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Jag vill rikta ett stort tack till min handledare, Mats Larsson Gothe, för
många fina diskussioner och mycket stöd.

Inledning
Jag vill börja med att understryka att detta inte är en vetenskaplig
undersökning. Jag försöker heller inte slå fast några sanningar då mycket av
det som kommer att tas upp handlar om högst subjektiva upplevelser. Min
förhoppning är dock att väcka tankar om detta ämne till liv och därav
möjliggöra en större medvetenhet om våra roller i det konstnärliga arbetet.
Jag vill också nämna att detta arbete var mycket utmanande för mig att
sammanställa då jag gång på gång insåg att mina argument var bristfälliga
eller motsägelsefulla. Men av samma anledning har det dessutom varit
mycket lärorikt. Jag ber därför läsaren att ta hänsyn till att detta är just en
reflekterande text och att våra mänskliga tankar är dynamiska precis som
oss själva.
Många av de tankar och argument som jag lägger fram i denna text är
relaterade till mina egna erfarenheter som kompositör, trumpetare och
dirigent. Jag har i många år spelat i orkester och är därför van vid att i
stunden tolka och realisera en notbild. Sedan 2010 är jag dessutom dirigent
för Immanuel Brass i Stockholm. Dessa erfarenheter har även hjälpt mig
mycket i mitt kompositoriska arbete eftersom jag lättare kunnat förutse och
förebygga problem som kan uppstå vid repetition.

I denna text vill jag behandla en tankegång som för mig blivit alltmer
påtaglig under de senare åren av mina kompositionsstudier och något av ett
ledsagande motto:
Som tonsättare fascineras jag över ögonblicken då musiken blir
självständig. Då den i mötet och samarbetet med musiker förvandlas från
någonting abstrakt jag dittills kunnat kontrollera till någonting konkret jag
ej alltid rår över. När musiken är en sammanslagning av tonsättarens och
musikerns/interpretens tankar kan den ibland få en egen vilja.
Att musik kan vara självständig och ha en egen vilja kanske inte skall tolkas
bokstavligt men jag tycker det kan vara en passande bild för att beskriva de
vibrationer som sätts igång inom oss när vi upplever musik. När jag
komponerar kan jag t ex känna att musiken vill någonstans. Den försöker
dra med mig i en viss riktning och jag kan välja om jag vill följa den eller
inte. I själva verket handlar det förmodligen om att jag vill någonstans men
stannar upp för att reflektera över det beslutet. Jag för ett resonemang med
mig själv där den ena parten av mig själv kan kallas för musikens advokat.
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Det finns andra frågor som kan tyda på att musiken går igenom en
mognadsfas och jag inte alltid kan styra över den. För vad händer egentligen
med det musikaliska konstverket när det ska realiseras av någon annan? Är
det samma konstverk som när det spelades förra året av en helt annan
ensemble eller spelades in på skiva för 10 år sedan? Och vems konstverk är
det egentligen? Att komponera musik blir som att uppfostra ett barn som
sedan ger sig ut i världen på egen hand, frånkopplad från föräldrarnas
kontroll, för att då komma i kontakt med andra kreativa tankar och kanske
anta nya oväntade former. Därför brinner jag mycket för att jobba med
andra konstnärer och interpreter. Kompositionsarbetet är inte klart när jag
lämnar in noterna utan från den stunden börjar verket istället anta en djupare
dimension och mening som för mig blir det essentiella i hela arbetet.
Det finns många möjligheter idag att skapa musik och ljudkonst av hög
kvalitet helt på egen hand genom elektroniska medel, och med sofistikerad
programvara. För mig är det dock någonting som går förlorat då. Jag skulle
nämligen då agera både som kompositör och interpret på samma gång och
jag tycker det finns en energi av ett annat slag i konsten när den kräver en
prestation av en annan interpret för att bli till. Avsaknaden av denna energi
kan göra att jag t ex inte känner samma högtidlighet och vördnad i
konsertsituationen. Det är denna energi och vad den gör med konstverket
som jag vill behandla i detta arbete.
Jag vill dock förtydliga att jag inte menar på någon skillnad i
konstnärligt värde mellan olika former av musik. Denna text är endast en
observation och identifiering av skillnader, inte för och nackdelar, mellan
olika verktyg och tillvägagångssätt. Jag försöker klargöra för mig själv,
egenskaperna av det fenomen som får mig att vilja fortsätta komponera i ett
noterat medium.
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Tre perspektiv
Jag vill här föreslå ett scenario med tre möjliga positioner från vilka vi
skulle kunna uppleva musik på olika sätt: Tonsättare, Interpret och
Åhörare. Det kan röra sig om tre olika individer eller att en individ innehar
flera positioner samtidigt. Jag vill också titta på vilka konsekvenser som kan
uppstå för de olika positionerna och hur dessa skulle kunna vara avgörande
för vilken uppfattning vi bildar oss om ett och samma skeende.
Varje position kan sägas vara unik. Tonsättaren kan löpa risk att bli låst
eller i alla fall påverkad av sina erfarenheter från det kompositoriska arbetet
och har även möjligheten att under framförandet jämföra med sitt egna,
eventuella ”facit”. Interpreten (t ex dirigenten, musikern, dansaren) borde
företrädelsevis vara närvarande i nuet eftersom det är i nuet som
interpretation sker. Därför är det även rimligt att anta att hen (han/hon)
heller inte inte råd att tänka motstridiga musikaliska tankar eller möjlighet
att uppleva musiken som tredje person (d v s åhörare) under själva
framförandet. Följdaktligen blir det också svårt för interpreten att skapa sig
en objektiv uppfattning eftersom hen måste ge något av sig själv i
framförandet.
Den viktigaste skillnaden mellan parterna i detta scenario
skulle vara att tonsättaren och interpreten kan särskilja sina roller och
identifiera sina respektive beslut i musiken. Åhöraren däremot, som inte är
eller varit aktiv i själva realiseringen av musiken, skulle få den musikaliska
upplevelsen som en paketleverans, dvs åhöraren skulle inte ha möjlighet att
särskilja tonsättarens och musikerns musikaliska tankar utan höra resultatet
av två (eller fler) konstnärers samarbete. Ändå riktas uppmärksamheten ofta
på endast en av dem. Jag har upplevt att det i nyskrivna verk ofta råder total
centrering på tonsättaren medan det i äldre musik pratas mer om själva
uppförandet. Det senare kanske inte är så märkligt då det redan finns mycket
sagt och skrivet om t ex Brahms och Beethoven. Men jag vill ändå belysa att
det även där handlar om en sammanfogning av två olika prestationer som
skapat den upplevda musiken.
För mig är åhöraren, dvs mottagaren, livsviktig därför att jag har en önskan
om att den musik jag skriver ska ge upphov till någonting. Det behöver inte
vara en omvälvande eller för den delen positiv reaktion men det faktum att
en kommunikation har uppstått och att musiken har gjort påverkan ger den
en existensiell mening. Men en åhörare kan även vara mer eller mindre
mottaglig för det den hör och det är någonting jag inte kan påverka. Graden
av mottaglighet kan dessutom ha oanade konsekvenser för vad som faktiskt
når fram till åhöraren vilket gör att vi kan uppleva olika saker när vi hör
samma musik flera gånger.
Hos den som spelar musik kan vi även se hur musiken som konstverk kan få
nya dimensioner och andra sinnliga minnesbilder. Förutom tankar om hur
musiken låter så kan en musiker även tala om hur den känns att spela.
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Konstverket kan därför innefatta inte bara om det som hörs utan även om
vad som känns (jag pratar alltså inte om ljudvågor som i o f s också är
kännbara och ej heller om musikens emotionella budskap utan om den
fysiska prestationen hos musikerna). Detsamma gäller för notbilden, den
abstrakta koden vi använder för att kommunicera och instruera, vilket
adderar en visuell upplevelse av stycket. Detta skall inte förväxlas med den
visuella aspekten av ett framförande, d v s vad som händer på scenen. Bägge
kan dock tillhöra helheten av konstverket. Det skall inte heller förväxlas
med notbildens statiska tillstånd i egenskap av det skrivna ”verket”. Att
återskapa noter till musik, vill jag påstå, är inte detsamma som att bara läsa
noter, på liknande sätt som högläsning inte är samma procedur som att läsa
tyst för sig själv. Den visuella informationen behandlas olika och får olika
betydelser i det upplevda nuet.
Hur vi upplever musik är ofta även starkt kopplat till våra referenser och
tidigare erfarenheter. Dessa erfarenheter kan skapa förväntningar hos en
åhörare och är därför ett kraftfullt verktyg för tonsättaren och interpreten
att kommunicera. Om alla tre parter har vitt skilda erfarenheter och
referensramar kan det förvisso uppstå komplikationer i att förstå varandra
men det kan även leda till de mest starka musikaliska möten.
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Hur låter jag
Förhållandet till det förflutna
För några år sedan skrev jag ett stycke för solokornett och brassband till
Stanley Westh och Concord Brassband i Köpenhamn. Det var en beställning
till orkesterns 50-års jubileum och konserten spelades upp i Danmarks radio
P2 varifrån jag hörde framförandet. Tyvärr fick jag däremot aldrig någon
inspelning och stycket föll därför i glömska för mig. Detta var ca sex år
sedan och fem av dem har jag sedan dess spenderat på heltidsstudier i
komposition. Jag har lärt mig mycket och utvecklats i mitt musikaliska
uttryck.
Nyligen kom stycket på tal igen då Stanley Westh ville inkludera det på sin
nya solo-cd, ”Hard work”. Jag bad då om att få en inspelning vilket jag fick.
Jag satte mig för att lyssna på musik som jag inte hört på sex år och det slog
mig hur annorlunda den verkade och hur distanserad jag var till den. Jag
kände helt enkelt inte igen mig själv. Jag hade utvecklats från den jag var
när jag skrev musiken och kunde inte längre identifiera mig med den. Skulle
jag fått samma uppdrag idag skulle jag inte ha kunnat skriva på samma sätt
som jag gjorde då. Jag kan såklart även idag göra ändringar om jag skulle
vilja, men det skulle då bli reviderat av dagens Joel Engström och inte den
Joel som skrev stycket till att börja med. Det intressanta är dock att musiken
förblir densamma. Men dess upphovsman finns inte längre kvar på samma
sätt. Detta får mig att tänka att musiken nu står för sig själv. Att jag som
upphovsman inte längre ”äger” musiken eller upphovet (menat på ett
metafysiskt plan, jag äger såklart rättigheter så länge jag inte säljer dem till
en förläggare) eftersom den personen inte längre finns.
Man kan också tänka sig följande; om någon närmar sig mig idag och
ifrågasätter de beslut jag tog för sex år sedan (t ex ”Hur tänkte du här?”)
skulle jag med stor sannolikhet inte kunna svara på frågan. Delvis därför att
jag glömt bort den kompositoriska arbetsprocessen efter så lång tid men
även därför att jag kanske inte själv förstår mitt svunna resonemang och min
musikaliska intention. Kanske ligger musiken så långt bort från där jag idag
befinner mig att jag finner det svårt att stå upp för den. Står jag som
tonsättare alltid till svars för musik jag gjort för länge sedan? Naturligtvis
måste man som människa stå för sina gärningar men det känns ändå som en
intressant frågeställning när det gäller konst och synen på konstnärer. Har en
tonsättare rätt att ”avsäga” sig ett tidigare verk som hen inte längre kan stå
för? Ingen skulle nog egentligen vilja ta bort sitt namn från verket av rent
ekonomiska skäl men det finns nog många som avstår från att visa upp
gamla, inaktuella verk eller som rodnar lite när ett stycke från en naiv
ungdom framförs. Men de verken är trots allt också minnen och alltid en del
av en själv och ens ursprung.
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En personlig röst
Just frågan ”hur låter jag?” sägs ofta utgöra hela essensen i en
kompositionsutbildning. Det är ett sökande efter en personlig röst och
musikaliskt uttryck där vi testar våra gränser och ställs inför nya
utmaningar, ett sökande som kanske aldrig kommer att ta slut. En viktig
definition av samma fråga är också ”vad vill jag åstadkomma?” och ”hur
går jag tillväga?”. Detta kan vara ett avgörande ställningstagande i t ex
valet om att jobba med andra interpreter eller med en dator.
”Sökandet efter en personlig röst” skall dock inte tolkas som ”Jakten på
originalitet”. Originalitet har, för mig, inget egenvärde. Jag tror starkt på
att ingen musik kan skapas ur intet. Ingen kompositör eller improvisatör
kan, enligt min mening, påvisa att deras musik är totalt fri från
konventionella uttryck eller redan beprövade metoder. Man kan se det som
att den musik som vi bär inom oss är en sammansättning av alla de
musikaliska intryck och erfarenheter som vi tagit till oss i livet. När vi sedan
komponerar eller improviserar är det som att öppna en ventil och låta denna
musik sippra ut (även om man ibland måste klämma ut den likt det allra
sista i tandkrämstuben). Sedan genomgår den musiken en noggrann
filtrering och granskning där vi väljer ut de fragment som tilltalar oss
och/eller fyller den funktion vi eftersträvar. Denna filtrering kan ske på två
plan, ett medvetet och ett omedvetet. Den medvetna filtreringen sker genom
att väga två redan formulerade förslag mot varandra och välja bort det ena.
Den omedvetna sker långt tidigare och är också mycket grövre. Musiken
filtreras redan innan den uttrycks i skrift, spel eller sång och kan ses som
vårt undermedvetnas första utkast innan den skickas iväg till den andra,
medvetna filtreringen. I och med detta inre och yttre ställningstagande
kommer den musik jag själv skriver att onekligen bära fragment och
egenskaper likt den musik jag själv uppskattar att lyssna på, dvs mina
influenser. Det som gör denna musik till just min är att den kompott av
influenser jag bär på och hur jag tolkar den är unik och att det fortfarande är
mitt ställningstagande som format slutresultatet. Med detta synsätt vill jag
alltså påstå att originalitet inte kan vara vara ett självändamål eftersom den
är oundviklig så länge man är ärlig mot sig själv i sitt komponerande, dvs att
man alltid skriver det som känns rätt.
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Hur låter vi
Evig eller för evigt flyktig?
Till skillnad från andra konstformer som t ex bildkonst och formgivning så
har musik, precis som film och, till viss del, poesi, den komplexa
utmaningen att den är beroende av ett tidsförlopp för att bli till. Därför kan
man säga att musik kräver en närvaro i det absoluta nuet. Det betyder även
att ljuden, med andra ord konstverket, varje gång måste återproduceras för
att kunna betraktas och höras och när vi nu talar om levande människor som
genomför denna återproduktion kan vi iaktta att det är omöjligt att finna två
helt identiska genomföranden p g a den mänskliga faktorn. Musiken skulle
få olika egenskaper och karaktärer vid varje tillfälle och skulle därav leva
sitt egna liv. Om vi nu stramar åt detta argument och ponerar att en musiker
var kapabel till att återproducera exakt till 100 procent samma resultat varje
gång så är det fortfarande nyproducerade ljudvågor vi hör och därmed, rent
fysikt, inte samma konstverk. Detta gäller för alla former av musikaliska
framföranden och när vi hör inspelad musik från en högtalare är det just
detta som sker. Skillnaden är att en människa inte är statisk, ej heller
programmerbar eller automatisk. Det krävs en prestation, en insats av en
tredje part och en kommunikation mellan denna och tonsättaren för att
förmedla musiken till åhöraren.
Prestationen i sig och kanske även den blottande situationen av en människa
som ger av sig själv i stunden tror jag också gör oss som publik mer
mottaglig för den musik som spelas. Jag upplever det som en mycket
grundläggande mänsklig reaktion att vi vill vara delaktiga i det som sker. I t
ex många afrikanska länder är det en självklarhet att vara med i musiken när
den sker, med sång, dans eller instrument. Att ställa sig utanför som
åskådare och skapa en barriär mellan artist och publik är kanske ett typiskt
västerländskt koncept. Man kan på samma gång argumentera att denna
deltagarinstinkt och den karismatiska energin från en artist till viss del gör
oss döva för hur det verkligen låter. Att vi bryr oss mer om det sociala
samspelet än om själva musiken.

Musikens egen vilja
Jag vill påstå att en kompositör inte är allvetande ens om sin egen musik.
Detta är en del av den romantiserade och mytomspunna bilden av en
konstnär, ensam på sin kammare utförande underverk av nästan magisk
natur. Ingen förstår hur det kan gå till när hen skapar; det är en hemlig
dialog med det utommänskliga. En kompositör är inte, i mina ögon,
allvetande och allstyrande. Mer om detta i kapitlet Hinder för
kommunikation.
Om detta är sant, hos vem ligger då ”äganderätten” till
musiken och dess uppkomst? Om en musiker tar ett beslut om någonting
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som jag i noterna lämnat ospecificerat medan en annan musiker skulle göra
annorlunda, vem har då mer ”rätt”? Detta är en kritisk punkt därför att den
visar på musiken som ett socialt fenomen; musikens realisering blir en
kombination av tonsättarens och interpretens tankar. Jag kan inte längre
kräva ensamrätt på uppkomsten av det ljudande (att jag skapat det helt
själv).
Ibland kan det hända att musiken får en egen vilja och till och
med bryter sig loss från notbilden. De musikaliska aktörerna lyder då oftast
den viljan och kan som följd av detta bli inspirerade till egna beslut. Det kan
handla om avvikelser från notbilden gällande t ex dynamik, tempo eller
karaktär. Helt outtalat och spontant kan musiken alltså när som helst byta
riktning utan att det råder den minsta förvirring eller oro hos musikerna om
vad som sker. Alla sveps med av musikens inneboende gravitation. Notera
väl att det inte handlar om att spela fel eller misstolka notbilden utan att den
pågående realiseringen och det ljudande resultatet har lockat fram det
kompositoriska hos interpreten. Som tonsättare eller dirigent kan man välja
att motverka eller uppmuntra detta. Kanske ger avvikelserna ett ”bättre”
resultat än det som faktiskt står skrivet i notpapperet vilket i så fall styrker
det påstående att tonsättaren inte är allvetande och därför innehar rätten att
ändra tidigare beslut.
Personligen skriver jag musik för att få nya lärdomar, inte för att predika.
Jag vill skapa dialog istället för monolog.
Här känner jag dock ett behov att understryka rollerna i denna dialog. En
intressant situation uppstår nämligen om parterna är oense om huruvida den
spontant uppkomna avvikelsen faktiskt ger ett bättre resultat än originalet.
För jag vill inte mena på att tonsättaren inte skulle ha full mandat att
bestämma över sin egen musik; tonsättaren bör rimligtvis (åtminstone vid
uruppföranden) få det sista ordet. Däremot så är parterna beroende av
varandra för att musiken ska bli till. Det måste alltid vara någon som
skriver, någon som spelar och förhoppningsvis någon som lyssnar. Det
viktiga, för mig, är att inte anse hela konstverket som fullbordat förrän
samarbetet har skett men skulle rollerna börja byta plats med varandra
uppstår lätt konflikter.

Kaos och sammanfattning
Som upphovsman/kvinna är det heller inte möjligt att helt kontrollera alla
aspekter av musiken vid varje framförande (t ex det akustiska rummet och
de inneboende ljuden däri, egenheter i just den instrumentmodellen). Vi får
heller inte glömma den mänskliga faktorn som alltid finns närvarande hos
alla parter och att den tillsammans med alla andra okontrollerbara
parametrar skapar ett visst mått av slump i varje framförande. Om man
sedan väljer att tolka detta slumpelement som en del av konstverket, på
samma sätt som man kan tolka det levande utställningsrummet i rörelse som
en del av tavlans konstverk, så blir hela konsertsalen och alla som vistas där
även upphovsmakare. Alla blir alltså delaktiga i realiseringen av den
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konstnärliga upplevelsen och är det inte just upplevelsen som kan sägas
utgöra hela konstverket? För vad vore konst utan en mottagare? Jag har
svårt att acceptera att konsten i sig skulle vara ett självändamål utan anser
att det viktiga är vad vi kommunicerar till varandra. Konsten borde finnas
till för människan och inte tvärtom.
Men detta är endast ett sätt att se på det hela. I musik som inte kräver en
andra hands exekutör (t ex tape-musik) ser den ljudande realiseringen
annorlunda ut. Där kan tonsättaren ha full kontroll över resultatet och vara
försäkrad om att få samma resultat vid varje framförande. Jag bortser då
från det akustiska rummet vilket såklart alltid kan spela vissa trick men även
här har tonsättaren större möjligheter att göra pareringar för att uppnå önskat
resultat än i akustisk musik. Musiken kan då sägas ha en mer direkt
koppling till tonsättaren i form av ”så här låter jag” istället för ”så här låter
vi”.
Ett band som spelar in en cd-skiva genomför i högsta grad en kollektiv
realisering men den färdiga produkten förblir statisk. Samma resultat varje
gång den spelas. Vi återupplever alltså samma realisering gång på gång och
skapar inte musiken på nytt. Och vem är egentligen exekutör i fallet?
Personen som trycker på play eller bandet som spelade in skivan. Ponera att
skivan spelades in för länge sedan och bandmedlemmarna inte längre
känner att de kan stå för de val de gjorde då, står de då idag som
upphovsmän även till den nya realiseringen?
Jag tror det är viktigt att särskilja tankesättet, ”hur låter jag” med ”hur låter
vi”. Alltför starka försök att åstadkomma jag när situationen egentligen
kallar på vi kan leda till frustration och försämrar den konstnärliga
prestationen hos alla parter. Detta leder oss raskt in på nästa del i detta
resonemang.
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Hinder för kommunikation
Här vill jag belysa relationen mellan tonsättare och musiker idag och ge den
en historisk kontext. En relation som tyvärr inte alltid är smärtfri.
Jag möter ofta kritiska åsikter och historier om negativa erfarenheter
gällande projekt för ny musik som inkluderar att jobba med en levande
ensemble. Ofta handlar det om en avsaknad av djupare, ömsesidig förståelse
för varandras situation och en icke uppfylld förväntan hos tonsättaren. Det
finns fortfarande idag en barriär av fördomar och förutfattade meningar
mellan musiker och tonsättare som blir till ett hinder för kommunikation och
möjligheten att skapa ett gemensamt konstverk.

En blick bakåt
Andra världskriget blev en vändpunkt i konstmusikens historia. I
efterkrigstiden fanns en stark vilja att fjärma sig från all musik förankrad i
den romantiska traditionen eftersom den gav en unken eftersmak av
fascismens närvaro. Man ville börja om på nytt genom att skapa en helt ny
konst efter helt nya premisser och lägga det gamla bakom sig. Alla blickar
riktades framåt. Detta, kombinerat med popens och rockens inträde i
samhällets vardagskultur och dess erövring av den kommersiella och
folkliga musikscenen, skapade en stor klyfta mellan konstmusiken och
samhället.
Att vara tonsättare samtidigt som man var aktiv musiker blev senare något
som ofta nedvärderades av andra tonsättare under 60-, 70- och 80-talen.
Tanken var att man löpte risk att bli för låst och förankrad i instrumentens
idiomatik och att det inte var den rätta vägen för den moderna konstmusiken
att följa då man ansåg att gränser hela tiden måste tänjas. Man kunde bli
anklagad för att närma sig komponerandet från ett alltför pragmantiskt
perspektiv sett ur repetitionssituationen och att komponera i ett idiom som
redan är känt hos musikerna. Detta är intressant att jämföra med den
omvända situationen innan kriget då det var mycket vanligt för alla ledande
tonsättare att dirigera och/eller spela sin egen musik (t ex Mahler, Sibelius,
Stravinskij).
Notationen fick också en annan roll och betydelse i o m detta. Ända sedan
dess uppkomst och fram till denna punkt var noter endast ett pragmatiskt
verktyg för att hjälpa och främja kommunikationen mellan tonsättare och
interpret. Nu fick partituret en allt större vikt i det konstnärliga arbetet och i
många fall kunde det argumenteras att partituret utgjorde hela konstverket.
För vissa tonsättare (som t ex Xenakis, vars kompositoriska arbete låg nära
aknutet till hans arkitekturella) blev framförandet, den musikaliska
realisationen, endast sekundär. Då måste vi dock ta ställning till om det
verkligen handlar om musikalisk konst eller om någonting annat.
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Som jag ser det så är modernismens och avantgardismens tid förbi. Dock
planterades under denna tid många fördomar om moderna tonsättare.
Fördomar som lever kvar än idag om en slags elitism, om hur den nutida
konstmusiken idag är beskaffad, att den skulle vara frånkopplad från
musikaliska uttryck och om tonsättarens principiella vägran till
konventionella lösningar.

Vid repetitionen
Som tonsättare av ny musik är det av yttersta vikt att skapa förtroende hos
de musiker vi jobbar med. Det måste uppstå konsensus om vad som skall
åstadkommas och här verkar det som att många tonsättare idag har problem.
Jag har upplevt framförallt två vanliga scenarion: Tonsättaren misslyckas
med att ge direkta svar och snirklar sig istället runt den ställda frågan för att
till slut svara på någonting annat, eller att tonsättaren helt enkelt pratar över
huvudet på alla andra. Grundfelet i bägge fallen är att vi som tonsättare
glömmer hur det är att vara interpret, vilka utmaningar man som musiker
möter och vilka frågor man behöver svar på. Om vi inte kan förklara och
framförallt motivera våra beslut så kan vi omöjligt skapa ett förtroende hos
musikerna att villigt och engagerat genomföra det vi efterfrågar. Istället
riskerar vi att späda på de redan existerande fördomarna. Till skillnad från
en dator så är inte en mänsklig interpret en slav under tonsättarens vilja (se
kapitlet Hur låter vi). Vi skriver inte för instrument utan för människor.
Hur aktivt tonsättaren måste arbeta med kommunikationen till
interpreten under själva repetitionen beror ofta på ensemblen i fråga och
deras tidigare erfarenheter. För det bör nämnas att förmågan att läsa ut
tonsättarens tankar enbart ur noterna är en lång mognadsprocess hos
interpreten och kräver ofta många års erfarenhet för att uppnå. Ju mindre
erfarenhet en interpret har av ny musik desto större är förmodligen
sannolikheten att hen upplever en osäkerhet och förvillelse den nya
notbilden. Då är det extra viktigt att som tonsättare eller dirigent skapa en
stark tillit genom att själv presentera en tydlig uppfattning om musikens idé.
I projekt som involverar stora institutioner (t ex skolor eller orkestrar) kan
det uppstå ett tungt motstånd av byråkratisk eller organisatorisk/logistisk
natur. Dessa samarbetsprojekt tenderar att ha en mycket begränsad
repetitionstid vilket gör det svårt för musiken att sjunka in hos alla
inblandade och för kommunikationen mellan tonsättare och interpret att slå
rot. När allting sker för snabbt och produktionerna avlöser varandra är det
lätt att falla in i en skadlig bekvämlighet. Musiken blir till endast noter som
skall betas av och det finns inte rum för eftertanke. Man missar chansen att
hitta den riktiga musikaliska skatten som gömmer sig bakom notgallret och
endast står skrivet i noterna med osynligt bläck.
Det kan också vara mycket svårt för en ensam musiker i en
stor orkester att greppa och uppleva helheten av det ljudande resultatet. I ett
verk som t ex Ligetis Lontano överskrider antalet medverkande musiker
över 100 st. Var och en har en egen självständig stämma att ansvara för i en
skiftande kanon och klustertextur (exempel följer på nästa sida) och som
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utomstående åhörare upplevs musiken som en enda dynamisk klangkropp.
Sittandes inne i orkestern, dock, har man av naturliga skäl sin egen stämma i
centrum och alla andra ljudkällor diffuserade runtomkring sig. Vissa sitter
närmre och andra längre bort. Man upplever alltså musiken ur ett något
annorlunda perspektiv och därav en något annorlunda musik. Musik som i
det här fallet kan vara svårare att greppa eftersom verket cirkulerar kring
den enhetliga klangkroppen. Det vanliga misstaget här, anser jag, är att dra
slutsatsen att den dimension av musiken som orkestermusikern upplever inte
är en del av ”det riktiga” verket. Tvärtom så utgör den en av de
fundamentala byggstenarna i konstverket och är en fantastiskt unik
upplevelse och uppgift, vigd åt just den interpreten. Ingen annan upplever
musiken på samma sätt som den som sitter just på den stolen och spelar just
den stämman.
I klustermusik (som jag tycker är ett bra exempel) har alla sin
givna plats och om någon skulle falla bort skapas ett märkbart hål i
frekvensbanden. Det handlar om att ta sin roll och agera den, att med sin
enskilda stämma vilja förmedla någonting till åhöraren.
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Utdrag ur Lontano (1967) av György Ligeti
13

Romantiseringen och myten om tonsättaren
Titlarna ”tonsättare”, ”kompositör” och även ”dirigent” bär på en mycket
tung historia. En vanlig reaktion som jag själv mött många gånger när jag
berättar att jag studerar komposition är att folk blir fascinerade och nästan
förvånade, som om de trodde att den yrkeskategorin tillhörde det förflutna.
Jag tror även att det finns stora problem med den automatiska geniförklaring
som ibland tillfaller en kompositör. Mystiken kring tonsättaren som växt
fram ur romantikens era blir ett onödigt hinder för kommunikationen mellan
tonsättare, musiker och publik. Jag vill än en gång påstå att en tonsättare
inte är allvetande om sin egen musik och sitter inte alltid på hela sanningen.
Faktum är att orden, ”Jag vet inte”, mer än sällan blir svaret på frågor ställda
om min musik. Nu menar jag inte att jag inte vet vad jag sysslar med när jag
skriver musik. Allt som jag vet hur jag vill att det ska framföras finns redan
noterat. Resten har jag antingen inte hunnit reflektera över eller avsiktligt
lämnat öppet.
Dessutom pågår det en aktiv romantisering av hela den klassiska
musikvärlden hos agenter, arrangörer och producenter, ämnad för
massmedial marknadsföring. En artistkultur där vi ofta ser män i frack,
kvinnor i vackra klänningar, framtidslovande underbarn och legendariska
maestrogestalter. Allt detta skapar starka konnotationer till orden
”tonsättare”, ”solist” och ”dirigent” och lyfter upp dem på piedestaler långt
ovanför alla andra täckta i ett moln av mystik. Det försvårar uppdraget att
bibehålla kommunikationen mellan tonsättare, interpret och publik om vi tar
för givet att vi inte ska förstå varrandra.
Att skriva musik är en kapacitet som jag tror att alla musikintresserade har
mer eller mindre. Det handlar bara om att lära sig odla den färdigheten och
finna verktygen (och tålamodet) att resonera kring, experimentera med och
strukturera sina musikaliska tankar. Sällan (om någonsin) handlar
komposition om fullständiga musikaliska visioner sända från ovan i ett
geniknäpp.
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Egna erfarenheter
”Det positiva bruset”- ett musikdrama i tre delar
När detta arbete skrivs är vi i full gång med repetitionerna av ett
kortoperaprojekt som heter ”Det positiva bruset”. Detta är resultatet av ett
samarbete mellan KMH, STDH (Stockholms dramatiska högskola) och
Operahögskolan. Fyra olika team har tillsatts med librettister från STDH,
kompositörer från KMH och regissörer/scenografer från Operahögskolan för
att skapa fyra korta kammaroperor på ca 20 minuter vardera (varav ”Det
positiva bruset” är en av dem). Dessa kommer att framföras i slutet av maj
på Operahögskolan av musiker och dirigenter från KMH och sångare från
Operahögskolan.
Operaformatet är sådant beskaffat att…
… sång och musik, handling och text och allt det visuella är
funktioner för att ett drama skall bli ett verkligt musikaliskt
drama.1
Text/handling, musik och scenografi utgör alltså tillsammans det stora
dramat. Ingen av komponenterna kan ensam berätta hela dramat utan att det
förvandlas från opera till antingen teater eller konsertmusik. För mig har
detta projekt varit ett praktexempel på kollektiv realisering och en stor
inspiration till denna text. Alla är beroende av varandra och det vi upplever i
slutändan är en sammanslagning av flera människors kreativa prestationer.
Personligen upplevde jag någonting helt nytt när jag arbetade med musiken
för denna kortopera. Aldrig förr har jag upplevt ett sådant flöde och driv i
kompositionsprocessen. Jag tror detta huvudsakligen beror på två saker. När
ett libretto stod klart fanns redan mycket information att utvinna. Dramats
form fanns där på ett övergripande plan och karaktärer och
sinnesstämningar (affekter), vars existens var högst nödvändiga för dramats
kraft, kunde identifieras. Den andra anledningen var att jag nu tillät mig
placera mig själv som individ längre bort ifrån musiken. Eftersom musiken
nu inte var tvungen eller ens menad att stå för sig själv minskade pressen
och rädslan för att den skulle utsättas för noggrann granskning, och att alla
detaljer skulle få en direkt koppling till mig och mina konstnärliga
”visioner”. Jag identifierar mig fortfarande helt och hållet med musiken och
ser den som en del av min konstnärliga röst men jag kunde nu vara mindre
självkritisk och hänvisa till musikens funktionella betydelse i dramat.
Kanske var det just att jag själv inte behövde skapa hela dramat utan endast
1

Hans Gefors: Operans dubbla tidsförlopp. Musikdramaturgin i bilradiooperan ”Själens
rening genom lek och skoj”. Doktorsavhandling från Lunds Universitet (2011). Se även
Carl Dahlhaus: Vom Musikdrama zur Litteraturoper (1989).

15

komplettera och instrumentera det som gjorde mig mer frisläppt och
förvandlade komponerandet till en nöjsam lek.
Känslan av att inte ensam behöva vara direkt kopplad och/eller direkt
ansvarig för den slutgiltiga produktionen gav mig andrum och möjlighet att
distansera mig något från det jag gör, vilket kändes som en nyttig
erfarenhet. Detta kan göra mig mer öppen i möten och samarbeten med
musiker.
Jag vill dra parallellen till operan och musikdramatiken och påstå att samma
villkor som gäller där om kollektiv realisering även kan gälla för
konsertmusiken (som annars menas ska kunna stå för sig själv). För att
kommunikation skall uppstå krävs det någonting mer utöver musiken på
notpapperet. Det krävs ett ”libretto”, i detta fall en tolkning hos mottagaren.
Jag pratar inte om att skapa programmusik utan helt enkelt om musik.
Medan opera är en sammansättning av musik, text och spektakel för att
skapa ett drama så kan noter, interpretation (dvs realisation) och
mottagarens tolkning skapa musik. Enligt detta resonemang blir det därför
omöjligt för notbilden att utgöra hela den musikaliska upplevelsen därför att
tonsättaren inte bär på all information och alla komponenter.

Anonyma tips
”I think of Death”
Ett väldigt konkret exempel på hur musiken kan bära iväg utanför notbilden
(se Hur låter vi?) med ett gynnsamt resultat hände under en konsert i januari
detta år. Jag hade skrivit ett stycke för manskör, marimba och kontrabas
som framfördes i Reaktorhallen R1 i Stockholm till en dikt av Lucia Stavros
med titeln ”I think of Death”. Musiken bestod huvudsakligen av en djup
baslinje, unisont i 2:a basar och kontrabas, i förgrunden som
ackompanjerades av en ”quasi falsetto/sotto voce” textur i bakgrunden. Min
tanke var att bakgrundstexturen skulle kännas kall men len, d v s, rakt
(senza vibrato), stilla (calmo) och något svävande (sospeso). Den stora
utmaningen låg bl a i intonation men framförallt den utdragna tiden som
detta skulle pågå. Om det kan ha legat till grund för vad som hände har jag
inget svar på men kanske blev musiken i sig trött och kallade på förändring.
Plötsligt blommar en av första tenorerna ut i full klang och en
av fraserna i bakgrundstexturen reser sig i prakt för att sedan sjunka tillbaka
till de andra. Tonerna ringde ut i salen och gav mig en insikt om att texturen
inte var död och kall utan full av instängt och undertryckt liv. Inget av detta
fanns alltså angivet i noterna och jag kunde omöjligt ha förutsett denna
händelse. Jag fattade starkt tycke för resultatet och har nu ändrat i notbilden
i förhoppning om att kunna återskapa samma avvikelse.
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Utdrag ur ”I think of Death” (2011). Frasen i första tenoren reste sig ur massan.

Den mänskliga faktorn
Det har även hänt att jag ändrat i mina noter efter att det skett en tillfällig
felspelning hos en musiker vilket gett ett resultat jag blivit mer förtjust i.
Som t ex i detta exempel från stycket ”Procession 2.1” för blåsorkester där
fagotten blev osäker på takten och missade sin insats vilket gav det nedan,
nu noterade, resultatet.
Det omvända är naturligtvis också sant. Jag kan göra misstag i min notation,
att tecken faller bort eller att toner blir feltransponerade t ex, och att när jag
sedan upptäcker dessa missar inser att de faktiskt gagnar den färdiga
musiken, snarare än stjälper.
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Ur ”Procession 2.1” för blåsorkester. Fg var först noterad att spela samma rytm som
trb 1+2 och b.kl. men blev osäker och missade sin insats på ungefär detta vis.

Att slå rot
Vikten av längsta möjliga repetitionstid, har jag insett, är mycket stor. Inte
för att hinna få alla noter på plats utan för att den nya musiken och det nya
uttrycket ska kunna sjunka in och fortplanta sig. Majoriteten av människor
idag är inte vana att höra ny musik för orkester, kammarensemble eller
elektroakustik av den enkla anledningen att det inte är en del av vår
vardagskultur. Vår typiskt västerländska musikaliska uppväxt består av rock
och pop (inklusive alla dess förgreningar), och det klassiska arvet från
barock till senromantiken. Det är alltså musik vi känner väl till och ett
uttryck som ligger oss nära. Därför krävs heller inte lika lång
instuderingsperiod för att realisera denna musik eftersom det är ett arbete
som pågått hela livet. Det blir då en felaktig bedömning att förvänta sig att
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ny musik skall kunna instuderas inom samma tidsramar. Jag tror att vi ofta
gör felet att leta efter beröringspunkter mellan den nya och den gamla
musiken. Inte för att de inte existerar, det nya föds ofta ur det gamla, men vi
borde lägga vår energi på att upptäcka det okända och outforskade istället
för att förargas av avsaknaden, eller glädjas åt förekomsten av kopplingarna
till det gamla och välkända.
De mest givande resultaten och inspirerande reaktionerna jag
mött har varit i projekt med amatörensembler som spenderat kanske så
mycket som 6-12 månaders verksamhet, med repetitioner en gång i veckan
och eventuellt ett par heltidshelger, på att studera in min musik. Som följd
av att de i egenskap av amatörorkester behöver längre tid på sig att öva så
har även den metamusikaliska kommunikationen, dvs det som inte står i
noterna, fått längre tid att sjunka in.
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Sammanfattning
Det är omöjligt att i dessa resonemang, som är högst reflekterande, undvika
subjektiva synsätt. Jag är fullt medveten om att vi inte kan konstituera
mycket som sanning men jag vill delge mina tankar om detta i förhoppning
om att inspirera till vidare samarbeten och utbyten konstnärer emellan. Jag
önskar berika kommunikationsvägarna till betraktaren och åhöraren.
Jag vill peka på vikten av insikten att när vi jobbar med andra musiker,
dirigenter, formgivare, dansare, skådespelare och regissörer så jobbar vi
med människor som alla har sin egna unika kreativa förmåga. Alla har sin
roll och är oumbärliga för att realisera konsten.
Jag vill också ifrågasätta uppfattningen om att det musikaliska konstverket
till fullo ligger i det noterade och/eller i huvudet på tonsättaren. Är det idén
om musiken eller den musikaliska upplevelsen som är konstverket? Är
musik verkligen musik om den inte spelas?
Om svaret då är nej så blir följande slutsats oundviklig. Som
tonsättare, vilket i detta fall betyder författare till en notbild, skriver jag
alltså inte musik eftersom det är först senare och tillsammans med en
interpret som det uppstår musik. Jag skriver musikmanuskript. Notbilden är
endast en instruktion, en ritning för hur vi kan skapa ett ljudande konstverk.
Jag kan som tonsättare alltså endast ge instruktioner till någon annan och
därefter iakta hur samma instruktion oundvikligen skapar nya resultat vid
varje realisering. Det är detta som kan kallas för att musiken får ett eget liv,
därför att den inte är statisk och konstant, utan momental och flyktig. Den
berättar olika saker vid varje framförande
När ett band spelar en låt, skriven och producerad av en annan
artist kallas det för att man gör en cover. Men finns det verkligen ett
original? Originalversionen, eller uruppförandet, om man så vill, är endast
en tolkning av en musikalisk idé eller ett musikmanuskript och andra
musiker skulle kunna göra en annan tolkning. Ändå kallar vi det för samma
låt fast vi egentligen talar om samma platoniska idé om musiken, och låten
blir inte verklighet förrän den spelas. Alltså blir även orginalet en cover
eftersom kompositören, när det begav sig lämnade rollen som kompositör
och blev interpret.
Hur man identifierar sig själv som konstnär och vad man vill med sin
kreativa verksamhet avgör ställningstagandet vid situationer då ens beslut
och motiv ifrågasätts eller utmanas. Jag själv kan tycka att en plats där
musikrealisering (alltså inte skrivandet av musikmanuskriptet) blir ett socialt
och kollektivt fenomen känns mycket mer intressant och exotiskt i vår tid.
Musik ses ofta redan som ett socialt medium men i den formen att vi alla är
åhörare, oftast till inspelad, ”statisk” musik.
Jag vill uppleva när musik blir till och vara en del av den
processen tillsammans med andra. Jag blir då själv en utövare av musik. I t
ex ett rockband är den kollektiva realiseringen mer eller mindre en
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självklarhet; basisten har t ex med sig ett par riff och visar för resten av
medlemmarna och gemensamt formar de låten till en helhet. Jag anser mig
fortfarande vara medlem i ”bandet” men mitt instrument råkar vara just
komposition.
Joel Engström, KKnvk, KDM
18/5 2012
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