
 
 
Franz Schubert tillhör den klassiska musikens stora namn. Det vilar 
också ett romantiskt skimmer över hans person, han var inte 
uppskattad efter förtjänst i sin samtid, och dog ung, blott 33 år 
gammal, visserligen i den inte fullt så romantiska sjukdomen syfilis. 
Hans mest kända verk är förmodligen sångcykeln Winterreise. Den 
består av 24 tonsatta dikter av poeten Wilhelm Müller, också han en 
romantisk hjälte, som dog ännu yngre än Schubert. Skrönan har det till 
att kompositören hittade diktsviten i en almanacka. 
 
 
Winterreise är ursprungligen skriven för tenor och piano, men har ofta transponerats 
till andra sångröster och varierande instrument. Just nu turnerar baryton Jakob 
Högström med Winterreise med två spelningar i Ångermanland, i Kramfors och 
Härnösand, och med sig har han Duo Dialog som består av gitarristen Magnus 
Grönlund och Dan Larsson på klarinett. 
En något udda sammansättning kan det tyckas, men egentligen är det inte alls 
märkvärdigt att sjunga till gitarrackompanjemang, och det var det inte heller på 
Schuberts tid, tvärtom. Klarinetten var ett instrument som Schubert själv gärna 
använda till sina kompositioner, det ger verket en klar kammarmusikalisk prägel, och 
bidrar till att skapa subtila stämningar och dramatiska effekter. 
Men det musikaliskt viktigaste i Winterreise är ändå samspelet mellan instrumenten 
och sången, vilket här fungerar alldeles utmärkt. Magnus Grönlunds gitarrspel är 
följsamt och uttrycksfullt, medan klarinettisten Dan Larsson har en osviklig känsla 
för timing och nyanser. 
Jakob Högströms baryton är varm och innerlig, men saknar inte heller dramatiska 
kvaliteter. Den är som klippt och skuren att berätta om denna vemodiga resa genom 
naturens och själens mörka tillstånd. Med en lätthet som bara kan uppnås genom 
hårt arbete sjunger han om kärlek, ensamhet, längtan, sorg och ångest. Det är 
känsligt och uttrycksfullt på samma gång. 
Högström sjunger på originalets tyska, men publiken får ett litet häfte med dikterna 
på svenska i Bo Setterlinds tonsäkra tolkning. 
Winterreise spelades på Babelsberg i Kramfors i tisdags, och spelas igen i kväll fredag 
i Röjåssalen på Härnösands folkhögskola. 
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