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Introduktion. 

I den skriftliga delen av mitt examensarbete i komposition så har jag valt att 
reflektera kring det som är min drivkraft som tonsättare och människa. Det 
handlar om det ogripbara i tillvaron som genom upplevelsen går att erfara men 
inte genom intellektualisering. Det ogripbara håller nyfikenheten vid liv och 
fördjupar den existentiella erfarenheten, existentiella fördjupningar som får sin 
startpunkt i ett anslag. Ett anslag som uppstår helt oförberett och utmynnar i 
kontakt med det ogripbara som i sin tur kan ha stor inverkan på hur en människa 
uppfattar sitt varande. 

I avsnittet om starka existentiella erfarenheter i samband med det musikaliska 
fenomenet så resonerar jag kring hur upplevelsen av musik är en stark bidragande 
faktor för hur vi filosofiskt beskriver musik och här lägger jag även ett tankefrö till 
att det är gestaltningen som avgör för hur upplevelsen rör sig. Ett tankefrö som jag 
fördjupar senare i texten. Utifrån tankar om upplevelsen av musik så tar jag upp 
citat från en studie om starka musikupplevelser som antyder att musik kan ge oss 
en förbindelse med något utanför oss själva men också att vi kan känna igen oss 
själva i musik. Musik som existentiell fördjupning och hur musik kan verka på 
många olika vis associerar jag vidare till människans omedvetna och redogör för 
C.G. Jungs struktur av psyket som inspirerat mig.

I det sista avsnittet frågar jag mig ifall musik kan gestalta och väcka arketypiska 
motiv på liknande sätt som drömmar och på det viset påvisa omedvetna skeenden. 
Här utvecklar jag tankegångarna om hur gestaltningen förhåller sig till 
upplevelsen. Och har kring det byggt upp en tes som utgår från begrepp som jag 
valt att kalla för retorisk och ekvilibristisk gestaltning. 

Textens olika beröringspunkter är skrivna utifrån egna erfarenheter och 
funderingar som jag bär på och som har följt mig under mina kompositionsstudier 
på Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Jag planterar tankefrön och bygger 
hypoteser utifrån egna och andra människors iakttagelser och cirkulerar 
huvudsakligen kring musik som existentiell fördjupning. Jag ser det här 
examensarbetet som en början till vidare utforskande, inte ett avslut.
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Drivkraft.

”Jag vet inte av vilken grund världsaltet har uppstått, och jag kommer aldrig få 
veta det. Så måste jag låta denna fråga falla som ett vetenskapligt eller 
intellektuellt problem. Men om en föreställning därom erbjuder sig - t.ex. genom 
drömmar eller mytiska traditioner - så vill jag notera den. Jag måste till och med 
våga att bilda mig en uppfattning därom, även om denna för alltid förblir en 
hypotes och jag vet att den inte kan bevisas.” 1 C.G. Jung

Så länge jag kan minnas har jag uppfattat världen och vår existens som ett 
underfundigt mysterium och intresset för det mänskliga psyket, vetenskap och 
konst tar upp en stor del av den vakna tiden. Eftersom det ligger som en fond i 
mitt liv ligger det också som en fond i mitt konstnärliga arbete. På senare år, i 
samband med mina komposititionsstudier, så har jag vid tillfällen frågat mig själv 
vad min egentliga drivkraft är, och även ifall det är nödvändigt att klargöra det.
Verktygen i komposition går att lära sig vid en högskola men utvecklingen av den 
konstnärliga rösten sker på många olika plan och har inte en självklar väg framåt 
utan slingrar sig och stöter på motstånd, friktion och frågor. Det är just det som 
gör det så intressant att fördjupa sig inom komposition, det reflekterar medvetna 
och omedvetna skeenden som utmynnar sammanflätande i det konstnärliga 
arbetet. Livserfarenheter både sätter igång nya och avslutar processer i den 
personliga och konstnärliga utvecklingen. Och det är just i erfarenheten vi kan 
hämta kunskap om i vilken riktning konstnärskapet burit och det är där vi kan 
medvetandegöra val som gjort att vi står där vi står. 

Det som om och om igen väcker min nyfikenhet kunde ganska snabbt konstateras, 
det handlar om det ogripbara. Det som ligger bortom mina förutfattade 
antaganden om varandet. En outtömlig källa som tycks existera både inom oss 
och i yttervärlden. Som citatet av Jung ovanför antyder, så vill även jag notera 
föreställningar om det ogripbara även fast de förblir hypoteser och inte kan 
”bevisas”. Jag vill notera upplevelsen av det ogripbara och det bland annat genom 
mitt konstnärliga arbete. Det handlar om det som går att uppleva men egentligen 
inte förstå, med att förstå menar jag bortom teorin, och det både inom den fysiska 
realiteten och inom fältet av människans psyke. Ett konkret exempel skulle kunna 
vara om jag läser en faktaruta med att en människa i genomsnitt består av 50-75 
biljoner celler så är detta för mig omöjligt att ta in, bortom ett teoretiskt plan, men 
om jag följer hur ett sår på mitt högra lillfinger dag efter dag läker samman för att 
slutligen återställas helt, då kan jag förnimma en del av förloppet - hur några av 
dessa otaliga celler samarbetat och på så sätt ana maskineriets storhet. I koppling 
till det musikaliska fenomenet skulle man kunna dra liknelser, det går inte att förstå 
hur det kommer sig att musik kan drabba oss så djupt men det går att uppleva 
fenomenet och det är i upplevelsen våra synsätt på existensen får sitt fäste.
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Var kan vi hämta mer föreställningar och information om vår existens och 
varande? Frågan är värdefull för människan och för mig som tonsättare har det 
varit nödvändigt att ställa mig den frågan för att både erinra vad jag faktiskt håller 
på med och att ha något att falla tillbaka på när komponerandet haltar. 
 

Anslag till det ogripbara. 

Jag lade märke till att när jag befinner mig i en ny process, med ett nytt verk, så 
letar jag både medvetet och omedvetet efter något som på något vis ger en 
förnimmelse om just det ogripbara. Jag har valt att i det här arbetet kalla det som 
påbörjar rörelsen till det ogripbara för anslag. Anslag fungerar som en nyckel till 
det ogripbara, till det i min mening, verkligt intressanta. Anslag finns inte i 
bestämd form utan kan lika väl uppstå i en persons handslag som i ett ögonblick, i 
betraktandet av en växt, vid uppvaknandet efter en dröm och kanske framförallt 
inom det konstnärliga området. Ett anslags utmynnande i det ogripbara antyder 
något mer i varandet och kan öppna fält inom och utanför oss själva som vi 
annars inte har medveten kontakt med, eller möjligen inte noterar på grund av 
livsstil. Anslag sätter något i resonans, något ogripbart, och landar inte likt ett 
konstaterande utan fortsätter att resonera och kan få oväntade beröringspunkter 
att vibrera. Det kan i sin tur ge upphov till nya livsavgörande insikter och därför 
bör kanske det ogripbara tillskrivas som ett fält av stark amplitud och vars utgång, 
vid kontakt med det, inte går att förutse. Hur, när eller var de här anslagen blottar 
sig för individer går inte att förutse. Uppkomsten av anslag är bundna till ett 
sammanhang och på det viset är upptäckten av anslag också bundna till längre 
händelseförlopp. Våra liv är kedjor av händelser och reaktioner, ingenting kan 
uppstå ur tomma intet. Med våra händelsebagage resonerar och figurerar anslag 
individuellt och det är omöjligt att förutse när det uppstår. Då är frågan vad jag 
egentligen försöker beskriva?  Jag försöker hitta ett vokabulär för att beskriva 
stunder då människan får möjlighet att uppleva livet genom ett annat perspektiv, 
då vi når en djupare existentiell erfarenhet av att finnas till.

Genom historien har människor filosoferat kring det ogripbara i tillvaron men 
uttryckt det i andra termer. I Ulf  Lindes förord till Wassily Kandinskys bok Om det 
andliga i konsten beskriver Linde Kandinskys konstuppfattningar:  
”Konstnären kan själv aldrig kan skapa något nytt - han kan endast avtäcka mer 
och mer av ett stort ”andligt”, redan färdigt och existerande kosmos.” 2 

Kandinsky menar på att det är konstnärens uppgift att blotta mer av detta 
”andliga”. Och pratar om att väckas av ”den andliga verkligheten” eller en ”inre 
natur” som ännu inte tagit materiell form.”Han kan vända sin spegel så att den 
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reflekterar något som tidigare aldrig reflekterats, men det är också allt.” 3 Utifrån 
Kandinskys tankar kan jag associera vidare. Denna ”inre natur” associerar jag till 
det omedvetna som är den del av psyket som ständigt är aktiv och vars innehåll vi 
först kan notera när de nått medvetandets skikt. Jag tror att detta kan ske i kontakt 
med det musikaliska fenomenet. 

Starka existentiella erfarenheter i samband med 
musikaliska fenomenet. 

Människan har i årtusenden försökt att fånga idén om musik. I Finn Benestads 
bok Musik och tanke inleder författaren sitt förord med frågan:

”Quid est musica? Vad är musik?.....Musik har bland annat beskrivits som en 
gudomlig uppenbarelse, som urkraften i universum, som det direkta uttrycket för 
världsviljan, den högsta prioriteten, den absoluta anden, som hjärtats tal, 
lidelsernas språk, en klingande återgivning av känslor. I andra sammanhand 
betecknas musiken mer nyktert som former i klingande rörelse, eller som ett 
socialt förhållande, som en återspegling av det mänskliga samhället. De många 
definitionsförsöken hänger givetvis samman med det faktum att musiken i alla 
tider och i alla samhällsformer har varit och fortfarande är start engagerande, en 
outtömlig källa för genomgripande upplevelser i människans liv” 4

I försöken av att besvara frågan vad är musik? så kanske det inte är själva musiken 
i sig vi lyckas fånga då det helt enkelt verkar vara är en omöjlighet att ringa in 
gemensamt. Därmed blir filosofin kring det musikaliska fenomenet var individs 
subjektiva sanning vilket det i min mening i slutändan faktiskt är.
Möjligen så kanske vi mer beskriver vår upplevelse av musiken via dess gestaltning 
och hur den gestaltningen påverkar var och en och att det i sin tur avbildas i hur vi 
talar om musik. Det som fascinerar mig är att musik har förmågan att verka på 
oändligt antal olika vis. Ofta så får man höra att musik väcker känslor hos 
åhöraren men detta är långt ifrån musikens potential.  
I vissa stunder av musiklyssnande, skapande eller utövande så sker en sinnlig 
fördjupning, möjligen en absolut närvaro, om något sådant är möjligt, om ens för 
bråkdelen av en sekund. 
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Året 2009-06-09 publicerades webbartikeln När musiken träffar hjärtat i den 
populärvetenskapliga tidskriften Framtid & Forskning. Artikeln handlar om starka 
musikupplevelser som Alf  Gabrielsson i Uppsala, professor emeritus i psykologi, 
samlat in från nära tusen personer mellan 13-91 år. Gabrielsson själv beskriver:

 ”– Upplevelserna går rakt in i vårt innersta, till tankar och känslor vi inte är 
medvetna om. På upplevelserna följer nya insikter, nya möjligheter. Somliga 
upplever det som att man "spelade för bara mig".
– Jag tror att bekräftelsen, att jag känner igen mig i den här musiken, är något av 
det allra viktigaste med musik. Jag undrar varför inte psykologer i allmänhet 
intresserar sig mer för den resurs som dessa starka och oftast positiva upplevelser 
är i människors liv.” 5

Liknande citat har vi vana att ta del av, människor berättar om att musik har 
förmåga att gå rakt in i djupa delar av oss som vi inte varit medvetna om. 
Och det faktum att vi tycks kunna känna igen oss själva i musik tycker jag är 
oerhört intressant, ”jag känner igen mig i den här musiken”. Hur kan vi känna 
igen oss själva i musik? Hur kan det uppstå en sådan igenkänning? Åhöraren tycks 
alltså känna igen sig själv och kan då på ett sätt betrakta en del av sig själv i det 
musikaliska verket till skillnad från att känna igen något i förhållande till vad man 
tidigare upplevt. I Gabrielssons insamlande av starka musikupplevelser beskrivs 
vissa av upplevelserna som en transcendens upplevelse. 

”Jag upplevde en absolut klarhet, i ett fritt oändligt rum, där punkter, streck, små 
tecken lekte med varandra i luften. En sorts kalejdoskopisk tredimensionell 
rörelsekomposition som jag följde intensivt under minst tjugo minuter. Mina 
föräldrar har senare berättat att jag varit helt fångad i upplevelsen under denna 
komposition, de hade försökt tala med mig och nästan blivit rädda av min 
frånvaro.”6

I det här fallet sker en förflyttning av upplevelsen. Till skillnad från det tidigare 
exemplet då åhöraren kände igen sig själv i musiken så beskriver åhöraren möjligen 
här en förbindelse med något utanför sig själv. Musik som i sig är ogripbart kan 
erinrar delar av både vårt psyke och något som vi har kapacitet att vara i 
förbindelse med som ligger utanför oss själva. Människan som mottagare av musik 
innehar ett oerhört komplext psyke och en lika komplex kropp. I egna 
erfarenheter och i mötet med andra människors upplevelser av musik så vill jag 
resonera kring musik och människans psyke och för att göra det behöver jag 
redogöra för en struktur av psyket som gett mig inspiration och vidare 
associationer.
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Det mänskliga psykets struktur enligt Jung. 

”Psykisk existens känner man bara igen på att det finns psykiska innehåll som kan göras 
medvetna. Därför kan vi tala om ett omedvetet endast i den mån vi kan påvisa innehåll av detta 
slag.”7

Carl Gustav Jung (1875 - 1961) var en Schweizisk psykiater som hade en 
intressant struktur på sina tankar kring psyket. Han hade likt Sigmund Freud 
också en uppdelning av psyket i det medvetna och det omedvetna men i själva 
strukturen skiljer de sig åt. Enligt Jungs Personlighetsanatomi är Självet psykets 
kärna. Det är psyket som enhet och 
helhet hos personligheten, en kärna 
med psykets alla resurser. Självet som 
kärna omsluter både det medvetna och 
det omedvetna. Medvetandet är 
sammanlänkat med Jaget - vår 
självkännedom. I Jungs struktur kring 
det omedvetna delas det omedvetna 
upp i det personligt omedvetna och det 
kollektivt omedvetna. Det personligt 
omedvetna är unikt inom varje 
människa och innehåller huvudsakligen 
känslobetonade komplex. Strukturer 
och bildningar som utvecklas beroende 
av anlag, livshändelser, upplevelser och 
hur vi i sin tur hanterat dessa. Exempel 
på komplex är Skuggan, ett omedvetet komplex med undertryckta och förnekade 
egenskaper hos det medvetna som personen ifråga inte accepterar hos sig själv. 
Individen hanterar omedvetet skuggan bland annat genom förnekande och 
projicering.  Ett annat exempel på ett komplex i det personligt omedvetna är vår 
Persona - mask (efter teatermask) som vi visar upp inför omvärlden. Persona kan 
beskrivas som en slags kompromiss mellan individen och samhället i avseende på 
vad en människa bör synas vara. Det kollektivt omedvetna är, enligt Jung, en 
nedärvd del av människans psyke, oberoende kulturella skillnader. Grunden till 
det kollektivt omedvetna tycker sig Jung se bland annat från sitt kliniska arbete 
med patienter och i myter och olika folksagor från skilda tider och platser. 
Oberoende av varandra rymmer dessa en uppsättning gemensamma teman och 
motiv, arketyperna. En arketyp inom analytisk psykologi är en slags urbild och är 
ett nedärvt sätt att tänka, de representerar uråldriga beteendemönster och 
strukturer. Han skiljer på arketyp och arketypiska föreställningar. ”Arketypen i sig 
utgör en hypotetisk, icke åskådlig förlaga, som beteendemönster (patterns of  
behavoir) i biologin.”8 
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Tydliga exempel på arketypiska föreställningar, som genom historien bearbetats 
medvetet, återfinns inom sagor och myter som bland annat hjälten, Gudinnor/
Gudar, den vise mannen, häxan etc. Jung skriver själv i sin bok Arketyper och 
drömmar: 

”När de visar sig omedelbart för oss, exempelvis i drömmar och visioner är de 
mycket mera individuella, svårare att förstå och mera naiva än till exempel i 
myten. Arketypen återger framför allt ett omedvetet innehåll som genom att bli 
medvetet och varseblivet undergår en förändring, och den färgas av det 
individuella medvetandet som den uppträder i. ”9

Jung menar att arketyperna i det kollektivt omedvetna kan påverka hur en 
människa uppfattar och tolkar olika händelser i livet och att komplexen som står i 
förbindelse med arketyperna gör arketyperna, fortfarande på ett omedvetet plan, 
levande och emotionella.  

Gestaltning i förhållande till psyket och upplevelse.  

Psyket är en helhet och har förbindelser och kopplingar mellan de olika skikten på 
ett sätt som människan aldrig kommer att förstå helt ut. När jag reflekterar över 
egna erfarenheter inom musiklyssnande, skapande och utövande så tycker jag mig 
se tendenser till att musik lyckas beröra olika skikt i psyket. När vi lyssnar, skriver 
eller utövar musik tar vi del av, eller skapar, en gestaltning. Ett berättande, om än 
på en abstrakt nivå. Hur vi gestaltar tror jag rotar sig i våra individuella 
livsprocesser. De val vi gör under kompositionsprocessen byggs upp utifrån allt 
från personlighet, kunskap, tradition, konventioner, personlig smak, strävan etc 
och de här valen är både medvetna och omedvetna. Hur vi väljer att gestalta med 
musikaliska element som t.ex. andning, frasering, klang, duration, rytm, 
betoningar och val av frekvenser ger ett musikaliskt verk sin karaktär. Karaktären i 
sin tur innefattar egenskaper och kännetecken som vi noterar med psykets helhet 
och eftersom verket är skapat av en annan människa så sker i förlängningen en 
igenkänning av egenskaper och uttryck hos andra människor. Vi kan notera 
likheter i beteendemönster och strukturer. Tidigare i den här uppsatsen i avsnittet 
om starka musikupplevelser kunde vi läsa hur en åhörare kände igen sig själv i 
musiken.  Jag har filosofin att vi människor är mer lika än olika och när vi t.ex. 
bildar oss en uppfattning om en annan människa utifrån dess egenskaper så måste 
vi i slutändan bära på dessa själv för att kunna känna igen dem hos andra. För om 
vi själva inte skulle bära på dessa egenskaper så skulle vi inte heller ha möjligheten 
att peka ut dem hos andra.
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Både det kollektivt, och personligt omedvetna omfattar innehåll som ännu inte 
nått den medvetna tröskeln och till skillnad från medvetandet är det omedvetna 
aldrig inaktivt. En ständig rörelse är igång i vårt psyke och när medvetandet sover 
så uppkommer drömmar spontant utan vår medverkan och utgör en psykisk 
aktivitet som är oberoende av vår vilja. Drömmar har beskrivits som inte bara 
fantasier utan att de också är självporträtt som visar omedvetna utvecklings 
skeenden. Drömmar har kallats kungsvägen till det omedvetna. Vi vet inte vad det 
omedvetna är för någonting  men vi vet att det finns psykiska fenomen som kan 
manifesteras genom drömmar, fantasier och hallucinationer som inte är 
medvetna. På liknande sätt som drömmar kan ge oss indikationer om omedvetna 
processer i psyket så kanske musik och konst kan göra detsamma? Kan det vara så 
att musik har förmågan att både gestalta och väcka arketypiska motiv? Arketypiska 
symboler, händelser och motiv kan vi hitta i sagor, myter och drömmar där de 
framträder via en karaktärsgestaltning. De kan gestalta de djupaste psykiska 
beteendemönstren vi bär på och i arketypiska motiv tycks det finnas en laddning 
och ett symboliskt värde som genom gestaltningen kan nå medvetandet. Om 
arketypiska motiv kan framträda i form av bilder och tankemönster så kanske det 
inte är orimligt att tänka sig att musik också är laddat med symbolik som förstärks 
i gestaltningen av musiken och möjligen kan gestalta och väcka arketypiska motiv? 
En gestaltning i sig är inte beroende av en viss substans utan kan formas av 
egentligen vad som helst men får sitt värde när det finns en avsändare och en 
mottagare. Gestaltning handlar i slutändan om kommunikation. 

På samma sätt som det krävs att notera och uppmärksamma sina drömmar för att 
finna symboler som kan bli värdefulla för Jagets utveckling så krävs det samma sak 
inom musik. Man kan låta musiken verka och låta den förbli men om man är 
nyfiken och vill associera vidare krävs ett uppmärksammande. Och i associationen 
skulle man kunna tänka sig att strukturer och bildningar gör sig mer synliga.  

Så vad krävs för att medvetandegöra inre skeenden kopplat till musik och konst? 
Jag har självklart inget allmänt svar på den frågan men jag kan redogöra för hur 
jag upplever gestaltning i förhållande till upplevelse. Och då begränsat till den 
stunden vi är i direkt kontakt med ett verk. Utan att värdera det ena eller det andra så 
vill jag mena att det finns en retorisk gestaltning som tenderar att hämningslöst 
projicera verkets egna psykologiska struktur på åhöraren och som lyssnare finns det 
ingenstans att ta vägen förutom att helt och håller överlämna sig till detta. 
Upplevelsen stannar i verkets uttryck. Detta kan både vara en angenäm och 
skräckfylld upplevelse, allt beroende på i vilket tillstånd lyssnaren befinner sig i. 
Det är en envägskommunikation och ofta ganska ensidig i sin gestaltning, den har 
inte några mellanrum för åhöraren att fylla i och på så sätt så tillåter den inte 
heller åhöraren att gå in i en möjlig upptäckt av omedvetet innehåll i den stunden. 
Med det menar jag inte att ett sådant verk är utan djup, vad jag menar är att den 
direkt omvandlas till en affekt som vi upplever. Som självklart kan leda till nya 
insikter men då efter den direkta kontakten med verket. Till skillnad från en 
retorisk gestaltning så skulle vi kunna använda begreppet ekvilibristisk gestaltning 
som både använder verkets psykologiska struktur och den skapande människans 
psykologiska potential. Det vill säga att gestaltningen av verkets struktur bjuder in mig 
som åhörare till att uppleva verket och samtidigt ge mig möjligheten att notera 
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egna omedvetna rörelser. Och det under den stund jag befinner mig i direkt 
kontakt med verket. På liknande sätt som när vi drömmer så kan viktigt omedvetet 
innehåll komma upp till medvetandets yta så att Jaget kan ges en möjlighet att 
medvetet notera detta. Och i förhållande till konstverk och musik så kan 
betraktaren/lyssnaren i stunden upptäcka delar av sig själv som tidigare legat i det 
fördolda. En slags kontrapunkt mellan verkets psykologiska struktur och den 
skapande människans psykologiska potential. En ekvilibristisk balansakt mellan 
det medvetna och det omedvetna. Möjligen kan det vara i den här balansakten 
som anslag har möjlighet att få träda fram.

Hilma af  Klint gestaltar med färger och former som vi alla kan 
relatera till men positionerar och laborerar med objekten så att 
storformen upplevs öppen samtidigt som målningen i sig har en 
egen stark karaktär. För mig personligen ett exempel på 
ekvilibristisk gestaltning i bildkonsten. 
______________________________________ 

”Ibland drömmer jag mig som om jag vore nära att finna mig 
själv. Jag sitter blind i mörkret och hör mina egna steg som 
kommer långt bort ifrån, närmar sig, går i sicksack, sökande. De 
går förbi mig eller vänder om och avlägsnar sig åter i fjärran. Jag 
sitter och lyssnar i mörkret och har varken mod att  hoppas eller 
bli förtvivlad.”10 Gunnar Ekelöf

Hilma af  Klint De tio största, nr 3, 
Ynglingaåldern, grupp IV, 1907
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Sammanfattning: 

Utifrån tankar kring det ogripbara och reflektioner som svävar kring upplevelser 
av musik så valde jag att i mitt klangliga examensarbete arbeta med dessa 
reflektioner som kärna kring verket och vid framförandet av musiken fokusera på 
den fysiska delen i musikupplevelsen. I första laborationen av konsertserien Vad 
håller dåren vaken om nätterna? jobbade jag med att försöka bygga upp en annan slags 
konsertupplevelse än den konventionella 
formen då vi oftast har en upphöjd scen och 
en tydlig skiljelinje mellan musiker och 
publiken. För att bryta föreställningen om en 
konsertlokal och förväntningarna som 
tillkommer när man går in i en konsertlokal 
så placerade jag genomförandet av 
examensverket i ett av KMH’s 
undervisningsrum, ett tämligen fult och 
tråkigt undervisningsrum som har två flyglar 
och som för stunden även utrustades med ett 
högtalarsystem och madrasser. Madrasserna placerades under flyglarna för 
publiken att ligga på. Fokus var närhet mellan instrument, musiker och publik på 
en plats som man annars kanske inte förknippar med ett konsertframförande. Ett 
manifesterande för närhet som medel för att mötas, att uppleva delaktighet och 
omfamnande av stunden för att förstärka vikten av att vi alla har ett ansvar i den 

gemensamma ytan som vi delar med varandra. 
Vi äger en gemensam yta, det offentliga rummet 
där vi också kan utforska subtila förlopp i allt 
som sker omkring oss och jag tror det finns en 
rikedom i det subtila. Verket framfördes fyra 
gånger den 29 maj 2013 i rum A341 på 
musikhögskolan i Stockholm med 9-24 personer 
i publiken åt gången. Musiker var Jens Waltin 
och Rosali Grankull. 

Bilder tagna efter sista framträdandet av 
Vad håller dåren vaken om nätterna? 
Larboration no.1.  
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