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Sammanfattning
Detta är ett skriftligt arbete om ett musikaliskt verk jag studerat in inför min examenskonsert
som avslutar min kandidatutbildning vid Kungliga Musikhögskolan. Det skriftliga arbetet ska
tillsammans med min inspelning ses som en helhet. Här presenterar jag mina reflektioner över
musikaliskt uttryck, tekniska lösningar och tankar kring musik i allmänhet. Verket heter HardBoiled Capitalism And The Day Mr. Friedman Noticed Google Is A Verb och är ett solo för
vibrafon komponerad av den amerikanske slagverkaren Ben Wahlund.
Som teoretisk utgångspunkt har jag Maurice Merleau–Pontys (1908-1961) filosofi, och jag
börjar mina resonemang utifrån ett avsnitt i hans bok Kroppens Fenomenologi (1945). I den
försöker han komma fram till hur förhållandet ser ut mellan kroppen och världen: att det är
genom erfarenheten vi når objekten. Övning som metod ser jag ur det ljuset.
Resultatet är en övergripande analys av verket samt nedslag i olika delar, med beskrivningar
av – och resonemang kring – musiken. Jag följer musiken kronologiskt och avslutar arbetat
med en Coda.

Nyckelord: slagverk, fenomenologi, Merleau–Ponty, övning, interpretation, musik.
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1. Inledning
Som student vid en musikhögskola har man möjlighet att göra en helt egen konsert, vilket är
ett privilegium, sett ifrån arbetslivets förhållande, och kommer kanske aldrig igen. Utanför
skolans säkra rum kommer nog de flesta av oss jobba för någon annan än nyfikenheten, och
inte välja själv, varken musik eller medmusiker. Privilegiet för med sig blandade känslor, för
vad kan väl vara mer nervigt än att bjuda in folk till något du själv står ansvarig för? En
person med kontrollbehov gör bäst i att hålla sig borta från scenen, därför att misstag – med
kritikerns blick – kommer ske. Samtidigt, oron man hade innan konserten försvinner när
musiken börjar och det enda som går att tänka på är det som händer nu. Då är det en ren
njutning att visa det jag med omsorg förberett.
Det åläggs mig som student att också presentera ett skriftligt arbete, med koppling till min
instudering av ett verk. Det är en utmaning för oss musiker som ofta inte behöver tala om de
ting som egentliga inte kan uttryckas i verbalt språk, men som vi ändock upplever som
självklara. För, det jag framförallt gör är att uttrycka mig med musik, och det är min
uppfattning att förståelse genom ord oftast inte fungerar. Det klingande utförandet föregår på
något vis ordet och behöver kanske inga exakta begrepp för att kunna finnas till.
Jag har undvikt att göra arbetet till en redogörelse av tekniska självklarheter, utan försökt ge
det en egen karaktär, med reflektioner över utmaningar, känslor och tankar kring musik i
allmänhet. Vid forskningsprocessens början spelar den franske existentialistiska filosofen
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) en roll med sin bok Kroppens Fenomenologi (MerleauPonty, 1997), som jag tar avstamp ifrån.

2. Bakgrund om kompositören och verket
Musiken jag studerat är ett solo för vibrafon: Hard-Boiled Capitalism And The Day Mr.
Friedman Noticed Google Is A Verb (2008), skriven av kompositören Ben Wahlund (1977–).
Jag hörde musiken första gången när en vän, som skulle provspela inför en jury, övade inför
mig. När jag sen skulle välja repertoar för min examenskonsert var detta ett stycke jag kom
ihåg och kände starkt för. Det är skrivit som ett beställningsverk för slagverkare Mike
Truesdale och fick sitt uruppförande under the Nancy Zeltsman Festival, sommaren 2009.
Titeln kommer från en observation kompositören gjorde 2006. Han förklarar genom en
skriven ingress till verket:
At the time I had been reading Milton Friedman’s book, Capitalism and Freedom, when I also finished
Thomas Friedman’s new masterpiece, The World is Flat. In Thomas Friedman’s book he observes that
www.google.com has empowered the world with so much information and leveled the playing field of
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intellectual property so much that he considered the launch date of www.google.com one of the ten
most significant days in the world in the last 20 years. Milton Friedman, on the other hand, was
considered to be a grandfather of the ”neo-con” movement with his ideas on capitalism – both new
and old – and I am tickled to think of him reading Thomas Friedman’s book. I wonder what he thought
would happen to capitalism when the playing field of intellectual property had been so leveled by what
we now call ”googling”. Surely this old economist would have bristled to have a hallowed number
quickly stolen and relegated to a flippant verb. Hard-Boiled Capitalism…, while timely, given our
country’s state of financial affairs, was actually conceived before the popular notion of our country’s
current recession. (Wahlund, 2012. s.1)

Musiken han skrev är tekniskt utmanande, men utan att det blir ett ändamål i sig; och det
märks att han är slagverkare själv, verksam framförallt som pedagog.

2.1. Uppsatsens begreppsapparat: Merleau-Pontys
fenomenologi
Den tyske filosofen Edmund Husserl (1859-1938) var den som skapade denna, som vi idag
kallar moderna fenomenologi (till skillnad från Friedrich Hegels (1770-1831) fenomenologi).
Enligt Bengtsson (2001) formulerade Husserl målet och medlet för fenomenologin med citatet
"Vi vill gå tillbaka till sakerna själva (s. 25-26). Målet är att beskriva ”den stumma
erfarenheten” som vi alla har innan vi skapar våra teorier, begrepp och åsikter. (s. 26).
I Frankrike i början av 1900–talet fick fenomenologin ett stort inflytande genom t.ex. Maurice
Merleau-Pontys (1908–1961) filosofi. Han hade fått sin utbildning vid Ecole normale
supérieure i Paris och fick sin första kontakt med fenomenologin genom Georges Gurvitch
föreläsningar om bl.a. Husserls, Heideggers och Schelers filosofier. Husserl själv höll två
föreläsningar i Paris 1929 om sin transcendentala fenomenologi. Merleau-Ponty arbetade till
en början som filosofilärare vid olika gymnasier, men efter sina två doktorsavhandlingar: La
structure du comportement (1938) och Phénoménologie de la perception (1945), tog en
universitetskarriär fart. Först en tjänst i Lyon, 1949 återvände han till Paris som professor i
barnpsykologi och pedagogik vid Sorbonne, och 1952 till sin död arbetade han som professor
i filosofi vid Collège de France (Bengtsson, 2001. s. 55–60).
Merleau-Pontys fenomenologi skiljer sig mot Husserls, så kallade transcendentala
fenomenologi, i synen på kroppen. Husserls subjekt är egentligen oberoende av kroppen, i
linje med René Descartes (1596-1650) idéer, men för Merleau-Ponty är vår levda kropp hela
vår relation med världen och intimt förbunden med den. Det gäller att försöka förstå det som
vi erfar, vare sig det är fysiska saker eller känslor, sociala institutioner eller logiska former
och det utan att tvinga kunskapen i färdiga tankesystem, vilket kräver en följsamhet mot
materialet, med dess individualitet. Det är en erfarenhetsfilosofi som kritiserar både
empirismens och psykologismens svar på frågorna om vårt mänskliga liv. (Bengtsson, 2001.
s. 67, 75-82). I min text har jag valt att luta mig mot Merleau–Pontys gren av fenomenologin.
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2.2. Merleau-Ponty som tolkningsverktyg vid musikalisk
instudering
En definition av övning skulle kunna vara: inlärning av ett musikaliskt material, där varje
sammanhang ställer frågor om: hur, vad och varför? Vad försöker kompositören uttrycka med
detta? Hur kan jag gestalta det? Varför väljer jag att göra så här? Notbilden ger sällan
slutgiltiga svar, men kan däremot väcka nya frågor. Det betyder kanske inte att alla val är
relativa och att varje nytt stycke kräver att jag omvärderar hela mitt jag, för det vore att bortse
från den musikaliska tradition vi lever. Mycket musik kan vi uttrycka direkt från bladet. Det
handlar om en utvecklad förmåga eller vana, som att intuitivt förstå vad en situation betyder i
handling. Inte som en tanke om en handling, utan utförandet i-sig. Därför menar MerleauPonty (1997) att medvetandet inte är frågan om ett ”jag tänker”, utan ett ”jag kan”. Min kropp
är riktad till-världen i handlingar.
Han menar att det är ett misstag att tro att det handlar om en betingning, att allt egentligen är
automatiska reaktioner mot det som når våra sinnen. Att vi har medveten kontroll över alla
våra handlingar stämmer inte heller. Han tar en organist som exempel. När organisten behöver
lära sig spela på en ny orgel gör hen sig inte van genom att lära in nya reflexer.
Han behöver bara öva sig en timma (...) En så kort inlärningstid gör det inte möjligt att anta att nya
betingade reflexer ersätter redan etablerade inställningar, om de inte tillsammans utgör ett system och
förändringen är global, vilket får oss att överge den mekanistiska teorin (…) (Merleau-Ponty, 1997. s.
109).

han skriver vidare:
För varje register och för varje pedal är det inte positioner i det objektiva rummet han lär sig, och det är
inte till sitt ”minne” han överlämnar dem. Under såväl repetition som konsert är registren, pedalerna
och klaviaturerna givna för honom bara som krafter med det ena eller det andra emotionella eller
musikaliska värdet, och deras position är given som de platser där detta värde uppenbarar sig i världen
(Merleau-Ponty, 1997. s. 109-110) [Mina egna understrykningar]

Han frågar sig hur en musikalisk intention kan samlas till en bestämd plats, att organisten
försjunken i musik, kan behålla kontroll över processen. Men inte tänker vi när handen söker
kaffekoppen att handen rör sig mot en objektiv plats. Rörelsen är en modulation av kroppens
egen fysionomi; det är inget vi tänker utan något vi gör, skriver Merleau-Ponty (1997, s. 108),
och är vårt allmänna sätt att besitta en fysisk värld som kastar ut en kulturell värld runt om
kring sig.
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2.3. Frågeställningar
Med utgångspunkt ur Merleau-Pontys text frågar jag mig:
I.

Vad uttrycker musiken?

II.

Hur uttrycker jag det?

– och hur kan man förstå citatet (s. 3) ur Merleau–Pontys text?

3. Metod
Föreställ dig att du står i ett ljudisolerat rum där stränga, vita väggar långsamt kryper mot dig.
En isoleringscell tänker du, och tittar på väggarna som plötsligt stannar upp i sin rörelse, men
sen minns du att du gått in frivilligt och att du brukar vara här nästan hela dagen; att du
kanske är galen har dock inte bekommit dig tidigare. Det är här din konstnärliga process sker,
det är här du ger form åt det musikaliska material som kräver av dig: tid, vilja och fantasi.
Tid
Tiden i övningsrummet är kanske det viktigaste en högskola tillhandahåller, för vårt yrke
kräver mycket förutsättningslöst provande av idéer. Samtidigt finns det gränser som tvingar
oss att använda den effektivt, som att vi behöver dela rummen mellan oss under vår
gemensamma tid på skolan. Svårast att förlika sig med, är tanken på de tre till fem år en
högskola kan ge antagligen inte räcker för att bli trygg med sitt instrument. Tio år är nog en
bättre siffra, en oöverblickbar tid för någon utan jobb och säkerhet och kan få även den
flitigaste att sluta spela. Ordningen är att vi övar för att kanske i framtiden vinna ett jobb, men
glömmer på vägen att vi kanske spelar musik av andra skäl.
Vilja
Har du tid kommer du stöta på motstånd från den sida av dig själv som bara vill ligga kvar på
soffan och fika, som hellre spelar samma melodi om och om igen, som upprepar de vanliga
misstagen igen utan att lägga märke till det; det finns tid att ligga på soffan men inte nu. Tar
du övning på allvar handlar det om att se dina vanor och brottas med dina svagheter.
Uppmärksamhet blir viktigt, eller viljan till uppmärksamhet. Att märka när du inte längre ser
det som finns precis framför dig.
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Fantasi
Noterna framför dig betyder något, men exakt vad är inte givet; eller, notationen är exakt det
den är, men vad det betyder som handling är inte alltid så självklart. Vad är det för gestalt som
får musiken att röra på sig? Hur ser den ut? Vad för kopplingar gör jag till andra erfarenheter?
Fantasin är kanske en förmåga att leva sig in i något, och därmed förstå det bättre.
❋

Förutom från den lustfyllda tiden i övningsrummet, kan den vara fylld av ångest över
framtiden. I de stunderna kan musiken bli en flykt från samhället och den verklighet vi ordnat
för oss. Det går att förstå eftersom valet står mellan att offra sin frihet för att vinna ett jobb i
en orkester, eller leva i osäkerhet på en frilansmarknad. Båda alternativen kräver att du
tummar på din integritet, och detta kan gå ut över hur du ser på dig själv i övningsrummet.
Värdesätter jag min egen individualitet, även om det inte har plats i någon institution? Är
förenklingar och effektiva lösningar att föredra framför hårt, förutsättningslöst arbete?
Övning är ingen metod, i meningen att det finns färdiga svar på de frågor som ställs. De val
du gör idag kanske du inte gör imorgon, och det för att du blivit medveten om andra
alternativ. Eller så möter du en lärare som visar något fantastiskt, då blir allting rätt självklart.

4. Resultat
4.1. Övergripande analys
Jag väljer att dela in verket i fyra delar: Inledning, Groove A, Groove B och Konklusion. Det
är en självklar uppdelning då varje ny del har en distinkt karaktär och innehåller nytt material.
I inledningen presenteras olika motiv som återkommer längre fram, jag kallar de för signalmotiv och meditationer. Det är korta, snabba gester som varvas med långsamma
flerstämmigheter, en kontrast som söker spegla – ”(…) the fervor so many Americans felt at
the height of indulgence and the clean newness that the purging of outdated ideas has to offer
the next generation of Americans” (Wahlund, 2012. s.1) – och som genomsyrar verket i sin
helhet.
Om inledningen präglas av instabilitet, så får musiken tydligare form i groove-partierna;
idéerna tar plats och utvecklas under längre perioder. Att kalla avsnitten för groove-partier
handlar om att jag upplever musiken som byggt kring olika rytmiska mönster, och mina
associationer går framförallt till jazz och musik med trumkomp. Båda partierna mynnar ut i en
långsam meditation, men det momentum och klanglig mättnad som blir i Groove B-partiet får
sitt utlopp i en längre meditation som jag vill betrakta som en egen del. Jag kallar det för
Konklusionen.
!5
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I formskissen (s. 6) går det få en överblick över verket, framförallt hur den noterade
dynamiken är fördelad. Tidslinjen är graderad efter taktnummer och ger ingen rättvisande bild
över hur man upplever förhållandet mellan de olika delarna; groove B är, i tid mätt, längre än
groove A. Men med skissen i bakgrunden går det trots allt att orientera sig genom musiken.
På detaljnivå är detta verk rikt på olika nyanser, artikulation, fraseringsbågar, möjligheter för
olika användning av pedalen; kompositören är tydlig men inte entydig och som tolkare känner
jag mig fri. Jag känner också en respekt mot verket och kompositören som jag upplever har
specifika intentioner med det som står skrivet. Det gör det roligt att spela för att jag känner att
hur jag förändras med verket, och verket, så som det är skrivet, tillåts vara precis som det är.
Jag behöver inte konstruera något artificiellt runt omkring för att rättfärdiga en intention.

4.2. Interpretation av musikalisk gestik
4.2.1. Början, takt 1 - 37
Fortissimo!

Musiken som trotsar tystnaden är inte stor och mäktig, utan högljudd och arg. Det är en
demonstration av maktlöshet. En appell eller signal, en morse-kod, som får klinga ut oupplöst
i rummet.
En annan stämma träder fram. Den saknar samma explosiva energi, men får riktning genom
små modulationer i rytm och harmonik och balanserar hela tiden på gränsen till tystnad.

I sin bok Everything is Connected, beskriver pianisten och dirigenten Daniel Barenboim
(2008) livscykeln hos ett ljud. För honom är existensen av musik ingen självklarhet. Ljud,
menar han, lyder under fysikens lagar och är, på samma sätt som att gravitationen drar allt
mot planetens centrum, dömd att falla i tystnad om ingen tillför den energi som krävs för att
hålla den vid liv. Så, är dess relation till det vi kallar tid, och det är ett objektivt faktum.
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❋

I inledningens finns ingen tid att förbereda slagen, mina rörelser är-till musiken när jag rör
mig snabbt över hela vibrafonens register (takt 1–4, se notexempel). Hur väl jag kan spela
exakt beror enligt Sennett (2008, s. 175) på min koncentration över det som når mina sinnen
och min förmåga att förbereda det som ska bli; balansen mellan min intention och min kropp.
Vi kan kalla det koordination, och behöver ta hänsyn till energin från tidigare slag,
intervallbyten och rörelsen till nästa ackord (Stevens, 2005).
I de långsamma delarna (takt 22–36, se notexempel) har jag mer tid och möjlighet att med
kroppen förhålla mig till rytmen, eftersom det är få toner, men jag har valt att låta röra mig
lika långsamt som musiken och påverkas av linjernas elasticitet. Det är både ett sätt att behålla
kontrollen över timingen utan att underdela takterna för mig själv, men också ett uttryck som
visuellt stämmer med musikens rörelser.
Idén om att hålla ett konstant tempo väcker en del intressanta frågor som handlar om
relationen mellan min inre intention och den yttre fysiska världen. Man kan till exempel slås
utav hur olika andra uppfattat ett tempo när man spelat tillsammans. För en person ”kändes”
det fort, men för mig var det alldeles perfekt. Så vad beror tempo på? I grunden handlar detta
enligt Barenboim (2008) om vilka relationer toner emellan som går att uppfatta. När vi gör en
fras t.ex. ger vi vissa toner större vikt och organiserar det i olika grupperingar för att säga
något som är större än summan av elementen för sig.
Så för att uppleva grupperingarna behöver vi spela i ett tempo som är i sammanhanget
meningsfullt, vilket betyder att alla försök att dela upp tiden i diskreta intervall ”i huvudet” är
lönlöst; det är ett sätt att se på sig själv som en maskin som är kapabel att ha ett exakt tempo i
huvudet, men det är också egentligen irrelevant, därför viktigare är hur du reagerar på det som
når dina öron. Det handlar om en perception: att gå ifrån ett universum med en tydlig helhet
och fullständigt bestämda relationer, till en värld av öppen mångfald där relationerna är en
dialog (Merleau–Ponty, 1997. s. 18). Eller handlar det istället om att röra sig emellan dessa
två perspektiv?

4.2.2. Groove A, takt 37 - 64
I tystnaden börjar något mörkt att röra på sig. Vi hinner knappt se det förrän en annan stämma
ger sig till känna, aggressivt tickande, rör den sig uppåt i register.
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Tillsammans blir musiken oberäknelig; inga tydliga perioder, harmoniken gränsar till
polytonal. Under ytan bubblar det av energi och mot slutet rör vi oss runt i en spiral med hög
hastighet, för att till sist sluta i ett oupplöst tillstånd.
❋

Har du någon gång försökt teckna en cirkel och en linje med händerna över bröstet?
Färdigheten kommer till användning i takt 38.
Om instrumentet utgör en horisont rör sig högerhanden (figur 1) lodrät mot den. Rörelsen
motsvaras av impulsen, och kan beskrivas i binära termer: 1 och 0, eller i det här fallet: upp
och ned, alternerande starkt och svagt. Tonen med staccato är ett så kallat dead stroke, då man
spelar men direkt dämpar tonen, i en rörelse. I kontrapunkt rör sig vänsterhanden (figur 2)
längs med horisonten, med en period om en takt. Den rörelsen motsvaras av en båge.

Figur 1

Figur 2

Kompositören leker med rörelsernas asymmetrier och tillsammans skapar de en tredje rörelse
som leder musiken ”framåt”. Till exempel genom att introducera en liten förändring i rytmen
kan musiken ta en ny riktning.

❋

Uppdelningen i två röster i takt 38–43 är artificiell. Det vi lyssnar till, och hur min kropp
uttrycker något, är en helhet, större än summan av de enskilda elementen. Det är kanske som
Iain McGilchrist (2012) menar: att lära sig ett stycke musik är likt att lära känna en annan
människa. Vi skulle kunna beskriva en person som: x cm lång, x kg tung, brunhårig, osv, men
när vi säger att vi känner en person menar vi inte det, vi ser något annat. Att skapa sig en bild
av mätbara fakta skulle ge ofullständig bild av en person, den skulle snarare närma sig
beskrivningen av ett objekt (s. 94-97).

!9

Varför dela upp musiken i två rörelser? Merleau–Ponty (1997) skriver”(…) därför att det är
det mörker i salongen som är nödvändigt för ljuset på scenen (…)” (s. 54). Stämmorna är en
helhet, men sett var för sig bildar de också ett system eller en värld: genom att se ett
perspektiv stänger jag landskapet och öppnar föremålet (s.13). Man kan se uppdelningen
tydligt på pappret, men frågan blir om jag faktiskt kan höra det. Barenboim (2008) menar att
en pianist som spelar J. S. Bach ställs inför samma paradox: att se båda händerna som en
enhet snarare än två, men också låta varje enskild stämma höras (s. 163). Kanske kan man
komma närmre ett svar om man begrundar Merleau–Pontys (1997) ord: ”Det fullbordade
föremålet är genomskinligt, det genomträngs från alla håll av en aktuell oändlighet av blickar
som skär varandra i dess djup och inte lämnar någonting osett i det” (s. 15).

4.2.3. Groove B, takt 104 - 146
Så, nu har du den framför dig, takt 145. Öga mot öga står du. Ska du låta dig besegras av
futtiga fyra samtidiga stämmor?

Du har ingen uppfattning om hur mycket jobb som krävs för att kunna spela detta, men du vet
att det kommer ta lång tid och kräva mycket vilja. Bara tanken på att börja öva gör att allt
annat verkar så mycket mer intressant; om det bara varit ordning i rummet hade det gått
bättre. Jobb-mailen, som du annars inte brukar läsa, lyser som ädelstenar på skärmen. Den
femte koppen kaffe rinner smaklöst ned, och du lägger inte ens märke till det. Inget är värre
än att börja.
Men sen gör du det bara, när du inte tänker på det. Du börjar med en liten del, som leder till
nästa. Till slut inser du att du faktiskt kan spela något och har en grund att stå på.
❋

Det börjar med två stämmor –

– en melodi och ett ackompanjemang som följer varandra rytmiskt och harmoniskt. Melodin
är enkel och påminner om blues där accenterna skapar groove. Till detta lägger Ben till, först
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pedaltoner i högsta registret, några takter senare gör han basen fylligare med en kvint på
grundtonen, och sist en kompletterande stämma till melodin. Så, skapar han en ökande
intensitet genom hela avsnittet.
Överhuvudtaget är musiken rik på detaljer och kräver stor koncentration i övningen, så jag
kan få med allt utan att tappa linjen, från början till slut. Min erfarenhet är att processen är
som att lära sig cykla. Efter många försök händer det bara, plötsligt; du hittar balansen och
kan ta dig framåt. Så, egentligen enda metoden tror jag är att försöka spela alla stämmor på en
gång, inte separera händerna. Det är jobbigt och kräver att jag tar ner allt i tempo, så jag kan
lägga märke till vad jag kan behöva förändra i sättet jag rör mig och lyssnar, men utgår jag
inte från helheten kommer det aldrig gå att spela.
Richard Sennett (2008) har lyckats formulera processen i tre steg: localize, question, samt
open up; och beskriver färdigheten att med sin breda uppmärksamhet kunna identifiera var
något viktigt händer och låta sitt fokus gå dit. Som musiker kan det handla om att märka när
man spelar fel ton, eller om en rörelse är spänd och okontrollerad. Då behöver man fråga sig
själv om det kan finnas andra sätt att göra något på, sen öva på det specifikt. Belöningen för
mödan är friheten att kunna, med cykeln spela med vinden i håret.

4.2.4. Konklusion, takt 160–
För att beskriva min förståelse av verkets sista del utgår jag från en metafor. Vi har alla varit
med om dagen efter en fest med goda vänner, den gör alltid lite ont, men melankolin gör
också dagen underligt innerlig; full av mening. Minnet av gårdagen lever som en påminnelse
över tidens obönhörliga gång, att alla ska vi en dag till tystnaden, men sorg är det inte tal om.
Vi förändras, det är det som spelar roll. Mot slutet glöder därför ackorden återigen.
❋

Musiken hittills kan man beskriva som som delad; det är en kontrast mellan två sätt att vara.
Till exempel i inledningens tvära kast:

Kompositören sätter ord på det i ingressen till verket: ”with reckless abandon and pensive
musing” (Wahlund, 2012. s. 1), vilket betyder ungefär: ”med våghalsig frigjordhet och
vemodigt grubblande”. Från takt 168 är musiken dock märkt pastorale, som pekar i en ny
riktning.
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Som beskrivning av ett verk har pastoral en tradition från antiken. Uttrycket har skiljt mellan
olika kulturer, men man kan generellt säga att det snarare rör sig om ett förhållningssätt
gentemot konsten, än en speciell genre. Det ger uttryck för längtan vi kan ha, efter att leva i
samklang med de yttre omständigheter vi drabbas av – naturen, men kanske också socialt –
och blir ett ideal att leva efter. Upplevelsen av kontrasten mellan å ena sidan ”naturen”, och å
andra sidan vår mänskliga ”kultur” har använts av t.ex. Ludwig van Beethoven (1770-1827) i
hans Pastoral symfoni, där han ställer den tidens musikaliska komplexitet mot enklare
folkmusik (Chew, 2001).
Det man kan säga om slutet av stycket är att de olika elementen är i jämnvikt och böljar fram
och tillbaka tillsammans. Den synkoperade basgången är kvar, liksom det tickande
klockmotivet och pedaltonerna i diskanten, men harmoniskt är musiken långsammare och full
av patos.

5. Coda
Jag har en bakgrund som militärmusiker i Arméns Musikkår. I skrivande stund (2017) har jag
en tillsvidareanställning, men jag började som värnpliktig ”rekryt” och skolades in i det
militära livet. ”Korvstoppningen” är ett begrepp man får erfara: den första tiden handlar om
att lära sig gå, stå, hur du ska hälsa på andra och inte ställa dumma frågor. I början kändes det
som en overklig show, men så småningom blev det nya vanor; vissa av oss stod emot längre,
men snart var vi en sammansvetsad grupp som delade en värld. Syftet med att stärka gruppen
var så klart så att vårt befäl kunde leda och bestämma över oss.
Det var en stor frihet! Jag hade länge dragits med ett överskott av självdisciplin och äntligen
kom det någon som gav det en mening utanför mig själv. När vårt befäl gav beröm lyfte vi
alla från marken. Idag, med distans till det livet slås jag över att den världen betydde mycket
för mig. Jag gick bokstavligen upp i den världen och såg hur mina ansträngningar betydde
något, för mig och för gruppen.
Att börja på musikhögskolan kom som en stor chock. Här fanns ingen person som bestämde
över dig, det finns en läroplan, men den talar inte om vad som är rätt eller fel. Allt ansvar
hamnar på dig själv; din egen utveckling som ”individ” är mer värdefull än gruppens, det är
till och med nödvändigt att du fokuserar på dig själv, för annars vinner du inte ett jobb. Den
stress det skapar tar sig tydligast uttryck när vi spelar för varandra i klassen. Vi skakar av
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nervositet och lyckas i bästa fall ta oss igenom stycket, men inte utan en känsla av skam. När
allt ansvar ligger på oss själva behöver vi dras med en känsla av att vara ständigt otillräcklig,
kanske för att gränserna inte är tydligt definierade för oss.
Nu är det dock omöjligt att återvända till det militära, för vad man upptäcker är att livet är
mer än den tillfälliga uppmärksamhet som ett befäl förkroppsligar. Musiken i-sig är större
oavsett vad en lärare säger är rätt eller fel. Frågan är hur man kan leva med disciplin nog att
ge uttryck för den världen, och samtidigt finna ord för att resonera kring den i syftet att ge
plats åt nya former av arbete.
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