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Titel: Den musikaliska tystnaden, Interpretation av ”6 kleine Klavierstücke” utifrån 
aspekter av tystnad 

Title in English: The musical silence, Interpretation of “6 kleine Klavierstücke” based 
on aspects of silence 

Syftet med uppsatsen är att studera den musikaliska tystnadens olika skepnader och 
betydelsen som tystnaden kan ha för musikalisk gestaltning. ”6 kleine Klavierstücke” av 
Arnold Schönberg interpreteras utifrån musikaliska aspekter av tystnad. Metoden föran-
kras i relevant litteratur som berör musikalisk tystnad och baserat på detta görs interpre-
tationsarbetet. Resultatet är indelat i två huvudkategorier. Dessa är ”Den yttre tystna-
den” samt ”Den inre tystnaden”. I ”Den yttre tystnaden” ingår tystnaden innan och efter 
verket samt tystnaden mellan satserna. Här diskuteras tankar kring tystnadernas längd 
och karaktär samt hur kroppsspråk påverkar effekten av tystnaden. I ”Den inre tystna-
den” ingår tystnad mellan fraser, tystnad inom fraser samt fragmentering och dynamik. 
Här diskuteras sammanhanget kring de olika tystnaderna, huruvida de uppfattas som 
tystnader eller ej och att klanger i en svag dynamik kan anses innehålla vissa element av 
tystnad. Studien visar exempel på tystnadens olika roller och funktioner i musik och hur 
de kan användas i den musikaliska gestaltningen. 

Sökord: Schönberg, interpretation, paus, dynamik 
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INLEDNING 
‘For musicians, silence is the soil into which we have to plant music; we must nour-
ish the soil, make sure it’s of good quality so that our seeds will take root.’ 

Så säger pianisten Stephen Hough i en intervju med Carlos Gardels (2016) och jag hål-
ler med. Hough menar att det är viktigt för musiker att hitta element av tystnad i sitt liv 
eftersom det vi livnär oss på (ekonomiskt och/eller emotionellt) i stort sett går ut på att 
bryta tystnaden. Tystnad, om det skulle definieras som avsaknaden av människoskapta 
ljud är idag svårt att hitta. Musik spelas i alla affärer, gatorna ljuder av motorljud och 
även ute på fält och i skogar kan man höra ljudet av flygplan eller vindkraftverk. För att 
hitta tystnad måste du vara beredd att leta aktivt. Idén om att studera tystnad väcktes hos 
mig för flera år sen tack vare filmen “Lola Versus” från 2012 av Daryl Wein. Det är en 
humoristisk och något banal kärleksfilm där huvudpersonen Lola försöker avsluta sin 
doktorsavhandling mitt i en emotionellt turbulent livssituation. Ämnet för doktorsav-
handlingen är just tystnad, eller snarare avsaknaden av tystnad i populärkulturen. När 
jag såg filmen för första gången fastnade jag för detta ämne och när det blev dags för 
mig att skriva mitt självständiga arbete var jag intresserad av att undersöka just tystna-
den i relation till klassisk musik.  

Överlag skulle jag säga att tystnad är något jag känner mig splittrad inför. Som så 
många andra känner jag mig ofta obekväm i den. Detta både i samtal med andra, där jag 
gärna fyller ut tystnaden med utfyllnadsljud men också på scen. Jag vill gärna korta ner 
utskrivna pauser och jag har väldigt svårt att ta god tid på mig mellan satser. Jag inbillar 
mig att publiken sitter och väntar otåligt på att få höra ljud igen, att tystnaden är obe-
kväm både för mig och dem. Just därför att den är så obekväm och ovan är tystnaden 
också intressant. I och med denna uppsats hoppas jag kunna hitta verktyg för att an-
vända tystnaden till min och musikens fördel, snarare än att bara längta efter det ögon-
blick då ljudet tar vid. 

Denna uppsats utgår från Arnold Schönbergs “6 kleine Klavierstücke” (6 små piano-
stycken), opus 19 för solopiano. Jag framförde verket på Musikhögskolan vid Örebro 
Universitet under hösten 2018 och märkte då att musiken innehåller många utmanande 
och intressanta element av tystnad. Jag vill därför utforska detta verk på ett djupare plan 
utifrån ett urval av den litteratur som finns skriven inom området. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med uppsatsen är att studera den musikaliska tystnadens olika skepnader och 
betydelsen som tystnaden kan ha för musikalisk gestaltning. 

 

Frågeställning 

Hur kan Arnold Schönbergs “6 kleine Klavierstücke” interpreteras och framföras utifrån 
musikaliska aspekter av tystnad? 
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BAKGRUND 

Tystnad som begrepp 

Tystnad är det vi människor instinktivt uppfattar som avsaknaden av ljud. Tystnaden 
kan inte liknas vid ljud då vi inte kan mäta den med rent auditiva verktyg såsom klang-
färg eller ljudstyrka. Tystnaden kan ställas i kontrast mot vitt brus, som kombinerar alla 
frekvenser av ljud. Att höra vitt brus är att höra allt ljud, att höra tystnad är att höra 
inget ljud. Däremot kan vitt brus variera i frekvens vilket tystnaden inte kan, den är (åt-
minstone i teorin) oföränderlig. Så skriver Roy Sorensen i “Hearing Silence: The Per-
ception and Introspection of Absences” (2009) där han tar upp filosofiska och konkreta 
perspektiv på tystnad och ljud. Han diskuterar också möjligheten till att uppleva absolut 
tystnad. För att komma nära den absoluta tystnaden skulle det krävas ett ekofritt rum 
som absorberar reflektionerna av ljudvågor från alla riktningar. Även i ett sådant rum 
kan den som befinner sig i rummet fortfarande höra sina egna hjärtslag och ljudet av 
blod som susar i öronen, vilket stör upplevelsen av total tystnad. Att installera en mikro-
fon i det ekofria rummet skulle göra det möjligt att lyssna på tystnaden utifrån, då de 
ljud som skapas omkring lyssnaren inte ingår i den tystnad som lyssnas på (Sorensen, 
2009).  

Kompositören John Cage besökte ett ekofritt rum, som det nämnt ovan och fick där in-
spiration till sitt berömda verk 4,33. Verket framfördes för första gången på piano 1952. 
Det är uppbyggt av tre satser på totalt 4 minuter och 33 sekunder. Samtliga satser är 
tonlösa, och avskiljningen mellan satserna görs ofta genom att höja och sänka piano-
locket. Verket var från början avsett att framföras i en klassisk konsertlokal. Cage ville 
göra publiken medveten om att den atmosfär som de uppfattar som tystnad egentligen är 
full av tillfälliga, spontana ljud (Sorensen, 2009). Ljuden skulle enligt Cage ses som 
unika och naturliga och i 4,33 ges publiken en möjlighet att lyssna aktivt till dessa ljud 
som annars ingår i periferin och ofta kan uppfattas som distraherande och irriterande. 
4,33 kan kanske tolkas snarare som ett performanceverk än ett klassiskt musikstycke, 
men oavsett hur det definieras så har det spelat en stor roll för att medvetandegöra tyst-
nadens roll i musik (Dodd, 2017). Den musikaliska tystnad som behandlas i den här 
texten är den skapade, konstruerade tystnaden, som Lissa (1964) benämner den, till 
skillnad från en absolut tystnad i ett ekofritt rum eller i rymden.  

 

Den musikaliska tystnaden 

Att studera den musikaliska tystnaden kan liknas vid att medvetet studera utrymmet 
mellan träden i en skog; något forcerat till en början, till dess att man inser att mellan-
rummen bidrar till den upplevda karaktären av skogen och möjliggör ett samtal om sko-
gens själva utformande (Clifton, 1976). Musikalisk tystnad har i nuläget ingen självklar 
definition. För många kompositörer idag och genom tiderna representerar tystnaden inte 
en egen, individuell idé. Västerländska musiker och kompositörer tränas i att uppmärk-
samma organiserat ljud, inte att aktivt tolka och arbeta med tystnader. Det europeiska 
perspektivet på tystnad är snarare ofta något som associeras med passivitet och från-
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varo. Det som kanske ramar in musikalisk tystnad på ett generellt plan är att dessa tyst-
nader är kognitiva på ett djupgående plan. Från musiker som kommunicerar genom ut-
trycksfulla pauser i musiken och kompositörer som målar med meditativa tystnader, till 
ljudskapare som i film leker med lager av ljud och avsaknaden av dessa - allt detta tyder 
på att den musikaliska tystnaden inte existerar i ett vakuum (Lossef & Doctor, 2007). 
Den musikaliska tystnaden kan beskrivas som perceptionellt multidimensionell, det vill 
säga att den kan upplevas som spänd, avslappnad, avbrytande, fängslande m.m. Denna 
tystnad är inte bokstavlig utan relativ till det som varit innan och det som kommer efter 
(Margulis, 2007). Om tystnaden ska skiljas från ”ingentinget” så är det för att den inte 
är autonom, oberoende. Tystnaden deltar i presentationen av musiken – samtidigt som 
tystnaden ger prägel åt ljudet så ger ljudet prägel åt tystnaden (Clifton, 1976). 

 

”6 kleine Klavierstücke” 

Schönberg (1874-1951) är känd som tolvtonsteknikens grundare och var en av de stora 
kompositörerna under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Han flydde från sitt 
hemland Österrike under nazisternas styre och fortsatte därefter komponera i Los Ange-
les. Under sin levnadstid var han även en erkänd lärare i komposition, bland hans elever 
fanns bland annat Alban Berg och Anton Webern. Schönbergs komponeringsstil utveck-
lades mycket under hans livstid - ur sena romantiken till fri atonalitet i början av 1900-
talet och till sist in i tolvtonstekniken (Nationalencyklopedin, 2019). De första 5 styck-
ena ur “6 kleine Klavierstücke” opus 19 kom till under en och samma dag, den 19e feb-
ruari 1911. Några månader senare gick kompositören Gustav Mahler, Schönbergs goda 
vän och mentor bort. Schönberg blev mycket berörd av Mahlers död och skrev det sista 
och sjätte stycket i opus 19 en tid efter begravningen. Detta stycke, “Sehr langsam” sägs 
ha varit präglat av sorgen efter Mahlers död (Muxeneder, 2018; Meyer, 2009). Samtliga 
stycken är mycket korta och varierar mellan 9 till 17 takter i längd. De är på det stora 
hela baserade på en enorm variation i dynamik, pauser och kortare fraser. Schönbergs 
förord till Weberns “6 bagateller för stråkkvartett, op. 9” som skrevs 1913 kan lika väl 
appliceras på hans egna opus 19 enligt Meyer (2009). Schönberg hävdade i förordet att 
för att kunna uttrycka en roman genom en enda gest, salighet genom en enda suck, 
krävs en enorm ansträngning och återhållsamhet samt total avsaknad av missmod 
(Meyer, 2009). 
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METOD 
Metoden för denna studie baseras på interpretation med fokus på musikaliska aspekter 
av tystnad. Med interpretation syftar jag på tolkningen av verket, både rent fysiska 
aspekter av framförandet samt de mentala bilder och känslor som väcks av Schönbergs 
användning av tystnad. Interpretationen förankras i relevant litteratur inom ämnesområ-
det. Resultatet, det vill säga interpretationsarbetet kommer redovisas i texten och fram-
förandet av verket kommer ske under min lecture recital den 14e maj 2019. 

Instuderingen av Schönbergs “6 kleine Klavierstücke” inleddes redan förra året. Det 
första jag gjorde inför det här projektet var att jag gick igenom verket och granskade 
samtliga stycken vad gäller frasering, dynamik och de rent tekniska svårigheterna. Jag 
noterade de pauser och avsnitt i musiken som jag trodde kunde analyseras djupare. Där-
efter påbörjade jag litteratursökningen i databasen RILM (Répertoire International de 
Littérature Musicale). 

Sökorden “music” och “silence” (boolesk sökning: Music AND Silence) användes. Av-
gränsningen gjordes genom att sökningen i RILM begränsades till engelskspråkiga ar-
tiklar som är publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. Sökningen i RILM genererade 353 
träffar varav 4 av dessa var relevanta och tillgängliga digitalt eller genom fjärrlån. Dess-
sutom används en artikel som var refererad i ett flertal andra studier, både några studier 
som används i detta arbete men även andra. Det är dessa 5 litteraturkällor som utgör 
underlaget för interpretationsarbetet med “6 kleine Klavierstücke”. Några av dessa käl-
lor har tidigare nämnts i bakgrunden då de också beskriver musikalisk tystnad på ett 
mer generellt plan. Det gjordes medvetet ingen avgränsning vad gäller utgivningsår på 
litteraturen. Anledningen är att de texter som finns inom området tystnad och musik, 
som gavs ut under senare delen av 1900-talet fortfarande är mycket läsvärda och utgör 
enligt mig en god grund på vilken jag vill förankra interpretationsarbetet. 

Efter att ha läst igenom samtliga artiklar ett flertal gånger kunde jag börja strukturera 
upp de olika kategorierna av tystnad som jag också kände igen i Schönbergs ”6 kleine 
Klavierstücke”. Judkins (1997) och Lissa (1964) skriver båda om något som de benäm-
ner för de inramande tystnaderna, alltså tystnader innan och efter framträdandet samt 
tystnaden mellan satser. Även Margulis (2007) benämner s.k. ”boundary silences”, 
alltså tystnader mellan fraser, sektioner och stycken. Dessa tre författare reflekterar 
kring dessa tystnader och vilken betydelse de kan ha för tolkningen av verket. Många av 
de resonemang som författarna presenterade kan appliceras direkt på ”6 kleine Klavi-
erstücke”, vilket jag skriver om under huvudrubriken ”Den yttre tystnaden”, med under-
rubrikerna ”Tystnaden innan och efter ett framförande” och ”Tystnaden mellan satser-
na”. Anledningen till varför jag valde denna rubriksättning var att jag kunde se både 
likheter och skillnader mellan dessa två tystnader i artikelförfattarnas olika resonemang 
och jag ville därför separera dem i två kategorier. Samtidigt befinner båda dessa tystna-
der sig utanför det traditionella musikaliska materialet, det vill säga de toner som kom-
positören har noterat. Av denna anledning var det passande att gruppera dessa två yttre 
tystnader under en och samma huvudkategori. 
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När jag hade kommit fram till den första kategorin var det naturligt att skapa den andra 
huvudrubriken ”Den inre tystnaden”, som alltså innefattar alla de tystnader som kan 
upplevas inom själva notbilden. Judkins (1997), Lissa (1964) och Margulis (2007) be-
skriver funktionen av tystnader inom själva verket som annorlunda mot de yttre, inra-
mande tystnaderna. Samtliga tre författare liknar tystnaden mellan fraser vid de tystna-
der som uppstår i talet, likt naturliga andningar. Margulis (2007) presenterar även be-
greppet ”kommunikativ tystnad” som kan liknas vid språkliga uttrycksmedel genom att 
det förstärker tonmaterialet som omringar tystnaden, på samma sätt som tystnad kan 
förstärka det som sägs. I ”6 kleine Klavierstücke” finns ett flertal exempel på tystnader 
mellan fraser som kan tolkas utifrån författarnas resonemang. Eftersom artiklarna visade 
sig innehålla så mycket material kring just dessa tystnader så valde jag att skapa en un-
derkategori med samma namn. Margulis (2007) och även Clifton (1976) anser tystnaden 
inom fraser vara kontrasterande mot tystnaden mellan fraser. Margulis (2007) skriver att 
tystnaden inom fraser ofta upplevs som ett avbrott medan Clifton (1976) ger exempel på 
hur dessa slags tystnader kan vara en del av en musikalisk fras. Deras resonemang kan 
appliceras på ”6 kleine Klavierstücke”, specifikt första och andra satsen. Därför fick den 
andra underkategorin i ”Den inre tystnaden” benämningen ”Tystnaden inom fraser”. 
Den sista underkategorin kom till genom Metzers (2006) studie om några av 1900-talets 
största tonsättare och hur de använde sig av tystnad. Hans resonemang kring Weberns 
tonmaterial som innehåller element av tystnad relaterat till tekniker som fragmentering 
och dynamik passade väl in på Schönbergs ”6 kleine Klavierstücke” och fick därför 
utgöra basen för kategorin ”Fragmentering och dynamik”.  

I resultatet nedan kommer jag utveckla de olika kategorierna av musikalisk tystnad som 
går att finna i Schönbergs verk “6 kleine Klavierstücke” och beskriva det interpretat-
ionsarbete jag gjort med grund i litteraturen. Notutgåvan som används är Universal 
Edition, ISBN: 978-3-7024-1469-6. Verket är bifogat i sin helhet i appendix som finns i 
slutet av uppsatsen. 
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RESULTAT 

Den yttre tystnaden 

Tystnaden innan och efter ett framförande 

Judkins (1997) beskriver de inramande tystnaderna, alltså tystnaden innan och efter ett 
framförande, som en ram mellan konstverket och den yttre världen. Ramens kant kan 
vara hård och brytas abrupt om stycket börjar eller slutar med stor kraft och ett tydligt 
anslag, men den kan också vara mjuk och dimmig, om musikens entré eller sorti är 
smygande och gradvis. Lissa (1964) beskriver övergången mellan tystnad och ljud på ett 
likartat sätt; tystnaderna är beroende av start och slut på musiken och det är detta som 
avgör om det blir en kontrast eller en mjuk övergång. Såväl Judkins (1997) och Lissa 
(1964) skriver att den inledande tystnaden är full av spänning och förväntan. Lissa häv-
dar också att ju längre och djupare tystnaden är, desto närmre blir kontakten mellan 
publiken och den som ska framföra musiken.  

Den första satsen ”Leicht, zart” i Schönbergs ”6 kleine Klavierstücke” inleds med en 
kort upptakt i ppp som, lika snabbt som den uppkommer, försvinner bort, förutom en 
enda längre ton som hänger kvar för att leda frasen vidare (Exempel 1). Frasen är för-
siktig och svag men samtidig spontan och något oväntad. Trots en så svag inledande 
dynamik vill jag därför att det ska finnas en klar kontrast mellan tystnad och ljud. Detta 
kräver att tystnaden innan musiken tar vid är kompakt och djup. Judkins (1997) liknelse 
med tystnaden som en ram mellan konstverket och den yttre världen kan användas för 
att mentalisera tystnaden och fokusera, aktivt lyssna på den. När jag upplever tystnaden 
som tillräckligt kompakt och stämningen som förväntansfull och spänd kan jag inleda 
musiken. På detta sätt kan jag skapa ovan nämnda kontrast mellan tystnad och ljud i 
inledningen av första satsen samt samtidigt bjuda in publiken in i musiken, eftersom vi 
då utgår från samma förutsättningar, vi befinner oss alla i samma ram. Jag tror att det är 
på detta sätt som kontakten mellan mig och publiken kan stärkas i tystnaden, precis som 
Lissa (1964) skriver. 

Exempel 1 (Sats 1, takt 1) 

Momentet av tystnad efter verket, när ljuden fortfarande klingar ut och publiken har en 
kort stund på sig att reflektera över det de just hört kan ses som en slags bekräftelse på 
att både kompositören och den som framfört verket har levt upp till förväntningarna. 
Den tystnad som infinner sig efter ett framträdande innehåller väldigt lite förväntningar 
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i jämförelse med tystnaden innan ett framträdande. I stället finns där utrymme för re-
flektion. Denna tystnad, vid liveframträdande är också mycket beroende av musi-
kerns/musikernas kroppsspråk som måste spegla avslutet på musiken. Till exempel as-
socieras stora rörelser med en stor klang och små rörelser med svagare dynamik 
(Judkins, 1997). Tystnaden efter framträdandet är central för ”6 kleine Klavierstücke”. 
Karaktären på det sista, korta stycket, ”Sehr langsam” är djupt meditativ och fridfull. 
Jag kommer återkomma till dessa takter på ett mer detaljerat plan senare i texten men 
den allra sista takten, med anvisningen ”wie ein Hauch”, som ett andetag, låter musiken 
glida nästan omärkbart, mjukt in i tystnaden. Det är som om de sista klangerna verklig-
en är det allra sista andetaget och därefter finns endast stillhet och tystnad (Exempel 2). 

 

Exempel 2 (Sats 6, takt 9) 

För att fortsätta på Judkins (1997) spår om att musikerns kroppsspråk måste spegla mu-
siken så tror jag att för att bäst framhäva dessa sista toners stilla och utdöende karaktär 
så behöver jag hålla mig relativt still kroppsligen. I denna stillhet vill jag sakta släppa på 
den spänning som musikens avslut innebär och slappna av och låta de resterande klang-
erna långsamt dö ut. Därefter sänker jag händerna för att sedan sitta en kort stund i total 
tystnad. Denna stund av tystnad ska vara en möjlighet för publiken och mig själv att 
känna in atmosfären som skapats av verket i sin helhet och de avslutande fraser om pre-
cis framförts. Margulis (2007) beskriver den inledande tystnaden som avresan och den 
avslutande tystnaden efter framförandets slut, som målet. För att bibehålla en röd tråd 
genom alla de olika satserna i ”6 kleine Klavierstücke” finns det anledning att lägga 
fokus vid tystnaden mellan de olika satserna. 

 

Tystnaden mellan satserna 

Det är inte alltid självklart hur lång en paus ska och behöver vara mellan två satser i ett 
verk. Lissa (1964) menar att tystnaderna mellan satserna både delar och sammanlänkar. 
En väl avvägd paus mellan satserna tyder på en stor konstnärlighet och kräver av den 
som framför verket att den har god kunskap om konstformen och stilen. Judkins (1997) 
menar att tystnaden mellan satser kanske är den som är svårast att utföra väl. Både Lissa 
(1964) och Judkins (1997) nämner att dessa tystnader har flera funktioner; att låta det 
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som varit sjunka in och tyna ut, sedan övergå i en slags neutral nollpunkt och därefter 
förbereda och höja förväntningarna på det som komma skall. Framför allt har dessa 
tystnader ett stort övergripande syfte - att bibehålla den musikaliska spänningen trots 
avsaknaden av faktiska musikaliska ljud. 

Schönberg har medvetet tagit bort en del av interpretens frihet att improvisera tystnaden 
mellan satserna i “6 kleine Klavierstücke”. Längst ner på första sidan av första satsen 
skriver han “Nach jedem Stück ausgiebige Pause; die Stücke dürfen nicht ineinander 
übergehen!”, “Efter varje stycke, en ordentlig paus; styckena får inte gå in i varandra”. 
Denna anvisning tyder på att Schönberg är ute efter precis det som Lissa (1964) pratar 
om, att klangen och känslan från den föregående satsen måste få tid att lägga sig innan 
nästkommande sats presenteras. Även Judkins (1997) nämner tystnader mellan satser. 
Hon skriver att den kan användas till rent logistiska sysslor, som till exempel justering 
av noterna, men ska annars inte vara längre än nödvändigt. Den tystnad som är precis 
innan nästa sats start ska vara i karaktären av denna.  

Mellan sats 1 och 2, 3 och 4 samt mellan 5 och 6 måste jag vända notblad. Innan blad-
vändningarna måste ljuden från den just spelade satsen få klinga av. Därefter kan jag 
vända blad, detta i karaktär av det nya stycket. Första satsen slutar på ett något frågande, 
fermaterat ackord i ppp, dessutom med ett diminuendo noterat efter tonen (Exempel 3). 
Detta tyder på att denna klang ska få dö ut till ingenting, till tystnad. Eftersom Schön-
berg dessutom har skrivit ett molto rit. som sträcker sig fram till och över fermatet så 
väljer jag att tolka det som att den sista klangen ska få tyna bort långsamt. 

 

Exempel 3 (Sats 1, takt 14-17) 

Nästa sats inleds i en lite mer tveksam, nästan komisk karaktär med upprepning av en 
och samma ters, staccato i ett långsamt tempo (Exempel 4): 

 

Exempel 4 (Sats 2, takt 1) 



Elena Zorina 
MG020G 

 
 

 
 

10 
 

Det viktiga i denna bladvändning blir att ta sig tillräckligt med tid för att publiken ska få 
en chans att ställa om fokus och gå in i en ny stämning inför den nya satsen. Såväl slutet 
på första satsen som starten på andra är i ett långsamt tempo och tystnaden mellan sat-
serna ska matcha detta tempo, det vill säga att den inte ska vara alltför kort. Nästa blad-
vändning, mellan sats 3 och 4 ser lite annorlunda ut stämningsmässigt. Sats 3 avslutas i 
en lugn, avrundande karaktär där endast en enda ton i ppp fyller ut hela sista takten för 
att sedan försvinna, utan diminuendo eller fermat (Exempel 5).  

 

Exempel 5 (Sats 3, takt 7-9) 

Här skapas en ganska ordentlig kontrast mellan de två satserna. Tonmaterialet i sats 4 är 
lika tunt skrivet, fortfarande med endast 1 stämma. Nyansen däremot är jämförelsevis 
mycket starkare och karaktären ny, rask och lätt (Exempel 6).  

 

Exempel 6 (Sats 4, takt 1-3) 

Här kan övergången i karaktär kan göras under själva bladvändningen. Eftersom 3e sat-
sen har ett så pass avrundande avslut och karaktären i sats 4 är så kontrasterande så tror 
jag att tystnaden mellan dessa två satser inte behöver vara lika lång som mellan sats 1 
och 2. Precis som Judkins (1997) skriver så ska dessa tystnader inte vara längre än nöd-
vändigt. Även om Schönberg vill ha en ordentlig nystart mellan satserna så finns det 
ingen mening med tystnad som bara finns där som en formalitet. Den sista bladvänd-
ningen är kanske också den allra känsligaste av de tre. Sats 5 avslutas med ett slags 
känslomässigt utbrott som mynnar ut i ett harmoniskt lugn (Exempel 7). 
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Exempel 7 (Sats 5, takt 12-15) 

Ur detta går resan vidare till slustationen, en eftertänksam sista sats som sägs ha sitt 
ursprung i sorgen efter Mahlers bortgång (se Bakgrund). Även om nyansen är den-
samma så förändras både registret och hela karaktären mellan dessa två satser. Denna 
övergång kräver också den längsta pausen. Jag, såväl som lyssnaren måste få tid på oss 
att släppa den känsla som utbrottet i slutet av sats 5 väckte. Efter en stunds tystnad, när 
det fermaterade ackordet har släppts och känslan nollställts, kan blandvändningen ske, 
mycket långsamt i samma andaktsfulla stämning som den 6e och sista satsen (Exempel 
8). 

 

Exempel 8 (Sats 6, takt 1-3) 

Bladvändningen ska utföras så tyst som möjligt, framför allt inför den sista satsen för att 
störa tystnaden och stillheten så lite som möjligt. Som Judkins (1997) uttrycker det, ju 
fler distraherande ljud som stör tystnaden, desto sämre blir effekten av den. Detta under-
lättas förstås mellan de satser som inte kräver bladvändning. Där kommer jag avväga 
pausernas längd genom att lyssna och känna av lokalen för att säkerställa att klangen 
från föregående sats har fått lägga sig och mentalt gå in i karaktären av nästa sats. Ge-
nom att göra detta aktivt tror jag att jag har en god chans att få med mig publiken i dessa 
övergångar. Margulis (2007) reflekterar i sin text över att de inramande tystnaderna inte 
är naturliga att öva på i övningsrummet eftersom de är så beroende av konsertlokalen 
och publikens reaktioner. Det som ska komma att fylla pausen kan inte vara tillgängligt 
förrän under själva framträdandet. 

 

Den inre tystnaden 
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Tystnaden mellan fraser 

Tystnaden mellan fraser kan liknas vid de tystnader och pauser som finns i talet (Mar-
gulis, 2007; Judkins, 1997; Lissa, 1964). De flesta inre pauser är rytmiska och upplevs 
som en naturlig del i det pågående musikaliska förloppet – som andetag mellan fraser. 
När de är just rytmiska och exakt noterade så förändras de inte särskilt mycket mellan 
olika framträdanden. Pauserna ger möjlighet för lyssnaren att processa det som varit och 
förbereda sig för det som kommer efter samt skapar de ramar som krävs för att vi ska 
förstå innehållet (Margulis, 2007). Funktionen för dessa tystnader är lik den inramande 
tystnaden, som beskrevs på ett liknande sätt av Judkins (1997) och Lissa (1964). Den 
stora skillnaden ligger kanske i, förutom själva omfattningen av pausen att de tystnader 
som uppkommer mellan fraser också är de som lättast går obemärkt förbi. De tvingar 
inte lyssnaren att aktivt lyssna på dem utan blir en del i helheten på ett organiskt sätt. 
Detta gäller så länge tystnaden håller sig inom ramen för det normala. En kortare eller 
längre tystnad än förväntat väcker större uppmärksamhet (Margulis, 2007). 

En av dessa pauser som är noterad mellan två fraser och som upplevs naturlig i det mu-
sikaliska förloppet kan ses i takt 3-6 i det tredje stycket, ”Sehr langsame” (Exempel 9). 

 

Exempel 9 (Sats 3, takt 3-6) 

Frasen i första systemet ovan har ett tydligt avslut då den faller till en slags upplösning i 
vänsterhanden. Den fjärdedelspaus som är placerad innan nästkommande fras, som bör-
jar i p upplevs då som en naturlig andning snarare än en direkt tystnad. Jag kommer 
utnyttja denna paus för att samla energi till nästa fras genom att just andas i styckets 
karaktär som är långsam och begrundande. Dessa pauser ingår i övningsprocessen på ett 
annat sätt än de inramande tystnaderna, eftersom de inte är lika sammanhangs- och 
publikberoende (Margulis, 2007). En annan sorts andningspaus som inte är lika exakt 
noterad går att finna i första systemet i stycke nummer 5, ”Etwas rasch” (Exempel 10).  
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Exempel 10 (Sats 5, takt 1-7) 

Som det går att se här är denna andningspaus inte noterad som en faktisk paus utan end-
ast en cesur. Såväl Judkins (1997) som Lissa (1964) talar om cesurer som en sorts icke-
rytmisk musikalisk tystnad. Cesuren kan säkerligen användas till att göra en dramatisk 
konstpaus och stoppa flödet i musiken. Jag väljer dock att tolka den som en snabb in-
andning, som likt pausen ovan används för att samla energi till nästkommande fras. 
Denna tolkning gör jag i och med styckets karaktär som är relativt energisk och snabb, 
samt eftersom det senare i samma stycke uppkommer noterade åttondelspauser, vilka 
jag tolkar som ett tydligare avbrott i musikens flöde.  

På samma sätt som tystnaden innan ett stycke eller en sats ska vara i musikens karaktär 
(Judkins, 1997) så vill jag hävda att även kortare, inre pauser kan interpreteras. I slutet 
på det fjärde stycket, ”Rasch, aber leicht” finns en fjärdedelspaus mellan två fraser som 
är skilda i karaktär och dynamik (Exempel 11). Den första frasen är lågmäld och avrun-
dande. Den andra frasen inleds med snabba notvärden, ”martellato” (hamrande), accen-
ter på varje ton och en mycket starkare dynamik. 
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Exempel 11 (Sats 4, takt 7-13) 

I detta fall ser jag fjärdedelspausen som att den ska vara i den första frasens karaktär. 
Övergången till det intensiva och högljudda görs precis i den korta 32-delspausen innan 
martellato-figuren. På så sätt blir effekten av kontrasten mellan fraserna, själva över-
raskningsmomentet så mycket större än om jag förbereder karaktären redan i fjärdedels-
pausen. Som Lissa (1964) beskriver det: Pausen kan agera som en slags förstärkare av 
kontrasten mellan två olika delar. Även de pauser som är noterade i sista takten av ovan 
nämnda Exempel 11 är värda att kommentera. Margulis (2007) skriver om den kommu-
nikativa musikaliska tystnaden. Det är kanske denna sorts tystnad som tydligast kan 
kopplas till våra verbala uttrycksmedel och den kan väcka känslor av såväl intimitet 
som obehag hos lyssnaren, på samma sätt som till exempel en lite för lång tystnad mel-
lan två personer kan göra. Hela sista systemet i det fjärde av styckena är ett plötsligt 
utbrott. Jag upplever de avslutande pauserna i sista takten som den tystnad som lägger 
sig i lokalen efter att en person fått ett okontrollerat känsloutbrott och till slut inte räcker 
till, då finns endast den tryckande tystnaden kvar och det är som att hela scenariot fryser 
till is. 

 

Tystnaden inom fraser 

Generellt upplevs pauser och tystnader inom fraser ofta som ett avbrott, eftersom de just 
uppkommer innan det som tidigare pågått fått ett naturligt avslut. Dramatiken ligger i 
avbrottet i sig, inte nödvändigtvis tonmaterialet runtomkring (Margulis, 2007). Det går 
att se det som att det musikaliska flödet egentligen aldrig stannar, men vår upplevelse av 
flödet blir avbruten (Clifton, 1976). I ”6 kleine Klavierstücke” finns egentligen inga 
sådana konkreta tystnader mitt i fraser. Det kanske närmaste exemplet skulle kunna vara 
den tidigare nämnda inledningen av första stycket, ”Leicht, zart” (Exempel 1). 

 

Exempel 1 (Sats 1, takt 1) 

Det som händer i denna inledning är att medan frasen fortsätter från upptakten in i första 
takten i högerhanden så stannar flödet totalt i vänsterhandens stämma. Frasen har på sätt 
och vis stannat upp trots att den precis hade startat, den hålls vid liv bara genom den 
svaga tonen i den övre stämman. Lissa (1964) menar att inre pauser som bryter det mu-
sikaliska flödet ger en effekt av improvisation till musiken vilket helt klart kan applice-
ras på detta exempel. Trots att pausen är rytmiskt noterad så gör den att åhöraren tappar 
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lite av orienteringen och lämnas att hänga i ovisshet ett kort tag innan frasen fortsätter 
framåt. Clifton (1976) talar om pauser som befinner sig i rörelse. Han menar att dessa 
pauser inte nödvändigtvis upplevs som direkta tystnader eftersom de är en del av en 
melodisk linje. Det andra stycket, ”Langsam” skulle kunna visa på detta (Exempel 12). 

 

Exempel 12 (Sats 2, takt 7-9) 

Dessa takter ger exempel på pauser som hör till frasens uppbyggnad, de är en del av den 
riktning som frasen går mot. På grund av det mycket långsamma tempot i detta stycke 
går det dock inte att säga att pauserna inte upplevs som tystnader, eftersom pauserna blir 
så pass långa att de inte riktigt kan gå obemärkt förbi. Även artikulationen, alltså stacca-
tot bidrar till en upplevelse av tystnad mellan tonerna. Lissa (1964) talar om artikulat-
ionens inverkan på upplevelsen av tystnad. I detta fall bjuder staccatot in tystnaden i den 
musikaliska frasen på ett uppenbart sätt jämfört mot vad ett legato hade gjort. Hade 
tempot varit högre och staccatot varit till exempel ett portato kan jag föreställa mig att 
Cliftons (1976) påstående hade passat bättre in på detta exempel. I detta specifika fall så 
är det kanske just detta stycke som tydligast visar på tystnadens ständiga närvaro runt 
tonerna. 

Den moderna konstmusikens tystnad används ofta för att rama in och isolera musika-
liska stunder. Pausernas ändamål är ofta att eliminera förväntningar på harmoniken som 
inte följer de traditionella ramarna från äldre musik. Detta gör att varje fras kan få en 
individuell mening och ljudkvalitet. I den moderna musiken är syftet med de inre pau-
serna kanske inte att väcka spänning utan snarare att visa på att tystnaden är den grund 
som musiken vilar på och växer ur (Judkins, 1997; Lissa, 1964).  

 

Fragmentering och dynamik 

Metzer (2006) presenterar en ny aspekt av tystnaden än de resterande författarna. Han 
beskriver tystnaden som ett tillstånd som består av flera olika element och behandlar 
bland annat Weberns musik för att visa exempel på detta. Webern bygger i sin musik 
upp en stillhet ur vilken han utvecklar ett tonmaterial som baseras på upprepade figurer 
eller oavbrutna klanger, ofta i en mycket svag nyans. Mycket av hans musik bygger på 
olika nyanser av piano. Ett skifte från pp till ppp, som i annan musik kan tyckas vara 
obetydligt liten blir i Weberns musik ett uttryck för stor dramatik. Han använder sig 
även av uttrycken “kaum hörbar” (knappt hörbar) och “verklingend” (blekna bort) vilket 
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suddar ut gränsen mellan ljud och tystnad. I Weberns kortare verk höjs tystnadens när-
varo. På kort tid reser sig musiken och faller sedan tillbaka in i tystnaden vilket medve-
tandegör rymden av tystnad som omger musiken. Detsamma gäller för de ännu kortare 
melodiska fraserna som finns i Weberns musik. Tystnaden hinner knappt brytas av fra-
sen innan denna återigen försvinner. När de melodiska fraserna dessutom är splittrade 
och fragmenterade intensifieras tystnadens närvaro. Trots att musiken i sig kanske ald-
rig är helt tyst så leder fragmenteringen av fraserna och den extremt svaga dynamiken 
till en effekt av att musiken alltid befinner sig mycket nära tystnaden och i vissa fall kan 
ge en effekt av tystnad. 

Detta avsnitt skulle lika väl kunna handla om Schönbergs ”6 kleine Klavierstücke” och 
jag anser att texten ovan i sin helhet kan appliceras direkt på verket. Det är inte heller 
helt oväntat eftersom Webern som bekant var Schönbergs elev. Förutom att hela verket 
består av korta stycken som genom sin längd ständigt sätter tystnaden i fokus, bygger så 
många av Schönbergs fraser på klanger som plötsligt uppkommer ur intet och försvin-
ner igen mycket fort. Det tredje systemet i det femte av styckena, ”Etwas rasch” visar på 
de korta fraser som hela tiden befinner sig i närheten av tystnaden (Exempel 13). 

 

Exempel 13 (Sats 5, takt 8-11) 

Här ser vi två fraser som är så korta som om de bara var fragment av något större. De 
bryter sig loss ur tystnaden för att snabbt tyna bort igen. Det är som om musiken försö-
ker säga något men inte riktigt hittar de rätta orden och därför faller tillbaka in i tystnad, 
lite som det som Margulis (1997) pratar om när hon beskriver den kommunikativa tyst-
naden. Schönberg använder dynamiken, på samma sätt som Webern på ett dramatiskt 
sätt genomgående i hela verket. Det tydligaste exemplet är kanske den första delen av 
det tredje stycket, ”Sehr langsame” (Exempel 14). 
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Exempel 14 (Sats 3, takt 1-4) 

”In den ersten 4 Takten soll die rechte Hand hurchaus f, die linke durchaus pp spielen”, 
i de första fyra takterna ska höger hand spela i forte samtidigt som vänster spelar i pia-
nissimo. Metzer (2006) skriver om de musikaliska utrymmen som står mycket nära 
tystnaden – de mumlande, dimmiga och bleka klangerna. Vänsterhandens stämma blir 
en avlägsen kommentar på högerhandens klagosång, en skugga av något som inte riktigt 
kan urskiljas. Pianissimot trycks i detta exempel extra nära tystnaden eftersom det ställs 
emot det tydliga fortet. Slutligen presenterar det sjätte och sista stycket, ”Sehr 
Langsam” precis på vilket sätt både den svaga dynamiken och de fragmenterade fraser-
na kan interpreteras utifrån aspekter av tystnad (Exempel 15). 
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Exempel 15 (Sats 6) 

Den starkaste dynamiken i stycket är ett piano. Jag ser den svaga dynamiken i detta 
stycke som en metafor för den utdöende kraften och den annalkande eviga tystnad som 
vi förknippar med döden. I det tredje systemet finns åter igen de fragmentariska fraser 
som Metzer (2006) talar om. Fraserna dyker upp plötsligt ur tystnaden för att strax tyna 
bort igen, som om de representerar den allra sista kraftansträngningen för att få fram de 
sista orden på jordelivet. Den avslutande takten symboliserar en fridfull övergång från 
livet till döden, från ljudet till tystnaden. 
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DISKUSSION 
Syftet med uppsatsen var att studera den musikaliska tystnadens olika skepnader och 
betydelsen som tystnaden kan ha för musikalisk gestaltning. Utifrån de artiklar som 
använts som litteraturunderlag har jag kategoriserat olika typer av musikalisk tystnad 
och beskrivit min tankegång vad gäller interpretation och framförande av Arnold 
Schönbergs ”6 kleine Klavierstücke”. Det nämns redan i bakgrunden att den musika-
liska tystnaden inte är autonom, den är alltid är relaterad till det som varit innan och det 
som kommer efter (Margulis, 2007; Clifton, 1964). Kärnan i arbetet har varit att komma 
åt sammanhangen i Schönbergs opus 19 och interpretera tystnaden utifrån denna. Det är 
tydligt att trots att de 6 styckena är av olika karaktär så delar de många byggstenar när 
det kommer till musikalisk tystnad. När musiken är stillsam och eftertänksam, då måste 
de tystnader som ringar in musiken befinna sig i samma atmosfär. När musiken är ener-
gisk och expressiv, då är tystnadernas uppgift att förstärka sammanhanget, att förbereda 
eller ibland chockera. Tystnaden finns alltid där av en anledning oavsett om den är me-
nad att stå i fokus eller ej. Den kan ta form av förväntan och spänning, precis innan den 
allra första tonen i stycket ska spelas och den kan vara nästan omärkbar, ett metriskt 
komplement i en pågående fras. 

Syftet med strukturen på presentationen var att ge en tydlig överblick av de olika musi-
kaliska tystnaderna samt var i verket de går att finna. En alternativ presentation av resul-
tatet hade kunnat baseras på en genomgång av varje stycke för sig, ett i taget. Det för-
delaktiga med en sådan presentation hade varit en något mer samlad bild av varje styck-
es olika komponenter av tystnad. Anledningen till att jag valde att hellre utgå från olika 
kategorier är att de olika musikaliska tystnaderna går att finna i ett flertal av styckena, 
men trots att det är samma sorts tystnad kan den interpreteras på olika sätt beroende på 
sammanhanget och musikens karaktär. Dessutom anser jag att kategoriseringen leder till 
en slags strukturerad mall som blir lättillgänglig för läsaren. Något som behöver förtyd-
ligas är att de kategorier som jag i denna uppsats presenterar inte kan ses som någon 
representativ bild av musikalisk tystnad inom musikvetenskapen och den konstnärliga 
forskningen. Kategorierna är baserade på Schönbergs ”6 kleine Klavierstücke” och de 
musikaliska tystnader som benämns i den litteratur jag har använt mig av. Det var 
många artiklar som gallrades i litteratursökningen och ett annat val av artiklar hade 
också lett till ett annat resultat. Med det sagt så tror jag att själva metoden, interpretation 
utifrån aspekter av tystnad, kan användas i arbetet med såväl modern som mer tradition-
ell musik även om kategorierna kanske skulle behöva justeras något. Vad gäller fram-
tida studier så hade det varit intressant att applicera de olika kategorierna på andra verk 
av Schönberg, framför allt eftersom hans komponeringsstil utvecklades så mycket under 
hans livstid (NE, 2019). På så sätt skulle det kanske gå att urskilja ett mönster, alterna-
tivt analysera utvecklingen i hans sätt att notera och arbeta med musikalisk tystnad. 

Den stora skillnaden i min inställning till ”6 kleine Klavierstücke” innan och efter detta 
arbete är att jag nu upplever att varje ton föds ur tystnaden. Tystnaden är ramen och 
basen för musiken. Min känsla kring tystnad generellt var tidigare, som jag skrev i in-
ledningen en slags skräckblandad förtjusning. Genom att aktivt arbeta med vissa utvalda 
pauser och andra musikaliska tystnader så ger jag mig själv verktyg att hantera de käns-
lor av obehag och stress som tidigare uppkommit under framträdanden. Ju säkrare jag 
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känner mig på min egen tolkning av ett verk, desto mer övertygande blir mitt framträ-
dande. 
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