invandrarna ; Moberg, Vilhelm (2017, första utgåvan 1956): Nybyggarna ; Moberg, Vilhelm (2017, första utgåvan 1959): 
Sista brevet till Sverige ; Kristina från Duvemåla, Svenska teatern, Björn Ulvaeus om hur manuset kom till (hämtad 2018-
09-20) samt Kristina från Duvemåla, Svenska teatern, upphovsman Benny Andersson om arbetet med Kristina (hämtad 
2018-09-20)  
57 Patel, Runa & Davidson, Bo (1994), s.25 
58 Patel, Runa & Davidson, Bo (1994), s.26 
59 Patel, Runa & Davidson, Bo (1994), s.26 
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undersökningen som utgått från ett helhetsperspektiv och sedan zoomat in på detaljer och olika 

perspektiv för att sedan sätta det i relation till helheten.   

 
Eftersom musikalen är tre timmar lång och baserad på fyra romaner, så har det varit extra viktigt att 

göra avgränsningar. Då musikalen inte finns filmad kommer min uppsats därför bara behandla det 

klingande och sångtexterna. Utifrån begreppen adaption och musikalisk gestaltning struktureras 

undersökningen utefter ett par teman: Karl Oskars och Kristinas kärlek och Kristinas kärlek till 

hemlandet i form av hennes hemlängtan. Dessa två teman har valts, eftersom jag har identifierat dem 

som två av musikalens huvudteman. Majoriteten av de centrala dramaturgiska höjdpunkterna i 

musikalen och de ledmotiv som används kretsar kring dessa teman och musikalen inleds och avslutas 

med scener som handlar om deras kärlek och där de två är i fokus. Murphy menar att man vid 

adaptionen av ett litterärt verk behöver komma underfund med berättelsens teman då de utgör grunden 

i adaptionen.60 Från det byggs sedan karaktärer, språk, miljöer, konflikter och så vidare. Denna tanke 

har jag utgått ifrån i mitt val av att analysera utifrån teman. Två andra centrala teman, händelser som 

ledde till beslutet att utvandra och Gudstro/religionens påverkan, kommer nämnas, men ej läggas 

någon större vikt vid.  

Mina valda teman har identifierats genom att, enligt det hermeneutiska tankesättet, först läsa alla 

böckerna utan några ”glasögon”, lyssna på hela albumet och samtidigt läsa sångtexterna för att sedan 

leta efter röda trådar i form av textteman samt ledmotiv och gemensamma tonspråk för att sedan titta 

på helheten igen utifrån de textteman, ledmotiv och tonspråk som identifierats.   

Den tidigare forskning som har gjorts om utvandrareposet och musikalen har i regel kretsat kring 

utvandringstemat, därför kan det vara intressant att istället undersöka vilka andra teman som skildras i 

musikalen. Kärlekstemat är det temat som min undersökning i huvudsak utgår ifrån. Det finns många 

typer av kärlek i musikalen, men då Kristina är en centralfigur i musikalen är det motiverat att välja 

teman där Kristina och hennes perspektiv är i fokus. Därför är teman som kretsar kring henne i fokus i 

undersökningen. Majoriteten av låtarna som sjungs av Kristina handlar om relationen/kärleken till Karl 

Oskar och hennes hemlängtan/kärlek till hemlandet, ofta behandlas dessutom båda dessa teman i 

samma låt.  

 

 

60 Murphy, Vincent (2013), s.19 
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Adaptionsanalysen baseras delvis på hur Mobergs texter har använts/inte använts/gjorts om i 

förhållande till hur historien förmedlas musikaliskt i form av sångtexterna. Sångtexten representerar 

handlingen i min analys. Undersökningen har gått till på det sättet att jag har läst böckerna utifrån mina 

valda teman och parallellt gjort anteckningar i sångtexterna. Resultatet av detta redovisas i form av 

tabeller, se exempel nedan. I vänstra kolumnen står musikalens sångtext och till höger står Mobergs 

text ur böckerna. De ord/meningar som är understrukna är sådana som är nästan exakt kopierade från 

böckerna. Referenser ges också till boksidorna och tidsangivelser från låtarna ur musikalalbumet. 
 
 
 

Musikalen:                                                                    Böckerna: Tabell 1 

Kristina: (01.1601.56) 

En plats där jag får vara stilla  

där ingen tränger sig inpå 

Jag vill få skapa mig ett eget bo 

för mig och för min man  

 

Hur innerligt längtade hon inte efter ett ställe, där 

hon fick vara stilla, där hon fick vara för sig själv 

och råda sig själv, där hon slapp främmande 

människor så här nära inpå sig, där hon låg i sin 

egen säng under sitt eget tak, där hon fick reda sig 

ett bo igen åt sin make och sina ungar! (2, s.162) 

 
Musiken har analyserats på ett liknande sätt genom att jag har lyssnat på albumet och samtidigt 

studerat noterna och sångtexterna. Den musikaliska analysen behandlar främst de olika ledmotiven i 

musikalen och användningen av folkton. Detta kopplas till gestaltningen av ovanstående valda teman. 

Det görs inga djupgående musikteoretiska analyser i min undersökning, utan musiken beskrivs istället 

mer övergripande och med fokus på hur musiken används för att framkalla känslor och stämningar och 

för att förmedla handlingen. Analysen utgår från analysmodellerna (se 1.6.3) och redovisas i de 

följande kapitlen. 
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2 Musikalens handling och sångnummer 

2.1 Kort handlingsbeskrivning61 
 

AKT I: Karl Oskar har blivit myndig och ska ta över föräldragården Korpamoen. Det är usel 

odlingsmark full av sten. Karl Oskar beger sig till Kristina i Duvemåla för att fria till henne. Snart firas 

deras bröllop. Under ett par år går det dem väl, men snart drabbas de av missväxt och det blir svåra 

tider samtidigt som deras barnaskara ökar. Karl Oskar fantiserar om ett land där vetet står högt på 

åkrarna och bara väntar på att en bonde ska bruka den.  

Karl Oskars bror, drömmaren Robert, sänds bort av föräldrarna för att ta drängtjänst. Han vill inte 

arbeta som dräng, utan längtar efter att vara fri. Han möter drängen Arvid och de blir bästa vänner. 

Robert återvänder snart hem och berättar att hans husbonde har slagit honom så hårt att hans ena öra 

värker illa. Han vill ha ut sin arvslott och bege sig till Amerika. Karl Oskar bekänner att han har gått i 

samma tankar, men Kristina säger nej till utvandring.  

På grund av missväxten går alla hungriga. Deras dotter Anna äter korngrynsgröt som ej har jäst 

färdigt och hon dör. Karl Oskar och Kristina sörjer djupt. Om hon inte kan skydda sina barn i Sverige 

så kan de lika gärna utvandra till Amerika menar Kristina, men inför utvandringen är hon vettskrämd.  

Med på resan följer Robert, Kristinas morbror Danjel med familj, Arvid, Ulrika och hennes dotter Elin. 

Det blir en hemsk båtresa. Kristina får löss och skyller orätt Ulrika för att ha lusat ner henne. Många 

dödsfall sker under färden. Kristina blir svårt sjuk och Karl Oskar är rädd att förlora henne.  

Midsommarafton når de New York. När Kristina äter ett äpple får det henne att minnas Duvemålas 

astrakaner och hon längtar hem. Resan går vidare till Minnesota. I staden Stillwater får de mat och 

husrum hos baptistpastorn Jackson. Kvinnorna förundras: tänk att män som han kan finnas. Robert och 

Arvid beslutar sig, trots Karl Oskars protester, att fara till Kaliforniens guldfält och söka lyckan. Karl 

Oskar och Kristina bygger sitt nya hem vid sjön Ki-Chi-Saga.  

 
AKT II: Kristina har en fruktansvärd hemlängtan. Karl Oskar visar henne Annas skor som en 

påminnelse om varför de lämnade Sverige. Han skriver och ber de där hemma skicka över 

astrakankärnor från Duvemåla, så att de kan äta svenska äpplen i Amerika.  

 

61 Göteborgs Operan, Kristina från Duvemåla (hämtad 2018-10-18) samt egna tillägg baserat på musikalens sångtexter.  
För en mer detaljerad handlingsbeskrivning se bilaga 6.1 
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Robert återvänder, ensam och som en bruten man. Han berättar att Arvid har dött och att han har 

försonats med sitt öde. Pengarna han skänker Karl Oskar visar sig vara falska. Karl Oskar blir ursinnig 

och Robert lämnar hemmet. Han är sjuk och invid en bäck dör han. 

Kristina och Ulrika har blivit bästa vänner. När Kristina är sjuk följer Ulrika med till doktorn. 

Ulrika förmanar Karl Oskar då doktorn har sagt att nästa barnsäng betyder döden för Kristina och att 

han därför måste hålla sig ifrån henne hädanefter. För första gången tvivlar Kristina på Gud. Han har 

tagit hennes barn och hennes man ifrån henne och hon känner sig som en främling i det nya landet. 

Men hon övervinner sitt tvivel och beslutar att lämna sitt liv i Guds händer. Snart är hon gravid igen, 

men får missfall och blir svårt sjuk. Hon dör i Karl Oskars armar efter att hon har luktat på det första 

astrakanäpplet och konstaterat att hon är hemma nu. Hon försäkrar Karl Oskar om att hon är i gott 

bevar och att hon ska vänta på honom i Duvemåla hage, för de ska mötas igen.  

2.2 Sångnummer (på albumet) 
 

Nedan följer en presentation av de låtarna ur musikalen som i huvudsak analyseras samt vilka av 

karaktärerna som sjunger dem.62 Siffran innan låten anger låtnumret på albumet. 

 
AKT I:63 

 

1. Prolog (Orkester) 

2. Duvemåla hage (Kristina) 

3. Min lust till dig (Kristina, Karl Oskar, Märta, Nils, ensemble) 

10. Bönder på havet (Kristina, Karl-Oskar, ensemble) 

14. A Sunday in Battery Park (ensemble, Arvid, Danjel, Fina-Kajsa, Robert) 

15. Hemma (Kristina, ensemble (barnkör)) 

18. Kamfer och lavendel 64 (Kristina, deras barn)  

19. Min Astrakan (Kristina) 

 
  

 

62 Fullständig förteckning över musikalens sångnummer finns som bilaga 6.2. 
63 Texthäfte till albumet samt albumet/CD:s.  
64 OBS! Låten är ej med i ur-uppsättningens scenversion. 
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AKT II: 
 

2. Ljusa kvällar om våren (Kristina, Karl-Oskar) 

12. Du måste finnas (Kristina) 

14. Här har du mig igen (Kristina, Karl Oskar) 

17. I gott bevar (Kristina, Karl Oskar)  
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3 Resultat och analys 

Som tidigare nämnts har jag identifierat två centrala teman i musikalen: Karl Oskars och Kristinas 

kärlek och Kristinas kärlek till hemlandet i form av hennes hemlängtan. Alla de centrala dramaturgiska 

händelserna i musikalen, utom de som har Robert som huvudperson, innefattar båda eller något av 

dessa teman. Låtarnas textinnehåll är komplext, vilket innebär att flera teman kan samexistera i samma 

låt. Komplexiteten har också krävt att bara ett par låtar väljs ut för djupanalys under varje tema. En 

mer detaljerad jämförande analys av mina utvalda låtar, gällande hur Ulvaeus har inkorporerat 

Mobergs texter i Kristina från Duvemåla, finns bifogade som tabeller i bilaga 6.3.  

I detta kapitel presenteras först en analys av musikalens ledmotiv kopplat till mina teman. vilket 

sedan följs av en analys av de fem låtar som har valts ut utifrån mina teman. Kapitlet avslutas med en 

musikalisk analys utifrån folktonsbegreppet. 

3.1 En väv av ledmotiv – hur används ledmotiven? 
 

I denna del används de teoretiska analysverktyg för att studera musikanvändningen i musikalen som 

presenterades tidigare. Med andra ord det som Hutcheon kallar ”aural equivalents” och det som Zeiss 

kallar för ”musically voiced” i form av karaktärernas känslor.  

 
Ledmotiv är en stor del av musikalens musikaliska material. Att räkna upp alla de ledmotiv som finns i 

musikalen och deras betydelse/symbolik skulle ta för mycket utrymme här. Istället ligger fokus på 

ouvertyren (”Prolog”) och de ledmotiven som hörs i den och i de utvalda låtarna. Ledmotiven följer 

jag sedan genom musikalen. Ledmotiv har varit en viktig del i kategoriseringen av mina valda teman, 

för analysen av dem och motiveringen till att de är centrala teman. För att underlätta förståelsen av 

ledmotiven har jag namngett de ledmotiv som hanteras och analyseras. Nedan redovisas de namnen 

och exempel på när de förekommer: 

 

 Min lust till dig, vers-temat: ”Min lust till dig” (01.0001.21), ”Här har du mig igen” 

(05.2206.48) 

 Min lust till dig, refräng-temat: ”Min lust till dig” (01.2202.20/05.0105.40/07.4408.56), ”Här 

har du mig igen” (05.2206.48, se notexempel nedan), ”I gott bevar” (05.26-07.08)  
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 Kristina ber-temat: ”Min lust till dig” (06.4207.16), ”Nej” (05.4806.22), ”Här har du mig igen” 

(01.2401.40) 

 Tom och kallt-temat: ”Bönder på havet” (04.11-05.17) ”Här har du mig igen” (01.4102.42) 

 Minnen-temat: ”Kamfer och lavendel” (00.1501.02), ”Ljusa kvällar om våren” (02.3203.40) 

 Fina saker-temat: ”Kamfer och lavendel” (01.0301.17), ”Ljusa kvällar om våren” (03.4004.13)  

 Astrakan-temat:  ”Ljusa kvällar om våren” (04.1404.56), ”I gott bevar” (03.2704.44) 

 Sverige-temat: ”Prolog” (01.2102.53), ”Min astrakan” (01.3202.55) ”Ljusa kvällar om våren” 

(04.4105.39) 

 
 

Min analys startar i ouvertyren, som i musikalen kallas för ”Prolog”. Kanske är titeln en referens till 

Mobergs prolog i den första boken Invandrarna? Kanske kan detta sägas vara ett exempel på ”aural 

equivalents”, att prologens litterära text här har blivit översatt till musik. De här ledmotiven och 

melodislingorna uppfattar jag i ouvertyren: 00.00-00.45: Den inledande sångfrasen i ”I gott bevar” 

(”En gång var jag rädd för mörkret. men det är jag inte mer”) repeteras och varieras harmoniskt och 

instrumenteringsmässigt, 00.4501.19: frasen ”Fötterna är lätta” och ett par andra slingor ur 

”Duvemåla hage” och ledmotivet ”Min lust till dig, vers” (”Att jag vill ha dig”…) växlas/blandas och 

varieras, 01.2102.54: mellanspelet på ”Min astrakan”/ledmotivet ”Sverige temat”, 02.5603.27: ny 

melodi, nedåtgående i början, dramatiskt ”muller” i moll i slagverken, delvis disharmoni, 03.2703.30: 

variant på ”En gång var jag” (”I gott bevar”) med ny harmonik spelas av en oboe, 03.3003.33: 

nedåtgående spiralliknande melodi i moll, 03.3304.00: refrängen till ”Vi öppnar alla grindar” spelas 

två gånger, den är också ett ledmotiv. Avslutas med en harpa som spelar en skala uppåt. 

Vad säger då ouvertyren om musikalens handling och teman? Med undantag av ledmotivet ”Vi 

öppnar alla grindar”, så finns alla ledmotiven som hörs i ouvertyren med i mina utvalda teman och 

analyslåtar. Enligt Zeiss teori om att ouvertyren kan säga något om musikalens teman och framtida 

händelser stärker det min teori om att kärleken mellan Karl Oskar och Kristina och Kristinas 

hemlängtan är centrala teman i musikalen. Flera av de viktiga symbolerna i musikalen (och i böckerna) 

finns med i ouvertyrens melodier, exempelvis Duvemåla hage och astrakanträdet/-äpplet. I ouvertyren 

hörs melodislingor och ledmotiv ur musikalens två första sånglåtar (”Duvemåla hage”, ”Min lust till 

dig”), den låten där utvandrarna motiverar sina skäl för sin utvandring och sedan börjar sin utvandring 
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(”Vi öppnar alla grindar”), första aktens sista låt (Min astrakan), en av de första låtarna i andra akten 

(”Ljusa kvällar om våren”) och slutscenens låt (”I gott bevar”). Alltså säger ouvertyren något om 

berättelsens början, mitt och slut. Därför kan orkestern också sägas fungera som en allvetande berättare 

i musikalen. 

 
Jag kommer nu följa ett par av de ledmotiv som förekommer i mina utvalda teman för att kunna svara 

på hur ofta de förekommer och på vilket sätt. Två ledmotiv från respektive tema redovisas här. Teorier 

om vad de symboliserar och vilken funktion de har presenteras också.  

 
Tema 1, Karl Oskar och Kristinas kärlek: 

 ”Min lust till dig, vers-temat” förekommer i: ”Min lust till dig” (01.0001.21: ”Att jag vill ha dig 

det vet du jag tänker ju knappast på nåt annat […]”), ”A Sunday in Battery Park” (02.5903.18, 

Roberts solodel: ”Titta där Arvid, det skeppet du ser det ska gå till Kalifornien. […]”) ”Här har du 

mig igen” (05.2206.48: ”Det är Guds vilja det vet jag att makar ska vara hos varandra. […].”). 

Melodin och harmoniken är densamma vid alla tre tillfällen, två av gångerna sjungs det av 

Kristina. Alla textfraserna skildrar någon som längtar efter något; första gången längtar Kristina 

efter att få bli Karl Oskars fru, Robert längtar efter något mer i livet än att vara dräng/arbeta hårt 

fysiskt och att få se världen och andra gången Kristina sjunger ledmotivet längtar hon efter att få 

dela säng med sin man igen. Man kan också tolka det som att de försöker övertyga någon för att få 

deras vilja/längtan att gå i uppfyllelse. Kristina vill få Karl Oskar att inse att hon vill ha honom 

som sin man och senare att han ska ha tillit till Gud och vara tillsammans med henne som äkta 

makar igen. Robert försöker på ett subtilt sätt övertyga Arvid om att åka till guldfälten.  

 

 Min lust till dig, refräng-temat: ”Min lust till dig” (01.2202.20: ”Min man, du blir min man till 

slut […]”/05.0105.40: ”Min själ, min kropp har lust […]” /07.4408.56: ”Du vill att vi ska säga 

nej till kärleksgåvan alla våra dagar. […]”), ”Här har du mig igen” (05.2206.48: samma sångtext 

som senaste gången), ”I gott bevar” (05.2607.08: instrumentalt efterspel) Alla gånger som 

ledmotivet förekommer sjungs det av Kristina och Karl Oskar. Musikaliskt är ledmotiven i princip 

identiska varje gång, variationerna består av repetition av takter, stämsång och byte av tonart. 

Slutet på ”Min lust till dig” och ”Här har du mig igen” är både textmässigt och musikaliskt 

likadana, med den skillnaden att rollerna är ombytta. Första gången var det Kristina som inte ville 



25(75) 
 

bli gravid av rädsla för deras barns överlevnad och andra gången är det Karl Oskar som inte vill 

att Kristina ska blir gravid av rädsla för att hon ska dö. Alltså är även låttexten en form av 

ledmotiv, då den har samma melodi, text, och dramaturgiska innebörd – även om rollerna har bytt 

plats och överlevnadsrädslorna är annorlunda riktade. Detta ledmotiv symboliserar deras starka 

kärlek och lust till varandra. Detta är även ett exempel på ett delat musikaliskt material som 

skildrar enighet och gemensamma mål. 

 
Tema 2, Kristinas hemlängtan: 

 Minnen-temat: ”Kamfer och lavendel” (00.1501.02, Kristina och barnen plockar upp sin 

Amerikakoffert och minns deras gamla hem), ”Ljusa kvällar om våren” (02.3203.40, Karl Oskar 

och Kristina pratar om sina nära och kära i Sverige och Karl Oskar tar fram deras döda dotter 

Annas skor). Kristina och de människorna som står henne närmast (Karl Oskar, barnen, hennes 

föräldrar och vänner i Sverige) och de minnen hon har av dem är i fokus i detta ledmotiv. När det 

sjungs dryftar hon minnen från sin tid i Sverige med Karl Oskar eller sina barn.  

 

 Astrakan-temat:  ”Ljusa kvällar om våren” (04.1404.56: ” Jag har ett förslag som jag tror kan 

trösta dej lite grann. Jag tänkte be att din far skickar hit några kärnor från apeln där hemmavid. 

Här kan du sedan plantera ett träd, det blir din egen apel”), ”I gott bevar” (03.2704.44: ”Du är 

febrig du yrar än. Se, jag har plockat ett äpple till dig. Den bär frukt första gången din astrakan.”) 

Detta ledmotiv ändras lite till andra gången det hörs, framförallt den första meningens melodi 

ändras lite, men harmoniken, instrumenteringen och större delen av melodin är densamma. Det här 

ledmotivet symboliserar Kristinas astrakanträd, vilket agerar som en symbol för hennes 

hemlängtan och för hennes bild av Sverige. Båda tillfällena är det Karl Oskar som pratar om 

hennes astrakanträd i ett försök att trösta och lindra hennes smärta.   

 
För att säga något övergripande om ledmotivens förekomst i musikalen så innehåller 23 av musikalens 

38 låtar ledmotiv. Majoriteten av musikalens låtar innehåller alltså ledmotiv.  
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3.2 Tema 1: Karl Oskar och Kristinas kärlek  
 

Karl Oskar och Kristinas kärlek är navet i Mobergs berättelse och i musikalen. Jag har identifierat tolv 

låtar som behandlar detta tema: ”Duvemåla hage”, ”Min lust till dig”, ”Nej” (inledningen), ”Missväxt”, 

”Bönder på havet” (slutet), ”Stanna”, ”Ljusa kvällar om våren”, ”Präriens drottning” (inledningen), 

”Missfall”, ”Här har du mig igen”, ”Hjälp Mej Trösta” och ”I gott bevar”. Av dessa låtar analyseras 

”Min lust till dig”, ”Här har du mig igen” och ”I gott bevar”. Detta då de i stort sett bygger på samma 

musikaliska teman/ledmotiv, för att de uttalat beskriver Karl Oskar och Kristinas känslor för varandra 

och viktiga händelser i deras liv och för att de skildrar både starten och slutet av deras liv tillsammans. 

Låtarna och de teman och händelser som de behandlar utgör också centrala händelser i musikalen och 

de både inleder och avslutar varje akt och hela musikalen. 

Nedan presenteras de utvalda låtarna genom att berätta om när i musikalen de förekommer, vad som 

har hänt innan låten/scenen, vad som händer, textmässigt och musikaliskt, under låten samt 

förekomsten av de ovan nämnda identifierade teman. Tidsangivelser för ledmotiven samt en 

sammanfattning av tabellerna redovisas också.65 Ett par exempel ur mina tabeller av hur Mobergs text 

har adapterats redovisas under varje låt.  

3.2.1 ”Min lust till dig” 
 

”Min lust till dig” är det andra sångnumret i musikalen och är den första scenen där Kristina och Karl 

Oskar är på scen samtidigt. I låten innan (”Duvemåla hage”) sjunger Kristina om Karl Oskars väg till 

henne där de ska mötas i Duvemåla hage. Låten är till stor grad en sammanfattning av de inledande 

kapitlen i Utvandrarna och redogör för Kristina och Karl Oskars sinnelag och karaktär. Framför allt 

får publiken en presentation av centrala händelser i deras första tid som par som t.ex. deras förlovning 

och bröllop. Låten går mestadels i dur och växlar mellan solo-, duetter-, recitativ- och ensamblepartier.  

Denna låt skildrar främst temat Karl Oskar och Kristinas kärlek, men i slutet av låten berättar Karl 

Oskar om hur stenig deras mark är och Kristina oroar sig för hur de ska kunna föda en växande 

barnaskara (orsaker till utvandringen) och Kristina ber till Gud om att han ska ge dem en god skörd 

(temat Gudstro/religionens betydelse). Det uttrycks ej någon form av kärlek till Sverige textmässigt, 

 

65 Se bilaga 6.3 
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kanske beroende på att handlingen fortfarande utspelar sig i Småland, även om stora delar av låten har 

en tydlig prägel av svensk folkmusik och folkton, framförallt körpartierna.   

 

I den första delen av låten (00.0002.20) kommer Karl Oskar fram till Kristina. Han friar och hon blir 

glad och ber att han ska skynda sig att fråga hennes föräldrar om lov. I nästa del (02.2003.10) står 

deras bröllop och en kör (bröllopsgäster) berättar om brudparet och siar om deras framtid. Musiken 

ändras från en symfonisk sättning till att låta mer som ett spelmanslag, genom att bland annat använda 

en polskametrik i tretakt och att instrumenteringen övergår till att bestå av i huvudsak fioler, flöjter och 

slagverk. Därefter (03.1003.31) förmanar Karl Oskars föräldrar honom för att han inte har bett dem 

om lov att gifta sig innan han ställde till med bröllop och spår att det inte kommer gå honom väl med 

ett sådant egensinne. Spelmansmusiken stannar tillfälligt upp under denna passage för att sedan 

återkomma (03.3104.22) i samma styrka, fast den här gången låter det lite mer symfoniskt och paritet 

slutar med ett ritardando och ett mollackord när bröllopsgästerna sjunger ”med sju tunnland åker så ska 

de nog lyckas, det ska nog gå väl”. Sedan följer en duett mellan Kristina och Karl Oskar som utspelar 

sig då de är nygifta (04.2205.42). Sedan sker det ett hopp ett par år framåt i tiden då Karl Oskar 

berättar om vad som har hänt de senaste åren, hur stenig hans mark är och hans egen roll som ”kung i 

stenriket” (05.4206.32). Det efterföljs av Kristina som ber för att deras skörd ska bli bra (06.43-

07.16) för att sedan övergå i ett samtal mellan henne och Karl Oskar. Kristina föreslår då ängsligt att 

de kanske bör hålla sig ifrån varandra så de inte får fler barn som de måste föda. De kommer dock 

fram till att de inte ska hålla sig ifrån varandra, eftersom de då förnekar sin själ, kropp, kärlek och lust 

till varandra (07.1608.58). 

Det finns en hel del ledmotiv i denna låt. De är: ”Min lust till dig, vers-temat” (00.5001.21, 

04.2205.04), ”Min lust till dig, ref.-temat” (01.2202.20, 05.0405.42, 07.4408.58), ”Wild cat 

money-temat” (05.4206.32) och ”Kristina ber-temat” (06.3207.44). 

 
Låttexten är hämtad från den första boken (Utvandrarna) och den sista boken (Sista brevet till 

Sverige). Som skrivits tidigare speglar sångtexten händelser från de inledande kapitlen i den första 

boken, men den kompletteras med den gamla Karl Oskars minnesbilder av sina ungdomsår, vilket är 

hämtat från de allra sista kapitlen i den sista boken. Generellt sett har Ulvaeus här hållt sig trogen till 

ursprunget och till stor del kopierat fraser ur böckerna, men bytt ut några av orden till mer moderna 
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ord. När han inte har gjort det har han sammanfattat ett större antal sidor, utan att ändra fakta i 

handlingen: 
 
 

Musikalen:                                                            Böckerna: Tabell 2 

Bröllopsgäster: (02.2003.10) 

Året det är 1844 och Oscar I är kung  

Friarn han är stolt och han är stark och 

strävsam och bruden är frisk och ung 

 
Han har egen gård och är sin egen herre blir 

aldrig nån husbondes träl 

Ingen finns det som han tål så väl som henne 

så nog ska det gå dem väl 

[…] friarn hade en gård på hand […] 

Samma år som Oscar I uppsteg på Sveriges och 

Norges kungatron tillträdde Karl Oskar Nilsson ett 

sextondels mantal Korpamoen. (1, s.34) 

 
Karl Oskar sade till sin unga hustru: Det fanns 

ingen människa i världen som han tålde så väl som 

henne, […] Han skulle säker trivas med henne 

under hela sin levnad.  

 
Däremot har det skett en perspektivförändring då det som hos Moberg var Kristinas andedräkt som 

hettar mot Karl Oskars öra istället blev Karl Oskars andedräkt i Kristinas öra: 
 

Musikalen:                                                            Böckerna: Tabell 3 

Kristina: (01.2102.20) 

Min man…Du blir min man till slut  

som jag så länge viskat för mitt inre 

Vi ska va tillsammans när dag läggs till dag 

för dit du går, går också jag 

Min själ, min kropp har lust till dig 

Din andedräkt som hettar i mitt öra 

rymmer samma längtan som värker i mig 

Min kropp, min själ har lust till dig 

Hennes andedräkt brände het, när den flöt in i hans 

öra och hennes mun viskade: Jag önskar nåenting. 

Att dä skulle va – att det snart vore – Och det var 

ju vad han själv önskade: Att det snart vore. (4, 

s.386 66) 

 

 
Många av de känslor som Kristinas har för Karl-Oskar kan i böckerna bara läsas mellan raderna eller 

så beskrivs de i form av tankar, men i musikalen uttrycker Kristina sig med ord direkt till Karl Oskar. 

 

66 Moberg, Vilhelm Sista brevet hem till Sverige Bonnier Pocket, 2013 
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De känslor som man genom att läsa mellan raderna förstår att Kristina har, men som Moberg aldrig 

tydligt skriver ut i text, har Ulvaeus också försökt att uttrycka i ord. Båda dessa ändringar förekommer 

i ”Min lust till dig-temat, refräng”, exempel följer nedan: 

 

Musikalen:                                                            Boken: Tabell 4 

Karl Oskar: (07.4408.58) 

Du vill att vi ska säga nej 

till kärleksgåvan alla våra dagar 

Släpper jag dig nu så förnekar jag mig, min 

kropp, min själ, min lust till dig 

Båda: 

Jag hör ditt hjärtas jämna slag 

Mitt huvud mot ditt bröst i nattens timmar 

Vi ska va tillsammans när dag läggs till dag 

för dit du går, går också jag 

Karl Oskar: 

- Låta bli? Hela livet framöver? Menar du dä?  

Hon teg 

- Skulle vi hålla oss från varann alla tider? […] 

Karl Oskar sade: Inte mäktade han låta bli henne, 

när han hade henne här bredvid sig i bädden. Det 

var ingen karl kroppad till, som låg jämte sin 

hustru. […] Nej tänkte hon, inte kunde de hålla sig 

ifrån varandra hela livet igenom. Hon hade också 

sin lust, som hon inte kunde stå emot hur länge 

som helst. (1, s.48)  

 

3.2.2 ”Här har du mig igen”  
 

 
”Här har du mig igen” är en duett mellan Kristina och Karl Oskar i slutet av musikalen. I scenerna 

innan har Kristina fått ett missfall med efterföljande blödningar och därför tar Ulrika henne till 

doktorn. Där konstateras det att Kristina är ”söndrig inuti” och att ”nästa barnsäng betyder döden”, 

varför Ulrika förmanar Karl Oskar att hålla sig ifrån Kristina hädanefter. Kristina har varit med om 

förlusten av ett barn, utvandringen, hemlängtan, ensamheten som invandrarfru som ej behärskar 

engelskan och nu missfall, sjukdom och att ej längre få dela säng med sin man. Det gör att hon får en 

existentiell kris då hon börjar tvivla på Guds existens (”Du måste finnas”), men efter ett samtal med 

Robert (”Jag har förlikat mig till slut”) bestämmer hon sig för att förlika sig med sin lott och med Gud 

och lägga sitt öde i hans händer. En kväll beslutar hon sig för att göra just detta (förlita sig mer på Gud 

än på doktorns ord) genom att gå till Karl Oskars säng. Här börjar låten. 
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Låten inleds med ett instrumentalparti (00.0000.38) med bleckblås och mjuka stråkar som ligger som 

en stråkmatta. Sedan börjar Kristina att sjunga om sitt astrakanträd som snart ska bära frukt för första 

gången. Hon och Karl Oskar pratar vidare om våren, men 01.24 byter Kristina samtalsämne och 

sjunger ”…suckar har jag hört när du legat ensam utan din hustru, men här har du mig igen”. Från 

bytet av samtalsämne till 02.40 är orkestern ganska dämpad. Från 02.40 gör orkestern ett crescendo 

och slagverk och blåsinstrument tar mer plats i ljudbilden, precis efter att Karl Oskar har bett Kristina 

att besinna sig. De sjunger tillsammans att de klarar varje svårighet i livet så länge de är tillsammans. 

När Kristina sjunger ”ingenting ska få stå i vägen” (02.55) och det sedan följer en dialog minskar 

orkesterns volym igen. 03.2703.56 hörs ett instrumentalt mellanspel som är snarlikt introt. 

03.5604.54 repeteras samma dynamiska, tematiska och instrumentala mönster som tidigare i låten 

med samma melodimaterial och växling mellan dialog och samstämmig sång. Kristina försöker 

övertala Karl Oskar att han ska lita på att Gud ska hjälpa henne, som han alltid har gjort, medan Karl 

Oskar påminner henne (och sig själv) om doktorns varningsord. 04.55 sjunger Kristina att vad de än 

beslutar att göra så gör Gud med dem som han vill, varpå Karl Oskar desperat sjunger ”släpp mig 

snälla Kristna innan det är försent!” varefter samma crescendo som vid 02.40 följer. 05.27 sjunger 

Kristina exakt samma textfraser som Karl Oskar sjöng till henne i ”Min lust till dig” när hon ville att 

de skulle låta bli varandra: ”Du vill att vi ska säja nej till kärleksglädjen alla våra dagar.” […]) vilket 

sedan följs av att Karl Oskar stämmer in (precis som Kristina stämde in i slutet av ”Min lust till dig”) i 

exakt samma text som i ”Min lust till dig”, och de sjunger i stämmor ”Jag hör ditt hjärtas jämna slag, 

[…] för dit du går, går också jag.”.  

Det finns flera ledmotiv i denna låt. Ledmotivet som hörs 00.0001.24 förekommer i ”Bönder på 

havet” (03.46),”Kristina ber-temat” (01.2401.40), ”Det är tomt och kallt-temat” (01.4102.43, 

förekommer första gången i ”Bönder på havet” (04.11)), Uppgången/skalan till ”Min lust till dig, ref.-

temat” (02.4002.46, första takten i musikexemplet nedan), ledmotivet som hörs 03.26-03.56 

återkommer senare i ”Var hör vi hemma”. 03.5605.13 hörs ungefär samma mönster av ledmotiv som 

tidigare i låten, fast med ny text. I slutet av låten hörs ”Min lust till dig, vers-temat” (05.1305.23) och 

”Min lust till dig, ref.-temat” (05.2306.48). Slutet är nästintill exakt likadant som slutet av ”I gott 

bevar”. Här är ett notutdrag av det ledmotivet (”Min lust till dig, ref.”), när det förekommer i ”Här har 

du mig igen”. 
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Sångtexten är, precis som ”Min lust till dig”, hämtad från den första boken och den sista boken och 

speglar händelser från de inledande kapitlen i den första boken och de sista kapitlen i den sista boken. 

Textmässigt bygger den här låten till stor del på samma boksidor som ”Min lust till dig”. Exempel ges 

därför bara från dialog där de försöker övertyga varandra, vilka är hämtade från den sista boken och 

inte har samma textursprung som ”Min lust till dig”. 

Även här har Ulvaeus hållt sig trogen till ursprunget och till stor del kopierat fraser ur böckerna, med 

något ord utbytta, eller satt ord på det som läses mellan raderna eller som tankar. Det finns även 

sammanfattande delar (med något eget tillägg eller ändring) i början av låten då de sjunger om 

astrakanäpplet och våren och när Kristina sjunger om hur hon har hört Karl Oskar sucka: 

 

Musikalen:                                                           Böckerna: Tabell 5 

Kristina: (00.3802.28) 

Astrakanen blommar nu för fjärde året 

och till hösten ska min apel bära frukt för 

första gången 

Ju strängare vinter, desto mildare vår. […]  

Och astrakanapeln vid husgaveln blommade för fjärde 

gången. […] I år skulle sverigeträdet för första gången 

bära frukt. (4, s.155) 
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Karl Oskar: 

Stränga vintrar ger välsignat milda vårar 

  

Kristina:  

Våren väcker allt till liv, allting börjar om på 

nytt 

Suckar har jag hört när du legat ensam 

utan din hustru, men här har du mig igen 

 

 

Du har int jämrat dig. Men jag har begripit att du pinas. 

(4, s.166) 

[…] Vi ska va sammen som förr, töcker jag. Här har du 

mig igen! (4, s.165) 

Under ett äktenskap, som hade räckt i nära tjugo år, 

hade de delat dagens mödor och nattens läger. Från 

denna dag var de förvissade från varandra om natten. 

(4, s.128) Båda saknade djupt de kroppsliga möten som 

hade varit deras glädje i tjugo år. (4, s.160) 

 
Det som förenar de flesta av låtarna som behandlar deras kärlek är att saker uttrycks i ord på ett mycket 

mer frispråkigt och rättframt sätt än i böckerna. Vissa känslor yttras bara i musikalen, framförallt de 

som har med lust/sexualitet att göra. Detta behandlas mer i diskussionen.  

3.2.3 ”I gott bevar” 
 

”I gott bevar” är musikalens slutscen. Mellan ”Här har du mig igen” och den här låten är det bara två 

andra sångnummer. I dem får man dels reda på att Kristina är gravid igen och därför ber till Gud om 

hjälp att trösta Karl Oskar och dels att indianerna har påbörjat ett uppror mot nybyggarna. Många flyr, 

men Karl Oskar väljer att stanna hos Kristina som är mycket sjuk och ligger till sängs. Det är till 

största delen Kristina som sjunger ”I gott bevar”, men Karl Oskar har en kort solopassage. Låten är 

symfoniskt instrumenterad och har ett vemod över sig, även om den går i dur. Kanske kan moll-

känslan ha att göra med att många av melodislingorna i orkestern är nedåtgående, vilket kan skapa en 

känsla av sorgsenhet.  

Låten inleds (00.0001.59) med ett långt instrumentalt intro där stråkar dominerar ljudbilden. 

01.5903.23 sjunger Kristina om att hon inte längre är rädd för mörkret och känner sig trygg. Hon 

försöker trösta Karl Oskar med att deras kärlek alltid kommer finnas kvar och att hon är i gott bevar. 

03.2703.45 sjunger Karl Oskar att han tror att hon yrar och visar henne att han har plockat det första 

äpplet från hennes astrakan. 03.4605.26 sjunger Kristina att hon ska vänta på honom vid grinden i 
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Duvemåla hage och att en stjärna ska tändas i natt som ska lysa på hans väg. Hon är beskyddad av 

änglar och de ska mötas åter. Till sist sjunger hon igen till honom ”Jag är i gott bevar”, varpå Kristina 

dör. 05.2707.08 spelar orkestern ett majestätiskt instrumentalt efterspel som orkestralt är i princip 

identiskt med slutet på ”Här har du mig igen” och som börjar svagt för att sedan öka i styrka ju närmre 

slutet låten kommer. ”Här har du mig igen” och ”I gott bevar” går dock i olika tonarter och i den 

senare repeteras sluttakten ett par gånger.  

Det är ganska många melodislingor som är nya i ”I gott bevar”, men samtidigt finns det också en 

del ledmotiv. 01.4001.59 hörs en variant på ”Min lust till dig, vers-temat” (jmf. 04.52 i ”Min lust till 

dig” / 05.13 i ”Här har du mig igen”), 03.2703.44, ”Astrakan-temat”, det vill säga en repris av Karl 

Oskars melodidel i ”Ljusa kvällar om våren” (både då och i denna låt sjunger han om astrakanäpplen/-

träd som ett försök att trösta) och 05.2707.08, ”Min lust till dig-temat”. Melodin på Kristinas 

inledande fraser (”Än gång var jag” / ”Minns du Duvemåla hage…” finns även med som slingor i 

ouvertyren 00.0000.45 och 03.2703.30.  

”I gott bevar” bygger på handlingen i den sista boken och det finns vissa tankar och repliker som har 

kopierats rak av, till exempel sägs låttiteln av Kristina i böckerna. Precis som i föregående analyslåtar 

håller sig Ulvaeus nära ursprunget, men gör egna tillägg i handlingen och plockar från tidigare 

passager i böckerna. Här följer ett exempel på hur Ulvaeus har utgått från böckerna, men gjort egna 

tillägg i linje med dessa och har plockat text från olika ställen i sista boken. 

 
Musikalen: Böckerna: Tabell 6 

Kristina: (02.2803.22) 

Du ängslas över mig, men jag kan lova dig om 

allt rämnar runt omkring oss finns vår kärlek 

kvar 

Den har inget slut, du och jag, vi mötas åter 

Och du ska alltid minnas vad jag sagt: Jag är i 

gott bevar 

Du ska int va ängsli, sade Kristina. Du minns va jag 

har sagt dej. (4, s.214) 

Vi råkas igen. Hon var säker, hon var förvissad om 

att de skulle träffas i ett liv, som inte hade något slut.  

Men hon hade till honom sagt några ord, som han 

behöll och bevarade hos sig och som han skulle 

behålla och bevara under sina återstående år. [..] De 

var hennes svar till honom: Du skall inte ängslas för 
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mig, Karl Oskar. Jag är i gott bevar.  (4, s.262) / Du 

ska alltid veta det: Jag är i gott bevar. (4, s.175) 

Kristina: (03.4605.26) 

Minns du Duvemåla hage, där jag väntade på dig  

Invid grinden ska jag stå och vänta tills du åter 

är hos mig 

Och tiden ska stå still, för alltid om du vill 

Inatt ska en stjärna tändas, den ska skina klar 

Den lyser dig väg, du och jag, vi mötas åter 

Beskyddet av en ängel som står vakt, det vet du 

att jag har 

Jag vill att du ska minnas vad jag sagt: Jag är i 

gott bevar 

Hon trodde fullt och fast att de kunde råkas efter 

döden. Hon talade om det många gånger under den 

sista våren hon levde. […] Men jag vet att vi ska få 

träffas efteråt. Vi ska mötas sen. […]  WI MÖTAS 

ÅTER 

Med egen hand hade han skurit in orden i ekekorset. 

[…] Det var ju hennes ord. Hon hade sagt dem till 

honom, de stod där som han mindes dem. (4. s.377) 

 

Du minns va jag har sagt dej. (4, s.214) Du ska alltid 

veta det: Jag är i gott bevar. (4, s.175) 

 
Den här låten skildrar både Karl Oskars och Kristinas kärlek, gudstro och Kristinas hemlängtan/kärlek 

till hemlandet, vilket symboliseras av astrakanäpplet och av Duvemåla hage. Adaptionsmässigt är det 

också intressant att musikalen slutar med Kristinas död när den sista boken avslutas med skildrandet av 

Karl Oskars sista år och död.  

3.3 Tema 2: Kristinas hemlängtan och kärlek till hemlandet 
 

I detta tema är det två saker som har varit viktiga i min kategorisering: låttexter som behandlar 

Kristinas kärlek och längtan till Sverige och musik som kan associeras till Sverige och svensk 

folkmusik. I tema ett var ledmotiv en viktig del av analysen, men i tema två är det istället folkton som 

är basen i den musikaliska analysen. även om det finns en del ledmotiv även i låtarna som analyseras i 

detta tema. De låtar som jag anser behandlar detta tema är: ”Hemma”, ”Min astrakan”, ”Kamfer och 

lavendel”, ”Ljusa kvällar om våren”, ”Du måste finnas” och ”Duvemåla hage”. Två av låtarna 

analyseras lite djupare, nämligen ”Hemma” och ”Ljusa kvällar om våren”. Här används samma modell 
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som i det föregående temat, med det tillägget att analyserna i punkt 3.3.3 till stor del baseras på Karin 

L. Erikssons artikel ”Water Sprites and Herding Calls”.67 

3.3.1 ”Hemma” 
 

”Hemma” sjungs av Kristina i slutet av akt ett då de har gått i land i New York och befinner sig i 

parken Battery Park. Kristina tänker tillbaka på resan över Atlanten och på sina föräldrar i Sverige. 

Hon längtar efter att få hitta en plats som hon och familjen kan få kalla hem. Hon undrar: ”Hemma, var 

ligger det nånstans?”.  

 

Låten inleds med ett instrumentalt intro (00.0000.18) där dragspel är tydligt dominerande, vilket det 

även fortsätter att vara under större delen av låten. I övrigt är det mycket stråkar som hörs och mot 

slutet även slagverk, bleckblås och flöjter. Låten går i dur och i ¾-delstakt. Formen är vers-refräng-

vers-refräng-refräng (något förändrad) och avslutas med att sista frasen, som sjungs precis innan 

refrängerna, repeteras tre gånger, först två gånger instrumentalt och sista gången sjunger Kristina 

samma text som i slutet av vers två.  

Kristina sjunger (00.1900.57) om ett minne från tiden på båten då hon såg ett skepp med en svensk 

flagga som seglade i riktning mot Sverige. Precis innan refrängen spelas ett ritardando då Kristina 

sjunger ”Vi seglar bort – de seglar hem”. 00.58 kommer en barnkör in och sjunger ”Hemma, var ligger 

det nånstans” samtidigt som Kristina håller ut sin sista ton i versen, vilket gör att deras stämmor 

klingar mot varandra. Kristina svarar barnkören med att sjunga ”Kan nån ge svar?” och resten av 

refrängen sjunger de tillsammans. Kristina tänker på sin mor och far som nu firar midsommar i 

Sverige. I andra versen (01.1601.56) sjunger Kristina om hur mycket hon längtar efter att få vila, få 

sova i sin egen säng och bygga sig ett eget bo för sin familj. I övergången till refrängen (01.55) och ett 

par gånger under refrängen hörs cymbaler. Även i andra refrängen är barnkören med och sjunger. 

Andra refrängen består av två refränger (refräng + variant av refrängen) och i övergången mellan de 

två refrängerna hörs ett crescendo i en uppåtgående melodi (02.1102.13) som avslutas med pampiga 

slagverk. Kristina sjunger sedan att ”Vägen vi färdas den bär bort aldrig tillbaka. Hemma, var ligger 

det nånstans? Vem kan ge svar?” När hon sjunger ”tillbaka” gör Kristina en drill (02.2002.22). När 

 

67 L. Eriksson, K. (2017) 
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Kristina har sjungit klart (02.31) drar orkestern ned ljudstyrkan betydligt och musiken blir lugnare. I 

mellanspelet är det bleckblås och stråk som spelar melodislingorna. Under Kristinas sista fras 

(02.4002.56) är orkestern dämpad och sången är i fokus. Den sista delen av meningen sjungs i 

ritardando. I låtens sista takter hörs ett klockspel och stråkarna och dragspelet spelar legato och långa 

toner. ”Hemma” är en av de få låtar i musikalen som inte innehåller ledmotiv. 

 
Sångtexten till ”Hemma” är hämtad från de textdelar i första boken som beskriver båtfärden och 

resterande textdelar är hämtade från början av den andra boken. Ulvaeus har även här hållt sig nära 

ursprunget, men även lagt till egen text som är i linje med handlingen. Bland annat har han gjort 

Kristina till talesperson för flera utvandrares tankar och känslor. Detta sker genom att repliker och 

tankar som de andra utvandrarkaraktärerna har sagt och tänkt i boken här sjungs av Kristina. Här följer 

exempel på detta: 

 

Musikalen Böckerna Tabell 7 

Kristina: (00.1900.57) 

Jag minns en dag på Oceanen 

emot oss kom ett ensamt skepp 

Jag stod och tittade vid relingen i skeppets akterstäv  

Barnkör: (mmm…) 

fladdrade en fana 

Där vinkade den svenska flaggan 

Då tänkte jag, att dessa män 

och kvinnor där på skeppet far vår väg tillbaks 

Vi seglar bort – de seglar hem 

Men en dag mötte de ett skepp […] deras eget lands 

flagga var uppsatt i aktern.  […] det kom till dem här 

ute på Oceanen … passagerare stod och såg på det 

mötande fartyget med den igenkännliga flaggduken, 

som vinkade till dem … De hade en kurs rakt 

motsatt deras egen: det seglade deras egen väg 

tillbaka. Människorna där borta skulle segla hem; 

deras eget skepp seglade bort, de andras seglade 

hem. (1, s.471–72) 

Hem – de överraskade sig med att fortfarande 

tänka på Sverige som sitt hem. […] Sverige var 

hemma. […] 

 
Den här låten förmedlar främst Kristinas längtan efter att få vila efter en lång och svår resa och en plats 

att kalla hem. Hennes längtan är ännu inte så inriktad på hemlängtan till Sverige, även om det finns 

sekvenser av det, exempelvis då hon sjunger om sin mor och far som firar midsommar. Låttexten har 

ett existentiellt och filosofiskt djup i frågan ”Hemma, var ligger det nånstans?”. Det är tydligt att 
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Kristina och hennes familj inte bara utvandrare, utan de är nu också invandrare. Som sådana måste de 

nu börja söka sig ett nytt hem i ett för dem nytt och okänt land. 

3.3.2 ”Ljusa kvällar om våren” 
 

”Ljusa kvällar om våren” är det andra sångnumret i akt två och sjungs av Kristina och Karl Oskar. 

I slutet av akt ett hade de bosatt sig vid sjön Ki-Chi-Saga och Kristina födde en son. Den första scenen 

i akt två skildrar en fest som utvandrarna, numera nybyggarna, har hemma hos Karl Oskar och 

Kristina. De börjar prata om huruvida någon av dem ångrar sin utvandring, vilket de kommer fram till 

att ingen gör. Kristina däremot känner en fruktansvärd hemlängtan och hon har inte vågat dela med sig 

av sina känslor till någon, inte ens till Karl Oskar. Här börjar scenens handling.  

 
”Ljusa kvällar om våren” går i moll och går till största delen i ¾-delstakt. Det finns också en tydlig ton 

av folkton i verserna och i Helen Sjöholms sångteknik. Versmelodin består till stor del av åttondelar 

och ibland görs det en slags drillar på åtton- och sextondelar. Till skillnad från förra låten så har denna 

låt inga refränger, utan den består av tre verser med ett mellanparti som sjungs mellan vers två och tre. 

Mellanpartiet sjungs av både Kristina och Karl Oskar och innehåller en del ledmotiv. I verserna 

sjunger bara Kristina. Hon sjunger om sin hemlängtan och om sina minnen från Sverige.  

Låten inleds med ett instrumentalt intro (00.0000.43) där stråkar och blåsinstrument turas om att 

spela versmelodin. Sekunderna innan Kristina börjar sjunga spelar orkestern långa, utdragna toner och 

gör sedan en kort paus precis innan hon börjar sjunga. Kristinas sång börjar 00.44 och hon sjunger med 

stor lidelse och smärta om hur hon varje natt i tanken far vägen tillbaka till Sverige, men aldrig når 

fram. Hon sjunger om minnesbilden av när hon tog farväl av sina föräldrar och att ingen kan förstå 

hennes sorg. Hon ber till Gud att han ska ta henne tillbaka till landet som hon saknar. Utan att hon har 

märkt det så har Karl Oskar hört henne och kommer fram till henne och sjunger ”Om du vill att Gud 

ska flytta dig tillbaka till Sverige ja, då sträcker jag ut armen, håller kvar dig hos mig” (02.32). 

Därefter följer en dialog dem emellan (02.4903.40) där Karl Oskar har de flesta sånginsatserna. Han 

har nu förstått att hon har hemlängtan och försöker trösta henne. Kristina undrar om han aldrig saknar 

Sverige. Han svarar att han ibland gör det. 03.4003.58 följer ett instrumentalt mellanspel som spelas 

på flöjt och klockspel under tiden som Karl Oskar tar fram och ger Kristina deras döda dotter Annas 

skor och påminner henne om varför de beslutade att utvandra. Han sjunger sedan ”Våra barn ska tacka 
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oss två en gång Kristina för att vi tordes flytta” (03.58). Han försöker trösta henne genom att säga att 

han ska låta plantera astrakankärnor från Sverige som sedan ska bli hennes egen apel. 04.5505.39 

spelar orkestern ett mellanspel som är detsamma som mellanspelet i låten ”Min astrakan” som Kristina 

sjöng till sin nyfödde son. 05.41 börjar Kristina sjunga sista versen som handlar om att hennes barn 

aldrig ska känna ”längtans vånda och ve”, då de inte har några tydliga minnen av Sverige. Precis innan 

Kristinas sista sångfras spelar orkestern ett mycket dramatiskt mellanspel (06.3106.45) som inleds 

med mullrande slagverk och där slagverk, bleckblås och stråkar spelar starkt och med eftertryck på 

första slaget. 06.46 utbrister Kristina ”Ljusa kvällar om våren!” och större delen av frasen sjungs a 

cappella med undantag av första ordet och sista stavelsen. Sluttonen hålls ut till slutet av låten som 

avslutas med stråk, bleckblås och slagverk i ett pampigt och dramatiskt slutackord.  

Det finns ett par ledmotiv i ”Ljusa kvällar om våren”. En av låtarna som den refererar tillbaka till är 

”Kamfer och lavendel”. Den skildrar då Kristina och barnen packar upp sina saker i sitt nya hem. 

Ledmotiv från den låten förekommer 02.3203.05 (”Minnen-temat”) som ett instrumentalt parti i 

övergången från Kristinas vers till Karl Oskars första sångfras och 03.4004.14 (”Fina saker-temat”), 

även då som ett mellanspel. 04.1504.55 sjunger Karl Oskar ”Astrakan-temat”, det vill säga samma 

melodi som han sjunger senare i ”I gott bevar” (03.2704.44). 04.5505.20 spelar orkestern ”Sverige-

temat”, som är samma mellanspel som i ”Min astrakan”. Det ledmotivet förekommer även i prologen 

(01.2102.53). 05.2005.37 spelas en variant på melodislingor ur ”I gott bevar”.  

 
I den här låten har Ulvaeus kopierat många fraser och ord nästan exakt. All text är hämtad ur den andra 

boken, närmare bestämt från det näst sista kapitlet ”Härhemma i Amerika – där borta i Sverige” 

(s.603–619) och det sista kapitlet som bara består av ett brev från Karl Oskar till sina föräldrar (s.620–

621). I många av de andra sångtexterna har Ulvaeus plockat text från flera olika kapitel och böcker, 

men här är det alltså inte så. Titeln ”Ljusa kvällar om våren” är hämtat från s.619 och textraden: ”där 

kvällarna om våren var ljusa”. Passagen nedan är ett exempel på en nästan exakt återgiven text, fast 

med färre och mer moderna och icke-dialektala ord: 
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Musikalen Böckerna Tabell 8 

Karl Oskar: (02.3204.13) 

Om du vill att Gud ska flytta dig tillbaka till 

Sverige 

ja, då sträcker jag ut armen, håller kvar dig hos 

mig 

Kristina: 

Så du hörde vad jag bad om? 

Karl Oskar: 

Jag har frågat mig länge vad du saknar 

och nu vet jag att du längtar tillbaks 

Jag har spart nånting som jag vill du ska se 

Kristina: 

Längtar aldrig du liksom jag efter vårt gamla hem 

och Båda: 

våra kära 

Karl Oskar: 

Någon gång kan det hända, men de här får mig att 

minnas varför vi gav oss av 

Kristina: (talas) 

Annas gamla känger… 

Karl Oskar: 

Våra barn ska tacka oss två en gång, Kristina för 

att vi tordes flytta 

Kristina: 

Du menar det? 

- Om du vill att Guds arm ska flötta dej tebakes, så 

sträcker jag ut min arm och håller dig kvar här hos 

mig! 

Det var inte bara Gud som hade hört henne ikväll. – 

Jaså. Nu vet du’at, Kal Oska. … 

- Jag började unnra den gången i höstas […] Sen 

dess har jag unnrat hur dä ä fatt mä dej. Å på 

sistningen har jag förstått’at: Du kan int’ förlika dej 

här ute. (2, s.611) 

Karl Oskar hade också frågat henne […] Vad 

saknade hon? (2, s.607) 

- Men du Kal Oska: Less du allri etter ditt gamla 

hem? 

- Kan väl hända. Iblann. Nåen gång. 

Jo, sade han, det ville han medge […] 

- Jag ska hämta nåenting åt dej […]  det var ett par 

små, utslitna, söndriga skor, ett par barnskor. 

Häpen tog hon emot dem, häpen kände hon igenom 

dem: - Annas gamla känger…! 

- Ja, de hjälper mig att komma ihåg. När jag nåen 

gång less lite. 

- Du menar att…? 

- Dä ä nåenting som jag länge har tänkt säja dej. Du 

ska veta: En gång ska våra barn tacka oss för att vi 

utflöttade hit te Nordamerika. (2, s.615) 
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Det sista som står skrivet i slutet av det näst sista kapitlet är också det som avslutar hela låten: 

 

Musikalen: Böckerna: Tabell 9 

Kristina: (05.4106.57) 

Våra barn ska aldrig känna längtans vånda och 

ve 

Inga klara syner från mitt förgångna ska de se 

De ska aldrig fråga sig om det knoppas eller 

blommar i landet långt bort och längesen 

Inte höra ljudet av skratt i skymningen 

som ekon ifrån barndomsåren 

Ljusa kvällar om våren 

Ljusa kvällar om våren! 

…det var att hennes barn icke skulle behöva genomgå 

den saknadens och längtans smärta som hon 

genomgick och led: De bar inte hennes minnen med 

sig från hemlandet, hennes saknad och längtan kunde 

aldrig hemsöka dem, inga klara syner från ett 

förgånget liv i ett annat land kunde stiga upp och 

plåga dem. … Hennes barn och barnbarn skulle inte 

som hon spörja efter träd och buskar som de hade 

planterat i et annat land, inte fråga sig om de 

knoppades och blommade om våren och bar frukt om 

hösten. De skulle aldrig som hon ligga vaken om 

kvällen och spana ut i mörkret efter ett land, där 

kvällarna om våren var ljusa. (2, s.618–19) 

 
”Ljusa kvällar om våren” är den låt där Kristinas hemlängtan och kärlek till hemlandet skildras 

starkast. Karl Oskars kärlek till Kristina märks tydligt då han försöker trösta henne och påminner 

henne om ett av skälen till deras utvandring genom uppvisandet av deras döda dotters skor.  Det är 

dock Kristinas hemlängtan som är i fokus i låten. Musiken, sångsättet och texten arbetar tillsammans 

för att skapa känslan av sorg, (hem)längtan och associationer till Sverige.  

3.3.3 Musik kopplat till Sverige och Kristinas hemlängtan 
 

Utifrån teorier om folkmusik och folkton, har jag analyserat hur Benny Andersson har använt 

musikaliska verktyg för att förmedla Kristinas hemlängtan, kärlek till Sverige och placera handlingen i 

tid och rum, det vill säga landsbygd i 1800-talets Sverige. Detta görs utifrån analysmodellen som 

presenterades i teoriavsnittet och utifrån uppfattningen att orkestral musik ofta har en funktion av att 

etablera atmosfärer, känslostämningar och geografiska kontexter.68 

 

68 Zeiss, Laurel E. (2012), s.188 
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Det kan konstateras är att flera av de musikaliska dragen som Eriksson har identifierat som vanliga i 

låtar inspirerade av folkton finns i musikalens låtar. Många av musikalens låtar är också inspirerade av 

spelmanstraditioner och svenska visor och Helen Sjöholms sångteknik har tendenser av folklig 

sångstil. De låtar som analysen här baseras på är: ”Duvemåla hage”, ”Min lust till dig”, ”Vi öppnar alla 

grindar”, Hemma”, ”Kamfer och lavendel”, ”Ljusa kvällar om våren”, ”Du måste finnas” och ”I gott 

bevar”.  

 
Flera av musikalens låtar innehåller traditionella instrument. I ”Hemma” hörs ett dragspel tydligt i 

framförallt introt, mellanspelen och i refrängerna. Fiol finns med i alla musikalens låtar, dock inte 

alltid med en folkmusikalisk klangbild, utan oftast med en mer symfonisk/konstmusikalisk sättning.   

Vad det gäller den metriska strukturen så går i stort sett alla de låtar som jag upplever som 

”folkmusikaliska” i ¾-takt, däribland ”Duvemåla hage”, flera partier i ”Min lust till dig”, ”Hemma” 

och ”Ljusa kvällar om våren”. Det är dock svårt att höra en tydlig polska- eller valsmetrik, även om 

mina associationer ofta går dit. ”Ljusa kvällar om våren” innehåller exempelvis många åttondelar, men 

jag skulle ändå inte vilja definiera den som en polska eller en vals. Detta eftersom det är svårt att dansa 

till låten, då pulsen är fri/rubato. Introt och mellanspelet till ”Duvemåla hage” har dock en stark prägel 

av spelmansmusik, likaså partiet som skildrar Kristina och Karl Oskars bröllopsfest i ”Min lust till dig” 

(02.2004.21). Introt till ”Duvemåla hage” har tydliga likheter med ”Gärdebylåten” och kan därför 

sägas likna Rättviksmodellens stilideal med fioler och välorganiserat spel. Bröllopsfestdelen liknar 

snarare gammeldansmodellen då det förutom fioler förekommer flera ackompanjerande instrument 

utöver fiol och det påminner rytmiskt om tretaktsdans/gammeldans. I Folkmusik i Sverige beskriver 

också författarna att det i spelmansuppgiften ofta ingick att spela vid festliga tillfällen såsom bröllop.69 

De skriver att det vid bröllopsmiddagen dansades brudpolska, pardanser och långdanser och de 

reflekterar över om det kan vara så att just den här bilden/typen av bröllopsspelmän är grunden till 

nutidens romantiska spelmansbegrepp. Alltså är det logiskt att Benny Andersson har använt sig av 

denna typ av spelmansmusik då han musikaliskt ska skildra ett bondbröllop i mitten av 1800-talet.   

Det finns ett par exempel på att sångtext och musik samspelar i musikalen. Partiet som skildrar 

Kristina och Karl Oskars bröllopsfest i ”Min lust till dig” (02.2004.21) och ”Skördefest” kan sägas 

 

69 Lundberg, Dan & Ternhag, Gunnar (2005), s.135 
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göra detta, eftersom den folkmusikaliska orkestreringen låter festlig och då spelmän ofta underhöll vid 

bröllop och festligheter. I ”Hemma” sjunger Kristina i slutet av refrängerna att det är midsommar och 

dans och det är på midsommarafton som utvandrarna stiger i land i New York. Ett instrument som 

associeras till midsommar och dans kring midsommarstången är dragspel, vilket är ett av de 

dominerande instrumenten i ”Hemma”. 

Ett vanligt drag inom folkton är att låttexten innehåller naturskildringar, nationalromantik 

och/eller nämner eller beskriver traditionella högtider. ”Duvemåla hage”, ”Hemma”, ”Ljusa kvällar om 

våren” och ”I gott bevar” innehåller i princip alla ovan nämnda textteman. Duvemåla hage som 

naturskildring och symbol för en romantiskt och lycklig plats i Sverige (för Kristina och Karl Oskar) 

finns i ”Duvemåla hage”, ”Ljusa kvällar om våren” och ”I gott bevar”. ”Duvemåla hage”, ”Hemma”, 

”Ljusa kvällar om våren” innehåller skildringar av den svenska naturen under våren och sommaren. I 

”Hemma” sjunger Kristina att det är midsommar och dans hemma i Sverige.  

Traditionell sångteknik används inte så mycket, men det finns sekvenser av det. Hit hör hur 

Helen Sjöholm sångtekniskt sjunger de låtarna som kan kopplas till Sverige och Kristinas hemlängtan. 

Kulning används inte, men det finns tendenser av alla de folkliga sångteknikerna som nämnts i 

teoridelen. Det låter som att Sjöholm har inspirerats av det, men skruvat ned det till en låg volym. Det 

som hörs tydligast är att hon ofta sjunger på tonande konsonanter (särskilt när ett ord slutar på n) och 

då hon gör tonhopp (både uppåt och nedåt) på åttondelar och sextondelar gör hon en form av drillar. 

Drillarna är särskilt tydliga i ”Hemma” (ex. 02.20: ”aldrig tillbaka”) och framförallt ”Ljusa kvällar om 

våren” (ex. 00.59: ”i mitt hjärta”). I den senare finns även tendenser till betonande ansatser och 

vokaliserande konsonanter. I stort sett alla låtar som hon framför sjunger hon fras för fras, men hon 

pausar aldrig mitt i ett ord. Däremot sjunger hon genomgående med mycket nyanser. Vad det gäller 

tempo och puls, så har Benny Andersson en tendens att ofta byta taktart. Det kan kanske sägas likna 

folksångens oregelbundna puls och tempo, även om det här bäst kan beskrivas som rubato.  

Sammanfattningsvis är det för mig uppenbart att Benny Andersson har använt sig av 

folkmusikaliska idiom för att förmedla atmosfärer, känslostämningar och geografiska kontexter i form 

av Kristinas hemlängtan och placera musikalen i kontexten av ett svenskt bondesamhälle på 1800-talet. 

Med andra ord har Benny Andersson använt folkmusikaliska idiom som ”aural equivalents” för att 

översätta Kristinas hemlängtan i böckerna till musik. Kristinas innersta känslor har därmed också blivit 

”musically voiced”.  
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4 Diskussion och slutsatser 

Efter att ha gått på djupet i mina utvalda teman och dess musik så följer här en sammanfattning och 

utveckling av min analys samt en mer översiktlig adaptionsanalys. Detta kommer att göras utifrån 

mina frågeställningar för att sedan avslutas med reflektioner om Kristina från Duvemåla och 

utvandrareposet som adaptionsverk.  

4.1 Hur har den litterära textens teman och handling adapterats till musikalen i 
form av sångtexterna? 

 
Till en början analyseras här hur mycket Ulvaeus har hämtat text/handling från de olika böckerna. I 

denna del används de teoretiska analysverktyg för att studera adaptionen som tidigare har presenterats. 

Det materialet som främst analyseras är låttexterna och den informationen som går att utläsa ur dem 

samt musikalalbumets låtlista gällande handling, teman, form och karaktärer. Så här blev resultatet: 

Utvandrarna (573 sidor) har använts till 13 av musikalens 38 sångnummer, Invandrarna (621 sidor) 

har använts till tolv, Nybyggarna (678 sidor) har använts till åtta och Sista brevet hem till Sverige: (395 

sidor) har använts till nio sångnummer. Böckerna Utvandrarna, Invandrarna och Sista brevet hem till 

Sverige är alltså jämlikt representerade i musikalen i förhållande till antal boksidor. Nybyggarna 

däremot är den tjockaste boken, men samtidigt är det den med minst antal boksidor som blivit till låtar. 

Å andra sidan så är två av musikalens stora hits ”Guldet blev till sand” och ”Du måste finnas” baserade 

på den boken. Kanske är det den dramaturgiska kvaliteten i de utvalda styckena som gör att även den 

boken blir väl representerad i musikalen, i alla fall sett till musikallåtarnas liv utanför musikalens 

scenrum och det faktum att båda låtarna är pampiga ballader fyllda med starka känslor och skildrar 

viktiga vändpunkter för karaktärerna. 

 
Baserat på sångtexterna analyseras även hur väl originalverkets handling stämmer överens med 

musikalens gällande början och slutet och om musikalens huvudkaraktärer är desamma i böckerna som 

i musikalen. Både musikalens första och sista låt är baserad på den sista boken Sista brevet hem till 

Sverige och de scenerna är skildrade på liknande sätt i båda verken. Boken och musikalen slutar dock 

inte likadant. Musikalen slutar då Kristina dör, medan bokserien slutar med att Karl Oskar dör. Faktum 

är att läsaren bara är cirka en tredjedel in i sista boken när Kristina dör. Kapitlet som ligger till grund 

för stora delar av musikalens två första sångnummer, ”Duvemåla hage” och ”Min lust till dig”, är i 
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slutet av sista boken då Karl Oskar är gammal och minns tillbaka på sin ungdomstid då han precis mött 

Kristina. Valet att göra hans minnesbild levande som en inledningsscen i musikalen är förståeligt. På 

det sättet får publiken en naturlig introduktion till deras kärleksrelation och till deras ungdomstid redan 

i starten. ”Duvemåla hage” sätter på så vis tonen för musikalen genom att behandla deras kärlek, 

småländska ortsnamn och naturskildringar av svensk vår/tidig sommar och folkton i form av ett 

tonspråk och instrumentering likt ”Rättviksmodellen”. Boken och musikalen slutar också med samma 

tema, nämligen deras kärlek. I slutet av sista boken minns ju Karl Oskar tillbaka på vägen han gick för 

att möta Kristina i Duvemåla hage, vilket Kristina sjunger om i slutscenen (”minns du Duvemåla hage 

där jag väntade på dig”). Alltså avslutas båda verken med deras kärlek.  

Böckernas huvudkaraktärer är Karl Oskar, Kristina, Robert och Ulrika. Danjel är en större biroll. 

Karl Oskar är den karaktären som får mest utrymme och tyngd i böckerna, baserat på det faktum att 

bokserien avslutas vid hans död, han är den med flest dramatiska scener och första boken inleds med 

att prata om honom och hans släkthistoria. I musikalen är Kristina och Karl Oskar huvudkaraktärer, 

Robert och Ulrika är stora biroller och Danjel en biroll som mest är med i första akten. Kristina är dock 

musikalens fokus. Detta baseras på det faktum att hennes namn finns med i verktiteln, hon är med i fler 

scener än Karl Oskar och tar i de scenerna mer plats än i böckerna. Många av Karl Oskars mest 

dramatiska scener ur boken finns ej med i musikalen. Bland annat finns inte scenen där han nästan blir 

rånad under utvandringen eller scenen där han och sonen fastnar i en snöstorm och räddar sonen från 

att dö eller scenen i slutet av sista boken då han hugger träd tillsammans med sina söner och får ett träd 

över sig och skadar ryggen. Kristina har också både musikalens första och sista sångstrof och har flest 

sololåtar. Fördelningen av soloinsatser ser ut som följande:  

 

Karaktär Sololåtar/arior Duetter/trios Låtar med 
soloinsatser 

Tabell 
10 

    
Kristina: 7 8 20 

Karl Oskar: 2 9 16 

Robert:  4 4 9 

Ulrika: 1 2 8 

Danjel: 1 - 8 
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Detta styrker min tolkning av vilka som är huvudkaraktärer i musikalen. Valet av Kristina som en stark 

huvudperson ser jag som ett led i komprimeringen av originalberättelsen till musikalscenen. Som 

tidigare har nämnts så slutar musikalens berättelse tidigare än böckernas och många av Karl Oskars 

egna scener har strukits. Utöver detta har många av de långa beskrivningarna i böckerna krympts i 

omfång och sammanfattats i låttexterna, exempelvis skildrar ”Min lust till dig” ett trettiotal boksidor ur 

första boken och ett par sidor från sista boken.  

 
Hur har då den litterära texten översatts till sångtexterna och har Mobergs originalspråk bevarats i 

musikalen? För en detaljerad analys hänvisar jag till bilaga 6.3, men sammanfattningsvis är det 

genomgående så att Ulvaeus har hållt sig trogen till originalverket, antingen genom att ibland kopiera 

fraser rakt av eller genom att sammanfatta en längre passage. Ulvaeus har alltså följt 

adaptionsbegreppets definition av ”repetition without replication”. Då fraser kopieras uppdateras 

exempelvis ofta orden till att bli mer moderna och/eller rikssvenska, se tabell 8 för exempel på detta. 

Mobergs språk i form av dåtidens tidstypiska uttryck och dialektala talspråk finns alltså inte kvar, men 

jag tycker mig ändå se att rytmen i dialogerna har bevarats i musikalens sångtexter. Se bara på 

textexemplet i tabell 8. Björn Ulvaeus säger själv så här om sitt adaptionsarbete: 

Det avgörande ögonblicket kom en dag när jag än en gång läste Vilhelm Mobergs förord till Utvandrarna. 

Det som inleds med orden: 'Detta är en berättelse om några människor, som från sina hem i Ljuder i 

Småland utvandrade till Nordamerika...' 

Plötsligt hörde jag musiken mellan raderna. Folkvisan, vemodet, sorgen, kraften och glädjen. Jag läste 

böckerna på nytt och hittade ställena som kunde bli texter. De hemliga drömmarna, kärleken, tilliten, 

barnen, hemlängtan, det enorma i att Kristina till slut är nära att tappa tron till den Gud hon alltid trott 

skulle föra henne rätt. Texterna i sångerna är helt mina egna, men de talade replikerna mellan har jag 

hämtat rätt ordagrant ur böckerna. Det fanns ingen anledning att korrigera Moberg. Så att säga.70  

Jag håller med, han har inte korrigerat Moberg. Han skriver snarare ut det som sägs mellan raderna, 

framförallt de textdelar som har med lust/sexualitet att göra. Detta fenomen blir extra tydligt i låten 

”Här har du mig igen” när man jämför med motsvarande textdelar i boken. Det som i boken uttrycks i 

omskrivningar/halva meningar eller bara berättas av bokens berättare (Sista brevet hem till Sverige, 

 

70 Kristina från Duvemåla, Svenska teatern, upphovsman Björn Ulvaeus (hämtad 2018-09-20) 
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s.159–160) blir i ”Här har du mig igen” det partiet (05.2606.48) där de säger till varandra att de inte 

kan förneka sin lust: Kristina och Karl Oskar uttrycker nämligen inte sin kärlek och lust till varandra 

med så många ord i böckerna, men i musikalen behöver tilltalet vara mer direkt förmedlat via dialog, 

vilket gör att undertext och inre tankar skrivs ut. På det sättet förändras framförallt Kristinas karaktär 

till att bli mer frispråkig i musikalen. Jag håller med andra ord med om Langes slutsatser gällande 

gestaltningen av Kristina i musikalen.71 På grund av detta och då Kristina är huvudpersonen så har hon 

fått en del repliker som i böckerna sägs eller tänks av Karl Oskar. Det sker alltså ibland en 

perspektivförändring, exempelvis då det som hos Moberg var Kristinas andedräkt som hettar mot Karl 

Oskars öra istället blir Karl Oskars andedräkt i Kristinas öra i ”Min lust till dig”.72 Att Kristina är mer 

frispråkig kan också vara ett resultat av att vi nu ser berättelsen mycket ur henens synvinkel och därför 

behöver känna till hennes intimaste tankar och känslor. 

Vad det gäller Karl Oskar och Kristinas förhållande i stort så finns det fem företeelser som 

återkommer: längtan till varandra, tankar om avhållsamhet, argumentationer där de försöker övertyga 

varandra, försök att trösta och uppmuntra varandra och att de alltid ska hålla ihop. De sjunger om 

längtan till varandra i ”Duvemåla hage” och ”Min lust till dig” då de ännu inte är gifta och kan vara ett 

par på riktigt och sedan sjunger de om sin längtan efter varandra på skeppet (”Bönder på havet”) när de 

tvingas sova i olika sovsalar och i slutet av ”Här har du mig igen” då Kristina inte får bli gravid igen. 

Dessa fem företeelser som kretsar kring deras kärlek finns även i Mobergs böcker och därför anser jag 

att skildringen av dem i böckerna respektive musikalen är väldigt lika.  

 
De flesta låtarna följer något av mönstren som redovisats ovan, men det finns även låtar som är mer 

fria i texten. De är då mer Ulvaeus egna resuméer av handlingen eller specifika passager och ofta har 

han/de spunnit vidare på en fras eller ett tema kring en karaktär, såsom Roberts dragning till havet som 

en symbol för hans äventyrslusta och drömmar (”Ut mot ett hav”), faktumet att utvandrarna fick löss 

på båten (”Löss”) eller utvandrarnas reaktioner på New York och dess invånare (”A Sunday in Battery 

Park”). Det som slår mig vid analysen av dessa låtar, som är lite mer fria i text, är att de i regel inte 

innehåller något ledmotiv. Om de gör det är det oftast bara korta/enstaka ledmotiv som refererar till 

andra låtar som också är mer fria i texten och som rör samma karaktärer (exempelvis Ulrika och Pastor 

 

71 Lange, Marie, Kristina och Kristina (masteruppsats, 2015) 
72 Se tabell 3 
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Jackson, ”Tänk att män som han kan finnas” och ”Down to the secred wave” (Ulrikas dop)) Ett annat 

mönster är att långa låtar med blandning av solo/duett/ensemble är sammanfattningar av händelser 

nära i tid, exempelvis ”Min lust till dig”.  

Som nämnts ovan är havet en symbolik kopplat till Roberts drömmar och det finns ett antal ord/fraser 

som bär stor tyngd gällande att skildra karaktärers känslor och motivation. Platsen Duvemåla hage är 

en stark symbolik för Kristinas kärlek till Sverige och figurerar som hennes paradis (exempelvis i ”I 

gott bevar”), då hon var lycklig där i sin ungdom som nyförälskad i Karl Oskar. Astrakanträd/-äpplen 

är också en symbol för hemma/Sverige och en symbol för hennes hemlängtan. Kristina och Karl Oskar 

sjunger ofta i termer av att de alltid ska vara tillsammans. Tankar om att de alltid ska vara tillsammans 

finns i ”Min lust till dig” (”Vi ska va tillsammans när dag läggs till dag, för dit du går, går också jag”, 

”Ljusa kvällar om våren” (”Om du vill att Gud ska flytta dig tillbaka till Sverige ja, då sträcker jag ut 

handen håller kvar dig hos mig”), ”Här har du mig igen” och ”I gott bevar” där Kristina sjunger på sin 

dödsbädd att deras samvaro ej har något slut då de ska mötas åter och att hon ska vänta på honom tills 

han åter är hos henne. 

4.2 Hur har upphovsmännen valt att musikaliskt förmedla Karl Oskars och 
Kristinas kärlek samt Kristinas hemlängtan? 

 
I resultat- och analyskapitlet framkom det att ledmotiv utgör en stor del av musikalens musikaliska 

material tillsammans med musik som har associationer till folkton.  

I analysen av ouvertyren framgick att alla ledmotiven som hörs där förekommer i mina valda teman 

med undantag av ett ledmotiv (”Vi öppnar alla grindar”). Flera viktiga symboler, däribland Duvemåla 

hage, astrakanträdet/-äpplet finns också med som ledmotiv i ouvertyren. På det sättet styrks min analys 

av att mina valda teman är centrala i musikalen och att ouvertyren säger något om helheten och 

framtida händelser i musikalen. Ouvertyrens uppbyggnad av ledmotiv betyder då också att orkestern 

fungerar som en allvetande berättare.  

Vid närmare studier av ledmotiven upptäcktes symboliska mönster. ”Min lust till dig, vers-temat” 

symboliserar längtan och drömmar eller skildrar försök till att övertyga någon för att få längtan eller 

drömmen att gå i uppfyllelse, ”Min lust till dig, refräng-temat” symboliserar Karl Oskar och Kristinas 

starka kärlek och lust till varandra, ”Minnen-temat” symboliserar Kristinas minnen från sin tid i 

Sverige med nära och kära och ”Astrakan-temat” symboliserar Kristinas astrakanträd som i sin tur är 
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en symbol för hennes hemlängtan och av Sverige. Ofta hänger det ihop med att Karl Oskar försöker 

trösta henne. Ledmotiven i musikalen har alltså en tematisk symbolik snarare än att de är kopplade till 

en enskild karaktär. En karaktär kan därför ha många olika ledmotiv kopplade till sig. Därför kan 

samma ledmotiv också sjungas av mer än en karaktär, som i fallet med ”Min lust till dig, vers-temat”, 

vilket sjungs av både Kristina och Robert. Som nämndes i början av uppsatsen så kan flera olika 

dramaturgiska teman existera i samma låt, vilket förklarar det faktum att det finns så många låtar med 

ledmotiv (23 av 38 låtar) och så många olika ledmotiv. Detta bidrar till att skapa en ”väv av ledmotiv”. 

Med det menas att, minus de få låtar som inte är ledmotiv, så sitter alla låtar ihop med varandra som i 

en väv. Startar du i ouvertyren och följer de ledmotiven vidare till alla de låtar som innehåller 

desamma och sedan fortsätter följa de nya ledmotiv som då dyker upp så kommer du finna att alla 

musiknummer med ledmotiv sitter ihop med varandra i just ett vävliknande mönster. De låtar som inte 

innehåller ledmotiv harmonierar dock med resten på grund av liknande tonalitet, instrumentering, 

textinnehåll och känslouttryck hos sångarna och musikerna.  

En tonalitet som verkligen bidrar till att skapa en musikalisk enlighet och skildra Kristinas 

hemlängtan är folkton. Traditionella instrument såsom fiol och dragspel, 3-takt/polska/valsmetrik, 

spelmanspräglad instrumentsättning och tonalitet – ofta likt Rättviksmodellen, sampel mellan musik 

och text, låttexter som skildrar natur, nationalromantik och/eller traditionella högtider och tendenser 

till traditionell sångteknik bidrar till att skapa en musikalisk atmosfär som skildrar hemlängtan och 

placerar historien i tid och rum i form av ett bondesamhälle i 1800-talets Sverige. Det som också är 

viktigt att tillägga här är att de folkmusikaliska dragen är anpassade för att gemene svensk ska 

associera det till just ett bondesamhälle i 1800-talets Sverige. Historiska korrektheten i de 

folkmusikaliska associationerna är alltså inte det viktiga, utan publikens möjlighet att förstå och knyta 

an till berättelsen.   

 
För att återkoppla till de teoretiska begreppen av Hutcheons ”översättning” och ”aural equivalents” och 

Zeiss ”musically voiced” vill jag påstå att Vilhelm Moberg också använder sig av ”ledmotiv”. Det är 

från böckerna som Karl Oskar och Kristinas Duvemåla hage, Roberts hav och Kristinas astrakan har 

sitt ursprung, han återanvänder många fraser och ord i kapitelnamnen och han inleder böckerna på 

liknande sätt. När jag skulle hitta textpassager som liknade sångtexterna tyckte jag mig ofta hitta dem 

ett par gånger i böckerna innan jag långt senare hittade ett ställe där texten var mycket mer lik än de 
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tidigare passagerna och ibland återkom passager som var väldigt lika samma sångtext. Detta följer 

principen om att först introducera ett ledmotiv för att sedan återkomma och bli tydligare musikaliskt 

och symboliskt. Med detta som bakgrund påstår jag därför att Benny Andersson och Björn Ulvaeus har 

skapat ”aural equivalents” genom att använda sig av Mobergs återkommande teman, ord/fraser och 

symboler och musikaliskt översatt det till ledmotiv, folkton och sångtexter. På detta sätt har böckernas 

teman och karaktärernas känslor och reaktioner också blivit ”musically voiced”. 

4.3 Avslutande tankar 
 

Under arbetets gång har jag ofta ställt mig frågan, var börjar egentligen adaptionen och vilket är 

originalverket? Mobergs böcker är ju också en typ av adaption, fast en historisk sådan då han ägnade 

mycket tid och resurser åt att göra historiska efterforskningar. Samtidigt har ju inte just Kristina, Karl 

Oskar och de andra funnits på riktigt, de är bara fiktion, även om de bygger på en historisk verklighet. 

När jag läste Jens Liljestrands biografi om Vilhelm Moberg blev adaptionskedjan plötsligt väldigt 

tydlig. Han berättar om att Vilhelm Moberg 1948 besökte en gammal kyrkogård i Minnesota där 

svenska nybyggare från 1800-talet ligger begravda och att han då hittade en grav med ett träkors med 

inskriptionen ”Wi mötas åtar”.73 Exakt samma ord ristar sedan Karl Oskar in på Kristinas kors i boken 

Sista brevet hem till Sverige och i musikalens slutscen sjunger Kristina ”Du och jag vi mötas åter”. 

Detta speglas också i inledningen till Utvandrarna: 

”De män och kvinnor, som denna berättelse handlar om, har för länge sedan lämnat detta livet. 

Några av deras namn kan ännu läsas på söndervittrade gravstenar, resta tusen mil från den bygd 

där de föddes till världen. I hemorten är dras namn glömda och deras utvandrings äventyr ska leva 

kvar i sagor och legender.”74 

Enligt Hutcheon måste en berättelses ”spirit/ande” bevaras för att en adaption ska bli lyckad.75 Kanske 

är det här berättelsens ”spirit/ande” eller åtminstone en del av berättelsens ande? En sak är i alla fall 

säker: utvandrarnas äventyr har levt kvar i sagor och legender i form av exempelvis utvandrareposet 

och musikalen. 

 

73 Liljestrand, Jens (2018), s.664 
74 Moberg, Vilhelm (2018, första utgåvan 1949), s.13 
75 Hutcheon, Linda, (2013), s.10 
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Jag anser att Benny Andersson och Björn Ulvaeus har lyckats att bevara originalverkets teman och 

ande, även om de har gjort några justeringar för att berättelsen ska passa in i musikteaterformatet. De 

har adapterat Vilhelm Mobergs litterära epos om utvandrarna från Ljuder socken till musik och 

sångtexter på ett förtjänstfullt sätt, vilket har förhöjt de emotionella aspekterna av berättelsen, framför 

allt de som rör Kristina. Enligt mig är därför Mobergs utvandrarepos och dess ”ande” i ”gott bevar” i 

musikalen Kristina från Duvemåla.  
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6 Bilagor 

6.1 Handling 
 

AKT I    

Karl Oskar har precis blivit myndig när han vill ta över föräldragården Korpamoen. Det är usel 

odlingsmark som är full av sten. Hans far Nils har skadat sig svårt efter att ha förlorat en kamp med en 

av dessa stenar och han och hans fru Märta kan inte längre sköta det hårda arbetet på gården. Men ska 

man bli bonde så behöver man en kvinna som Karl Oskars far säger… 

Kristina från Duvemåla sitter och gungar och drömmer om sin fästman Karl Oskar och om den vägen 

som han har gått så många gånger för att besöka henne. Karl Oskar möter henne och han friar till 

Kristina. Snart firas det bröllop.  

Karl Oskars bror, den unge drömmaren Robert, sänds bort av föräldrarna för att ta drängtjänst hos 

Aron på Nybacken. Robert har dock ingen lust att arbeta som dräng, utan längtar till havet och till 

friheten som han tror ska finnas i den Nya Världen, Amerika. I drängtjänsten möter han drängen Arvid 

och de blir bästa vänner.  

I två år går det Kristina och Karl Oskar väl, men det tredje året dränks all gröda i regn och det fjärde 

året är det svår torka. Barnaskaran ökar och det är svåra tider i Korpamoen. Karl Oskar fantiserar om 

ett land där vetet står högt på åkrarna. Där det finns mark som bara väntar på en bonde som kan bruka 

den. Kanske kan den vara välsignad i den Nya Världen. Kristina oroar sig för hur de ska kunna föda 

sina ungar om barnaskaran ökar.  

Robert återvänder hem till Karl Oskar och Kristina. Hans husbonde har slagit honom sönder och 

samman så hans ena öra värker illa. Han vill ha ut sin arvslott ur gården och bege sig till Nordamerika. 

Där finns det inga husbönder som kan slå honom. Karl Oskar bekänner för sin bror att han har gått i 

samma tankar, men Kristina säger nej till utvandring.  

Kristinas morbror Danjel håller bönemöte i sitt hus. Mötet avbryts av prosten, länsman och 

kyrkvärden. Danjel blir förbjuden att följa sin religiösa kallelse och hålla nattvard i sitt hem. 
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På grund av missväxt är det ont om mat och alla går hungriga. Kristina har fått ett barn till och hon har 

sparat lite korn för att göra kristningsgröt. Den äldsta dottern Anna kan inte låta bli att äta av 

korngröten, men kornen sväller i magen och Anna dör. Karl Oskar och Kristina sörjer djupt. Om hon 

inte kan skydda sina barn i Sverige så kan de lika gärna utvandra till Amerika, menar hon. Kanske är 

det bäst för barnen. Inför utvandringen är Kristina vettskrämd: Hon är rädd för vattnet (för havet har 

hon aldrig sett), för det okända/främmande och alla faror som väntar i det nya landet. Dessutom är hon 

gravid igen.  

Med på resan följer Robert, Danjel och hans familj, sockenhoran Ulrika, hennes oäkta dotter Elin och 

drängen Arvid som nu fått tjänst hos Danjel. Det blir en hemsk båtresa över Atlanten. Kristina 

upptäcker att hon är nerlusad och skyller orätt Ulrika för att ha lusat ner henne. På skeppet finns också 

Fina-Kajsa. För resenärerna berättar hon om hur lössen skapades och om hennes son som bor i 

Minnesota där det finns bördiga marker. Stormarna är fruktansvärda och många dödsfall sker under 

färden, däribland Danjels fru Inga-Lena. Kristina blir svårt sjuk av skörbjugg och Karl Oskar är rädd 

att förlora henne. 

Slutligen når utvandrarna New York där de ser vackert klädda människor gå omkring i Battery Park. 

När Kristina kommer i land får hon ett äpple. Det får henne att minnas Duvemålas astrakaner och hon 

längtar hem. Där firar man midsommar just nu. 

Resan går vidare med ångvagn och ångbåt till Minnesota där Fina-Kajsas son bor, ty utvandrarna har 

bestämt sig för att de ska bosätta sig där. En natt når sällskapet staden Stillwater, det är mörkt och 

regnigt och ingen förstår dem när de ber om hjälp, men som ett ljus i mörkret dyker baptistpastorn 

Jackson upp. Han ger dem husrum över natten och mat. Kvinnorna förundras: tänk att män som han 

kan finnas.  

Robert och Arvid beslutar sig, trots Karl Oskars invändningar, för att fara till Kaliforniens guldfält och 

söka lyckan. Karl Oskar och Kristina fortsätter till sjön Ki-Chi-Saga. Där bygger de sitt nya hem och 

Kristina föder en son. 
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AKT II 

Kristina tänker tillbaka på landet hon lämnat och känner det som att hon är ensam om sin hemlängtan, 

men Karl Oskar ser den. Han visar henne Annas skor. De påminner honom om varför de lämnade 

hemlandet. Han säger att han kan be de där hemma att skicka över några astrakankärnor från 

Duvemåla, så att de kan äta svenska astrakanäpplen i Amerika.  

Det är jul. Karl Oskar och barnen överraskar Kristina med en gjutjärnsspis – Präriens drottning. 

Gästerna anländer för att fira jul, men festen slutar med ett gräl mellan Karl Oskar och pälsjägaren 

Nöjd som hävdar att landet är stulet från indianerna. 

Robert återvänder, ensam och som en bruten man. Han berättar för Kristina om hur han förlorat Arvid 

och att han till slut försonats med sitt öde. De pengar han skänker Karl Oskar visar sig vara falska. 

Karl Oskar blir ursinnig och Robert lämnar deras hem djupt sårad. Han är sjuk och invid en bäck dör 

han. 

Ulrika har haft många friare. För Kristina, som hon har blivit bästa väninna med, berättar hon att hon 

slutligen har bestämt sig för att gifta sig med pastor Jackson och att hon ska låta döpa sig till baptist. 

Kristina får missfall och Ulrika följer med henne till doktorn som säger att hon aldrig mer får bli med 

barn. Ulrika förmanar Karl Oskar och berättar att doktorn sagt att Kristina är söndrig inuti och att nästa 

barnsäng betyder döden – därför måste han hålla sig ifrån henne hädanefter.  

För första gången i sitt liv tvivlar Kristina på Gud. Han har tagit hennes barn och hennes man ifrån 

henne och hon känner sig som en främling i det nya landet. Men hon övervinner sitt tvivel och 

beslutar, likt Robert, att försona sig med sitt öde och att lämna sitt liv i Guds händer. Snart är hon med 

barn igen. 

Kristina har fått kärnor från astrakanen hemmavid och hon har planterat en egen apel. I tre somrar 

blommar trädet, men frosten tar blommorna. Det fjärde året, under pågående inbördeskrig och 

indianuppror, mognar äpplena, men då är Kristinas liv fullbordat efter ytterligare ett missfall. Hon dör i 

Karl Oskars armar efter att hon har luktat på det första astrakanäpplet och konstaterat att hon är hemma 

nu. Hon försäkrar Karl Oskar om att hon är i gott bevar hos Gud och att hon ska vänta på honom i 

Duvemåla hage för de ska mötas igen. 
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6.2 Musikalens sångnummer (på albumet)  
 

LÅTAR AKT I:76 

Nedan följer en presentation av musikalens sångnummer samt vilka av karaktärerna som sjunger dem. 

De titlar som är fetmarkerade är de låtar som i huvudsak analyseras.  
 

1. Prolog (Orkester) 

2. Duvemåla hage (Kristina) 

3. Min lust till dig (Kristina, Karl Oskar, Märta, Nils, ensemble) 

4. Ut mot ett hav (Robert) 

5. Missväxt (Kristina, Karl Oskar, Anna, ensemble) 

6. Nej (Kristina, Robert, Karl Oskar) 

7. Lilla skara (Danjel och hans församlingsmedlemmar (däribland hans fru Inga-Lena, Ulrika och 

hennes dotter Elin)) 

8. Aldrig (Ulrika) 

9. Kom till mig alla (Kristina, Karl Oskar, Nils, Märta, ensemble) 

10. Vi öppnar alla grindar (prosten Brusander, länsman, kyrkvärd, adjunkt, Robert, Karl-Oskar, 

Kristina, Danjel, Ulrika, ensemble) 

11. Bönder på havet (Kristina, Karl-Oskar, ensemble) 

12. Löss (Ulrika, Kristina, Danjel, Fina-Kajsa, ensemble) 

13. Stanna (Karl-Oskar) 

14. Begravning till sjöss (Kapten Lorentz, Danjel, ensemble) 

15. A Sunday in Battery Park (ensemble, Arvid, Danjel, Fina-Kajsa, Robert) 

16. Hemma (Kristina, ensemble (barnkör)) 

17. Från New York till Stillwater (Danjel) 

18. Tänk att män som han kan finnas (pastor Jackson, Kristina, Ulrika, Elin, Fina-Kajsa) 

19. Kamfer och lavendel 77 (Kristina, deras barn)  

20. Drömmen om guld (Robert, Arvid, Karl-Oskar) 

21. Min Astrakan (Kristina) 

 

76 Texthäfte till albumet samt albumet/CD:s.  
77 OBS! Låten är ej med i ur-uppsättningens scenversion. 
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LÅTAR AKT II: 

1. Överheten (Ensemble, Ulrika, Danjel, Karl-Oskar) 

2. Ljusa kvällar om våren (Kristina, Karl-Oskar) 

3. Präriens drottning (barnen, Karl-Oskar, Ulrika, Kristina, Danjel, Fina-Kajsa, Thomassen, 

Abbot, Nöjd, ensemble) 

4. Vildgräs (Karl-Oskar, ensemble) 

5. Jag har förlikat mig till slut / Guldet blev till sand (Robert, Kristina) 

6. Wild Cat Money (Karl-Oskar, Robert, kör) 

7. Ut mot ett hav (repris) (Robert) 

8. Vill du inte gifta dig med mig (Ulrika, Nöjd, Abbot, Thomassen) 

9. Ett Herrans underverk (Ulrika, Kristina) 

10. Down to the sacred wave (Ulrikas dop) (ensemble, Pastor Jackson, Ulrika, Elin) 

11. Missfall (Ulrika, Karl Oskar) 

12. Du måste finnas (Kristina) 

13. Skördefesten (orkester) 

14. Här har du mig igen (Kristina, Karl Oskar) 

15. Red Iron/Hjälp mig trösta (Kristina, Red Iron) 

16. Var hör vi hemma (ensemble) 

17. I gott bevar (Kristina, Karl Oskar)  
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6.3 Tabeller – musikalens sångtexter vs. Mobergs texter 
 

Jag redovisar hela låttexterna i kronologisk ordning i tabellerna nedan, dock återupprepas inte de fraser 

till vilka ”ursprunget” redan redovisats. Hänvisningar till böckerna gör jag genom att skriva 

utgivningsordningen på böckerna och sedan sidhänvisning i en parantes intill textutdraget. I 

kommentarsfältet noterar jag om det är kopierat från boken, nära ursprunget men ändrat vissa ord, en 

sammanfattning/referat av en textpassage/handlingen eller en av Björn Ulvaeus helt egenskriven 

sångtext.    

Min lust till dig: (understreckat = det som är ungefär samma text) 

Musikalens sångtext Mobergs text Kommentar 

Karl Oskar: 

Tre år har jag kommit hit till dig, 

Kristina, aldrig med sån brådska 

som idag 

Kristina: 

Säg mig vad du menar! 

Karl Oskar: 

Jag får ta över gården, vi har ett 

hem, 

vi kan skaffa oss kläder och föda 

Nu kan vi gifta oss…Om du vill 

ha mig… 

Kristina:  

Att jag vill ha dig, det vet du, jag 

tänker ju knappast på nåt annat 

Skynda dig, du måste fråga min 

mor och min far om dom ger oss 

lov 

När fadern nu tillbjudit honom att 

köpa Korpamoen gick han raka 

vägen till Kristinas föräldrahem i 

Duvemåla. […]  

Karl Oskar tyckte: Att stunden nu 

var kommen för dem att gifta sig när 

han var myndig och gammal nog och 

han fick överta föräldragården; de 

hade hus och hem, och de kunde 

skaffa sig kläder och föda. […]  

Kristina tyckte: Att han måste fråga 

hennes föräldrar, om de ville ha 

honom till måg. (1, s.33 78) 

Nära ursprunget, med 

vissa fraser/ord 

kopierade 

 

78 Moberg, Vilhelm Utvandrarna Bonnier Pocket. 2013  
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Kristina:  

Min man…Du blir min man till 

slut  

som jag så länge viskat för mitt 

inre 

Vi ska va tillsammans när dag 

läggs till dag för dit du går, går 

också jag 

Min själ, min kropp har lust till 

dig 

Din andedräkt som hettar i mitt 

öra 

rymmer samma längtan som 

värker i mig 

Min kropp, min själ har lust till 

dig 

Hennes andedräkt brände het, när 

den flöt in i hans öra och hennes 

mun viskade: Jag önskar nåenting. 

Att dä skulle va – att det snart vore – 

Och det var ju vad han själv 

önskade: Att det snart vore. (4, s.386 
79) 

Andedräkt, s.166 

Nära ursprunget, men 

med vissa ändringar, 

även en 

sammanfattning av en 

textpassage/handlingen. 

Perspektivändring från 

hennes andedräkt till 

hans. 

Bröllopsgäster: 

Året det är 1844 och Oscar I är 

kung  

Friarn han är stolt och han är 

stark och strävsam och bruden är 

frisk och ung 

 
Han har egen gård och är sin egen 

herre blir aldrig nån husbondes 

träl 

[…] friarn hade en gård på hand […] 

Samma år som Oscar I uppsteg på 

Sveriges och Norges kungatron 

tillträdde Karl Oskar Nilsson ett 

sextondels mantal Korpamoen. (1, 

s.34) 

 
Karl Oskar sade till sin unga hustru: 

Det fanns ingen människa i världen 

som han tålde så väl som henne, […] 

Han skulle säker trivas med henne 

under hela sin levnad.  

 

Sammanfattning av 

handling 

 

 

 

 

 

Nära ursprunget, med 

vissa fraser/ord 

kopierade 

 

79 Moberg, Vilhelm Sista brevet hem till Sverige Bonnier Pocket, 2013 
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Ingen finns det som han tål så väl 

som henne så nog ska det gå dem 

väl 

 
Men än vill hon leka, än vill hon 

gunga, ännu är barnet nära i 

hennes sinne 

Ja, än vill hon dansa, än vill hon 

sjunga, ännu är barnet ifrån förr 

kvar därinne 

I sitt sinne var hon ännu ett barn. 

Hon tyckte mycket om att åka 

repgunga. (1, s.32) […] Kristina var 

ännu lite barnslig i sinnet och hade 

leklusten kvar i kroppen. (1, s.36) 

 

Nils: 

Sen du lärde dig att gylfen ska va 

öppen när man pissar 

Märta: 

Har du aldrig bett om råd, och nu 

har du ställt till med bröllop 

Utan att ens fråga oss! 

Det går aldrig väl i längden med 

ett sånt egensinne! 

Nils sade: Sedan Karl Oskar kunde 

knäppa upp sina byxor själv när han 

behövde pissa, hade han aldrig bett 

sina föräldrar om råd eller hjälp. (1, 

s.169)  

Så hade sonen också om bestyrt sitt 

giftermål själv utan att fråga dem till 

råds med ett enda ord!  Den pojken 

hade sannerligen sin egen vilja. Men 

de blev ängsliga: Med denna 

självrådighet kunde det aldrig gå 

sonen väl i längden. (1, s.31) 

Nära ursprunget, nästan 

exakt som i boken med 

några ord ändrade 

Bröllopsgäster: 

… (Han har sin egen … 

husbondes träl) 

Om än jorden som de ärvt är tung 

och stenig och lotten är liten  

med sju tunnland åker så ska de 

nog lyckas, det ska nog gå väl 

Marken bestod mest av […] och var 

överströdd av sten; det såg ut här 

som om det hade regnat sten från 

himlen […] (1, s.26) 

Gården hade nu sju tunnland åker 

[…] Nu skulle de lämna den ifrån 

sig. (1, s.30) 

Nära ursprunget, men 

ändrade ord och 

sammanfattning av en 

textpassage 
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Kristina: 

Minns du hur jag bad dig 

Gå inte! Stanna ännu en stund! 

Karl Oskar: 

Men jag var tvungen att gå när 

det dagades… 

Kristina: 

alltför många gånger… 

Karl Oskar: 

just när vi låg i ditt rum och vi 

kysste oss trötta… 

Kristina: 

Kyssar och smek… 

Karl Oskar: 

Bara kyssar och smek… 

Kristina: 

Men nu är jag din hustru, och jag 

håller dig kvar 

När det började lida mot dagningen, 

påminde han sig hemvägen och steg 

upp och gjorde sig redo att gå. Då 

sträckte Kristina ut sina armar efter 

honom och sade: Sinka dig lite! 

Gack inte! Stanna hos mig än! […] 

Han skulle dröja en liten stund ännu 

bara, men det blev en lång stund. 

Det ljusnade från fönstren, solen 

kom upp och han var kvar. Men då 

var det tvunget att han gick (4, 

s.386) 

Deras händer letade smekande. […] 

De låg och kysste sig trötta och 

andtrutna. (4, s.385) 

Han sade: Hitintills hade de varit 

tvungna att gå ifrån varandra varje 

morgon […] så skulle det inte bli 

hädanefter. Nu skulle de aldrig 

skiljas mer. Nu hade hon blivit hans 

hustru, och de var förenade livet ut. 

(4, s.388) 

Nära ursprunget, nästan 

exakta fraser ur boken 

med några ord ändrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Perspektivförändring 

från hans hustru till din 

hustru) 

 

(Repetition av ”Min lust till dig”-

texten, fast nu sjunger de ihop…) 

- - 

Karl Oskar: 

Sedan två år nu är kung Oscar på 

sin tron 

Och med all den sten som han såg 

omkring sig vart han blickade på 

sina ägor: sten i skärv, sten i rösen, 

sten i murar, sten över jorden, sten 

under jorden, sten, sten, sten.  

Nära ursprunget, nästan 

exakta fraser ur boken 

med några ord ändrade 

och tillagda 
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Han har tillträtt Sveriges och 

Norges land, jag råder över 

Korpamoen 

Jag är också krönt, kung i 

Stenrike är jag 

Här är mina undersåtar, mina 

trogna: Sten i skärvor, sten i 

rösen, sten i murar 

Kung Oscar hade just tillträtt rikena 

Sverige och Norge. Karl Oskar 

Nilsson hade blivit kung i ett 

stenrike. (1, s.39) 

Kristina: 

Ge oss tjänlig väderlek och 

bevara jordens gröda från fördärv 

Gud, välsigna oss, ge oss korn 

och kärna 

Fräls oss från svälten, genom 

Jesus Kristus, amen 

 
(Karl Oskar drar henne till sig) 

Kristina:  

Vänta lite, hör på mig… 

Karl Oskar: 

Är det något som är fel…? 

Kristina: 

Jag har legat här och tänkt på oss 

och mat till barnen… 

 

Karl Oskar: 

Nu förstår jag ingenting… 

Kristina: 

Jo, jag menar bara att om vi lät bli 

så blev vi inte fler... 

”Förläna oss en tjänlig väderlek och 

bevara jordens gröda för allehanda 

fördärv! Välsigna oss nådeligen med 

korn och kärna. Genom Jesum, 

Chistum, Vår Herre, amen.” (1, s.47) 

 

 

 

Han lade armen kring hennes nacke 

för att dra henne till sig.  

-Nää… Kal Oska… Jag vet int´ […] 

Hon strävade emot litet. 

- Va ä dä, Kristina? 

- Jag tänkte på barnen våra […] 

Jag mente nået annat: Jag tänkte på 

föan åt barnen.  

-  På föan…? 

Hon viskade tätt intill hans öra: - 

Om vi lät bli, menar jag. Då blev dä 

int´ fler. … (1, s.47–48)  

 

Nära ursprunget, 

många fraser/ord 

kopierade exakt eller 

bara något ord byts ut.  

 

 

 

Nära ursprunget, 

samma ”rytm” i 

dialogen med tankar 

resp. frågor och samma 

andemening dock 

omskrivet med nya ord, 

även om lite av texten 

är kopierad.  
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Karl Oskar: 

Du vill att vi ska säga nej 

till kärleksgåvan alla våra dagar 

Släpper jag dig nu så förnekar jag 

mig, min kropp, min själ, min lust 

till dig 

Båda: 

Jag hör ditt hjärtas jämna slag 

Mitt huvud mot ditt bröst i 

nattens timmar 

Vi ska va tillsammans när dag 

läggs till dag för dit du går, går 

också jag 

- Låta bli? Hela livet framöver? 

Menar du dä?  

Hon teg 

- Skulle vi hålla oss från varann alla 

tider? […] Karl Oskar sade: Inte 

mäktade han låta bli henne, när han 

hade henne här bredvid sig i bädden. 

Det var ingen karl kroppad till, som 

låg jämte sin hustru. […] Nej tänkte 

hon, inte kunde de hålla sig ifrån 

varandra hela livet igenom. Hon 

hade också sin lust, som hon inte 

kunde stå emot hur länge som helst. 

(1, s.48)  

Nära ursprunget, deras 

resp. tankar har 

sammanfattats och 

delvis blivit 

gemensamma, med 

några av orden 

kopierade.  

Delvis tillagd text, men 

som inte skiljer sig från 

scenens andemening.  

 
Här har du mig igen:  

Musikalens sångtext Mobergs text Kommentar 

Kristina: 

Astrakanen blommar nu för fjärde 

året 

och till hösten ska min apel bära 

frukt för första gången 

Karl Oskar: 

Stränga vintrar ger välsignat milda 

vårar 

Ju strängare vinter, desto mildare vår. 

[…]  

Och astrakanapeln vid husgaveln 

blommade för fjärde gången. […] I år 

skulle sverigeträdet för första gången 

bära frukt. (4, s.155) 

  

Nära ursprunget, 

men mer som en 

sammanfattning 

Kristina:  

Våren väcker allt till liv, allting 

börjar om på nytt 

Suckar har jag hört när du legat 

ensam 

Du har int jämrat dig. Men jag har 

begripit att du pinas. (?) (4, s.166) 

[…] Vi ska va sammen som förr, töcker 

jag. Här har du mig igen! (4, s.165) 

Nära ursprunget, 

men mer 

sammanfattning 

och med egna 

tilllägg (som dock 
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utan din hustru, men här har du mig 

igen 

 
 

 

 

 

Det är tomt och kallt när man delat 

allt och blir skilda åt 

Båda: 

Det är tomt och kallt... 

Under ett äktenskap, som hade räckt i 

nära tjugo år, hade de delat dagens 

mödor och nattens läger. Från denna 

dag var de förvissade från varandra om 

natten. (4, s.128) Båda saknade djupt 

de kroppsliga möten som hade varit 

deras glädje i tjugo år. (4, s.160) 

 

Baserat på när de tvingas sova i 

separata ”sovsalar” på skeppet i bok 1, 

då det är första tillfället denna text 

förekommer i musikalen? Eller/och bok 

4, s.159–160, beskrivning av deras 

känslor av att vara åtskilda 

 

kan sägas ligga i 

linje med 

handlingen/det 

som sägs mellan 

raderna) 

 
I linje med 

handlingen, men 

helt egenskriven 

text. 

Karl Oskar: 

Du vet det lika bra som jag 

det som du vill får aldrig hända 

Snälla du, besinna dig! 

Båda: 

Vi klarar varje svårighet i livet 

Så länge du och jag får ha varann 

Kristina: 

Ingenting får stå i vägen 

- Du… vet int… vet in… va du gör! Du 

överilar dej! -Dä ä ingen överilning. 

Jag har besinnat mej länge. – Men du 

vet lika väl som jag: Dä får int hända! 

[…] 

 

I linje med 

handlingen, men 

egenskriven text.  

Karl Oskar: 

Tänk på det som doktorn sa… 

Kristina: 

Tänk om doktorn hade fel! Sånt 

händer… 

-Var int ängsli! Hon lät trygg och 

bestämd. Jag vet va jag gör. 

- Men nästa gång! framstötte han. Dä 

får inte bli nåen näte gång för dej! Du 

minns väl doktaren i Stellwater…?  

Nära ursprunget, 

några fraser/ord 

kopierade, men 

med egna tillägg. 

Följer den 



66(75) 
 

Här har du mig igen 

Karl Oskar: 

Jag kan inte tro det… 

Kristina: 

Tro på det du hör! 

Karl Oskar: 

Vet du vad du säger… 

Kristina: 

Jag vet vad jag gör! 

Karl Oskar: 

Nästa barnsäng 

nästa gång är sista gången… 

Kristina: 

Gud har alltid hjälpt mig förr 

Han ska hjälpa mig igen 

Karl Oskar: 

Söndrig inuti, just så sa Ulrika… 

- Jag litar inte på doktaren. Han ä int 

allvetande. […] 

- Men dä är för vådlitt… Hur kan du 

töras…? 

- Dä ä simpelt. Jag bryr mej int om 

doktaren. Jag förlitar mej på min Gud! 

[…] Skulle hon nu börja tvivla på Gud, 

som låtit dem alla oskadda gå genom 

alla utvandringens faror och 

farligheter? Skulle hon tro, att Gud inte 

kunde hjälpa henne igenom ännu en 

barnsäng? (4, s.166–67) 

Nästa barnsäng --- Sex ord ringde i 

hans öron som en varningens klocka 

[…] (4, s.161) 

 -Krestina ä söndri invärtes. (4, s.121, 

replik av Ulrika) 

ursprungliga 

dialogens ”rytm” 

Båda: 

Det är tomt och kallt… 

 
Kristina: 

Det är Guds vilja, det vet jag, att 

makar ska vara hos varandra 

Vad du och jag än beslutar att 

göra… 

Han gör med oss vad han vill 

Karl Oskar: 

Släpp mig, snälla Kristina! Innan 

det är för sent! 

(berättarjaget beskriver Kristinas 

tankar) 

Och det var inte Gud som hade 

förbjudit dem att leva samman. 

Tvärtemot var det Hans vilja att äkta 

makar skulle vara hos varandra. […] 

(4, s.167) Hur långt borta från mannen 

är den kvinna, som han aldrig får 

närma sig? (4, s.159) 

- Jag förtröstar på Skaparn. Lever jag 

så ä dä Hans vilje. Dör jag så ä dä Hans 

vilje.  

 

Nära ursprunget, 

med flera fraser 

kopierade  
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- Men ska vi våga ditt…?  

- Va du och jag än gör --- Han gör mä 

oss va han vill!  

I tanken strävade Karl Oskar ännu 

emot: Bruka ditt vett! (4, s.168) 

Kristina: 

Du vill att vi ska säga nej 

till kärleksglädjen alla våra dagar 

Släpper jag dig nu så förnekar jag 

mig, min kropp, min själ, min lust 

till dig 

Båda: 

Jag hör ditt hjärtas jämna slag 

Mitt huvud mot ditt bröst i nattens 

timmar 

Vi ska va tillsammans när dag läggs 

till dag för dit du går, går också jag 

- Men det kan int pågå oss emellan 

länger, Kal Oska. Dä ä för 

obärmhärtigt. (4, s.166) En tung 

försakelse var honom pålagd. Han 

försakade en glädje han åtnjutit under 

alla de år som han delat med sin hustru. 

[…] Han varsnade, att även hustrun låg 

länge vaken efter sänggåendet. Han 

hörde hur hon rörde på sig på sin bädd 

och vände sig fram och tillbaka. Och 

han behövde inte gissa sig till vad hon 

kände. […] Kropparnas möten hade för 

dem blivit förtrolighetens tillfällen, 

som öppnade deras själar för varandra. 

Månad efter månad uthärdade Karl 

Oskar sin försakelse. Men ju längre 

hans kropp förmenades vad den krävde, 

desto oftare krävde den det. Och 

minnet av lusten och förnöjelsen i det 

gångna ökade saknaden i det 

närvarande. (4, s.159–60) 

Men han var omtöcknad av en kraft i 

sin kropp, som bara var krav --- av en 

kraft, som hade överlämnat sig till 

Sammanfattning 

av deras 

känslor/handlingen 

Egna texttilllägg, 

men baseras enligt 

mig mycket på det 

som sägs mellan 

raderna och i deras 

tankar vid flera 

tillfällen i 

böckerna då de är 

skilda åt eller 

funderar på 

avhållsamhet.  
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hustrun redan från det ögonblick, då 

hon stod vid hans säng […] 

 

I gott bevar: 

Musikalens sångtext Mobergs text Kommentar 

Kristina: 

En gång var jag rädd för mörkret,  

men det är jag inte mer 

Dagar, nätter, det gör ingen skillnad 

jag är trygg vad som än sker 

 

I barnaåren i Sverige var hon mycket 

mörkrädd. Hon förblev det även som 

vuxen […] Så inträffade det en 

förändring: Skräcken för mörkret 

försvann från henne. […] Om det var 

dag eller natt, det gjorde henne ingen 

skillnad. […] Hon går i samma lugn en 

mörk afton som en ljus morgon. För 

hon känner att hon befinner sig i samma 

säkra bevar, i samma trygga hemvist i 

nattmörker som dagsljus. (4, s.171–72) 

Nära ursprunget, 

med flera fraser 

kopierade 

Dock hämtat från 

ett tidigare 

tillfälle i boken 

än vid hennes 

dödsbädd 

Du ängslas över mig, men jag kan 

lova dig om allt rämnar runt 

omkring oss finns vår kärlek kvar 

Den har inget slut, du och jag, vi 

mötas åter 

Och du ska alltid minnas vad jag 

sagt: Jag är i gott bevar 

Du ska int va ängsli, sade Kristina. Du 

minns va jag har sagt dej. (4, s.214) 

Vi råkas igen. Hon var säker, hon var 

förvissad om att de skulle träffas i ett 

liv, som inte hade något slut.  

Men hon hade till honom sagt några 

ord, som han behöll och bevarade hos 

sig och som han skulle behålla och 

bevara under sina återstående år. De var 

en gång utsagda av hennes mun, de var 

hörda av hans öron. De var hennes svar 

till honom: Du skall inte ängslas för 

mig, Karl Oskar. Jag är i gott bevar.  

Nära ursprunget, 

med något 

ord/fras kopierat. 

Egna tillägg i 

linje med 

handlingen. 
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(4, s.262) / Du ska alltid veta det: Jag är 

i gott bevar. (4, s.175) 

Karl Oskar:  

Du är febrig, du yrar än! 

Se, jag har plockat ett äpple till dig 

Den bär frukt första gången, din 

astrakan 

Karl Oskar reste sig och gick ut, han 

gick bort till apeln. Från en av de lägsta 

grenarna tog han ner ett stort och grant 

äpple. […] Han gick in igen och lade 

det stora äpplet på sängtäcket framför 

Kristina. – Titta här! Dina astrakaner ä 

mogna! […] – Dä ä dä förste från din 

apel, Krestina. Den sjuka fattade inte; 

hon tycktes inte förstå att hon höll i ett 

äpple. (4, s.244)  

Nära ursprunget, 

med något 

ord/fras kopierat. 

Egna tillägg i 

linje med 

handlingen som 

sammanfattar.  

Kristina: 

Minns du Duvemåla hage, där jag 

väntade på dig  

Invid grinden ska jag stå och vänta 

tills du åter är hos mig 

Och tiden ska stå still, för alltid om 

du vill 

Inatt ska en stjärna tändas, den ska 

skina klar 

Den lyser dig väg, du och jag, vi 

mötas åter 

Beskyddet av en ängel som står 

vakt, det vet du att jag har 

Jag vill att du ska minnas vad jag 

sagt: Jag är i gott bevar 

Hon trodde fullt och fast att de kunde 

råkas efter döden. Hon talade om det 

många gånger under den sista våren hon 

levde. […] Men jag vet att vi ska få 

träffas efteråt. Vi ska mötas sen. […]  

WI MÖTAS ÅTER 

Med egen hand hade han skurit in orden 

i ekekorset. […] Det var ju hennes ord. 

Hon hade sagt dem till honom, de stod 

där som han mindes dem. (4. s.377) 

 

Nära ursprunget, 

med ord/fraser 

kopierade. En del 

egna texttillägg. 

Änglar nämns 

inte 

överhuvudtaget 

av Kristina i 

böckerna.  

 

Men döden skrämde henne inte mer. Degen innan Robert gick ut i skogen och lade sig att dö vid en bäck 

hade han visat henne, hur han hade försonat sig med sin bortgång ur världen: […] Nu var hon själv 
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framme vid samma visshet: Hon hade övervunnit det världsliga. Döden kunde inte komma åt hennes själ. 

Varför skulle hon frukta döden […] Och sedan hon hade försonat sig med sitt öde kände hon ingen oro 

mer. Inga händelser i världen ängslade eller skrämde henne. (4, s.49–50) 

Hemma: 
 

Musikalens sångtext Mobergs text Kommentar 

Kristina: 

Jag minns en dag på Oceanen 

emot oss kom ett ensamt skepp 

Jag stod och tittade vid relingen i 

skeppets akterstäv  

Barnkör: (mmm…) 

fladdrade en fana 

Där vinkade den svenska flaggan 

Då tänkte jag, att dessa män 

och kvinnor där på skeppet far vår 

väg tillbaks 

Vi seglar bort – de seglar hem 

Men en dag mötte de ett skepp med en 

flaggduk som de kände igen, som de hade 

sett i sin egen hemort: deras eget lands 

flagga var uppsatt i aktern. … Och med 

ens var det landet dem nära: det kom till 

dem här ute på Oceanen … passagerare 

stod och såg på det mötande fartyget med 

den igenkännliga flaggduken, som 

vinkade till dem … De hade en kurs rakt 

motsatt deras egen: det seglade deras egen 

väg tillbaka. Människorna där borta skulle 

segla hem; deras eget skepp seglade bort, 

de andras seglade hem. (1, s.471–72) 

Nära 

ursprunget, 

nästan exakt 

kopierade 

fraser med 

något ord 

utbytt 

I musikalen 

blir Kristina 

talesperson 

för de 

resterande i 

sällskapet  

Barnkör 

Hemma, var ligger det nånstans? 

Kristina 

Kan nån ge svar? 

Kristina och barnkör 

Nu är det midsommar och dans 

Kristina 

hos mor och far 

Hem – de överraskade sig med att 

fortfarande tänka på Sverige som sitt 

hem. … Sverige var hemma. Det var 

märkvärdigt och de grunnade däröver. 

Briggen Charlotta var lastad med sökare 

av nya hem. Hennes logerare var 

människor som hade lämnat sina gamla 

hem, men som ännu inte hade några nya. 

(1, s.472) 

Hemma, ordet högg till i Kristina … 

Hemma vid midsommar: far satte 

Egen text som 

skildrar 

andemeningen 

i tankarna hos 

Kristina (och 

andra 

utvandrare) 

Texten om 

mor och far är 

ligger nära 

ursprunget 
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lummiga björkbuskar … Mor satte fram 

kaffe … Det var som det alltid hade varit 

hemma vid midsommar. … Hon visste 

hur det var hemma, men de därhemma 

visste icke hur det var här. (2, s.62)80  

med ord 

kopierade.  

Kristina: 

En plats där jag får vara stilla  

där ingen tränger sig inpå 

Jag vill få skapa mig ett eget bo 

för mig och för min man  

Barnkör: (mmm…) 

och för våra ungar 

Och tänk att äntligen få vila, få sova i 

sin egen säng 

Ja, vi ska ta dig till en plats där du får 

stanna, du ska snart få komma hem 

Hur innerligt längtade hon inte efter ett 

ställe, där hon fick vara stilla, där hon fick 

vara för sig själv och råda sig själv, där 

hon slapp främmande människor så här 

nära inpå sig, där hon låg i sin egen säng 

under sitt eget tak, där hon fick reda sig 

ett bo igen åt sin make och sina ungar! 

Hur ivrigt önskade sig inte hennes hjärta 

ett hem igen, hur förtvivlat trådde hon 

inte i sitt hjärtas djup efter att få skåda 

den plats, där hon skulle få stanna! (2, 

s.162–63) 

Nära 

ursprunget, 

med flera 

fraser 

kopierade 

med några få 

ändringar 

(refrängtexten återkommer) - - 

Kristina: 

Vägen vi färdas den bär bort 

aldrig tillbaka 

Kristina och barnkör: 

Hemma, var ligger det nånstans? 

Kristina: 

Vem kan ge svar? 

 
Ja, vi ska ta dig till en plats där du får 

stanna, du ska snart få komma hem 

deras eget skepp seglade bort … (1, 

s.471) 

Hon skulle aldrig mer åka den vägen, 

aldrig mer fara över havet. (2, s.62) 

Nära 

ursprunget, 

med några ord 

kopierade 

 
 

80 Moberg, Vilhelm Invandrarna Bonnier Pocket. 2013 
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Ljusa kvällar om våren: 
 

Musikalens sångtext Mobergs text Kommentar 

Kristina:  

Far och mor i grinden, då jag kom 

och tog farväl 

Bilden av dem bär jag i mitt hjärta 

och i min själ 

Varje natt far jag tillbaka och vägen 

blir allt längre till 

landet långt bort och längesen 

där vi viskade förtroligt i 

skymningen, 

på bänken invid törnrossnåren 

Ljusa kvällar om våren 

 
 

Ett år hade gått sedan den kvällen i aprils 

början, då hon tog farväl av far och mor 

och syskon vid grinden framför 

föräldrahemmet. … Den kvällen var en 

ljus kväll … (2, s.604–05) 

 
Men själ och sinne ville inte sjunka i 

vila, hon låg vaken en stund, tankarna 

höll henne klarvaken. … Tankarnas 

vakna stund i bädden sträcktes ut, hon 

låg där och såg ut i mörkret – och in i 

landet, där kvällarna om våren var ljusa. 

(2, s.603) 

Minnena uppväcktes, bilderna uppstod 

klara. De satt invid fönstret och kurade 

skymning … vårkvällens dager lyste 

dem där de satt lågmält talande med 

varandra. De talade aldrig högt i 

skymningen, aprilaftonens ljus passade 

för viskande samspråk. Vid husgaveln 

stod den stora törnrosbusken … (2, 

s.604) 

Nära 

ursprunget, med 

ett par 

fraser/ord 

kopierade 

Annars 

sammanfattning 

av 

handling/hennes 

tankar, känslor 

och minnen 

Sorgen som jag känner den kan 

ingen här förstå 

Herre, ta mig åter låt mig se det jag 

saknar så 

I min tanke far jag ständigt tillbaka,  

Hon bad Gud att han en gång skulle låta 

henne återse hemorten och de sina. … 

Om Han ville kunde han sträcka ut sin 

starkhets arm och flytta henne från 

Nära 

ursprunget, 

någon fras 

kopierad med 

några ord 



73(75) 
 

men jag når aldrig landet långt bort 

och längesen 

Där vi gick så tätt tillsammans i 

skymningen som fästfolk under 

ungdomsåren, ljusa kvällar om våren 

Nordamerika tillbaka till Sverige. (2, 

s.609–610)  

Hon hade utflyttat och bodde så långt 

borta, att endast tanken kunde föra henne 

tillbaka. … Hon for den väg tillbaka som 

skilde henne från hemorten. … hon kom 

bara ett stycke på väg … hon förmådde 

inte uppmäta den väg som skilde henne 

från hemlandet. (2, s.605–06) 

 

ändrade annars 

sammanfattning 

av hennes 

tankar, känslor 

och minnen 

Karl Oskar:  

Om du vill att Gud ska flytta dig 

tillbaka till Sverige 

ja, då sträcker jag ut armen, håller 

kvar dig hos mig 

Kristina: 

Så du hörde vad jag bad om? 

Karl Oskar: 

Jag har frågat mig länge vad du 

saknar  

och nu vet jag att du längtar tillbaks 

Jag har spart nånting som jag vill du 

ska se 

Kristina: 

Längtar aldrig du liksom jag efter 

vårt gamla hem och 

Båda: 

våra kära 

Karl Oskar: 

- Om du vill att Guds arm ska flötta dej 

tebakes, så sträcker jag ut min arm och 

håller dig kvar här hos mig! 

Det var inte bara Gud som hade hört 

henne ikväll. – Jaså. Nu vet du’at, Kal 

Oska. … 

- Jag började unnra den gången i höstas, 

när du grät ve flöttölet, sade han. Sen 

dess har jag unnrat hur dä ä fatt mä dej. 

Å på sistningen har jag förstått’at: Du 

kan int’ förlika dej här ute. Du less. … 

(2, s.611) 

Vad fattades henne?  .., Karl Oskar hade 

också frågat henne. … Vad saknade hon? 

(2, s.607) 

- Men du Kal Oska: Less du allri etter 

ditt gamla hem? 

- Kan väl hända. Iblann. Nåen gång. 

Nära 

ursprunget, med 

flera fraser 

kopierade 
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Någon gång kan det hända, men de 

här får mig att minnas varför vi gav 

oss av 

Kristina: 

Annas gamla känger… 

Karl Oskar: 

Våra barn ska tacka oss två en gång, 

Kristina för att vi tordes flytta 

Kristina: 

Du menar det? 

Jo, sade han, det ville han medge: Någon 

gång kunde det komma en saknad över 

honom också. … - Jag ska hämta 

nåenting åt dej. … han hade någonting i 

handen som han räckte till sin hustru. … 

det var ett par små, utslitna, söndriga 

skor, ett par barnskor.  

Häpen tog hon emot dem, häpen kände 

hon igenom dem: - Annas gamla 

känger…!  

- Ja, de hjälper mig att komma ihåg. När 

jag nåen gång less lite.  

- Du menar att…? 

- Kanske di kängerna kan hjälpa dej 

också. … (2, s.612–14) 

- Dä ä nåenting som jag länge har tänkt 

säja dej. Du ska veta: En gång ska våra 

barn tacka oss för att vi utflöttade hit te 

Nordamerika. (2, s.615) 

 

Karl Oskar: 

Jag har ett förslag som jag tror kan 

trösta dej lite grand 

Jag tänkte be att din far skickar hit  

några kärnor från apeln där 

hemmavid 

Här kan du sedan plantera ett träd, 

det blir din egen apel 

(I brev till Karl Oskars föräldrar:) 

Jag unnrar om I wille be Kristinas 

förälldrar skecka oss tjärnor från 

Astrakanapeln i Dufwemåla, wi wille 

planta en ny Astrakanapel här i 

Minnesota så wi feck samma sorts Aplen 

… Ock wi hade liksom flöttat öfwer 

någonting. (2, s.620) 

Nära 

ursprunget, med 

ett par fraser 

kopierade fast 

med lite 

ändringar av 

ord. Dock säger 

Karl Oskar inte 

detta direkt till 
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Kristina i boken 

(i alla fall inte 

utskrivet i 

dialog) 

Kristina: 

Våra barn ska aldrig känna längtans 

vånda och ve 

Inga klara syner från mitt förgångna 

ska de se 

De ska aldrig fråga sig om det 

knoppas eller blommar i landet långt 

bort och längesen 

Inte höra ljudet av skratt i 

skymningen  

som ekon ifrån barndomsåren 

Ljusa kvällar om våren 

Ljusa kvällar om våren! 

…det var att hennes barn icke skulle 

behöva genomgå den saknadens och 

längtans smärta som hon genomgick och 

led: De bar inte hennes minnen med sig 

från hemlandet, hennes saknad och 

längtan kunde aldrig hemsöka dem, inga 

klara syner från ett förgånget liv i ett 

annat land kunde stiga upp och plåga 

dem. … Hennes barn och barnbarn 

skulle inte som hon spörja efter träd och 

buskar som de hade planterat i et annat 

land, inte fråga sig om de knoppades och 

blommade om våren och bar frukt om 

hösten. De skulle aldrig som hon ligga 

vaken om kvällen och spana ut i mörkret 

efter ett land, där kvällarna om våren var 

ljusa. (2, s.618–19)  

Nära 

ursprunget, med 

ett par fraser 

kopierade fast 

med lite 

ändringar av 

ord. Ett par 

egna tillägg. 

 

 


