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Introduktion till arbetet

Mitt namn är Johan Jutterström.
Mitt kandidatexamensarbete, som ni nu kommer att ta del av, kretsar kring 
två konstyttringar. Det ena verket är ett drömspel skrivet för elva musiker 
som döpts till Feeri: en abstraktion i två delar. Det andra är min tolkning 
av uppkomsten av Feeri, men även sitt eget litterära verk, som döpts till 
ORDERN. Eftersom ORDERN är en del av det skriftliga arbete som är mitt 
kandidatexamensarbete, och snart följer, så kommer jag i detta parti skriva 
väldigt lite om det.
ORDERN är skriven så tydligt jag funnit möjligt. Övertydlighet är något som 
jag hävdar riskera döda mycket av de upplevelser som kan stå att finna i 
konstyttringar,  då  det  tar  konsten  ifrån  sina  åskådare.  En  övertydlig 
konstyttring skalar i många fall bort många möjligheter att uppfatta den på 
och då jag hävdar att åskådaren alltid är en del av konstupplevelsen och en 
väldigt vital del av konsten så som den kommer uppfattas av den samme 
(åskådaren), så kommer jag här göra mitt yttersta för att inte begå detta, 
i min mening, fatala misstag.

Jag hoppas med detta kandidatexamensarbete skapa två konstverk som kan tala 
för sig själva. Min förhoppning är att tala till mer än intellektet, att 
jag nått en kunskap och en nivå där mitt skapande går igenom även under 
denna förutsättning, det vill säga som kandidatexamensarbete. Jag önskar er 
en  upplevelse  som  är  unik,  jag  väljer  här  inte  positivt  laddade  ord, 
eftersom upplevelsen av konst ändå är en fråga om smak.
Ingen förutom jag kan ha skrivit det som ni nu kommer att läsa och höra. 
Ingen förutom vi kan framföra det jag skrivit och ni kommer att höra.
Ingen förutom ni kan uppfatta det ni nu kommer att ta del av som ni kan 
uppfatta det.
Detta är en aspekt av den omöjlighet att förstå varandra som jag hävdar 
vara konstant som även tas upp i ORDERN och Feeri, men för att inte riskera 
övertydlighet så tänker jag inte fördjupa mig mer i detta i den här texten.
Jag har sålunda döpt det samlade arbetet som är mitt kandidatexamensarbete 
till: mitt namn är Johan Jutterström. Detta är bara en titel och bör inte 
fästas någon vikt vid när man läser detta arbete.   
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Feeri: en abstraktion i två delar

Vid  årsskiftet  1901/1902  använde  sig  August  Strindberg  i  ett  av  sina 
största sceniska verk en typ av estetik som jag under arbetet med Feeri 
sökt fördjupa mig i. 
Författaren har sökt härma drömmens osammanhängande men skenbart logiska 
form. Författaren skriver själv om verket:

Tid och rum existerar icke;
på en obetydlig verklighetsbakgrund spinner inbillningen ut

 och väver nya mönster;
en blandning av minnen, upplevelser, fria påhitt,

 orimligheter och improvisationer.
 - Personerna klyvas, fördubblas, dunsta av,

 förtätas, flyta ut, samlas. 
Men ett medvetande står över alla, det är drömmarens;
 för det finns inga hemligheter, ingen konsekvens,

 inga skrupler, ingen lag.

(utdrag ur ETT DRÖMSPEL; A.Strindberg. Stockholm ALB. Bonniers Boktryckeri 1958)

Det är alltså den drömestetik som återfinns i ”ett Drömspel” jag under 
arbetet med Feeri: en abstraktion i två delar sökt fördjupa mig i. 
Det ska här tilläggas att jag aldrig sett en uppsättning av August 
Strindbergs ”ett Drömspel” utan bara har studerat de skrivna orden. Vilket 
givit mig den ytterligare friheten att helt tolka efter mina egna 
referenser. När scenanvisningen är: 

Edit 
[Börjar spela på pianot Bachs: Toccata con Fuga n:r 10.]

                      

(utdrag ur ETT DRÖMSPEL; A.Strindberg. Stockholm ALB. Bonniers Boktryckeri 1958)
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Hör jag det som jag vill att Edit ska spela (det vill säga; inte som jag 
skulle ha spelat musiken eller höra musiken, utan som jag vill att Edit ska 
spela och höra musiken).Vid alla angivelser att [musik höres] är det 
musiken jag vill ska höras som hörs. Och så vidare.
Denna  drömestetik  har  länge  tilltalat  mig.  En  annan  viktig 
inspirationskälla i arbetet med Feeri och ORDERN har varit regissören David 
Lynch, som ofta använt sig av denna estetik i sina filmer.
August Strindbergs text kommer även att reciteras i en bearbetad version 
som introduktion av Feeri: en abstraktion i två delar.  

Jag  har  under  komponerandet  av  Feeri  varit  både  pjäsförfattare  och 
kompositör.
Formen och estetiken jag har sökt efterlikna i Feeri är pjäsens eller 
möjligen filmens. Den klingande musiken fungerar under delar av verket som 
både fond, replik och skådespeleri. Men det är texturen och formen som är 
det bestående intrycket som pjäsen lämnat i min konsert.
Feeri  är  noterat  i  skrivna  noter,  grafisk  notation,  form/uttrycks- 
angivelser och ett skrivet manus.
Lika som Feeri är en konsert och en pjäs är den framarbetad genom och 
noterad i noter och manus.

(utdrag ur noter/stämma (specifik för varje musiker); Feeri: en abstraktion i två 
delar av Johan Jutterström)

[följande två sidor: manus; Feeri: en abstraktion i två delar. Manuset är 
det original som delades ut under repetitioner, stavfel ursäktas därför] 
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Skeendet kommer visserligen alltid vara klingande, men min förhoppning är 
att det stoff som egentligen utgör kärnan av konserten lyser igenom och 
påvisar  att  detta  verk  inte  står  fast  i  något  konstidiom  utan  är  en 
korsbefruktning av alla konstidiom. Jag säger alla eftersom min musik redan 
är starkt färgad av och till stora delar helt baserad på visuell och annan 
konst.

Jag gör här plats för en kort notis om min musik och dess framväxt.

Min musik och dess framväxt

Jag spelar saxofon av en slump och har under den större delen av mitt liv 
studerat ämnet musik. När jag studerat musik så har jag studerat jazzmusik. 
Detta på grund av att min far är jazzpianist och haft stort inflytande över 
min musik, speciellt under den första tiden. Mina akademiska studier i 
ämnet vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm riktades mot den abstrakta 
musik som jag under mina studier vid Södra Latins Gymnasium kommit i 
kontakt med. 
Mina tankar greppade efter en större konst och musik som trancenderar och 
uppgår i konst. Jag ville, och vill fortfarande, se mig själv som en 
konstnär som arbetade genom ljud. Som mina akademiska studier fortfor vid 
Conservatoire Nationale Supérieur de Musique et de Danse de Paris, stärktes 
även min övertygelse att jag skulle verka inom det abstrakta konstidiomet.
När jag nu skriver mitt konstnärliga kandidatexamensarbete vid Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm skriver jag det som en konstnär verksam inom den 
abstrakta konsten och inom traditionell musik. Jazzmusiken har blivit 
åsidosatt till förmån för mitt abstrakta skapande, men praktiseras 
fortfarande, inte sällan som ett vitalt inslag i mitt abstrakta skapande.

Det hantverk som det innebär att spela saxofon har jag angripit från olika 
vinklar för att hitta fler, men kanske främst andra vägar att praktisera 
detta instrument. Jag har under längre perioder sökt ett spel som innebär 
en övergripande kontroll av ljudet. Oberoendet av andra instrument och 
instrumentalister har jag värderat högt under dessa perioder. Jag önskar 
inte söka mina medmusikanter genom instrumentala kriterier eller över huvud 
taget underkasta min musik ett beroende av traditionella tillvägagångssätt 
och kuva den under föreliggande normer om hur man spelar solo eller i 
grupp. Dessa perioder har mynnat i en kunskap om att fylla ett stort 
register och teknisk färdighet att spela flerstämmighet.        

(utdrag ur solostycke för barytonsaxofon av Johan Jutterström, Paris 2009.
(Grafisk notation, där x representerar percussiva ljud i lågt register, det 
vertikala strecket betecknar förhållandet i register mellan x och det horisontella 
strecket/pilen överst. Det horisontella strecket/pilen representerar ett ljud i 
högt register)) 
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                            Åter om Feeri

Då den skrivna musiken i sig är flyktig och oexakt var arbetet kring att 
sammanställa en ensemble för framförandet av yttersta vikt. Detta var ett 
arbete som pågick parallellt med skrivandet av själva verket och är således 
en del av verket(det finns inslag som är direkt skrivna för specifika delar 
av ensemblen och specifika personer i ensemblen). I och med detta blev 
arbetet mycket homogent och många rädslor för hur musiken skulle komma att 
framföras och låta minskades. Skådespeleriet minskades även vilket trots 
min fascination av ”ett Drömspel” och dramatik, var mycket välkommet.
Min konst bygger, paradoxalt i detta fall, inte på skådespeleri utan 
genuinitet, vilket efterfrågas av mina medmusiker under framförandet av 
Feeri.
Ensemblen består av kompositörer och musiker skolade inom klassisk musik, 
jazzmusik och friimprovisation. Endast i ett fall har jag låtit slumpen och 
instrumentala kriterier välja åt mig. I detta fall gällde det den del av 
Feeri som består av ett redan skrivet stycke musik ”Voyage”.

        (utdrag ur Voyage; Johan Jutterström, Paris-Budapest 2009)

Här behövdes ett specifikt instrument. Personen som spelar detta instrument 
valdes på rekommendationer (detta är naturligtvis också oväsentligt för en 
åhörare, och min förhoppning är att ni som läser detta redan har hört 
Feeri: en abstraktion i två delar och uppfattar denna notis endast som 
kuriosa).

Text och lyrik förekommer i Feeri men, som tidigare skrivet, var det 
pjäsens formestetik och textur som intresserade mig. Två texter är skrivna 
i Feeri. Dessa texter kommer att framföras tydligt och sceniskt (som om 
lästa av en skådespelare), men inte av lojalitet mot dramatiken utan för 
att det krävdes av stycket. Dessa texter hade funnits i stycket även om det 
inte var skrivet genom pjäsestetik. 
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Text 1

Tala vi icke samma språk?
Dessvärre, ty allt annat hade underlättat.

Även om jag skulle skrika och slå.
Det samma

Text 2

Umgänget är en kuliss.
Det finns bara en gemenskap.
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Dessa texter avslutar min introduktion till arbetet och jag hänvisar nu 
till det klingande verket och ORDERN som följer.

Szigetbecse 09.04.2010
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ORDERN
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1.
”…en hjärtlig gest bringar hat i bröstet…”

Det gula ljus som faller är trött, men bildar en knapp rund scen.
På ett vit och svartrutigt golv står ett bord.
Bordet är mörkt och ådrigt, det är slitet men inte gammalt.
På bordet står föremål i vitt porslin. Det vita porslinet är färgat av kaffe 
och tobak.
Vid bordet står två stolar. Mörka och i raka men vackra former.
 
Den ena personen sitter rakt och stödjer sina underarmar med hopknäppta 
händer på det runda bordet.
Mitt emot sitter en mer ihopsjunken person, korsade ben och med en djup 
älskad men inte helt sinsär självsäkerhet utstrålas, från de båda, ett 
visst intellekt.
   
   -  Jag vet och du vet att jag kommer prata. Om vad är egentligen ganska 
      likgiltigt. Därför borde jag vara tyst. Men detta tillåts inte av   
      omständigheterna.
   -  Hur menar du?
   -  Ännu ett bevis för tystnad.
   -  Men strävan har väl också ett värde. Man måste ju älska.

Den ene dricker av sitt kaffe ur en av de koppar som står på bordet.
Den andre tänker, och visar det alldeles för uppenbart för vännens smak, 
genom att stirra rakt framför sig, snett nedåt.
En kopp höjs och frågar om påfyllning önskas. Genom detta bryts tystnaden.
Snart sitter det bara en person vid bordet.
 
Ensamheten är ovärderlig. 
 
En lätt rysning bringandes ett kortvarigt välbehag manas fram genom sinnet 
och kroppen. Scenen kring bordet är nu bakom och framför finns en kort 
andningspaus.
 
Det lät som det brukar när kaffet fyllde koppen. 
 
  -  Jag menar alltså att saker vi inte tror ska ske, kan ske. Saker som vi 
     till och med inte kan föreställa oss. Det säger jag eftersom jag   
     nyligen hävdat motsatsen, men efter ett parti tänkt över det hela och 
     kommit fram till att jag har fel.
  -  Det låter bra, det där. Men jag vet inte vad du vill att jag ska säga.
     Det här kaffet smakar inte bra.
  -  Jag tycker om det här kaffet.
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  -  Du tycker om det här kaffet för att du gärna romantiserar.
  -  Spelar det någon roll? Förresten är det inte sant.
 
…
 
- Jag skulle vilja säga att jag tycker om dig. Men senare skulle jag   
   ångra det, och den avsky jag skulle känna inför mig själv skulle snart 
   vändas mot dig. Jag skulle då hata dig under en tid tills att jag fick 

     för mig att yttra min uppskattning igen.

[En hjärtlig gest bringar hat i bröstet.
Den ända sanna vännen är en fiende som önskar dig allt ont och plågar dig 
till varje pris för sin egen, blott sin egen eller de sinas, skull. 
Där lägger jag min tillit, min kärlek och mitt hopp. Min frälsning bygger 
på detta, eller den genuina kärlek, som genom att låta sig smakas under 
icke regelbundna tillfällen så sällan att det genom just sitt hopp blivit 
min fiende, min vän och det jag älskar.
De, så kallade, öar som bildas omges av hav som ej låta sig simmas i.
Hav av det vatten i vilket vi alla ska återfödas i samförstånd. 
Den stora gemenskapen.
För detta vi bäva. 
Väljer därigenom sinnet förvridande och hjärtat förtärande ensamhet, 
långsamt tuggandes vår själ under upprepande ljud, sorg.
Sorgen som när oss, sorgen som förtär oss. 
Den kortsiktiga glädjen över ett lyckat meningsutbyte är falsk. Det finns 
ingen sanning, allt en kuliss.]
 
  -  Tack för att du inte säger det.
  -  Det är försent. Detta är verkligheten.
  -  Jag vet inte vad du begär av mig.
  -  Allt. Dessvärre.
 
Scenen som skapades av det gula ljuset uppskattas mycket högre nu, och dess 
inflytande ökar markant.
 
        

         C’est comme si tu mentais mais je ne peux rien y faire.
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2.
“...det finns ingen periferi...”

Monotona steg framåt. En gata av sten. De monotona stegen upptar allt, det 
finns ingen periferi.
Medveten om att något pågår runtomkring, oförmögen att ta del av det. Allt 
som ske kännas fjärran. Som om det sker på låtsas.
Stegen tar upp allt för stort fokus då de monotont föra framåt.
Plötsligt går de av sig själva. Ett ljud är nu allt som kan uppfattas. En 
uppenbarelse starkare än det vitaste ljus. Känslan av att det uppfyller. 
Livet ligger nu i ljudet. Nu syns ingenting. Ljudet, högt och gällt med 
sina snabba svängningar, njutbart påminna om en siren. Färsk luft andas.
Samma gata av sten syns igen, men förflyttat hundra meter framåt.
Nu ligger fokus igen på de steg som möjliggöra detta. 
Vindarna är kalla men förlåtande. 
Detta väder rena.
 
En äldre kvinna rammas. Hjärtskärande sorg!
Hade kvinnan varit bekant, eller hade de monotona rörelsernas förtrollning 
brutits och kvinnan upptäckts innan missdådet hade ett leende brustit ut.
Misstankarna om denna resa finns nära in på bröstet.
Dugget fuktar den luft som andas, väter de stenar som bevandras.
Detta väder rena.
 
Något lustigt missas och glädjen av det uteblir.
 
Ljud som ständigt omger. Hotar det vidriga lugn som stegens värld påtvinga. 
Misstankarna mot själva resan stärks i bestämdhet. Ovisshet om var den bär, 
trots kännedom om dess mål. Total vetskap, till och med.

 -  Du vet hur man hittar dit, eller hur? Uttalas med en spelad nykterhet 
     och ett lätt synat lugn.
 -  Ja. Det gör du också. Du måste se allt som det faktiskt är. Det är   
     inget konstigt med vart vi är på väg. Det vet du också.
 -   Ja. Det vet jag. Men du kan inte veta hur allt faktiskt är, och även 
     fast jag kan se allt som det förefaller så vill jag inte göra det. Jag 
     är rädd att tappa min lidelse. Inget vore mer njutbart och mer   
     plågsamt än det.
 -   Vill du att jag ska hålla med? Visst är det så, men det här är inte   
     något sådant skeende. Vi går bara från en plats till en annan. Snälla, 
     måste allt verkligen ta dessa proportioner? Det känns så forcerat.
 -   Det är inte forcerat för mig. Det här är så det är för mig. Det är    
     allt annat som känns forcerat.
 -   Då kanske vi ska vara tysta som du föreslog tidigare. Nu när vi   
     befinner oss under omständigheter som tillåter?

…

Den ene snubblar lätt och den andre låtsas inte om det. Det finns bara kyla 
mellan de två nu. De är de bästa vänner.

Monotona steg framåt. En gata av sten.
Detta väder rena.
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   3.
”…i bunkern råder ljuv musik…”

Ett torn som syns från fjärran, för det växer fram ur en hög kulle. Inget 
vackert går att hitta i detta torn även om man skulle försöka för det är 
platt och dödfött. Tornet måste bort. Men tornets hjärta är rent. Därför 
gör det inget att tornet står kvar.
Runt detta torn finns ett stängsel målat i mörkgrönt och angripet av rost. 
Stängslet som genom sitt förfall påbörjat sin förvandling till naturen har 
aldrig varit vackrare och mer respektingivande.
Ja. Stängslet är en del av naturen. Det är även de stolpar av betong som 
håller det uppe. 
Stängslet är en vän som kärleksfullt men bestämt talar om att man inte får 
passera.
Stängslet mynnar ut i en port. Porten är grönmålad även den och angripen av 
rost. Aldrig har rost blandats sig med grön färg på detta sätt, och 
samtidigt så är det precis det som rost alltid gör. Denna port kommer stå 
kvar medan vi förgås. Det är som sig bör och det är bra.

Den ene vänder sig leende om till den andre medan den samme låser upp en 
dörr av vitt stål. Leendet är varmt och antar ett den andre personen är 
förväntansfull. Visst är det också så, men det får inte nå upp till ytan. 
Dessvärre.
I mitten av den nedre delen av dörren står en bula in. I denna bula har 
färgen lossnat och blankt stål går att urskilda fläckvis.
  -  Vad?
  -  Nu är vi framme! Leendet kvarstår.
  -  Är det med dessa ord som du bryter den tystnad som du föreslog?
Leendet dör men munnen har fastnat i denna grimas. Det ser löjligt ut    
men det är ju som det brukar vara med den saken.
  -  Vad?
De båda går in. Väggarna håller på att lossna och det doftar mögel.
Det finns en dörr till. De båda passerar även den.

Under tornet, inuti kullen finns en plats där man inte ser. På denna plats 
lyssnar man. I bunkern råder ljuv musik.
Genom två små smutsiga fönster kommer ett ljus som är få förunnat. Detta 
ljus är inspiration och ångestens grå.
Ljuset är vitt, inte gult och kallt, inte varmt.
Här finns det möjligheter och även fast det finns ljud som ständigt omger 
så råder här en tystnad och andakt.

Greppet som hållit kring hjärnbarken likt ett spädbarns hand och greppat 
den så hårt att blodet måst rusa för att passera så det sticker, släpper nu 
en aning och den ene börjar leva upp.
  -  Det verkar som om vi ännu inte befinner oss på samma plats.
  -  Nej. Det verkar inte så.
  -  Ändå kan jag inte stilla det som nu satts i rörelse. Detta kommer    
     antagligen att sluta i katastrof. 
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- Jag vet. Jag kan inte heller hjälpa dig, så katastrofen tycks      
     oundviklig. Men man vet aldrig. 
  -  Allt vi förmår göra här och nu leder ju till samma plats ändå, så det
     spelar väl inte heller någon roll.

…

  -  Det är kanske dags att vi tar tag i det som förestår oss.
  -  Ja. Vi har mycket att göra.
 
…

Personerna skiljs utanför dörren till bunkern.
Den ene beger sig hemåt. I hemmet står en gammal orgel. 
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  4.
”…i hemmet står en gammal orgel…”

[Gällande änglar 
–dessa ljus som bringa ordning, förorsakar njutning och genom sitt blotta 
varande berättigar allt är en tröst och ett hinder, ljuvare än livet självt 
då de smeka ens själ med en greppbar verklighet som ingjuta värme. Ju 
klarare och trubbigare en tanke projekteras genom detta glas.]

En person sitter framför en gammal orgel av trä. Ryggtavlan belyses av ett 
kallt vinterljus som kommer från ett fönster bakom. Nacken är rak.
Händerna är utsträckta över tangenterna, utsträckta armar, men inget ljud.
De båda pekfingrarna trycker ned varsin tangent och fötterna börjar trampa.
Luft strömmar igenom instrumentet som knakar som om det vore ospelat och 
åldrigt. 
De båda tonerna börjar klinga. Tonerna når sin styrka och ljuder genom 
rummet.
Fötterna slutar trampa. Luften strömmar svagare och svagare genom 
instrumentet och tonerna dör ut.
Tystnad.
Personen sitter stilla en lång stund. Pekfingrarna trycker ned samma 
tangenter igen och fötterna börjar trampa.
Luft strömmar genom instrumentet och tonerna börjar klinga.
De två tonerna som strömmar genom rummet är fysiska ting. Dessa ting 
färdas.
Fötterna slutar trampa. Förväntande att tonerna ska vara kvar, det finns 
ingen stans att ta vägen, fönstret är stängt och vitmålade väggar hålla dem 
fånge. Tonerna dör ut.
Personen vars ryggtavla belyses av den kalla vintersolen flyttar sina 
fingrar och låter som hänga över två andra tangenter.
Tystnad.
Tangenterna trycks ned av pekfingrarna.
Tystnad.
Personen lyfter fingrarna från tangenterna och attackerar nu de två 
tidigare tangenterna som för att överraska dem. Aggressivt trycks dessa 
tangenter ned igen. Fötterna trampar snabbt och hårt och tonerna klingar 
starkare än tidigare.
Tangenterna släpps upp genom att händerna rycks upp i höjd med den raka 
nacken.
Personen lutar sig bakåt och låter sig överströmmas av tonerna.
Fötterna trampar inte.
Tonerna dröjer kvar. Förväntansfullt och njutande lutar personen bakåt. 
Ingen rörelse och ändå vibrerar luften. Tonerna dröjer kvar.
Kroppen som sitter framför orgeln spänns i rädsla och glädje.
Tonerna försvagas och börjar dö.
Desperat börjar personen trampa men detta tycks påskynda tonernas döende 
och snart ljuder bara luften som strömmar genom instrumentet.
Personen slutar trampa och tystnad sänker sig över rummet.

K>M<=> x M

Personen öppnar munnen för att tala.
Tystnad.
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Munnen stängs och två tangenter trycks ned på orgeln. Fötterna trampar 
inte.
Personen reser sig upp och vänder sig mot dörren för att gå. Står så länge.
Personen går ut genom dörren.

…

I rummet står en gammal orgel av trä. En person kommer in och sätter sig 
framför den. Ryggtavlan belyses av ett kallt vinterljus som kommer från ett 
fönster rakt bakom. Nacken är rak.
Händerna är utsträckta över tangenterna, med nästan helt utsträckta armar. 
Två tangenter trycks ned och fötterna börjar trampa.
Luft strömmar igenom instrumentet och de båda tonerna börjar klinga.
Fötterna slutar trampa. Luften strömmar svagare och svagare genom 
instrumentet och tonerna dör ut.
Personen sänker sitt huvud och sjunker ihop framför den gamla orgeln.
Tystnad.
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5.
”…vi lever i en dröm…”

En samling personer samlas i en sal. Ett sorl fyller salen. Det är högt 
till tak. Salen är kall och sten golv, vägg och tak gör att ljudet studsar 
och ökar i styrka.
Alla samlade är högtidligt klädda. 
Salen är rund och går likt en cylinder högt upp. Väggen är till hälften 
klädd i böcker. Några av de samlade, de som inte har någon att socialisera 
med, strosar lätt runt rummets vägg och bläddrar i böcker vars titlar 
intressera dem. För att nå till de kategoriserade böcker som här finnas går 
man i trappor upp till nivåer längs den bokbeklädda väggen.
Detta är en mycket bra plats att hålla detta möte, det är alla överens om, 
och även fast det inte är nödvändigt så är de som socialiserar och de som 
läser tacksamma att det är så. 
Sorlet tystnar, och rummets karaktär ändras. Detta var oväntat och högst 
olyckligt. Personer på andra nivåer tittar över sina bokryggar ner på de 
socialiserande under dem. Vissa lägger förhoppningsfullt undan sina böcker, 
men inser snabbt sin förhastning, tittar sig om för att försäkra sig om att 
ingen såg detta och tar sedan upp sina böcker igen. Somliga låtsas inte om 
sitt misstag, somliga ler lite åt sin iver för att ta kontroll över den 
pinsamma situationen.
Alla personer börjar åter tala, några först sedan fler och fler. Sorlet 
återvänder till salen. Det är inte någon som inte välkomnar detta men 
eftersom allt för många trevliga leenden och passande nickar tröttar ut 
läppar och nacke, tar en person nu till orda. Högtidlig och inte uppsluppen 
som var möjligt under sorlet. Alla tystnar. Någonting måste göras och valet 
som ska ske kommer påverka många. Denna samling är av yttersta vikt.
Både salen och samlingen ändrar nu karaktär. Detta är en allvarlig 
tillställning.
 
  -  Vi vet alla varför vi är här, mina vänner, om jag så får tillägga.
Samlingen rör sig inte längre, utan alla har funnit sin plats. Det 
finns inget störande moment. 
- Vi har nu ett tillfälle att upprätthålla en viss ordning, och jag    
   uppmanar alla att ta detta på stort allvar när vi nu äntligen lyckats 
   samlas. Det ryktas att vi är produkten av ett större medvetande.

     För oss här spelar det väl inte någon större roll, men detta   
     ifrågasätter våra åstadkommanden och även våra tillkortakommanden. 
     Vi står inför ett val och måste välja. Men valet är långt från   
     självklart. 
     Vi kan tvätta allt från oss och våra föregångare, inga orättvisor har 
     någonsin skett inga misslyckanden kommer någonsin att ske, men ingen  
     har någonsin och kommer heller aldrig upptäcka något och vi har   
     ingenting åstadkommit.
     Behåller vi våra upptäckter och åstadkommanden så behåller vi vår och 
     våra föregångares orättvisor och misslyckanden.
     Som det verkar har vi följaktligen något att vinna och förlora av både 
     förnekelse och välkomnande. Ja. Som jag ser det så måste vi väga 
     åstadkommandena mot tillkortakommandena.
En annan person reser sig.
- Bör vi inte alls debattera om detta medvetandes existens? Jag kräver 

     en överläggning!
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Anföraren ser inte på talaren när den samme reciterar.
- I min mening finns inget fruktsamt att hämta av det, även om vi hade 

     exakt vetskap i detta ärende. Vi har inget annat val en att bestämma 
     hur vi ska ställa oss till ryktena, sanna eller osanna. Jag ser detta 
     som en ynnest. Genom dessa rykten har vi getts en möjlighet men också 
     ett ansvar. Någon annan?  
Anföraren ser ut över samlingen för att leta någon annan intressantare 
person ur samlingen som vill resa sig och tala.   
Personen sätter sig igen och syns inte mer till.
- Om vi ser det som något att välkomna är vi alltså handligslösa och kan 
   inte stå till svars för något. Världen som vi känner den är inte vår 
   att förfoga över och allt, gott eller ont, sker utan vår kontroll.

     Om så är fallet föreligger en risk att allt spinner ur kontroll och   
     jag föreslår om vi väljer den vägen att ladda detta medvetande med en 
     moral och ett system, helt efter vårt diktat, eftersom det ju inte 
     behöver följa någon oss vetlig logik. 
Fortsätter anföraren då ingen reser sig för att tala.
  -  Väljer vi å andra sidan förnekelsen så har vi våra åstadkommanden att 
     stoltsera med. Varandet riskerar att tappa sin mening och risken finns 
     att personer kommer falla av. Vi måste därför skapa en större mening, 
     officiellt välkomna detta större medvetande eller nå ett meningsfullt 
     varande genom våra egna medel. Eftersom förnimmelsen av det oändliga i 
     människan står att finna vill jag inte kalla detta en omöjlighet. Men 
     då har vi fortfarande problemet med gemenskapen att tampas med.

  -  K>M<=> x M
 utropas från en person som vill förbli anonym och därför inte gör sig till 
känna genom att resa sig och stå till svars .

Stora delar av sammanslutningen brister ut i skratt.
- Även om så vore fallet är det väl inte väsentligt. 

Säger den ständigt allvarlige anföraren. Låt oss komma vidare i den riktiga 
frågeställningen.
  -  Jag lämnar härmed ordet öppet.
  -  Jag personligen gillar inte tanken på att vara oförmögen att skapa min 
     egen tillvaro. Ryktena ska dementeras! Jag styr min egen tillvaro och 
     ingen annan!
Reser sig en person för att få sin mening sagd. 
Ur en annan del av rummet reser sig en person, och det nyss talade inlägget 
glöms bort lika fort som det gjorts. Den förre talaren sätter sig igen.
- Det finns ett tredje alternativ. Ett alternativ där allt står oss att 
   vinna. Anta att vi skulle vara produkten av en dröm. Ingen skulle 
   styra oss, eftersom det inte går att påverka sina drömmar. Därigenom 
   skulle alla våra åstadkommanden fortfarande tillhöra oss. 

     Ingenting skulle vara verkligt och alla våra företaganden skulle ju   
     vara ett undermedvetandes nycker. Detta lyfter bördan av våra 
     tillkortakommanden från våra axlar, eftersom vi ändå agerar blind 
     efter en sovandes diktat. Gemenskapen tillfaller oss även den eftersom 
     vi alla står under denna större makt.
     Men detta är en makt som vi fritt kan råda över. Logiken i vårt 
     handlande faller på oss att diktera efter fritt påhitt här och nu, 
     eftersom ingen kan ifrågasätt logiken hos en dröm. 
     Vi lever i en dröm! Det finns ingen logik!  
Delar av den samling som besitter salen faller in i de sista utropen med 
vilka talaren avslutat och understrykigt potensen och riktigheten i sitt 
föreslag, och brister lustfyllt ut i ett repetitivt sjungande.
  -  Vi lever i en dröm! Det finns ingen logik!
Samlingen kommer i otakt med varandra och ett tredje sorl sveper över 
salen.
  -  Tystnad! 
Det var anföraren som nu lugnade samlingen.
- Det tycks mig som om vår förra talare har en eller flera poänger i   
   sitt förslag. Detta tredje alternativ möjliggör faktiskt det omöjliga 
   att helt ta åt oss äran av det vi lyckats med utan att stå till svars 
   för våra misslyckanden.
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En person reser sig.
- Är detta verkligen önskvärt? Det tar ju ifrån oss privilegiet att på 

     riktigt välja hur vi vill leva våra liv! Allt kommer falla i menlöshet 
     om vi tar ifrån oss själva allt ansvar!
Anföraren ser strängt på talaren
  -  Sitt! 
Tonen lugnas. Anföraren talar lent till talaren som inte sätter sig utan 
envist står framför anföraren.
  -  Vi har alla samlats här för att hitta en lösning på ett problem av   
     största vikt! Nu har vi verkligen närmat oss en lösning som kan   
     innebära möjligheten att frigöra oss alla från lidande. Hur kan du  
     önska oss alla, även dig, detta uppenbarligen helt onödiga, 
anföraren sträcker sin hand mot den förre talaren som för att visa upp 
denna och understryka riktigheten i dess uttalande, 
     lidande?
- Utan detta lidande finns heller ingen glädje att finna! Utan   

     misslyckanden inga lyckanden och utan sanning ingen dröm! Vi skulle om 
     detta förslag antogs fördöma oss själva till ett känslolöst varande!
     Vi skulle försjunka en oändlig berusning. Sovandes utan att någonsin  
     vakna. 
     Visst skulle vi leva i en dröm! Oförmögna att agera! Tvungna att se   
     på!
En, denna gång, större del av samlingen faller in i de sista utropen.
  -  Vi lever i en dröm! Oförmögna att agera! Tvungna att se på!
Talaren försöker överrösta samlingen med att påvisa hur denna inte menade 
detta som något positivt.
Samlingen låter sig inte överröstas och talaren sätter sig förtvivlad.
Anföraren ser på talaren medan denne sätter sig och ler medan händerna 
sträcks upp som för att dirigera samlingen.
Ingen ifrågasätter att den inte var anförarens skarpsinne som givit dem 
detta tredje alternativ. 
  -  Alla för det tredje alternativet?
Anföraren ställer denna fråga mer som ett bekräftande. Samlingen har ännu 
inte lugnats och slutar inte sjunga

- Vi lever i en dröm! Oförmögna att agera! Tvungna att se på!

Nära på hela samlingen sjunger nu och de som inte gör det lämnar lokalen, 
eller ler medhållande.
Striden är över.
Allt är vunnet. Allt är förlorat.
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Av KMH önskade tillägg

Den 5e maj 2010 framfördes Feeri: en abstraktion i två delar på Glenn 
Miller Café i Stockholm av en ensemble bestående av Alexander Zethson, 
Andreas Backer, Andreas Hiroui Larsson, Daniel Karlsson, Eve Risser, 
Fredrik Ljungkvist, Johan Jutterström, Linda Oláh, Simon Drappier, Sofia 
Jernberg och Yuko Oshima, som efter ett intensivt arbete lyckades få 
ljudande de texturer, melodier och texter som stycket består av, på det 
mest fantastiska sätt.

Arbetet var logistiskt och estetiskt ett stort företag, då det innefattade
musiker bosatta i både Sverige och Frankrike, och en ensemblen som aldrig 
tidigare spelat tillsammans. Dessa faktorer hade naturligtvis förutsetts, 
men bör ändå kanske nämnas. Stycket repades med full ensemble under två 
heldagar. Första dagen gicks formen igenom och en större förståelse för 
stycket i helhet etablerades. Andra dagen diskuterades detaljer och den 
specifika texturen sattes på plats. Innan dessa repdagar hade stycket 
repats med framförallt den svenska delen av ensemblen, av logistiska skäl, 
och enskilda samtal hade förts med personer ur ensemblen.  
På inrådan av min handledare Sten Sandell som även fanns på plats under 
konserten ritades/skrevs även ett grafiskt partitur av musiken för att 
underlätta formförståelse och för mig för att få en större överblick av 
stycket. Detta underlättade arbetet mycket.

(Grafiskt partitur; Feeri, Johan Jutterström 2010)
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Som kompositör/författare/bandledare av Feeri: en abstraktion i två delar 
är jag i största mening nöjd och stolt. 

Det fanns vissa detaljer som missades från min sida och en oförmögenhet 
att, gällande vissa partier/passager, via ord och noter förmedla min vision 
till ensemblen i helhet. Denna kritik riktas helt och hållet mot mig själv, 
vilket jag är tacksam för, då jag lärt mig mycket om komposition och att 
agera bandledare genom detta arbete. 
Musiken spelades in via en Zoom H4 och två Octava-mikrofoner live på Glenn 
Miller Café. Det var alltså mestadels rummet och ljudet i rummet som 
spelades in. Detta blev mycket lyckat tack vare en hänsynsfull publik och 
en extremt begåvad ensemble. Blåsinstrument och sång hamnade en aning i 
förgrunden av inspelningen. Detta berodde på placering av mikrofoner men 
hade inte med de medel som fanns att tillgå kunnat undvikas.

Att göra konserten på Glenn Miller Café var ett medvetet val från min sida 
då musiken utsattes för en verklighet den inte hade mött om den framförts i 
någon KMH-lokal. Här mötte Feeri en riktig publik som inte hade överseende 
med att detta var en examenskonsert av en KMH-student och följaktligen inte 
refererade till KMH eller hade tryggheten att veta att KMH gick i god för 
att detta var ”bra” och skolad musik även fast den var abstrakt. En 
speciell stämning skapades även mellan publik och ensemble eftersom Glenn 
Miller Café är en så liten lokal. Detta var första gången en ensemble på 11 
personer spelade på Glenn Miller Café.    
Feeri: en abstraktion i två delar, mitt hittills största projekt och mitt 
första utstuderade försök att skapa konst i två parallella idiom, mottogs 
med värme både från ensemblen och från publiken.

Förtydliggörande av ”Introduktion av arbetet”

Som jag skrivit i Introduktion till arbetet så skrevs Feeri som en pjäs och 
en konsert samtidigt. Jag har alltså studerat uppbyggandet av pjäsen, 
specifikt August Strindbergs ”ett Drömspel”, sökt efterlikna den och, utan 
givna referenser (hur Feeri skrevs nämndes aldrig innan, under eller efter 
konserten), försökt ge publiken en upplevelse som om de skulle sett en pjäs 
genom ett rent klingade framförande. Hur själva skrivandet rent praktiskt 
gick till gestaltas abstrakt i ORDERN där jag genom samma drömestetik tagit 
upp de viktigaste stunderna i skrivandet av Feeri. Att denna gestaltning 
tog samma drömestetik som Feeri gjordes för att få hela arbetet homogent 
och värdigt. Mer om detta under Förtydliggörande av ORDERN. 
Valet av ensemble var även en vital del av skrivandet. Som skrivs i min 
korta notis om min musik och dess framväxt så försöker jag ta så lite 
hänsyn till instrumentala kriterier som möjligt. Ensemblen bygger alltså på 
musiker inte instrumentalister. Därför är instrumenteringen i detta fall, 
trots sin särart, ganska oväsentlig. 3xröst, 2xträblås, trumset, 
percussion, kontrabas, synth, piano och elektronik/gitarr ska i min mening 
bytas ut mot: Andreas Backer, Linda Oláh, Sofia Jernberg, Fredrik 
Ljungkvist, Johan Jutterström, Andreas Hiroui Larsson, Yuko Oshima, Simon 
Drappier, Alexander Zethson, Eve Risser och Daniel Karlsson.
Det är viktigt att här igen notera att jag alltså genom sammansättningen av 
ensemblen och skrivandet av Feeri efterfrågat 11 musikers personliga 
estetik. Jag har i denna bemärkelse inte sökt efterlikna pjäsen där 
ensemblen är skådespelare som ska gestalta fiktiva personer andra än sig 
själva. Ensemblen ”spelar” sig själv, eller snarare, ensemblen är sig själv 
och Feeri är skriven så att den framlyfter de verkliga personerna i 
ensemblens särart.    
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             Förtydliggörande av ”ORDERN”

Jag har, dessvärre, ombetts försöka förklara ORDERN och dess samband med 
Feeri. 
ORDERN och Feeri hör ihop på fler sätt och på olika nivåer. De skrevs under 
samma period och innehåller samma tydliga estetik. Båda är skrivna som 
pjäser, drömspel till och med, och man kan anta att ORDERN och Feeri är 
samma verk som tagit form genom två olika hantverk. Det finns tydliga 
referenser i de båda verken till varandra. Frasen ”Vi lever i en dröm. 
Oförmögna att agera. Tvungna att se på” återkommer i båda verken. 
Dessutom sägs ”Umgänget är en kuliss. Det finns bara en gemenskap” i Feeri, 
vilket är en omskriven version av ORDERNs ”…Hav av det vatten i vilket vi 
alla ska återfödas i samförstånd. Den stora gemenskapen/…/ Den kortsiktiga 
glädjen av en meningsutbyte är falsk. Det finns ingen sanning, allt är en 
kuliss”. Dessa samband hade, i min mening, varit helt uppenbara för den 
person som hört Feeri, men eftersom ingen representant från KMH fanns på 
plats under min examenskonsert så har jag nu förklarat. 
ORDERN är även, kanske fram för allt, en abstrakt beskrivning av hur 
skrivandet av Feeri gick till. En dagbokförteckning av arbetet om man så 
vill. Att denna beskrivning/dagbokförteckning gjordes på detta 
okonventionella sätt bottnar i att jag ville göra ett homogent arbete som, 
skrivet under ”Introduktion till arbetet”, talar till mer än intellektet. 
Jag har inte heller tidigare gett en utförlig förklaring till ORDERN och 
förhållande till Feeri eftersom jag inte ville riskera att vara övertydlig 
och därigenom döda den konstnärliga potensen och styrkan i arbetet. Jag har 
på grund av det valt att förklara detta under ”Av KMH önskade tillägg” i 
slutet av arbetet. Denna förklaring kommer alltså, förhoppningsvis, läsas 
efter att man läst ORDERN och hört Feeri: en abstraktion i två delar.

Konkretisering

För att förklara varför jag som examensarbete/konsert vid mitt sista år på 
kandidatutbildningen vid KMH valt att skriva ett drömspel för 11 musiker 
med nästan bara en abstrakt text som förklaring kommer jag nu försöka 
fördjupa mig i och utveckla det som tidigare tagits upp under ”Min musik 
och dess framväxt”.
Som nämnt under ”Min musik och dess framväxt” så har jag under den större 
delen av mitt liv studerat musik. Jag nämner även att jag under mina år vid 
Södra Latins Gymnasium kommit i kontakt med abstrakt musik vilket jag också 
gjorde. Min musik har utvecklats från jazzmusik successivt mot abstrakt 
musik liksom musiken jag lyssnat på. Mot slutet av mina studier vid Södra 
Latins Gymnasium började jag även uppskatta skriven musik och folkmusik av 
olika slag från olika delar av världen. Mitt musikaliska spektrum breddades 
alltså till något större än bara romantisering av en genre. 
Jag har alltid varit fascinerad av litteratur. Jag har läst och skrivit 
lika länge som jag spelat musik. Följaktligen var det naturligt för mig att 
under mitt första utstuderade försök till att skapa konst i två parallella 
idiom arbeta med musik och litteratur och i förlängningen av litteratur 
dramatik. 
Jag har sen jag först kom i kontakt med David Lynchs estetik förundrats 
över och njutit av dess styrka och otroliga skärpa. Som åskådare har jag 
uppskattat drömestetiken han föreslår. Jag har länge känt en samhörighet 
med det drömska i hans verk, men samtidigt har Atlanten skilt hans estetik 
från mig på ett sätt som gjort det omöjligt för mig att själv söka använda 
mig av denna estetik. Det amerikanska i hans filmer har helt enkelt 
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påbjudit mig att acceptera rollen som åskådare. Vilket jag verkligen har 
uppskattat.
Sen upptäckte jag, i förstadiet till arbetet med mitt examensarbete, August 
Strindberg ”ett Drömspel”, som på ett äldre skandinaviskt vis visade upp en 
annan drömestetik som jag, inte kände större samhörighet med, men kände en 
möjlighet att bli direkt inspirerad av. Jag slogs av den potens, det 
språkbruk och djupet i de texturer som bildades i den text, replik och 
handling som jag tog del av. Efter detta tog det praktiska arbetet med 
Feeri: en abstraktion i två delar och ORDERN, vid.

Jag vill inte här påstå att varken Feeri eller ORDERN har någon direkt 
koppling med David Lynch eller August Strindberg. Jag vill inte heller 
påstå att det är något annat än vad åskådaren uppfattar det som. Det enda 
jag kan hoppas på är att ha bidragit, om än så lite, till konsten som jag 
menar är det som gör människan unik.           
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