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Förord
Denna text, som utgör hälften av mitt examensarbete i komposition, är inriktad på 

instrumental konstmusik, det fält jag är verksam inom. En stor del av det jag skriver kan 

säkert överföras på andra genrer, men jag känner att jag måste avgränsa mig för att texten 

inte skall bli alltför oöverskådlig, vare sig för mig eller för läsaren. Vidare vet jag inte 

varifrån min önskan att utforska tysthet, tystnad och intimitet, eller min preferens för 

musik som på något sätt hanterar dem, ursprungligen kommer ifrån, men mitt skapande 

har till stor del kretsat kring dem under de två senaste åren. Kanske är det en reaktion mot

min tidigare musik, som till stor del fall kan beskrivas som bombastisk eller 

expressionistisk, kanske är det en reaktion mot en viss estetik, eller kanske är det ett 

behov av att uttrycka en litenhet och utsatthet. För mig finns det en högst reell risk att 

musik inom detta område överskrider en gräns och går över i ett slags fetischerande av 

tystnad och tysthet, men jag har accepterat att jag får försöka lita till mitt eget omdöme. 

Vidare kan det i vissa delar av texten eventuellt verka som att jag avfärdar viss musik. 

Detta är absolut inte min avsikt, däremot utgår jag i denna text från väldigt specifikt 

perspektiv och lyssningsläge, för att utforska det som är relevant för mitt egna skapande.
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Inledning
Jag kommer i denna uppsats att reflektera över tystnad och tysthet (ett ord som jag i 

denna text, till skillnad från tystnad, använder för att referera till ljudsvaga klingande 

material) i förhållande till intimitet inom västerländsk instrumental konstmusik utifrån 

mitt egna och andras komponerande. Jag går i denna inledning kort in på dessa tre 

begrepp, för att sedan använda en redogörelse för mitt examensstycke Tre avslut för 15 

stråkar1 och dess tre formdelar, i denna text kallade första, andra respektive tredje 

avslutet, som utgångspunkt för att utforska dem. Genom styckets gång, som också ger 

formen till denna text, kommer jag in bland annat in på hur jag ser på tystnad samt 

definierar olika tystnader. Jag skriver även om ett antal stycken som jag finner intressanta 

i relation till mitt egna skapande, bland annat Salvatore Sciarrinos Lo spazio inverso2, Brian

Ferneyhoughs andra stråkkvartett3 och Lisa Streichs Asche4.

Min önskan att utforska tystnad och tysthet är inte på något sätt unik. Juliana Hodkinson 

citerar i sin doktorsavhandling Presenting Absence – Constitutive silences in music and 

sound art since the 1950s (2007), Wilhelm Seidel i musiklexikonet Die Musik in Geschichte 

und Gegenwart (2. Ausgabe, 1998):

In recent decades music has discovered silence as an object of composition and 

musical action. In this context, the word ‘silence’ has advanced to become a 

‘Modewort’, and has entered the terminology of contemporary music. Here, it 

signifies more than negative soundfulness. It stands for a new musical character of 

presence, above all for a new musical temporal Befindlichkeit. The musical actuality 

of silence also meets with an interest within reception aesthetics for voids, and in 

moments that through their emptiness or extreme poverty of events, challenge the 

listener to an exceptional degree5.

Det som lockar mig, och som Seidel snabbt berör, är hur tystnad och tysthet har en 

förmåga att skapa en stark känsla av närvaro. När gränsen till hörbart tangeras spänner vi 

1 Bilaga 1

2 Sciarrino, Salvatore. Lo spazio inverso, komponerat 1985, Ricordi, Milano, 1985

3 Ferneyhough, Brian. Second String Quartet, komponerad 1980. Edition Peters, London, 1980

4 Streich, Lisa. Asche, komponerat 2012

5 Siedel, Wilhelm. Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Bärenreiter, 1998, citerad och översatt i Hodkinson, 

Juliana. Presenting Absence, PhD. diss. Københavns Universitet, 2007, s. 102
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öronen, blir medvetna om musikerns och lyssnarens plats i rummet på ett fysiskt plan. 

Detta ger upphov till en intimitet såväl som en känsla av samhörighet, som jag inte 

upplever på samma sätt med ljudstark musik överlag. Jag har själv försökt sätta fingret på 

vad exakt det är som ger upphov till denna fysiska närvaro. En möjligtvis något banal 

tanke är att tysthet och tystnad låter oss undermedvet uppfatta kroppsliga biljud, från 

publik såväl som musiker, som bidrar till denna upplevelse av ökad fysisk närvaro. 

Hodkinson kopplar dessutom Salvatore Sciarrinos användande av olika sätt att andas 

genom blåsinstrument till en ljudande påminnelse om framförarens kropp6. Om man ser 

instrumentet som en förlängning av musikerns kropp bidrar också biljud såsom klaffljud, 

väset av stråkens tagel mot strängen, det brusiga blåsljudet i en svag klarinetton, pianots 

dämmare mot strängarna, som också träder fram i tysthet, till denna påminnelse om 

framförarens fysikalitet. I tystheten och tystnaden erfar jag att åhörarna kommer närmare

varandra, och även avståndet framförare – åhörare överbryggas något. Tystheten och 

tystnaden öppnar upp för reflektion och låter tanken flöda fritt.

De saker som jag i denna text beskriver kring min egna musik är i stor utsträckning något 

som jag hoppas skall upplevas ur en lyssnarroll, och jag beskriver också i huvudsak min 

musik ur ett lyssnarperspektiv snarare än utifrån min egna kompositionsprocess. Vidare 

uppstår den intimitet jag söker i huvudsak på plats, i stunden av framförandet, och är 

synnerligen avhängig såväl musiker, åhörare som lyssnandesituation. En inspelning, 

däremot, kan fånga det klingande resultatet mer eller mindre väl, men den fysiska 

närvaron går till stor del förlorad. Största delen av de repertoarexempel jag tar upp i 

denna text har jag inte hört annat än i inspelad form, och med hänsyn till detta har jag i 

mitt lyssnande försökt tänka mig in i en lyssnarsituation och lyssnarroll "på plats", vilket 

givetvis kan ha blandat resultat.

6 Ibid., s. 134
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Första avslutet
Här och i de två kommande kapitlena följer en i stort sett kronologisk genomgång av mitt 

examensstycke Tre avslut för 15 stråkar, med fokus på vissa centrala punkter som 

utgångspunkt för mina tankar kring tysthet, tystnad och intimitet. Först vill jag dock kort 

beskriva styckets  storform, som utgörs av tre formdelar, grovt talat av samma längd, där 

den andra föregås av ett slags utkomponerad paus på cirka en minut och den tredje av en 

stor, 15 till 30 sekunder lång tystnad. Nedan följer en grov formskiss. 

1 12 23 34 45 57 68 79 90 101 113 124 135 146 157 169 180 191 202 213

Formskiss över stycket, taktnummer överst. De två mörkgrå staplarna markerar de två formdelande
pauserna. Nivåerna motsvarar olika lager av material, individuellt inom de tre formdelarna.

Observera att denna skiss inte är en helt perfekt tidsmässig representation över stycket, 

på grund av skiftande tempi och taktarter, men kan ge en fingervisning om den 

övergripande storformen. Styckets durata är ca. 12-13 minuter.

Tystnad som handling
En snabb linje, tre violiner, inleder stycket med kvintoler och sextoler, tempo 88, 

pianissimo. De inträder unisont men splittras snabbt i ett slags materialbaserat crescendo 

(Ex. 1). Det finns ett visst mått av ogreppbarhet hos linjen, ett konstant skiftande, 

stämmorna växlar ständigt intervall sinsemellan.

Ex. 1, unison till splittrad linje.

3



Övriga instrument inträder i nästan samma ögonblick, på blott två sekunder är hela 

ensemblen aktiv. De beter sig i stort sett på samma sätt som violinerna, unisona linjer som 

gör ett slags crescendo till en större, mer dissonant linje. Den enda stadiga hållpunkten är 

två violiner, stilla på varsin halvtonsdrill. Drillen varar endast sex slag, men tas snabbt 

över av två andra violiner, vars linje då stannar upp, hämtar andan. Drillen blir ett sätt att 

samla energi, ett sätt för linjen att laddas upp för att sedan slungas vidare. Linjerna varvas 

runt, går över och under varandra i ett enda stort myller. Vissa breder ut sig mot sitt slut, 

de splittras än mer – den allra första linjen avslutas med intervallen duodecima respektive

stor sext mellan stämmorna. Andra närmar sig sitt ursprung, unisonen, dock utan att nå 

det – violastämmornas första linje, en mycket lång sådan, slutar på ett halvtonskluster.

Genom att inleda stycket på detta vis, där den febrila rörelse som beskrivs ovan närmast 

är styckets höjdpunkt ifråga om aktivitetsgrad, är jag intresserad av en energikurva annan 

än en mer typiskt uppbyggande sådan. Att skapa en extrem för det efterföljande att 

kontrastera mot, något som får det att bli mer intimt. Att sätta fokus på det fallande, det 

avtagande: färden mot tystnad. Därav styckets namn, därav tre avslut, där de två 

efterföljande formdelarna med sin början återhämtar endast en del av energin hos den 

ursprungliga inledningen, två ytterligare toppar innan fallandet mot intet återupptas.

Efter sex takter inträder ett nytt element, delvis täckt av linjerna. Melodier i rytmisk 

förskjutning, mer eko än kanon, uppbyggd av enkla figurer, tonala grupper om tre–fyra 

toner, som påminner om gregoriansk sång eller recitativ (Ex. 2). Här skapas en kontrast i 

avslut, mellan de snabba linjernas plötsliga utonanden i intet och melodikens tydliga, 

retoriska avslut som också präglas av fråga och svar – förhållanden sinsemellan. Dessutom

finns en samtidighet ifråga om material, materialen går in och ur varandra. Det uppstår 

inte någon “vanlig” tystnad, det jag i denna text benämner reell tystnad, där inget 

musikaliskt material alls ljuder, men däremot skapas ett slags materialets tystnad.

Ex. 2, melodik med tonala grupper.
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Ingetdera av dessa två material ger oss dock styckets första reella tystnad. När de snabba 

linjernas sista svansar dött ut och den andra melodifrasen når sitt slut, uppenbarar sig en 

svag kontrabasflageolett som stilla tonat in men varit täckt av de andra materialens högre 

aktivitetsgrad och högre ljudvolym (ej på grund av någon högre dynamikbeteckning utan 

snarare deras större numerär). Denna oansenliga ton, som inträder i lyssnarens 

perception utan någon egentlig början, ger väg för den första reella tystnaden. Just för att 

denna ton inte har något tydligt inträde, utan plötsligt har varit där utan någon början, 

uppstår för mig en spänning när tonen släpps. En spänning i skarven mellan ljudande och 

ickeljudande. Den första aktionen vi uppfattar hos denna stämma blir att skapa den första 

tystnaden. På så sätt blir tystnaden en handling, snarare än frånvaron av ljud eller 

klingande musikaliskt material. 

Vidare vill jag påstå att själva den tystnad som infinner sig här är av ett slag som kan kallas

aktiv tystnad. Det är en tystnad som inte är där endast som ett avslut, i retorisk funktion, 

utan som är fylld med något, pekar på något. Den är en plats för tankar, för reflektion, för 

att minnas det som föregått den. I någon grad är kanske de flesta tystnader en plats för 

ihågkommande, men denna aktiva tystnad har det närmast som huvudsakligt syfte. I Luigi 

Nonos kvartett Fragmente – Stille, an Diotima7, kan den skymta vid många tillfällen. 

Kanske är det på grund av bredden av material i Fragmente, att varje djupare tystnad blir 

en välbehövd plats att bearbeta det ljudande, minst lika viktig som det klingande 

materialet självt. Helmut Lachenmann, Nonos student, skriver om 

kvartetten och hans musik:

It is not just the composed score of the Diotima quartet which puts across this 

music’s message: it is the perception of its reflection in our inner selves, across the 

space of silence and also remembrance, reflection, self–discovery as opened up by the

fermata which he piles up in constantly changing, almost artless configurations. [...] 

The silence into which Nono’s late works lead us is a fortissimo of agitated 

perception. It is not the sort of silence in which human searching comes to rest, but 

rather one in which it is recharged with strength and the sort of restlessness which 

sharpens our senses and makes us impatient with the contradictions of reality.8

Den kontrabasflageolett som ger oss den första reella tystnaden i stycket, den aktiva 

tystnaden, utvecklats till ett eget material, ett flageolettlager i såväl kontrabas, violoncello 
7 Nono, Luigi. Fragmente – Stille, an Diotima, komponerat 1980, Ricordi, Milano, 1980
8 Lachenmann, Helmut. Touched by Nono. Contemporary Music Review. Vol. 18, Part II, 1999
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som viola, som fortsätter ge oss tystnader inom formdelen. Det befinner sig en nivå över 

de övriga de materialen, det inleder och avslutar. Materialet blir ett slags klingande 

tystnadsbärare.

Sönderfallanden och tystnadens premisser
Till att börja med vill jag här göra en kort kategorisering av material i denna formdel – 

snabba linjer, melodik med eko, flageolettlager och, vid takt 30, ytterligare ett material: 

pizzicatoklanger, stundom rytmiskt unisona, och då ofta som startpunkter för linjerna, 

stundom självständiga, då rytmiskt uppbrutna (Ex. 3).

Ex. 3, pizzicatoklanger.

Hanteringen av dessa fyra material präglas i stor grad av sönderfallanden och utsuddanden

på flera nivåer; de snabba linjernas unisoner som splittras, blir otydliga, samt deras höga 

energinivå som är närmast ohållbar och måste falla; pizzicatoackorden, som skiftar mellan

rytmisk unisonitet och rytmiskt sönderfallen form; ekot, och dess sönderbrytande effekt 

på melodierna, som genom det blir till ett slags mellanting av pulserande textur och 

melodi. Även melodikens utveckling präglas av ett sönderfall. Där stegvis rörelse och 

terser tidigare dominerat, med enstaka större intervall, får vi i takt 36–38 en melodisk 

expansion och en övergång till språng som dominerande element, tillsammans med en 

staccatering som vidare bryter upp linjen. I takt 47–48 når melodins uppbrytning sitt 

klimax, med extrem melodisk expansion, ökad rytmisk komplexitet, och dessutom viss 

förskjutning av själva ekot (Ex. 4). Den tidigare välpolerade, nästan gregorianska 

melodiken har närmast upplösts.
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Ex. 4, uppbruten ekomelodik.

Det är inte en slump att jag vänder mig till detta jag kallar utsuddanden och 

sönderfallanden. När jag själv överväger tysthet och tystnads plats inom konstmusik förs 

tankarna lätt till förhållandena starkt – svagt eller starkt – tyst. Jag upplever att tysthet och

tystnad ofta föregås av alternativt förekommer ett ljudstarkt eller mer robust material 

som “öppnar upp”, skapar en spännvidd. Tystheten eller tystnaden kan närsomhelst 

avbrytas och i detta finns en anspänning. Detta förhållandet gör dock att både tysthet och 

tystnad i många fall är helt beroende av det ljudstarka materialet, eller rättare sagt 

skillnaden mellan det ljudstarka och det tysta. Det existerar inte på egen hand, utan är 

avhängig denna skillnad. Ett exempel på en sådan tysthet är Beethoven femte symfonis 

första sats9, oboesolot i rekapitulationsdelen. Ett kraftigt crescendo och stora ackord leder 

fram till en plötslig stund av intimitet, några enstaka, svävande toner från oboen, innan 

musiken går vidare i ännu ett crescendo. Även i ett fall som inledningen av Wagners 

Tristan och Isolde10, där jag själv slås av de första sju takternas mycket svaga dynamik, 

småskaliga instrumentation och avgrundsdjupa tystnader, som allt i allt skapar en otrolig 

närhet och anspänning, finns ett sådant förhållande. Tystheten och tystnaderna är blott 

del av en utveckling och ett harmoniskt förlopp – den första tystnaden föregås av E7-

ackord, och målet för hela partiet är den senare, bedrägliga (och i detta fall fördröjda) 

upplösningen av E7 till F i takt 17, i ett grandiost fortissimo. Tystheten och tystnaden 

existerar endast som skillnad, ej på egen hand.

Undantag står givetvis att finna, särskilt i musik från 1900–talets andra hälft och framåt. 

Ett ännu tidigare exempel är de fjärde och femte av Weberns Sex Bagateller för 

9 Beethoven, Ludwig van. Ludwig van Beethovens Werke, Serie 1: Symphonien, Nr.5, komponerad 1808, 

Breitkopf und Härtel, Leipzig, 1862
10 Wagner, Richard. Tristan und Isolde, komponerad 1859, Breitkopf und Härtel, Leipzig, 1860

7



stråkkvartett11 (för den som köper premissen att i detta fall skärskåda dessa två satser helt

separat från det övriga verket), som befinner sig helt och hållet i nyanser från piano 

pianissimo till pianissimo, dock med crescendon till ospecifierad dynamik. Den fjärde 

bagatellen skapar en väldigt utsatt tysthet. Särskilt inledningen och avslutet sätter an en 

skör stämning med högt violinspel och extremhögt violapizzicato respektive ömtåliga 

flageoletter och försynta, lägre pizzicaton. Intressant nog innehåller den däremot i stort 

sett inte någon tystnad inom satsen. Den femte innehåller desto fler tystnader inom 

satsen, också den intim, men på ett mycket annorlunda sätt. En kyligare närhet, inte lika 

utsatt, nästan med lite distans. Kanske för att ljuden inte besitter riktigt samma skörhet 

som i den fjärde. 

Salvatore Sciarrinos stycke Lo spazio inverso12 för violin, violoncello, flöjt och klarinett och 

celesta, karaktäriseras också till stor del av extremt svaga nyanser och skörhet. Det finns 

väldigt få reella tystnader i stycket, däremot bildas ett försiktigt samspel mellan fyra av 

kvintettens instrument, en lågmäld aktivitet. Stycket inleds med en mycket svag och skör 

klarinettsamklang, multiphonic, varefter mycket svag violin och violoncello inträder, 

antingen enstaka toner, i glissandorörelse eller med tremolering. Detta styckets 

huvudmaterial skapar en innerlig intimhet, men stycket som helhet blir för mig snabbt ett 

typexempel på en tysthet som är helt avhängig det ljudstarka, avhängig skillnaden. Mot 

slutet av det inledande partiet, när energinivån är på väg att dala, kommer celestan 

plötsligt in med en kraftfull, våldsam figur. Denna figur används sedan genom stycket, vid 

behov, för att skapa anspänning i tystheten, och överskuggar för mig intimiteten hos det 

övriga materialet13.

11 Webern, Anton. 6 Bagatellen, Op.9, komponerade 1913, Universal Edition, Wien, 1924

12 Op. cit.

13 Hodkinson tar upp Lo spazio inverso i kapitel fem, Hören, av sin förutnämnda avhandling Presenting Absence.

Det enda sammanhang hon berör celestans utbrott är dock inom kontexten tematisk sammanhållning inom 

stämmorna, men skarpa kontraster mellan stämmorna. Jag motsätter mig inte Hodkinsons tolkning av stycket 

och håller i stora drag med henne, men att i en text om tystnad inte ta upp det förhållande som skapas mellan 

starkt – svagt, i ett stycke som tidsmässigt domineras av tysthet men i mina öron överskuggas av enstaka, 

ljudstarka stunder, avhängigt skillnadsförhållandet, blir för mig besynnerligt. Däremot är det för mig 

spännande att hon inte nödvändigtvis kopplar begreppet silence till faktisk tystnad: “The main phenomenon of 

silence to be discussed in the context of Sciarrino’s chamber music is a general but radical timbral quieting” . Jag 

använder termerna tysthet och tystnad för att kunna särskilja dem åt, men jag är också övertygad om att de är 

oerhört sammanlänkande. Det klingande står inte nödvändigtvis i motsatsförhållande till tystnaden.
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Jag har under en längre tid närt en önskan att uppnå en tysthet och tystnad som inte är 

beroende av detta skillnadsförhållande. Inte för att det nödvändigtvis är bättre eller 

sämre, utan då det för mig finns en viss grad av inneboende våldsamhet i det förhållandet 

som motsätter sig den intimitet som jag vill uppnå. Det är därför som jag i min egna musik 

vänder mig till ett slags gränsland, mellan tydligt och otydligt, mellan klingande och tyst, 

mellan tonhöjd och brus, och med sönderfallanden och utsuddanden försöker finna andra 

medel för anspänning i mitt sökande efter en intimitet.

Den utkomponerade tystnaden
Från och med takt 52 börjar också själva styckets form och frasbyggande påverkas av  

sönderfallandet. De snabba linjerna utvecklas, blir längre och får ny intensitet, men 

uppstyckas också abrupt, i det jag vill kalla avbrytande tystnad. Mer ett plötsligt klipp än 

en paus, inte upphörandet av ett musikaliskt förlopp, inte ett retoriskt komma eller en 

punkt i det, snarare en plötslig frånvaro av det. Därefter kastas material omkring huller 

om buller, snabba linjer som ännu en gång byter form, transformeras till (ton)tremolering 

mellan två kluster. Från ständiga krumbukter till ett slags statisk rörelse. I samma stund 

växlar pizzicatoackord tvärt fram och tillbaka mellan sönderbruten form och att vara mer 

rytmiskt unisona än någonsin tidigare. Flageolettlagret, som tidigare har varit en 

tystnadsbärare, bryter sig ut och blir ett aktivt material, som ett svar på de snabba 

linjernas förvandling till statiskt material. Formdelen avslutas med en sista utsuddning: 

pizzicato–ackordens  liggande toner blir istället startpunkt för glissandon. Vad som 

tidigare varit stadigt bleknar och blir oklart.

När väl formdelen tar slut, infinner sig dock inte en reell tystnad, utan istället ett slags 

utkomponerad tystnad. En ensam violoncello, spelandes brusljud, en brygga mellan 

klingande och tystnad, ihållande men alltid utdöende. Det rytmiska materialet är likartat 

det aktiverade flageolettlagret, den tidigare tystnadsbäraren. Kontrabasflageoletten, den 

ursprungliga tystnadsbäraren, är också där, nu återigen stilla, extremt svag och skör, 

estramente sul ponticello. Den erbjuder slutpunkter till violoncellons rytmik, blir ett 

klingande avslut till den utkomponerande tystnaden. Samtidigt finns där en enstaka reell 

tystnad, efter den andra frasen. För mig blir denna tredelade motsägelse av utkomponerad

”halvtystnad” (brusljud), klingande, avslutande element (flageolett) och dessutom reell 

tystnad (paus) en vacker paradox, hela partiet en påminnelse om den första tystnaden, 

tystnad som aktiv handling. Det skapar en sfär, separat från den tonhöjdsbaserade 
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musiken, där förloppen som präglar denna upphör. En sfär som är orienterad i nuet, en  

aktiv paus.

Ferneyhough skriver kring sin andra stråkkvartett14 i Collected Writings15, där han återger 

följande programkommentar:

This piece is about silence – not so much literal silence (although this, too, is an obvious 

feature of the opening section) but rather that deliberate absence at the center of 

musical experience which exists in order that the listening subject may encounter itself 

there. [...]16

Ferneyhough beskriver de första 50 takterna av kvartetten som uppbyggda över ett slags 

förutbestämt skelett, “a predetermined numerical scheme”17, som alternerar mellan 

ljudhändelser och tystnad. Här är tystnad ett slags frånvaro av artikulation av en tidsrymd,

vilket demonstreras av ett tillfälle där ett noterat accelerando inträffar under total tystnad.

Stycket inleds med kraftfulla figurer från en ensam violin, interpunkterade av pregnanta 

pauser. Vissa av takterna öronmärkta för tystnad fylls dock successivt av ett slags 

klingande tystnad, “informationsfattiga” ljud (”'impoverished' sounds”18) där ytterst lite 

information förmedlas. Dessa informationsfattiga ljud utgörs i stor utsträckning av 

långsamt glissando, som så att säga inte förmedlar någon distinkt tonhöjd, men 

vidareutvecklas över tid till tämligen komplexa klanger19. Denna idé om ett slags 

halvtystnad, en utkomponerad tystnad, stötte jag på under arbetet med mitt 

examensstycke, i vilket den kom att influera mig stort, särskilt partiet ovan i mitt eget verk

– den nästan storslaget aktiva, paradoxala, utkomponerade pausen. Samtidigt är det för 

mig intressant att notera att Ferneyhough i sin text skriver väldigt lite om varför han 

vänder sig till tystnad, vare sig utkomponerad eller reell, utöver programtexten. Om den 

inledande, reella tystnaden i sitt verk skriver han endast “The silences were at first treated

in a naively literal–minded fashion, their emptiness being underlined by the abrupt 

14 Op. cit.

15 Ferneyhough, Brian. Collected Writings, Harwood, Amsterdam, 1995 [1980]

16 Ibid., s. 117

17 Ibid., s. 119

18 Ibid., s. 122

19 Ibid., s. 122
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punctuating gestures of the first violin”20. För mig är tystnaden i inledningen till 

Ferneyhoughs kvartett en ofantligt aggressiv tystnad, med anspänning men utan intimitet, 

en helt annan tystnad än den jag söker i mitt stycke. En viss närhet, eller kanske snarare 

direkthet, finns där, särskilt i de första tystnaderna som ges till lyssnaren av en ensam 

violinist, men den intimitet jag söker är nog avhängig en viss utsatthet eller skörhet. 

20 Ibid., s. 122
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Andra avslutet
Tre avsluts utkomponerade tystnad/paus avslutas med en sista, lång konstrabaston, nu 

crescenderande istället för som tidigare diminuerande. Ur denna träder en mensural-

kanonstruktur fram, en svagt, ihålligt klagande flock, en 65 toner lång melodi med endast 

två notvärden. Den framförs i fem olika tempon, alla i samma oktav, i dubbel uppsättning, 

och kan delas upp i två tonområden (Ex. 5). I och med kanonstämmornas olika tempon 

sker en mycket gradvis expansion upp i register, ett konstant skiftande, ett utsuddande av 

gränsen mellan tonområdena.

Ex 5: kanonmelodin, uppdelad i dess två tonområden.

Jag visste tidigt i arbetet med verket vilket uttryck jag ville åstadkomma i denna formdel. 

Trots detta föregicks denna struktur, som lätt för tankarna till Ligeti, av en mängd skisser 

och varianter, vissa i stort sett frikomponerade, andra mer eller mindre styrda. Vanligtvis 

förlitar jag mig på ett relativt fritt, improviserande och/eller intuitivt komponerande. I 

slutändan var det dock endast denna väldigt strikta metod som gav mig både den 

ovannämnda gränslösheten och det uttryck jag sökte: en närmast formlöss massa, 

uttrycksfull endast som kollektiv, varje enskild stämma nästan intetsägande.

Ett violinsolo inträder tätt därefter, mitt i kanontexturen men kämpandes uppåt, ovanför, 

stundom fallandes tillbaka ned i texturen, stundom frigjord under eller över den. En stor 

del av gestiken är hämtad från den första formdelens melodik, men mer kromatisk, mer 

uppbruten. På sätt och vis är solot en påminnelse om de tre mest betydande materialen i 

första formdelen, med sporadiska, melodiska rörelser och enstaka ustickande flageoletter, 

som kastar sig ned i krumbukter av trettiotvåndelspassager. Det förekommer ingen reell 

tystnad inom detta parti, dock diskreta, avbrytande pauser i kanonen. De används dels för 

att variera densiteten i strukturen, dels för att markera ut centrala partier i solot. 

Stämmorna återupptar kanonmelodin där de skulle varit utan pausen, den är endast ett 

uppehåll i ett stadigt flöde, som fortsätter vare sig det tillåts klinga eller ej. Klippen blir en 

mycket diskret avbrytande tystnad, en materialets tystnad.
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Det oformliga kollektiv som kanonen bildar, den kalla uttryckslösheten, utgör en bakgrund

som framhäver det innerliga tilltalet i solot. Ännu en violin inträder med ett slags solo–

obligatstämma, och tätt därefter, i takt 101, inträffar ett avgörande ögonblick: två rytmiskt

unisona toner i solostämmorna (Ex. 6). Kanonen faller här nästintill bort, och för ett 

ögonblick klingar endast de två violinerna och en enstaka kanonmelodi i en stor, 

avbrytande tystnad, varefter kanonen dock återupptas snabbt. Den rytmiska unisoniteten 

utvecklas vidare. Varje storfras i solona innefattar en stund av samspel, ton mot ton, alltid 

längre än förr, innan den självständiga kontrapunktiken åter tar över. Samtidigheten blir 

en intimitet, en närhet, på en annan nivå än den klangliga eller rent materialmässiga. Två 

stämmor, kretsandes kring en obestämd massa, med enstaka stunder av vidrörande.

Ex. 6: andraviolinens inträde och samtidighet i solostämmorna.

Den stora pausen
På samma sätt som kanonstrukturens olika tempon skapar ett nästan gränslöst skifte 

mellan dess tonområden, skapar de också ett gradvist avslutande av själva kanonen. Varje 

stämma tillåts helt enkelt löpa kanonens gång ut, vilket har som följd att stämman med 

högst notvärde avslutas redan i takt 103, sjutton takter tidigare än de sista stämmornas 

avslut. Där, i takt 120, når den utveckling av samspelthet som inletts ett klimax. De två 

kanonstämmorna som kvarstår, samt två pedaltoner ur samma tonförråd, tonar ut och 

som ett svar på takt 101:s stora klipp blottas solostämmorna till slut helt och hållet, nu i 

fullständig rytmisk unisonitet.

De två violinerna får snabbt sällskap av viola och violoncello. Par mot par, rytmisk 

unisonitet mot rytmisk unisonitet, plötslig livlighet. Den tidigare intimiteten av stämmor 

som flyktigt tillåts vidröra varandra får här sjunga ut. Den reella tystnaden kommer också 

tillbaka, fraserna är korta, försvinner ofta bort, oupplösta, i det jag vill kalla oavslutande 

tystnad. De två soloparen når sin höjdpunkt i takt 134, med styckets högsta dynamiska 

beteckning för spel med stråke, mezzopiano, och aktiva, dramatiska figurer. Denna 

livlighet är dock kortvarig, i likhet med inledningen är den endast där för att kunna avta. 
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Den ebbar sakta ut, fraserna glesas ut och kortas ned, tystnaderna blir alltmer avslutande. I

takt 145 mynnar musiken ut i en lång, nästan storslagen generalpaus om 15–30 sekunder. 

Det är en i högsta grad avslutande tystnad, men kanske också, såsom i Nono och början av 

mitt eget stycke, aktiv. Tystnad för att låta soloparens förhållandevis energiska material 

sjunka in. En plats att tänka. Tid att reflektera. Samma fyra musiker som ger oss denna 

generalpaus sitter också beredda i spelposition under den. Bibehåller spänningen. De 

återupptar dessutom musiken efter generalpausen, nästan som om den aldrig varit där. 

Det är blott ett kortlivat minne om sex takter av det tidigare materialet, innan den tredje 

formdelen tar vid, men helt centralt för uppfattningen av den stora pausen. I efterhand 

ifrågasätts dess status som såväl avslutande som formdelande tystnad. Ett utsuddande av 

såväl styckets form som pausens funktion.
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Tredje avslutet
Styckets tredje och sista formdel, som tvärt tar vid efter de ovanstående sex takterna av 

föregående material, ser ett vidare uppbrytande av det klingande materialet. De fyra 

stämledarna som tidigare utgjorde soloparen bildar en concertinogrupp, stundvis 

förstärkt av kontrabas, som framför ett glest material, enstaka, individuella punkter. I den 

föregående formdelen introducerades enstaka kvartstoner, nu integreras de helt i 

musiken. Det tidigare materialets tystnader förvandlas och införlivas i musikförloppet, blir

del av frasen, blir till frasdelstystnad, inte längre ett indelande element. Istället skapas en 

klingande frasindelare: varje storfras slutar i och markeras av ett crescenderande och 

decrescenderande tuttiackord.  

Concertinogruppens material tar sig olika former. Stundom enstaka toner, 

interpunkterade av tystnad eller pizzicato med glissando i violoncello. Stundom snabba 

kvittrande, flageoletter eller en enstaka, kort fras, arco eller pizzicato, som tillåts sväva ut. 

Ljuden har en karaktär av utsatthet många av dom också besittandes en skörhet, som 

skapar styckets mest intima uttryck. Något som i efterhand slår mig kring mitt 

examensverk är just skillnaden mellan materialtyper i denna styckets tredje formdel och 

styckets första formdel. Här kommer vi närmare musikern som individ, men den första 

formdelens material består i tre av fyra fall består av relativt stora massor – ekomelodiken,

med fyra till fem stämmor aktiva, de snabba linjerna som i stort sett aldrig involverar färre

än tre instrumentalister, oftast många fler, och inte minst pizzicatoackorden, med som 

mest tretton musiker musiker aktiva. Alla dessa materials stora numerär i fråga om 

musiker beror på det sätt jag arbetar med sönderfallanden och utsuddanden, otydligheten 

som jag använder för att hitta en tysthet och tystnad som inte är avhängig 

skillnadsförhållandet svagt – starkt. Dock kanske just dessa materials stora numerär på 

sätt och vis motsätter sig det intima, som är mitt slutmål med tystheten och tystnaden. 

Materialen är på sätt och vis massiva, det finns inte den närhet och direkthet som en 

ensam musiker kan förmedla. Eller kanske är det en annan form av intimitet? Det finns 

något spännande med en så stor grupp musiker som tillsammans producerar ett så 

ljudsvagt resultat. Något annat som slår mig gällande materialet är en stor brist på 

fragmentation på frasnivå. Bortsett det fjärde materialet, pizzicatoackorden, är alla 

materialen ett slags start/stopp–material. När de väl har satts igång behöver de viss tid på 

sig för att slutföra ett inlett förlopp. Mycket musik som är betingad med tysthet och 

tystnad bygger till stor del på just fragmentation. David Metzer skriver kring 
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fragmentation i Weberns musik, i kapitlet Modern silence ur boken Musical Modernism at 

the Turn of the Twenty–First Century: “Like fragments (as to be discussed with Nono’s 

work), the phrases are surrounded by silence, which they barely break before 

disappearing.”21 Det verk av Nono som Metzer refererar till är den tidigare nämnda 

kvartetten, Fragmente – Stille, an Diotima, med fragment som självaste huvudtitel. Jag tror 

att jag, i det inledande arbetet med den första formdelen, hyste en ännu outtalad önskan 

att hitta sätt att jobba med tysthet och tystnad utan fragmentation, som dock träder in här,

i styckets tredje formdel.

Uppbrutet närmande av tystnad
Två material kvarstår från tidigare i stycket: det rytmiskt aktiverade flageolettlagret, den 

tidigare tystnadsbäraren, och brusljud, den utkomponerade tystnaden/pausen. Brusljuden

träder in och ut ur tuttiackorden, den klingande frasindelaren, som också själv närmar sig 

brusljuden – i takt 186 skapas en slags crossfade, där vissa toner ur ett tuttiackord gradvis 

går mot estramente sul ponticello och därmed blir brusigare, samtidigt som de tonar ut, 

samtidigt som en enstaka viola tonar in på ett brusljud. Här vill jag dels uppnå en 

gränslöshet, ett utsuddande, mellan den klingande tonen och den utkomponerade 

tystnaden, men också, som i den föregående formdelen, finna ett slags intimitet i 

samverkan. Att flera musiker tillsammans skapar en övergång från ton till brus. Samtidigt 

som gränsen mellan brus och ton suddas ut på ett väldigt konkret sätt, suddas också 

brusljudens roll som utkomponerad paus/tystnad ut på en annan nivå. De träder in i 

tonhöjdsmaterialets storfraser. På samma sätt som flageolettlagret i första formdelen 

aktiveras brusljuden, blir mer rytmiska, mer rörliga, med flera greppade ”tonhöjder” som 

flyttar på brusbandet istället för ett enstaka, statiskt brus. På så sätt träder den 

utkomponerade tystnaden, den utkomponerade pausen, in i det tonhöjdsbaserade, 

”vanliga”, klingande musikaliska förloppet, träder in i tonhöjdens sfär.

I takt 196 ändras concertinogruppens material drastiskt. Från det tidigare punktaktiga, 

utsatta men ändå väl avvägda materialet, till pizzicato i extremt högt register och stark 

nyans, om än inte vidare ljudstarkt resultat. I tre insatser blottas tre solister i sista försök 

till vitalitet, som övertas av brusljud från den fjärde solisten. Pizzicatot vidareutvecklas, 

blir till två polyrytmiska sjok i tuttiviolinerna (Ex. 7), med brusljud däremellan. Sjoken, 

med ett skiftande stämmorna sinsemellan som påminner om de snabba linjernas 

21 Metzer, David Joel. Musical Modernism at the Turn of the Twenty–First Century, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2011, s. 70
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utbrytande från unisonen i första formdelen, sin höga rytmiska densitet och det extremt 

höga pizzicatots anslag, som är nästan mer attack än ton, blir ett sista utsuddande av 

tonhöjdens sfär. De närmar sig brusljudens sfär, den utkomponerade tystnaden, såsom de 

i sin tur närmade sig den tonhöjdsbaserade musiken. De två sfärerna nalkas varandra från 

varsitt håll och möts halvvägs.

Ett sista tuttiackord, en sista frasindelare, tonandes in ur och ut i brus, blir en vändpunkt 

varefter det står klart att detta är den värld som nu kvarstår. Mötet mellan utkomponerad 

tystnad och pizzicatosjok skapar en ny, egen sfär, och lyfter från stycket, lägger sig på ett 

plan ovanför de andra förloppen. Materialen blir till ett kortvarigt mantra, repriserandes 

fyra gånger om, sjoken upprepandes repetitivt medan brusljuden flyttar runt mellan 

concertinogruppens medlemmar. Sjokens tonhöjdsmässiga expansionen avtar och 

omvänds, blir till ett avsmalnande istället. Det allra sista sjoket når nästan den unisonitet 

som var styckets startpunkt, innan ett sista brusparti tonar ut mot den slutgiltiga 

tystnaden.

Ex. 7: pizzicatosjok.

David Metzer skriver följande kring Adornos syn på Webern: 

Adorno does acknowledge the silence of a piece, but he points to a greater end and a 

greater silence, that of death. The incessant casting–off eventually leads music to a 

‘point of silence’. Once there, a work takes on new expressive meaning, as it becomes 

a ‘simile’ for ‘the moment of death,’ specifically the moment when the soul takes flight

and departs the body.22

22 Ibid., s. 69

17



Metzer anser Adornos syn på Webern vara alltför enkel, “The pockets of quiet emerging 

here and there during a piece are barely mentioned, only the impending moment of 

death”23, och jag är böjd att hålla med. Jag har talat om utsuddanden och sönderfallanden i 

min egen musik, Metzer hänvisar till “tarrying at the border between music and silence”24. 

Samtidigt känner jag igen mig i Adornos beskrivning av den slutgiltiga, avslutande 

tystnaden i ett stycke. Jag slås själv av relationen till titlarna på två andra av mina verk 

skrivna under tiden på Kungl. Musikhögskolan, som också kretsar kring tysthet: 

blåsorkesterstycket andas, upphör och orkesterstycket Vidare, till intet. Kanske är 

intimiteten jag i denna text talat om inte det enda jag söker i tystheten och tystnaden. Är 

den nya sfären som beskrivs ovan i Tre avslut för 15 stråkar också ett dödens ögonblick, 

själens flykt? Inledningsvis trodde jag det, men nej, det är något annat, dock inte helt olikt. 

Kanske består sfären efter styckets slut?

Streichs tystnad
I hela mitt examensarbete, såväl i den konstnärliga delen som i denna skriftliga reflektion, 

har jag, som jag nämnde i förordet, utgått från ett specifikt perspektiv och lyssningsläge, 

utifrån det skillnadsförhållandet som jag upplever många tystheter och tystnader vara 

avhängiga. Jag vill därför, som en motpol till detta och avslut på denna textens huvuddel, 

här göra en kort exkurs och i helhet återge en essä som jag skrev hösten 2015 i förarbetet 

till mitt examensarbete, kring ett ihågkommande av ett stycke av Lisa Streich, Asche25:

Små ljud fyller rummet med en enorm tystnad. Rörelser, sönderfallanden, vila. Lisa 

Streichs Asche ljuder i Apelrydsladan på Båstad kammarmusiksfestival, med oerhört 

svag klarinett och violoncello. En statisk musik av flageoletter och samklanger, 

multiphonics, ger oss skörhet, men också plana tystnader. En motsättning? Instinkt 

säger mig att skörheten borde ge tystnaden en fallande form. Båda materialen har en 

slags sönderfallande kvalité, de kan gå itu närsomhelst. Trots detta finner den här en 

oväntat statisk energi. Vidare i musiken, flyktiga rörelser laddar istället upp tystnaden, 

gör den aktiv, energisk. Rörelserna ökar dock i ljudstyrka, och flyttar då också över 

energi tillbaks till det ljudande. De tar från tystnaden. Ofta upplever jag att gester med 

23 Ibid., s. 69

24 Ibid., s. 69

25 Op. cit.

18



högre ljudstyrka kan öppna upp tystnaden, förstärka den, men här är det intima så 

mycket mer intressant.

Ett enkelt ljud, närmast en gäll orgelpunkt i klarinett och violincello, ljudstark på 

gränsen till outhärdlig. Tidigare fyllde tystnaden upp ladan, vad händer när den nu är 

fylld till gränsen av ton, men den musikaliska aktiviteten snarast har avtagit? För mig 

flyttar tystnaden inombords. Ett hav av ljud utplånar alla tankar och lämnar istället 

kvar en monumental stillhet.

Extremerna är på sätt och vis mycket lika. Tysthet och tystnad närmar sig, och tar på 

något sätt mer plats, än det ljudstarka. För mig är utslagen av dem dock olika. 

Tystnaden öppnar upp, sätter igång aktivitet, ger plats för sprudlande tankar och 

känslor. Det ljudstarka stänger ned, låter mig vara extremt närvarande i nuet, medan 

tystnaden gör mig mer närvarande i rummet. Det ljudstarka flyttar oss bortom det. Det

ljudstarka låter mig för en stund vara en enslig ö. Tystnaden för mig närmare andra26.

Jag vill nu påminna om Lachenmanns ord om Nonos tystnad: “The silence into which 

Nono’s late works lead us is a fortissimo of agitated perception”27. Jag vill påstå att Streich i 

sitt stycke uppnår en slags motsats med sitt enkla, extremt ljudstarka material: ett 

inbördes pianissimo av stillhet, för den som vill låna Lachenmanns retorik. Med denna 

dualitet, en intim tysthet/tystnad och ett slags tom ljudstyrka, uppnår Streich för mig en 

intimitet som inte färgas eller överskuggas av det ljudstarka, av skillnaden. Detta just för 

att det inte är någon skillnad. Streichs extrema ljudstyrka är en inbördes tystnad. Detta är 

för mig väldigt spännande, och visar på att den väg jag själv valt endast är en av många.

26 Wedlund, Frej. Asche, opublicerad essä, 2015

27 Op. cit.
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Sammanfattning och slutord
Här vill jag, i sammanfattande syfte, upprätta en kategorisering över de tystnader jag tagit 

upp i texten, som jag anser vara väsentliga funktionella typer av tystnad. Dessa kan 

sorteras i en tvådelad hierarki av dels två indelande tystnader, dels två sammanfogande 

tystnader. De indelande tystnaderna har mer retorisk funktion, separerar fraser, medan de

sammanfogande istället har en uppbyggande funktion. Den första indelande tystnaden är 

avslutande tystnad, en tystnad där lyssnaren ej förväntar sig att det inledda musikaliska 

förloppet skall forsätta, och skulle kunna jämföras med att sluta en fras på utandning. Den 

andra, oavslutande tystnad är rena motsatsen, en tystnad där lyssnaren förväntar sig en 

fortsättning på det musikaliska förloppet, och skulle kunna jämföras med att sluta en fras 

på inandning. I tonal musik är halvkadensen ett tydligt exempel. Observera att det dock är 

förväntningen i och inte platsen av tystnaden som avgör. Ett musikstycke kan mycket väl 

avslutas med en oavslutande tystnad. Avbrytande tystnad, som tagits upp i relation till de 

två första formdelarna av mitt stycke, är en av de sammanfogande tystnaderna. Mer ett 

plötsligt klipp än en paus, om avslutande och oavslutande tystnad kan beskrivas som att 

sluta på utandning respektive inandning, kan den avbrytande tystnaden snarare beskrivas

som en flämtning. Den är inte upphörandet av ett musikaliskt förlopp, snarare är den en 

plötslig frånvaro av det, inte retorisk på samma sätt som avslutande och oavslutande 

tystnad. Vidare har vi frasdelstystnad, en tystnad som uppfattas som del av det musikaliska 

materialet. Tystnad som inte är indelande element, den agerar inte komma eller punkt och

avbryter inte ett klingande förlopp, utan är behövlig för att bygga upp frasen. Den 

förekommer inom en mängd musik, till exempel i mycket staccaterade linjer, men dras till 

sin extrem, å ett sådant sätt att lyssnaren även medvetet blir varse den, i viss punktmusik. 

Det går även att tänka sig en hierarki i termer av energinivå hos dessa tystnader, vilken 

anspänning en typ av tystnad har. Jag anser att den skulle se ut som följande – oavslutande

tystnad, då den fordrar en ersättning – avbrytande tystnad, då den utgör ett 

spänningsmoment – frasdelstystnad, den kort och gott är en beståndsdel – avslutande 

tystnad, då den snarare stänger ned eller fullbordar energiförlopp.

Utöver dessa menar jag att det finns ytterligare en typ av tystnad, en aktiv tystnad, tidigare

nämnd i relation till början av mitt eget stycke och till Nonos Fragmente – Stille, an 

Diotima. En tystnad där för att kunna begrunda det klingande, som en plats för reflektion, 

en tystnad som är där för att tänka. Många tystnader kan som sagt till någon grad tyckas 

vara där för att tillåta lyssnaren reflektera över det gågna materialet, men jag vill hävda att
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det går att göra en särskiljning i det att den aktiva tystnaden inte är där i huvudsakligt 

syfte för att låta det klingande materialet upphöra, utan att reflektionen är det 

huvudsakliga. Att placera in denna aktiva tystnad i ovanstående kategorisering och 

hierarkiseringar är dock svårare. Är den en egen kategori? Har den allra högst energinivå? 

Eller går det att tänka sig en aktiv tystnad med låg energinivå? Kanske är den istället ett 

slags modifierare, på så sätt att en avslutande eller oavslutande tystnad även kan vara 

aktiv. 

Tystnader verkar inte nödvändigtvis alltid på en enda nivå, utan en tystnad som efterföljer

en fras kan upplevas som avslutande på frasnivå men oavslutande på formdelsnivå. Jag vill

således påstå att det finns något i stil med frastystnader, storfrastystnader och 

formtystnader och att dessa kan ha en relativt komplex relation sinsemellan. I ett kort 

tillbackablickande på mitt styckes första formdel, har jag nedan upprättat en hierarki 

mellan olika tystnader inom denna.

Taktnummer

H
i
e
r
a
r
k
i

1 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84

6   Brus

5 Flageolett

4 Flageolett Pizzicato

3    Linje Flageolett   Linje

2 Linje Linje

1     Linje

Hierarkiserade tystnader i första formdelen. Tystnaderna är utmarkerade med de material som leder

fram till dem (eller, i brusets fall, utgör dem).

Den översta tystnaden, den stora, utkomponerade tystnaden av brusljud, utgör en klar 

formdelare, en formtystnad. De allra längst ned utgör istället mindre dramatiska 

tystnader, frastystnader. Flageoletterna, och några av linjerna, avslutar istället storfraser. 

Ett exempel på mer komplex relation mellan form och fras är den första sådana 

storfrastystnaden, som har en mycket avslutande funktion på liten skala – över fyra takter 

tonar det klingande materialet ut innan flageolett ger väg för tystnad – men som i 

kontexten av formdelen blir högst oavslutad. Materialet fordrar en fortsättning givet 

platsen i formen.
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Det finns även en relativt komplex relation mellan klingande material och det jag har valt 

att kalla reell tystnad, där inget musikaliskt material alls ljuder. Jag menar att det går att 

göra särskiljningar däremellan, mellan grader av tystnad. Till exempel har jag tidigare 

nämnt tystnad i förhållande till samtidighet, samtidiga material och materialets tystnad. 

Vidare har vi, i en efterklang, inte heller en reell tystnad, det klingar musikaliskt material, 

däremot har vi ett slags aktivitetens tystnad. Ur denna synvinkel har även en del ljud en 

viss grad tystnad inom sig, till exempel ett pizzicato som tillåts klinga ut, som efter den 

inledande attacken når ett slags halvtystnad innan den reella tystnaden infinner sig. Jag 

tror det är därför som jag, i den första formdelen av mitt stycke, använder pizzicatoackord 

i så stor utsträckning. För spel med stråke är pianissimo den dominerande dynamiken, 

piano den högsta som förekommer. Pizzicatot går dock ända vägen upp till forte, och 

befinner sig ofta i mezzoforte. Till viss grad är detta givetvis en instrumentationsfråga, det 

handlar till stor del om höga pizzicaton i violiner som producerar ett förhållandevis 

ljudsvagt resultat i relation till dynamik, vilket därför kompenseras med högre 

dynamikbeteckningar. Dock tror jag att det är just denna ”grad av tysthet” i pizzicatot som 

gör att jag använder dem utan att känna att det stör den intimitet jag söker, med hänsyn 

till det skillnadsförhållande som jag tidigare diskuterat. 

En sista punkt som i efterhand slagit mig är hur hierarkin ljudande material – tystnad ser 

ut i mitt examensverk. Stycket innehåller för mig själv förvånansvärt få reella tystnader, 

cirka 30 totalt på ungefär tolv minuter. Detta beror till stor del på de två första 

formdelarnas material, särskilt andra formdelens första halva som är en ständig, strid 

ström av musik, helt utan reell tystnad. Å ena sidan är kanske typen av och kvalitét hos 

tystnaderna mer angelägna än kvantiteten, å andra sidan kanske jag helt enkelt inte 

uppnått det jag sökt. Eller, en tredje väg, kanske det inte är tystnad jag egentligen är ute 

efter här? Kanske det istället är något mer i stil med Sciarrinos konstanta, lågmälda 

aktivitet. I mitt vidare konstnärliga arbete hoppas jag dock bege mig in en mer 

tystnadsdominerad värld, en mer fragmenterad värld, samt också undersöka samtidighet, 

särskilt i relation till fragment, mycket mer än vad jag hittills gjort.
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Appendix
Bilaga 1: partitur till verket Tre avslut för 15 stråkar
Färdigkomponerat 2016-04-01.

Bilaga 2: inspelning av verket Tre avslut för 15 stråkar
Från uruppförande med Musica Vitae, dirigent Michael Bartosch, 2016-05-13, 

Utvandrarnas hus, Växjö.
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