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I 

Förord 
 

Liksom musik mår text bra av att rymmas i den form som på bästa sätt ger näring 
åt det tänkta innehållet. I detta arbete har jag därför valt en essäistisk form 

eftersom den har en öppenhet som sporrar den konstnärliga reflektionen. Essän 
är generös och ger en större individuell frihet än den gängse akademiska 

uppsatsen. Den tillåter ett organiskt flöde mellan konstnärliga reflektioner, 
nedslag i både musikhistorien och vetenskapen, och ger mig som textförfattare 

möjligheter att konstatera, förkasta och utforska. Detta har lett till insikter och ny 
kunskap. 

 
 
 
 

Ett varmt tack till Fredrik Hedelin för värdefull handledning. 
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All by myself 
Don't wanna be 
All by myself 
Anymore 
Hard to be sure 
Sometimes I feel so insecure 
And love so distant and obscure 
Remains the cure 
 

Eric Carmen 
 

 

Den här uppsatsen har sin upprinnelse i Rachmaninovs andra pianokonsert opus 18, 

som under hösten 2018 tog mig till Rumänien och den transsylvaniska staden 

Brasov. När jag i maj 2018 blev tillfrågad att arbeta med Brasovs filharmoniker 

följande höst tackade jag genast ja till uppdraget. I samma ögonblick kände jag hur 

en förlamande skräck vällde över mig och försatte mig i ett nästintill apatiskt 

tillstånd. Jag hade tackat jag till att dirigera en komplett orkesterproduktion. På 

programmet stod av inte bara Rachmaninovs pianokonsert, utan också Beethovens 

sjunde symfoni. Eric Carmens hit “All by myself” som bygger på andra satsen i 

Rachmaninovs konsert beskriver känslan. 
Utmaningen kändes övermäktig. Katastroftankarna hopade sig och bilden som 

etsade sig fast i mitt inre var att jag var på väg att kasta mig huvudstupa ner från en 

transsylvansk bergstopp – utan fallskärm. Bidragande till dessa hjärnspöken var den 

intensiva rädsla för vampyrer som jag hyst som barn. Nog var det ödesmättat att jag 

nu skulle åka för att möta min första professionella orkester bara några mil från 

Draculas slott? Det enda möjliga tillvägagångssättet vara att blunda och kasta sig in 

i partituren. Jag började med en bakgrundsstudie av pianokonserten, och upptäckte 

till min förvåning att tonsättaren hade brottats med liknande känslor åren innan 

pianokonserten kom till. Det är svårt att föreställa sig det tandagnissel som föregått 

komponerandet av detta inspirerade verk som tack vare sina fängslande melodier 

gett upphov till hela tre popsånger, varav den mest berömda alltså är 80-talshiten 

“All by myself” av Eric Carmen, i Celine Dions framförande. 
Det katastrofala mottagandet av hans första symfoni som uruppfördes vid 

konservatoriet i Sankt Petersburg år 1897 hade krossat den unge tonsättarens 

självförtroende. Musikkritikern och tonsättaren Cesar Cuis recension löd: “If there 

were a Conservatoire in hell, Rachmaninoff would gain the first prize for his 

Symphony.” Plötsligt framstår den fruktade recensenten Wilhelm Peterson-Bergers 

som nästintill mjäkig i jämförelse. Rachmaninov kastas in i en depression som varar 
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i tre år. Han ägnar sig åt allt annat än att komponera. Ångestfylld och apatisk sitter 

han hemma och sörjer sitt förstörda liv. Han vegeterar på soffan, undervisar 

sporadiskt i piano, och får av en händelse chansen att dirigera Mikhail Glinkas opera 

Livet för tsaren vid den privata Mamontov-operan i Moskva; en episod som mitt i 

allt vemod bjuder på underhållande läsning i biografin Rachmaninoff’s 

Recollections.1  
 
I had prepared myself for it conscientiously and actually knew every single 
note of the score. All went well with the orchestra, but as soon as the singers 
joined in there was a catastrophe and everything dissolved into chaos. I was 
quite helpless […] Naturally, when Life for the Tsar was conducted by 
Esposito […] I realized why I had failed. I had not given a cue to any singer. 
In my ignorance and innocence I had imagined that an artist who walks on the 
stage to sing an opera is bound to know it as well as the conductor. Why should 
I give him a cue? I had no idea of the astonishing lack of musical understanding 
that characterizes most singers, who know nothing of an opera except their 
own part.2 
 

Så småningom återhämtade Rachmaninov dock från denna chockartade 

upplevelse, och fick efter en tid också upprättelse som dirigent med en rad lyckade 

säsonger vid Bolshojteatern i Moskva. Krisen som kompositör var betydligt tuffare 

att hantera. Efter tre år av skrivkramp och självförakt tar släkten saken i egna händer: 

man kontaktar den omsusade psykoterapeuten och hypnotisören Nicolai Dahl. 

Rachmaninov går med upplägget, och de två träffas varje dag mellan januari och 

april år 1900. Rachaminov berättar:  

 
My relations had told Dr Dahl that he must at all costs cure me of my apathetic 
condition and achieve such results that I would again begin to compose. Dahl 
had asked what manner of compostition they desired and had received the 
answer, ‘A Concerto for fortepiano’, for this I had promised to the people in 
London and had given up in despair. Consequently, I heard the same hypnotic 
formula repeated day after day while I lay half asleep in an armchair in Dr 
Dahl’s study. ‘You will begin to write your concerto... You will work with 
great facility... The Concerto will be of excellent quality...’3 
 
 

Behandlingen levde med råge upp till de oroliga släktingarnas förväntningar. Idéerna 

började flöda hos Rachmaninov, självförtroendet växte, och snart stod 

pianokonserten färdig. Rachmaninov uttryckte sin tacksamhet för den mirakulösa 

förbättringen genom att dedicera verket till Dr Dahl. 

 
1Riesemann, Oskar von & Rachmaninov, Sergej Vasilʹevič, Rachmaninoff's recollections, London, 
1934, s. 105-106 
2 ibid., s. 106-107 
3 ibid., s. 112 
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Ett särdrag hos denna konsert är dess känslomässiga direkthet, dess oförställda frihet, 

dess undersköna enkelhet. I mitt möte med konserten upplever jag musiken och 

melodiken som sprungen direkt ur själ och hjärta. Harmoniken, tonspråket och 

melodiken är enkel – här finns inte skuggan av pretentioner eller påklistrade manér. 

Även orkestreringen är påtagligt okomplicerad bakom pianostämmans porlande 

tematik. Tonsättarens ger oss en ohöljd bild av sitt innersta. Vad var det egentligen 

Rachmaninov hade varit med om? Hur gjordes denna helomvändning från 

fullkomlig låsning till förlösande inspiration?  

 

 

 

*** 
 
 
 
Inspiration kan vara en sorts hypermedvetande,   
eller kanske submedvetande – jag vet inte.  
Men jag är säkert på att det är motsatsen till  
självmedvetande.  

Aaron Copland4 
 

 

Rachmaninov fick känna på hur en förlamande självmedvetenhet omvandlade 

aptiten för skapande till apati; en upplevelse som fångas i ovanstående Aaron 

Copland-citat. Med hjälp av Nicolai Dahls hypnos vägleddes Rachmaninov in i vad 

man idag kanske skulle kunna kalla ett flowtillstånd. Idag är flow ett relativt välkänt 

begrepp, myntat och framforskat av Mihaly Csikszentmihalyi. Förutsättningar som 

krävs för flowtillståndets infinnande är väl definierade. Utmaningen bör vara lagom 

stor i förhållande till individens färdighet, uppgiften bör vara specifik och ge upphov 

till direkt och otvetydig feedback, utövaren “befinner sig i ett målinriktat 

handlingssystem styrt av regler som ger besked om hur man klarar sig”. Flowet är 

det optimala tillstånd som varje idrottsutövare, varje skapande människa så gärna 

vill uppnå: tiden stannar upp, och vi blir fullkomligt uppslukade av uppgiften framför 

oss. Vi förlorar vår självmedvetenhet, allt bedömande av oss själva försvinner: vi 

upplever helt enkelt att allt stämmer samtidigt som vår förmåga är på topp. 

Aktiviteten blir vad Csikszentmihalyi kallar “autotelisk”, det vill säga njutbar för sin 

 
4 Nachmanovitch, s. 56 
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egen skull, och utförs utan upplevd ansträngning (så kallad effortless attention). Att 

regelbundet uppleva flow är enligt Csikszentmihalyi vägen till mänsklig lycka. Det 

är också läran om hur vårt medvetande fungerar när det fungerar som allra bästa -- 

när ordning och harmoni har ersatt psykisk entropi5 och kaos.  
Författaren och musikern Stephen Nachmanovitch är inne på ett liknande spår, 

men närmar sig frågan från ett annat håll. Han tar avstamp i både zenbuddhism, 

mysticism och sitt eget musicerande när han utforskar kreativitet och flowtillståndets 

villkor. I sin bok Spela fritt ger han en vacker bild av fenomenet, dock utan att nämna 

begreppet flow. Han kallar det i stället för att “försvinna”:  

 
Förnuft och känsla fångas ett ögonblick helt och hållet av upplevelsen. 
Ingenting annat existerar. När man “försvinner” på detta sätt blir allt en 
överraskning, ny och fräsch. Självet och omgivningen förenas. Uppsikt och 
avsikt sammansmälter. Vi ser saker och ting som vi och de är, men kan ändå 
styra och regissera dem till att bli just det vi vill att de ska bli. Detta livliga och 
kraftfulla sinnestillstånd är det mest gynnsamma för att nyskapande konst av 
alla slag ska kunna gro. Det har sina rötter i barnets lek och sin fullaste 
blomning i mogen konstnärlig kreativitet.6  
 
 

I detta blir vi ett med våra handlingar, det går inte att skilja dansaren från dansen.7 

Med Nachmanovitchs ord: “Det substantiv som självet utgör blir ett verb."8 Enligt 

Csikszentmihalyi växer vårt själv vid varje flowupplevelse: vi blir mer komplexa.  

 
Efter en upplevelse av flow är självet mer komplext än det var före 
upplevelsen. Det är tack vare den ökande komplexiteten som man kan säga att 
självet växer. Komplexiteten är resultatet av två omfattande psykologiska 
processer: differentiering och integrering. Differentiering innefattar en rörelse 
mot det unika, mot att avskilja sig från andra. Integrering syftar på dess 
motsats: en förening med andra människor, med idéer och begrepp som ligger 
bortom självet. Ett komplext själv lyckas med att förena dessa motsatser.9 
 
 

En dirigent måste sträva efter ett sådant själv. I viss mån gäller detta kanske alla 

skapande människor, men för dirigenten är denna vetskap fundamental, eftersom 

dennes existensberättigande är det kollektiva musicerandet. Hos dirigenten 

förkroppsligas det inre, “differentierande” arbetet i ett gestaltande, “integrerande” 

 
5 Csikzcentmihalyis begrepp för inre oordning. 
6 Nachmanovitch, Stephen, Spela fritt: improvisation i liv och konst, [Ny utg.], Ejeby, Göteborg, 2010, 
s. 56. 
7 Jackson, Susan A. & Csíkszentmihályi, Mihály, Flow och idrott, Brain Books, Jönköping, 2000, s. 
66  
8 Nachmanonvicth, s. 57 
9 Csikszentmihalyi, s. 63 
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uttryck. Min egen upplevelse är att ett uttryck varken kan bli trovärdig eller sann om 

förankringen till den inre processen saknas. Med “sann” menar jag övertygad, ärlig 

och direkt förankrad i en emotionellt djup. Den inre processen är komplex, och 

innefattar både gestiska, intellektuella, och intuitiva delar. Alla dessa beståndsdelar 

är nödvändiga för dirigenten att omfatta för att frigöra orkesterns spontanitet, 

medvetenhet och känslomässiga närvaro – några av de kanske viktigaste 

egenskaperna i ett besjälat framförande. Den rumänske dirigenten Celibidache, som 

jag kommer att återkomma till längre fram, sade en gång: “the conductor must, once 

he has gained a deep understanding of the score, release all knowledge to let 

spontaneity arise.”10 

Ju mer jag tänker på saken är kanske detta dirigentens enskilt viktigaste uppgift i 

det kollektiva musicerandet. Det är utifrån dirigenten som flow emanerar i 

musicerandet med en ensemble, och detta medvetandetillståndet måste därför 

fortplanta sig inifrån dirigenten själv. Det är i flow som vi med störst stringens och 

briljans kan levandegöra en tonsättares intentioner, och det är i ett flowtillstånd som 

de stora musikaliska upplevelserna blir möjliga. Detta ställer följaktligen synnerligen 

höga krav på dirigenten, som genom sitt intellektuella, fysiska och emotionella 

arbete måste förkroppsliga och begripliggöra partiturets komplexitet. 

Hur går då detta till? Några saker är dock belagda inom den neurologiska 

forskningen. Fredrik Ullén med kolleger11 pekar på flera intressanta fysiologiska 

förhållanden som en dirigent kan ha stor glädje av att känna till. Flow är exempelvis 

direkt kopplat till de ansiktsmuskler som vi förknippar till leendet, närmare bestämt 

den stora kindmuskeln zygomaticus major. Andningen är också intimt förknippad 

med flowtillståndet. Vid flow vilar människan i den lugna, djupandning som 

karaktäriserar glädjefyllda tillstånd. Denna kunskap om hur människans sinne 

fungerar, kombinerat med exempelvis Giacomo Rizzolattis forskning om 

spegelneuroner, kan ge dirigenten värdefull vägledning och kunskap när det gäller 

ledarskapet. I en intervju med Håkan Lindgren, forskare vid Karolinska institutets 

nya satsning Den kulturella hjärnan säger Rizzolatti: 

 

 
10 B. Hunt, ’Genius in the Wilderness’, The Guardian, 31 mars 2001, 
https://www.telegraph.co.uk/culture/4722544/Genius-in-the-wilderness.html (hämtad 17 maj 2019) 
11 F. Ullén, Ö. de Manzano, T. Theorell, L. Harmat, (2010) ‘The physiology of effortless attention: 
correlates of state flow and flow proneness,’ i B. Bruya (red.), Effortless attention: a new perspective 
in the cognitive science of attention and action, MIT Press, Cambridge, Mass., s. 205-213. 
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Vi blev förvånade över att det fanns så märkliga celler i den motoriska 
hjärnbarken, men nu vet vi att spegelmekanismen är utspridd över flera 
områden i hjärnan, och att spegelneuroner också är involverade i känslolivet. 
[…] Det betyder att vi har det här systemet som kopplar ihop den yttre världen 
och den inre, du och den andre är densamme i samma ögonblick.12 
 
 

En hisnande tanke, trots att detta bekräftar någonting som många av oss kanske har 

haft på känn. Nachmanovitch beskriver detta fenomen genom att belysa spädbarnet: 
 
Späda barn, både av vår egen art och av andras, tycks ofta, om inte rentav 
vanligtvis, vara i ett tillstånd av samadhi [min kursivering], och har dessutom 
den unika förmågan att försätta alla omkringstående i samma tillstånd. 
Lyckligt, avspänt, omedvetet om sig själv, koncentrerat, innesluter barnet oss 
i sin gudomliga glädje och öppenhet.13 

 

Samadhi är buddhismens egen term för det självbefriade, absolut koncentrerade 

tillstånd som västerlandet kallar flow.14 Vare sig vi som dirigenter befinner oss i ett 

tillstånd av harmonisk lugn eller i extas, är spegelneuronerna i arbete – vårt 

medvetande förbinds med varandras kroppar. Det är dirigentens ansvar att förvalta 

orkesterns kollektiva medvetande. Dirigentens uppgift är alltså att försvinna 

tillsammans med orkestern, eftersom “när personligheten, som häftar vid självet, 

försvinner blir man både försatt i trans och vaken på samma gång”.15 Trans är ett 

tillstånd mellan sömn och vakenhet, av absolut koncentration – och ligger alltså nära 

det flow vi så väl känner till. Steget mellan trans och djupmeditation är inte heller 

långt, och Fredrik Ullén och hans kolleger spekulerar i sin artikel The Physiology of 

Effortless Attention kring huruvida flowtillståndet kanske ligger mycket nära 

tillstånd som uppkommer vid djupmeditation, och att främre cingulum cortex, en del 

av hjärnan som fascinerande nog hanterar både uppmärksamhet, beslutsfattande, 

känslor och hjärtfrekvens, kan ha ett finger med i spelet16. 

 

 
*** 

 

 
12 Lindgren, H., Upptäckten av spegelneuronerna: intervju med professor Rizzolatti i Den kulturella 
hjärnan, 29 oktober 2018, hämtad den 10 maj 2019, 
http://www.kulturellahjarnan.se/2018/10/29/upptackten-av-spegelneuronerna-intervju-med-professor-
giacomo-rizzolatti/ 
13 Nachmanovitch, s. 57 
14 Detta fenomen finns beskrivet i flera av världsreligionerna. Inom sufismen kallas detta tillstånd 
exempelvis för fana. Sama, en besläktad erfarenhet, innebär att dansa sig till extas. 
15 Nachmanovitch, s. 57 
16 Ullén	et	al.,	s.	211 
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    Tillbaka till samadhi och spädbarnet. Bilden fascinerar. Är den någonting som en 

dirigent kan ha glädje av? En skyddslös bebis är kanske så långt ifrån den bild vi 

traditionellt sett förknippar med dirigenten det går att komma, men kanske är det just 

därför dags att vi tar den på allvar och vänder upp och ner på våra föreställningar. 

Inte för vår egen skull, utan helt enkelt för konstens skull. Spädbarnets öppenhet, 

lekfullhet, fullkomliga fokus, prestigelösheten. Kanske kan dessa mänskligt basala 

mekanismer vara de allra mest effektiva för att trollbinda och entusiasmera en 

skeptisk orkester. Kanske är det denna hållning som gör oss ödmjuka inför verket 

och inför partiturets inneboende budskap, och faktiskt också gör det möjligt att med 

Nachmanovitchs ord “försvinna”. 
    Kanske kan vi alltså hitta verktyg att i likhet med spädbarnet trollbinda och 

hypnotisera, och samtidigt låta oss trollbindas av de musiker vi arbetar med? 

Nyckeln verkar ligga dirigentens arbete med sitt eget medvetande. Om det är något 

jag har lärt mig under mina år på musikhögskolan är det detta: på podiet syns inte 

bara gestiken bättre. Där förstoras och fortplantas även minsta intention, men också 

minsta förvirring eller inre tvivel – allt inom loppet av en millisekund. Även detta 

har vi våra spegelneuroner att tacka för. Kanske ligger den största utmaningen i att 

rannsaka vårt medvetande, eftersom medvetandets tillstånd återspeglas i den 

musikaliska gestaltningen, i repetitionsarbetet, i gestiken – ja, allt. Hyllmeter av 

böcker beskriver flow och hur det kan åstadkommas. Här finns processer med 

metoder, övningar och förhållningssätt som hjälper oss framåt i detta arbete. Ofta 

kämpar vi dock, precis som Rachmaninov, med blockeringar som inte går att 

övervinna på ett medvetet plan; för hur ska vi ta kommando över vårt medvetande, 

när vårt medvetande har fått grepp om oss? Rachmaninovs egen omvandling får mig 

att undra: vilka möjligheter finns det egentligen att lura medvetandet och jaget 

tillbaka in i ett lustfyllt, harmoniskt tillstånd av lugn, öppenhet, koncentration, 

självtillit – inför själva uppgiften, det vill säga innan prestationen? Nachmanovitch 

skriver “[…] att överlämna sig, att kapitulera, den skapande överraskning som 

förlöser oss och öppnar oss, låter någonting spontant uppstå. Om vi är 

genomskinliga, med intet att dölja, försvinner klyftan mellan språket och Varat. Då 

kan Musan komma till tals.”17  
    Hur ska vi våga göra det framför en hel orkester? Rachmaninovs kreativitet 

förlöstes med hjälp av Dr Nicolai Dahl. Detta väckte min nyfikenhet när jag under 

sommaren 2018 studerade in den andra pianokonserten. Kunde jag själv använda en 

 
17 Nachmanovitch, s. 35 
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liknande metod för att närma mig verket och samtidigt hjälpa mig i mina 

förberedelser inför den stundande resan till Rumänien? I rent instuderingssyfte, som 

i en musikalisk form av Stanislavskij-metod18 sökte jag därför parallellt med 

partiturstudierna upp en hypnosterapeut vid Slussen Hypnos & Psykoterapi i 

Stockholm. Jag ville få en glimt av det Rachmaninov kunde ha upplevt månaderna 

innan pianokonsert kom till. Kunde denna inom musikvärlden okonventionella 

metod, som uppenbarligen hade gjort underverk för Rachmaninovs skaparglädje och 

självkänsla, möjligtvis hjälpa mig att knyta an till verket och samtidigt förbereda mig 

för uppgiften jag själv stod inför som dirigent? 
Jag träffade hypnosteraupeten vid tre tillfällen i september 2018. Resultatet av 

den korta behandlingen var häpnadsväckande. De färgrika bilder och suggestioner 

som planterades i mitt inre, och den känsla av lugn som infann sig, tog jag med mig 

till Rumänien. Jag genomförde veckan med Brasovfilharmonin utan skräck och med 

en upplevelse av att vara uppslukad av ett absolut nu under varenda repetitionsminut. 

Jag slapp tänka på mig själv och min egen ofullkomlighet som grön dirigent, och 

kunde i stället hänge mig helt åt uppgiften. Detta gav mig möjlighet att fullkomligt 

absorberas av repetitionsarbetet och av musiken. I mitt inre arbete fokuserade jag 

främst på jag på just pianokonserten. Jag mediterade kring den musikaliska och 

nästintill telepatiska koppling som behövs för att känna in solisten och komplexiteten 

i att följa denne och på samma gång leda orkestern: en uppgift som jag fick lära mig 

kräver en kolossal lyhördhet och en koncentration som överträffade alla mina 

tidigare erfarenheter.  
Jag vill därmed försiktigt lyfta fram hypnosen som ett intressant verktyg för 

mental förberedelse och mentalt inre arbete. Metoden har länge använts inom 

elitidrotten, och det finns forskningsresultat som visar på entydigt positiva effekter 

hos exempelvis golfare och puttfrekvens.19 Själv upplevde jag en inre stabilitet och 

en klarhet i sinne och själ som jag tidigare inte upplevt uppe på pulten. Hur 

hypnosterapin gick till beskriver jag i efterordet till denna essä. 

I och med metodens effektivitet fortsatte med detta inre arbete under läsåret, och 

fick erfara liknande resultat när jag den 1 april 2019 dirigerade en förkortad version 

av Figaros bröllop på min examenskonsert. Föreställningen var en stor konstnärlig 

 
18 Stanislavskij-metoden är en skådespelerimetod som uppmanar skådespelaren att genomgå de 
erfarenheter som rollfiguren erfar för att på så vis närma sig rollen. Målet är att erfara och 
förkroppsliga, snarare än att gestalta. Se vidare  https://en.wikipedia.org/wiki/Method_acting 
19 Pates, J., Oliver, R., Maynard I., The Effects of Hypnosis on Flow States and Golf-Putting 
Performance, Journal of Applied Sport Psychology, 13, 2001, s. 341-354. 



9 

och organisatorisk utmaning, då jag utöver själva dirigerandet och mitt eget 

förberedelsearbete deltog i den sceniska bearbetningen av föreställningen, 

instuderade och repeterade med sångarna, ackompanjerade secco-recitativen, och 

förberedde orkestermaterialet. Slutligen samlade jag själv ihop en orkester som jag 

repeterade in inom loppet av några dagar. Ett sådant projekt bjuder, hur lustfyllt det 

än må vara, oundvikligen på en och annan påfrestning. Tack vare mitt mentala arbete 

kunde jag dock denna gång släppa ”allt” inför föreställningen, och låta leken, 

musiken och ett absolut ”nu” stå i centrum.  

 

 
*** 

 
 
“You don't do anything yourself. All you do is make sure that nothing disturbs this 
wonderful creation in any way.  
You are extremely active and at the same time extremely passive.  
You don't do anything; you just let it evolve.” 
 
Sergiu Celibidache20 
 
Veckan i Rumänien i oktober 2018 fyllde mig med inspiration och tillförsikt. Kunde 

filosofi, hypnosterapi, eller kanske neurologisk forskning utgöra nycklar i fortsatta 

utveckling? Mitt i dessa funderingar dök namnet Sergiu Celibidache (1912 – 1996) 

upp tack vare en musiker i Brasovfilharmonin. Rumänen Celibidache var den 

omsusade, kompromisslöse och zenbuddhistiske dirigent som verkade i skuggan av 

1900-talets stora superstjärnor. Kanske ville denna säregna figur ur dirigenthistorien 

säga mig något? 
Som ung student i matematik, filosofi och komposition vann Sergiu Celibidache 

år 1945 Berlinfilharmonins provdirigering och blev helt oprövad dess tillfällige 

chefdirigent. Föregångaren Wilhelm Furtwängler (1886 – 1954) hade efter Andra 

världskrigets slut belagts med arbetsförbud, och genomgick under två år en så kallad 

“avnazifiering”.  Som chefdirigent blev Celibidache kvar till 1952 år för att sedan 

lojalt träda ner till en vicedirigentpost när Furtwängler åter var redo för tjänst. 

Celibidaches förhållande till orkestern var dynamiskt och inte utan konflikter. När 

det år 1954 var dags att tillsätta Furtwänglers efterträdare var Celibidache ämnad att 

 
20 Sergiu Celibidache, You Don‘t Do Anything - You Let It Evolve, dokumentärfilm, Production: 
PARSfilm, VIDEAL, brilliant media, London, 1991.  
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ta över, men blev i sista stund brädad av konkurrenten Herbert von Karajan. Kanske 

hade Celibidaches heta temperament satt käppar i hjulet för honom; enligt uppgift 

hade han några dagar innan beslutet fattats läst lusen av orkestern och hotat med en 

omorganisering.21 Karajan var i mångt och mycket Celibidaches raka motsats, och 

Celibidache skrädde inte orden i sin sylvassa kritik mot honom. Senare i livet sade 

han i intervjuer att Karajan var precis som Coca-cola: berömd men ytlig. 
Celibidaches egensinne och principfasthet fick kännbara konsekvenser för 

karriären. I motsats till Karajan som i stort sett drev eget mediebolag, vägrade han 

göra kommersiella inspelningar. Han krävde dessutom betydligt mer repetitionstid 

än vad som var brukligt; en inställning som kraftigt begränsade antalet orkestrar som 

var villiga att anlita honom. Radiosymfonikerna i Stockholm, radioorkestern SWR i 

Stuttgart och Münchenfilharmonin kom att bli hans tre längsta befattningar.  
Både synen på inspelad musik och de högt ställda kraven på repetitionsarbetet 

blir dock mer begripliga mot bakgrund av Celibidaches filosofiska, för att inte säga 

andliga, ramverk. Celibidache kom att formulera en egen filosofi – en musikens 

fenomenologi – på grundval av sin lärare filosofen Nicolai Hartmann (1882 – 1959) 

och den moderna fenomenologins fader Edmund Husserl (1859 – 1938). Intressant 

nog vilar således både Celibidaches och Csikszentmihalyis tankar på Husserl.  

 

 
*** 

 

 
Fenomenologi kan sägas vara läran om det som visar sig för medvetandet.22 Den 

studerar alltså inte tingen i sig, utan snarare hur tingen ter sig för oss. I sin avhandling 

Basic fundamentals of Phenomenology of Music by Sergiu Celibidache as criteria 

for the orchestral conductor skriver dirigenten Lucia Marin: 

 
The main focus of phenomenology is consciousness itself and how we 
experience the world moment to moment. What we perceive directly through 
our senses can be called reality. The main attribute of consciousness is 
intentionality. According to Husserl all consciousness is aware of something: 

 
21 ’Celibidache’, Berliner Philharmoniker, hämtad den 17 maj 2019, https://www.berliner-
philharmoniker.de/en/history/wilhelm-furtwaengler/celibidache/ . 
22 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fenomenologi 
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every act of consciousness is always related to something else, and the way 
consciousness learns is through the connection with our intuition.23 
 

Celibidache anpassade fenomenologin efter orkesterdirigenten och utarbetade en 

musikalisk fenomenologisk metod. I denna inkorporerade han även zenbuddhistiska 

idéer om transcendens, tidsuppfattning och medvetandetillstånd. Lucia Marin 

identifierar de fem huvudkomponenter som utgör Celibidaches musikfenomenologi: 

själva synen på musikens essens, det filosofiska fenomenologiska ramverket, den 

musikaliska interpretationen, musikalisk struktur samt förhållandet mellan tid och 

rum i musik.  
   Musikens mål var, enligt Celibidache, transcendens, och han menade att musiken 

var det främsta sättet för människan att uppnå detta tillstånd: 

  
Sound is in the first place an agent. It can take us beyond any physical 
contingency. Everyone wishes to understand and enjoy the different 
relationships both between sounds and emotions. Having said so, the 
relationship between sound and a human being is not symbolic, as with 
language, but direct. Sound has a special position in the human sensorial 
structure. I am not aware of a more direct path to transcendence than sound. 
 

Transcendens går inte att uppnå genom att lyssna till en inspelning, eftersom det är 

det fysiska mötet med musiken i en levande akustik som skapar förutsättningarna för 

människan att nå fullkomlig frihet och fullkomlig äkthet. Celibidaches resonemang 

bygger på ren fysik: en inspelning kan omöjligen fånga alla de frekvenser, övertoner 

och fysikaliska detaljer som möter oss i konsertsalen: “A CD cannot offer this wealth 

of impressions. Because the microphone is not able to record them.”24  
Enligt Celibidache är dock inte skönhet i sig musikens syfte. Skönheten är endast 

det lockbete som får oss intresserade. Den hjälper oss att uppslukas och förlora oss 

själva, för att på så vis nå det verkliga målet: total frigörelse från självet. Detta är en 

i grunden buddhistisk tanke. Zenmästaren Dogen sade på 1200-talet: 

 
Att studera Buddhas väg är att studera självet. Att studera självet är att glömma 
självet. Att glömma självet är att uppfatta sig själv som allting. Att inse detta 
är att överge det egna självets kropp och själ liksom andras. När man har nått 
detta stadium har man gjort sig lös också från upplysning, men kommer att 
utöva den utan att tänka på den.25 
 

 
23 Marin, L., ’Basic fundamentals of Phenomenology of Music by Sergiu Celibidache as criteria for 
the orchestral conductor’, doktorsavhandling, University of Kentucky, 2015,  s. 7. 
24 ‘Celibidache Interview’, https://www.youtube.com/watch?v=NyDQAi_hjMM, [webbvideo], 
hämtad den 17 maj 2019. 
25 Nachmanovitch, s. 180 
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I ett berömt zenbuddhistisk uttalande sade Celibidache att slutet omfattas av början, 

och början av slutet. En version av denna idé återgav han i en intervju med New 

York Times år 1989: 

 
[…] I understood that the beginning was in the end, and all my doubts 
disappeared. […] If you are at bar 14, bar 14 did not come out of nowhere. It 
came from bar 13, bar 10, bar 1. I must be there in order to transcend bar 14. 
But being there I am at the beginning also, I am at the end also. I am there 
because I am not there. This is the end of logic.26 
 
 

Resonemanget för oss bortom logiken och in i intuitionen. Denna princip tar oss 

bortom en rationell musiksyn, eftersom musiken upphör att vara linjär. Här finns 

också idén om musikalisk korrelation inbakad. Vi blir varse hur varje musikaliskt 

ögonblick fortplantar sig och relaterar till nästa ögonblick i en process som frigör oss 

från alienering och självmedvetenhet. Samtidigt är vår perception helt och fullt 

uppslukad av nuet. Celibidaches korrelation är den minsta beståndsdelen i en 

avancerad formanalytisk modell, som bygger på en fenomenologisk idé om 

relationen mellan spänning, intensitet och avspänning. Ett verks spänningshöjdpunkt 

är således inte en teoretisk konstruktion utan en verklig, sinnlig upplevelse av två 

urkrafter – spänning och avspänning – som tar spjärn emot varandra. Upplevelsen 

av ett verk blir därmed erfarenhet av överlevnad: vi överlever de inre konflikter som 

musikens spänningar aktiverar. 
   Det ovanstående citatet berör också det som Celibidache kallar för “ockult tid”: tid 

är en erfarenhet, inte en fysikalisk omständighet. Celibidache hade föga förvånande 

ett rejält horn i sidan till metronomen. 27  

 
A metronome cannot set the conditions under which I can achieve a 
transcendent experience. But, is this an act of human will? Not at all. If time is 
considered as a simple object, as many foolish people do, ‘quaver at 72’ can 
be written on the score. Tempo is the necessary condition so that multiplicity 
of all phenomena of music can be perceived by our consciousness. The ability 
of our consciousness is to reduce the multiplicity of elements and turn 
something very complex into a single unity. Then we will be ready to reduce 

 
26 J. Rockwell, A Musical Free Spirit Warms Up for Carnegie, New York Times, 20 april 1989, 
https://www.nytimes.com/1989/04/20/arts/a-musical-free-spirit-warms-up-for-carnegie.html (hämtad 
den 17/5 2019). 
27 En vägledande princip var också det japanska begreppet ichig-o ichi-e. Begrepp kommer från den 
japanska traditionella teceremonin och säger oss att varje interaktion och varje ögonblick är ett helt 
unikt tillfälle – ett absolut nu som aldrig någonsin kommer igen. Varje enskild handling blir i och med 
detta ett självändamål, vilket knyter an till termen autotelisk. 
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the next form of multiplicity. The greater the multiplicity, the more time will 
be necessary. But, in fact, tempo itself is not slow or fast. Today, tempo has 
turned into some kind of object that has been measured as a physical entity. 
The tendency to do this is absurd. Physical time does not exist in music, 
although critics and foolish people who teach in music schools continue to 
teach this.28 
 
 

Återigen knyter Celibidaches musikfilosofiska förhållningssätt an till ett av 

flowfenomenets grundstommar: upphävandet av tid och rum. Kanske är det därför 

föga förvånande att även Csikszentmihalyi och Jackson nämner flow i boken Flow 

och idrott när de diskuterar den tidsförskjutningen som sker.29 Med Celibidaches 

ord: ”Tempo is a spiritual condition; it has no physical relation to speed. You can 

perceive music as one effect after another, but this is not a musical perception. The 

musical perception is the eternal one.”30  
    Celibidaches tidsbegrepp ligger mycket nära den nästintill mytiska 

tidsförskjutning som flowforskningen beskriver, där några sekunder plötsligt kan 

uppfattas som oändligt långa, och timmar i sin tur kan uppfattas som ett kort 

ögonblick. Synen på tempo parat med en fast beslutsamhet att göra musikens 

komplexitet rättvisa resulterade mot slutet av karriären i bitvis gastkramande 

långsamma tempi. Forskaren och författaren Edward Said som grundade West-

Eastern Divan Orchestra tillsammans med Daniel Barenboim återger sina intryck 

från en konsert i Carnegie Hall när Celibidache år 1984 dirigerade The Curtis 

Institutes studentorkester i Bruckners fjärde symfoni:  
 

It was certainly unlike most other musical performances I have heard — richer 
in many ways, more detailed, leisurely, plotted, planned, extended. Bruckner’s 
symphonies rely on sheer length an inordinate repetition for their aesthetic 
effect; indeed, Bruckner’s innovation as a symphonist was that he made size 
an integral, rather than an incidental of formal, aspect of the work’s musical 
content. This Celibidache underscored with astonishing perseverance and, I 
think, effect. It was as is he had refused the forward logic of sonata form as It 
was forged during th elate eighteenth and early nineteenth centuries, and 
decided instead to see music as an essentially lateral, exfoliating fabric, 
unfolding with infinite leisure rather than developing in time.  
[…] One has the impression that Celibidache’s is a continuously worked-out 
performance encompassing and welding together musical and performance 
duration, and this, I believe, makes for an extraordinarily interesting 
transfiguration of time.31 
 
 

 
28 Marin, s. 22 
29 Jackson & Csíkszentmihályi,  s. 66 
30 Rockwell  
31 Said, Edward W., Music at the limits: three decades of essays and articles on music, Bloomsbury, 
London, 2008, s.83-83 
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Said tyckte uppenbarligen om detta framförande, medan en mindre välvillig 

recensent skrev dock upprört: “[…] each score sounded artificial, arbitrarily 

varnished, and overrefined to the point of rotting decadence […] Riccardo Muti and 

the Philadelphia Orchestra cleared the air one night later, and not a moment too 

soon.”32 

 

*** 

 
Kritiken verkade dock endast stärka Celibidaches egen filosofiska övertygelse, 

liksom hans fientlighet gentemot både musikindustrin och dirigentkollegerna. Hans 

metoder väckte ofta förundran och fascination bland orkestermedlemmar: En 

orkestermusiker i London Symphony Orchestra sade, "I think he saw himself as a 

teacher. Guru is a better word than dictator. He needed to pass his knowledge on to 

musicians".33 En musiker ur London Symphony Orchestra beskriver arbetet med 

Celibidache som allt annat än konventionellt:  

 
I think he asked for 12 rehearsals for the first concert, and in the end got six. 
When he came in for the first one, we spent 40 minutes tuning and then took a 
break. He was very, very careful about getting tuning right. It was part of what 
he'd learnt from his Buddhist training, increasing everyone's perception and 
awareness. That had a dramatic effect on the way that players began to listen 
to themselves and to each other.34 
 
 

Intressant nog tar Nachmanovitch upp denna metod i sin bok Spela fritt: 

 
Ett bra sätt att tömma självet, vid sidan av meditation, dans, kärlek och lek är 
att stämma ett musikinstrument. När man stämmer ett instrument, tvingas man 
att utestänga yttre oväsen och störningar. Medan klangen kommer närmare och 
närmare den rena svängningen, när tonhöjden flyttas upp och ned över allt 
mindre utrymme, erfar man hur kropp och sinne allt mer faller undan. Man går 
längre in i ljudet, i ett tillstånd av trans. Detta intensifierade lyssnande är en 
djup lek, ett totalt uppgående i leken. Och när man sedan tar instrumentet för 
att spela, kommer ens vänner i publiken att med större lätthet gå in i ett 
liknande sinnestillstånd i proportion till omfattningen av den omsorg man 
ägnat stämningen av instrumentet. Att stämma instrumentet är att stämma 
anden, upptäcker man på ett mystiskt sätt.35 

 
 

 
32 P. Davis, ‘Conductors of Electricity‘, New York Magazine, 19 mars 1984, s. 70. 
33 Hunt, The Guardian 
 
34 Ibid. 
35 Nachmanovitch, s. 59 



15 

Att stämma orkesterns instrument blir också en vacker bild av det Celibidache i sin 

musikfenomenologi kallar för att reducera “multiplicitet”. I Lucia Marins 

doktorsavhandling om Celibidaches fenomenologi läser jag: 

 
Multiplicity is exhibited in the variety of timbre, pitches, attacks, and 
articulations that simultaneously exist in any given single moment, as well as 
those existing successively over time. Transcendence is the reduction in our 
consciousness of all the multiplicities of the vertical and horizontal pressures 
after the elimination of all forms of ego‐identifications (our own emotions, 
expectations, interpretation, etc.). Celibidache defines transcendence as “the 
act of accumulating multiplicity and then reducing it to oneness in order to be 
able to perceive more multiplicity.” Once consciousness has successfully 
reduced multiplicity, it is ready to face and reduce the next form of multiplicity. 
The job of the conductor is the continual reduction of multiplicity during the 
processes of rehearsal and concerts in order to align the sounds with his 
previous idealization of the score.”36 

 

Liksom i flowteorin är målet att slipa bort oordning och motstridighet; kanske kan 

vi kalla det för musikalisk entropi. Allt som spretar, allt som sticker ut, är det 

dirigentens uppgift att sammanfoga till en fulländad helhet: vi är ute efter att få 

kontakt med en enda kosmisk vibration för att kanske få en glimt av musikens 

essens.37 Här lämnar vi inte bara logiken därhän, utan är inne och nosar på musikens 

andliga dimensioner.  

Celibidaches fenomenologi var holistisk. Den väver samman musikens estetiska, 

andliga och intellektuella dimensioner i ett förhållningssätt som är oändligt rikt men 

också oändligt krävande. Erfarenheter från flowforskningen, Stephen 

Nachmanovitchs reflektioner, samt mina erfarenheter i Brasov och med Figaros 

bröllop säger mig dock att detta är en tankevärld som är värd att fortsätta utforska. I 

själva det kreativa ögonblicket är dock målet att frigöra sig från all kunskap, att 

kapitulera, och förbli öppen som ett spädbarn. Celibidache säger: “The creative 

moment is free. Free from all knowledge and instincts. Everything is transcended”.38 

Rachmaninov skulle nog hålla med. 

 

 

 

*** 

 

 
36 Marin, s. 14 
37 ’Celibidache Interview’ 
38 ibid. 
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Efterord 
 

Erfarenheten i Brasov och den hypnosterapi som jag genomgick ledde till en 

omvälvande utveckling i mitt dirigentskap. Med detta efterord vill jag berätta lite om 

mina erfarenheter kring hur hypnosterapin gick till, hur jag arbetade med den på egen 

hand, och vilka effekter jag upplevde att den fick.  

 Jag träffade en hypnosterapeut vid tre tillfällen i september 2018. Syftet med 

sessionerna var tudelat: jag ville få en känsla av det mentala tillstånd Rachmaninov 

kan ha upplevt, samt själv förbereda mig inför veckan med Brasovfilharmonikerna. 

Min inställning var till en början utforskande – jag var nyfiken på fenomenet, men 

hade egentligen inga förväntningar på vad som skulle komma ut av det hela. 

Vid min första träff med hypnosterapeuten fick jag lära mig att trans egentligen 

inte är någonting märkligare än att befinna sig i ett avslappnat tillstånd. Terapeuten 

berättade att vi människor befinner oss trans oftare än vi anar: så fort våra tankar 

vandrar, när vi åker tunnelbana, när vi nynnar på en melodi. I trans är vi avspända 

men samtidigt närvarande i nuet; vi ser och uppfattar vad som pågår runtomkring 

oss. Detsamma gäller när vi hypnotiseras – sinnet är klart och den hypnotiserade 

individen är fullt medveten om vad som pågår. Det är därmed omöjligt att bli 

hypnotiserad mot sin vilja. Vi berörde sedan frågor som självkänsla och 

prestationsångest. Detta gav ett fundament som vi kunde bygga vidare på vid 

kommande tillfällen.  
Under den andra sessionen fokuserade vi på Rachmaninov och hans 

pianokonsert. I ett hypnotiserat tillstånd fick jag arbeta med att hitta bilder och färger 

som fick representera Rachmaninovs musik för mitt inre öga och öra. Detta gjorde 

att jag kunde knyta an till musiken på ett djupt personligt plan. Jag upplevde en stark 

vördnad och fördjupad relation till tonsättaren och musiken, samtidigt som jag fick 

en känsla av att musiken liksom frigjordes inom mig. Hypnosterapeuten uttalade en 

rad suggestioner39, det vill säga stärkande och upplyftande påståenden, som syftade 

till att förbereda mig inför att stå framför orkestern.  
Därefter gjorde terapeuten en inspelning som jag uppmanades att lyssna på 

dagligen fram till orkesterproduktionens början, gärna även inför varje stundande 

dirigeringstillfälle. Ju mer jag lyssnade, desto större effekt skulle inspelningen 

nämligen få. Jag följde instruktionerna och lyssnade så ofta jag kunde – ofta flera 

gånger om dagen. I inspelningen etablerade terapeuten så kallade “triggers” som 

syftade till att initiera en fysiologisk reaktion: när jag knäppte händerna, eller förde 
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ihop tumme och pekfinger, skulle en känsla av inre lugn och harmoni uppstå. Dessa 

triggers skulle jag sedan kunna använda för att skapa ett inre lugn framför orkestern 

eller i andra pressade situationer. Inspelningen innehöll en rad vackra suggestioner 

och mentala bilder som syftade till att påverka mitt undermedvetna. Vi målade också 

upp ett inre, mentalt rum där det känslomässiga och mentala arbetet kunde äga rum. 
Jag lyssnade på inspelningen varje dag den kommande veckan, och kände snart 

en märkbar, rentav dramatisk, effekt. Meditationerna fick nästan genast en positiv 

inverkan på både självkänsla och humör – de kommande veckorna befann jag mig 

som i ett rus av harmoni och kärleksfull energi. Den förlamande skräck som jag 

upplevt under flera månader var som bortblåst, och ersattes med lust, nyfikenhet, och 

kanske viktigast av allt: en känsla av konstnärligt lugn. Jag var förbluffad över 

förändringen. 

Vid det tredje besöket hos terapeuten arbetade vi vidare med att stärka känslan 

av ”lugn och ro”, samt med att skapa ytterligare motivation inför den förestående 

uppgiften med orkestern. Allt detta kändes både intressant och relevant, men jag 

hade ännu inget kvitto på det faktiska resultatet för min dirigering. Jag ville dock ge 

detta en ordentlig chans nu när jag väl var igång. I mina förberedelser varvade jag 

därför självhypnosinspelningen med att studera partitur, öva gestik och planera 

repetitioner. 

Väl i Brasov visade det sig att hypnosterapin inte varit förgäves. Effekterna var 

slående. Jag kunde behålla känslan av harmoni, trots att veckan redan från början 

kantades av både praktiska och bitvis tekniska problem. Svårigheterna rubbade inte 

det inre lugn som jag hade arbetat för att bygga upp. Lugnet gjorde att jag kunde 

etablera en direkt, öppen, och glädjefylld kontakt med orkestern. Jag hade marginaler 

till att lära mig och utvecklas under veckans gång, någonting som jag i efterhand 

värderar högt. Jag kunde musicera i nuet och arbeta metodiskt. Repetitionsarbetet 

blev till och med njutbart, trots min minimala tidigare erfarenhet. Konserten blev en 

euforisk upplevelse, inte minst det stora mandomsprovet, Rachmaninovs 

pianokonsert. På vägen hem skrev jag en uppsluppen hälsning till terapeuten. Den 

hälsningen får utgöra slutet på min uppsats: 
 
 
Här kommer en liten hälsning från Bukarest! Jag reser strax hem till Stockholm 
efter en oförglömlig vecka med filharmonikerna och Rachmaninov i den 
transylvanska staden Brasov – en vecka som hade varit helt omöjlig utan din 
hjälp! Jag har aldrig känt mig så stark, så uppfylld och så buren som under 
denna vecka – trots att detta utan tvekan var det mest utmanande jag någonsin 
gjort.   
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