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Bedaktörerna har ordet

Av Mikael Askander & clohan A. Lundin

Kära Iä,sare!

Antligen Ëir det dags för det andra numret av M&STE; ett leva¡rde forum
för frågor om musikens roll i samhä,llet. Tidskriften ankn¡rter till den
årligen återkomma¡rde konferensen Musik & Samhätte som arra,ngeras i
samarbete mellan Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds
universitet och ABF. Denna konferens har utvecklats till en viktig
mötesplats. HËir trä,ffas folk från hela landet; forskare från universitet
och högskolor, folkbildare från studÍeförbund och folkhö$skolor,
föreningsaktiva, folk som arbetar med massmedia; i musikbranschen och
dess organisationer, samt kommunala- re$ionala och statli$a aktörer.
H¿ir kan de utb¡rta erfarenheter, diskutera och inte minst knyba
kontakter. Mangfalden och bredden blir tydli€ när ma¡r ser på de olika
presentationer som $orts vid konferensen under de gangna åren.

I sa¡nba¡rd med eOIe års konferens släpptes boken Intro - en
antologli om musik och samhäJhe sorrr sarnlade man$a av de tre första
konferensernas presentationer i artikelform. Boken blev framgångsrik
och följdes två år senare upp av boken Coda - andra antoloElin om musik
och satnhäJle. AIIa som presenterat något vid konferenserna har ebjudits
att medverka i dessa böcker och uppslutningen har varit stor. Med
tidskriften M&STE fortsätter vi i denna anda.

Med föreligga,nde nrunmer ëir vi glada att kunna presentera tre
artiklar. I artikeln ""Iag har också rått att ljudsätta världen - $enus och
musikskapande med digitala verktyg" problematiserar Camilla "Ionasson
på vilka sätt genusnormer kan utma¡ras vid musikskapande med di$ita1a
verktyg. Med empirisk ut€anÉlspunkt i två musikprojekt diskuteras
frågor om ungas musikskapa¡rde idag.

iir Oet verkligen fred. vi vill ha? Den frågan stä,lldes och sjön$s fram
av Mikael \Aliehe och Hoola Band.ola Ba¡rd. Henrik Brissman sätter i sin
artikel sångens text under lupp i sin artikel om fredsfrågorna i politik
och i populärmusik. Brissman l¡rfter bland annat fram likheter mella¡r
Wiehes sa,ng och tendenser i den samtida freds- och konfliktforsknin$en.
Dessutom pekar Brissman på det faktum att "fred" inte bara refererar
till þig och våld, utan också tilI stnrkturella förtryck, bland annat på
den svenska arbetsmarknaden.

Mats Arvidson tar i artikeln "Kunskap som förståelse genom

artikulation: om den musikaliska tolkningens iegitimitet" fasta på fra€lor
som rör musik och kunskap. Kan musik vara en käIla till kunskap? Kart
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musik skä,nka kunskap till lyssnaren? Kan rentav musik i siÉl förklaras
om en form av kunskap? Arvidson tar sin ut$ån$spunkt i musil<vetaren
Lalwence Kra^mer och någr'a av den¡res tankemodeller, och testar sedan
också perspektiverLpà, jazzmusikern Brad Mehldaus verk Hig[hway R'ider
(zoro).

I komma¡rde nummer av M&STE lär flera artiklar ha varianter av
elektronisk musik och elektricitet som teman, i liqje med 3016 ars
konferenstema, "Musik och elektricitet". HaJI utkik efter nr õ framåt
försommaren 2OI7!

Oktober, eOt6
Mikael Aska¡rder och "Iohan A. Lundin
F,edaktörer
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KunskaB som förståetse fSenom artihutation:
om den mur¡ikaliska tofknin$ens lef¡itimitetre

Av Mats Aîvidson

öppen tolkning och konstnrlrtiv beskriwnin$
Relationen mella¡r musik och kunskap kan förstås på olika sätt. I sin
artikel "Music as Knowledge" (f99f) lyfter David eI. Elliott fþam tre
aspekter som betonar relationens möjli$a in$an$ar: Den första berör
frå€an huruvida musik i sig ka,n betraktas som en form av kunskap; den
andra om musik ka¡r ses som en käJ.la till kunskap; och den treQje om
musik kan skänka kunskap till sin mottagare.ao

Först och frärnst bör det betonas att kunskap ka¡r framträda i olika
former: det ka¡r röra sig om praktisk kunskap, teoretisk kunskap, tyst
kunskap, tristorisk kunskap, vetenskapli$ kunskap, etc. D¿irtill Ëir det
viktigt, vill jag mena, att, det ¿ir i grunden meningslöst att "tala om"
musik i abstrakta termer; musik är konkret i den bemärkelsen att den
framträder i klingande form, den är fysisk, den är akustiska ljudvågor,
som sätter kroppen och fa¡rtasin i rörelse; men den är också kulturell och
jnbakad i olika t¡per av diskurser och i olika t¡r¡per av
framträda¡rdeformer. Musik är med andra ord både ett sensoriskt och ett
imaginëtrt eller s¡rmboliskt medium. Mot bakgfund av detta kommer ja$
att, "tala om" musik i dess sinÉÌularÍtet där såvëil det akustiska, kulturella
som det s¡rmboliska tas i beakta¡rde. "Iag skall återkomma till detta
fra.möver.

Det hurnrdsakliga s¡rftet med föreliggarrde artikel är, utifrån några
ta¡rkemodeller som musikvetaren Lar¡rrence Kramer genom åren
utvecklat, att diskutera den kunskap som tolkning av musik $enererar
genom exemplifiering av en kort musikanalys. Ett annat mer
undertiggande syfte åi,r att arrmystifiera musikanalys som något
esoteriskt. I linje med Kramer argumenterar jag för en öppen tolknin$
som inte avser att reproducera vad som reda¡r finns, utan snarare

le Föreliggande artikel bygger på en presentation jag höll på konferensen "Musi.k och
samhätle VII: Musik och kunskap" hösten 2OI5 med titeln "Ar musik verkligen en
sten? Någlra reflexioner över musikens epistemiska och ontologiska egenskaper".
Presentationen byggde delvis på efterordet från den monogla,fi som jag publicerade
2016. Artikein är emellertid en omarbetad version av presentationen och tar endast
upp ett par aspekter frårn mi¡ monogla,fi - därav titelföråindri-ngen. Se Mats Arvidson,
An Imaglina,ry Musical Road Mouie: Transmedial Semiotic Structures in Brad Mehldau's
Concept Album Highway Rider, Lund: Lund Studies in Arts and Cultural Sciences IO,
2016.
aoDavid cI. Elliott, "Music as Knowledge", The "Iournal of Aesthetic Education, voL. 25,
no. 3, Special Issue: Philosophy of Music and Music Education, 199I, s. 2I-40.
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producera något nJrbt.sr Den öppna tolkningen kËtnnetecknas vidare av
vad han benä,mner som konstruktiv beskrirming (constructive
description):

Far from being merely fabricated, however, constructive description
is a form of truth: "Description is a form of relevation. It is not / The
thing described, or false facsimile.// It is an artificiaJ. thi¡g that exist /
In its own seeming".aa

Konstruktiva beskrirmingar skall ses som en effekt som musiken
genererar och genomgar ofta flera versioner inna¡r de "fagtnar" med vad
Kramer skriver "a t¡pical sharp fusion of pleasure and knowledge".aa
Men att tala om kunskap om musik och samtidigl sä$a något om
subjektets upplevelse (njutning) av den konkreta musiken innebär en
prörming som inte sä,lla,n har mött motståmd inom framför aJ.lt den
traditionella musikvetenskapen, men också bland musiker. Aforismen
"att skriva om musik är som att da¡rsa kring arkitektur" så$er något om
denna problematiska relation. Aforismen ëir inte särskilt ny; den har
genom l9OO-talet, formulerats i olika varianter. Reda¡r 1918 ka¡r man
läsa föIjande i tidskriften New Republic:

Strictly consÍdering, rrritin€ about music is as illogical as

singing about economics. All other arts can be talked about in
terms of ordinarSr lÍfe and experience. A poem, a statue, a
painting or a play is a representation of somebody or
something, and can be measurably described (the purely
aesthetic values aside) by descrÍbingwhat it represents.ea

Därefter har musiker och kompositörer som exempelvis Frank Zappa
och Elvis Costello uttryckt sig i liknande orda^lag.ao Naturli$lvis är
a,forismen felakti€ och bygger på ett missförstårnd. Men den ä€er
samtidigl sin releva¡rs sett i ljuset av de st¿indigl återkommande
diskussionerna om musikens illusoriska oförmåga att uttrycka något
annat, ëtn sig sjËiJv. Den kan förvisso inte på samma sätt ikoniskt avbilda
en person eller en solnedgårng som en måJning eller ett foto$rafi kan
avbilda, men den kan förkroppsli€a den upplevelse som människan fär

Ê1 Lawrence Kramer, Inteq)r,eting Music, California: CaJifornia University Press, 2OIO,
s.2.
22 Kramer, Inteîpreting Music, s. 52. De citerade raderna kommer fråLn WaJlace Stevens
"Description without a Place".
â3 Kramer, Interpreting Music, s. ô3.
24 Newnepublic,9 februari, 1918.
a5 Nicholas Cook, Music: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Ptess,
1998, s. vüi.
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när hon står inför exempelvis en solnedgång.eo Dessutom skrivs det
böcker, artiklar och recensioner om musik och dessa sä,ger i varje fall
något om vårt behov av att skriva om och förstå musik. Som
musilcvetaren Nicholas Cook har uttryckt sig: "We use words to say what
music ca,nnot say, to say what we mean by music, what music means to
us. And in the end, it is largely words that determine what music does
mea,n to us."37

Samtidigt tycks dessa två aspekter på, ett olyckli$l stitt blandas
sarnma,n: musikens representativa förmagfa å ena sidan, och att "tala
om" musik å andra sida¡r - även om dessa naturligtvis ibland
konvergerar (i föreligga,nde artikel kommer ja$ att diskutera ett
musikverk dËir båda dessa aspekter sammanförs). Men kanske berör
aforismen något annat? En rädsla av att ta bort något från vår faktiska
upplevelse av musik, att maJr, genom de ord man använder $enom att
skriva om musik reducerar musiken till något den inte ¿i;r? I sjëiJ.va

verket Ëir det tvärt om. Rädslan bygger på en mJrb.as Talet om musik
ockuperar vad Kramer benä,mner två t¡per av schibbolet (fraser), musik
och representation å ena sidan, och musik och språk å a¡rdra sidan, vilka
måste undersökas vidare.ae

Kunskap och musikafisk förståelse
Musik ¿ir i första hand ett sensoriskt medium som genom
lyssnarsubjektet tillskrivs emotionella och affektiva värden e1ler
egenskaper. Denna form av meningsskapa¡rde pra,I<tik skiljer sig
emellertid från meningsskapande som förståelse: För vad innebËir det att
förstå musik? Ett svar är att den innebëir ett specifikt sätt att tolka som
därigenom producerar en specifik form av kunskap. En kunskap som
dessutom är historiskt, socialt och kulturellt betingad - den är med
andra ord kontingent till sin karaktär. Men just på $und av att musik
atltid också, oavsett meningsskapa,nde form, ëir ett sensoriskt medium,

a0 
"Iärnför exempelvis vad Beethoven skriver om sitt proglammusikaliska verk

Pastorals¡rmfonin (s¡rmfoni nr. 6). Se Peter Kivy, "Om avbildning och uttryck i
musiken", dËir han citerar Beethoven som skriver: "PastoraJsymfonin är inte en
målning, utan ett uttryck för de kËinslor som uppväcks hos männi.skor som 4juter av
landskapet, ett verk i vilket några av lantlivets känslor beskrives", Thomas Anderberg
och Bengl Edlund (red.), Musikfrâ,gor: Musikestetisk antologi, Lund: Bokförlaget Doxa,
1985, s. Iõ4.
a7 Cook, Music: A Very Short Introduction, s. vii-viü.
eB Se min artikel "Music and Musicology in the Light of Intermediality and IntermediaJ
Studies", STM-Online, vol. I5, 2OI2. Se åven W. .I. T. Mitchell, "Ekphrasis and the
Other", Picture Theory. Elssays on Verbal and Visual Representation (L994), Chicago &
London: University of Chicago Press, s. I51-8õ, samt Lawrence Kra,mer,
"Hermeneutics and Musica,I History: A Primer without Rules, an Exercise with
Sclrubert", Musica,I Meaningl: Toward a Critical History, Cùrfornia: California University
Press (2OO2), s. I8-20.
ae Lawrence Kramer, The Thought of Music, California: CaJifornia University Press,
2016, s.24.
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öppnar de kunskapsanspråk man 9ör €fenom tolkning upp för lcritik:
Vilka saÍÌningsansprårk ka¡r den kunskap som tolkning producerar göra
gËitla,nde? Denna fråga bör alltid stä,llas till den vetenskapliga formen av
kunskap eftersom denna i någon måm måste skilja sig från den
vardagliga kunskapsproduktionen genom sin systematiska metod och
hermeneutiskt motiverade tolkning. Detta relateras vidare till t¡pen av
musikanal.ys och till det missförstå,nd som jag vill mena ofta föreligger:
att tolkningen av musik inte primÊirt s¡rftar till att visa hur musiken är,
och heller inte vad lyssnaren atltid faktiskt hör, utan till vad lyssnaren
ka¡r höra givet de fakta som han eller hon ges vid lyssnandet. Den
kunskap som genereras avser med a¡rdra ord att "skånka" kunskap till
mottagaren, det vitl säga ge en uttrycksfi.rll dimension till upplevelsen
som är något mer, något större.so Och det gör den genom konstruktiva
beskrirmingar.

I ett antal böcker har Kra^mer utforskat relationen mellan musik
och kunskap.õr I sin senaste bok, The Thougþt of Music (2016), inleder
ha¡r exempelvis med att resonera kring vad musikalisk förståelse
innebär och arÉfumenterar för en reciprok förståelsemodell: musiken
förhå,Jler sig til mening, subjektivitet, identitet, sa,rnTräJ.Ie, kultur och
historia på samma sätt som dessa förhåJler sig till musik.58 Men framför
allt kretsar detta förhåJla¡rde kring hur vi tänker oc-h tala'r om och
genom musik dËir språket utgör den förmedlande och tolka¡rde länken i
skapandet av menÍng till lyssnarsubjeküet. En inga,ng till denna
tolkningsprocess Ëir det som Hans-Georg Gadamer benärnner förståelse
som artikulation:

Even perception conceived as a^n adequate response to a
stimulus would never be a mere mirroring of what is there. For
it would always remain an understanding of something as
something. All understanding-as is an artÍculation of what is
there, in that it looks-away-from, Iooks at, sees-to€ether-as.sø

Förståeise av något somnägot genom artikulation blir ett sätt att visa
hur kunskapen produceras. Artikulationen är den utpekande länken i
relationen musik-kunskap. Men detta kräver naturli$lvis ett rikt
metaforiskt språk som både vilar på musikens immanenta stntktur, som
hur form, kla,ng, harmonik, rXrbm och melodik h¿inger saûLmart, och

so Anridson, An Imaginary Musical R'oad Mouie, s. 194-195.
51 De tre böckerna Ëir i kronologisk ordning: Interpreting Music (2OIO), Exprcssion and
Truth: On The I{nowledge of Music (2OIe) oc}r The Thought of Music (2016).
32 Kramer, The Thought of Music, s. ix.
ss Hans-Georg Gadamer, Truth and Method,2nd rev. ed., London: Continuum, 2OO4, s.

79. Se åven Arwidson, ,4n Imaglinary Musical R'oad Mouie, s. LL4.
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musikens kulturella inramning, som när, va,r, och hur den framträder
för lyssnaren.

Förståe1se som en form av artikulation har dËirtilI en uttrycksfull
dimension. Den stäJler frågor som: Vad är det som hä,nder när man som
lyssnare upplever musiken som något annat? Eller uttryckt på följande
sätt: Vad gör perceptionen med mi$ som lyssnare? När man exempeivis
hör en melodi som något sorgset förfl¡rbtas upplevelsen av musik frrån det
"obe6þip1iga" ti]I det "begripliga" utifrån ett semantiskt perspektiv.s4

"Det obegtiplÍga" skall här naturliglvis inte förstås som att musiken inte
kan tillskrivas ett emotionellt och affektivt värde, det vill sä$a, vi ka¡r
njuta av den, men kunskapsanspråken ka¡r endast förwerkligas i denna
förfiybtning. Tolkningar av musik av det h¿ir slaget skall således
transformera, ja kanske till och med traascendera, lyssnaren. Men
den¡a transcendentala aspekt måste förankras i det konkreta, Í det
singUtÉira.

ttllård epistemolotlitt, sanning och objelrtivitet
Ova¡r förda resonemang utsätts emellertid ofta för kritik, arxtingen för att
kunskapsproduktionen Èir för "objektivb" håJ.len eller för "subjektiv" till
sin karaktåir. Frågan handlar a,lltså om vilka sannb.gsanspråk som
kunskapen ka¡r göra, eller snarare vad vi lägger i ordet sa,nning. Detta
ger upphov till följdfrågor: Vad gör vi när vi tolkar musik? Vad IÈi¡ vi oss

när vi tolkar musik? Vad står på spel? Och varför skall vi bry oss? Dessa

frågor blir sËirskilt vÍktiga när de rarnas in i vad jag sku]le benä,mna en
ontologisk och epistemolo$isk kontext. Kramer mena,r exempelvis att
musikvetenskapen har accepterat en typ av kunskap som inte
uppmuntrar oss att, presentera våra subjektiva tolknin$ar av musikens
"semantiska obestärnba,rhet". Han benä,mner denna form av kunskap
som "hard epistemolo$", vilken i princip är förtryckande. Detta betyder
att den verba,la artÍkulationen av musik, elLer mer specifÌkt, den
konstruktiva beskrirmingen, som våra kunskaps- och därmed
sanningsansprårk vilar på, måste utforskas: Hur ser relationen uü mellan
ord och musik om nu orden, som Cook anför, bestä,mmer vad musiken
betyder för oss? "Ia, enligl den "hårda epistemolo$ins" perspektiv så
utgör musik och språrk två sfärer d¿i;r musiken som medium
karakteriseras i termer av omedelbarhet, det vill sä$a njutnin$,
sensation och subjektiv tillfáJ.lighet, medan språket som medium
karakteriseras i termer av reflektion, det vill säga subjektiv autonomi

s4 Kramer, Expression a,nd Truth, s. I I samt Arvidson, An Ima€inary Musical R'oad
Mouie, s. I I5.
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och kultur.õ5 F,elationen mellan musik och språk berör med a,rldra ord
frågor som tolkning och sanning.eo

All musik Ëir s¡rmbolisk i någon mening - även musikverk som inte
utger sig för att vara proÉlrammusikaliska. Men för att det s¡rmboliska
skall framtråda som kunskap krävs det enli!þ Kramer "an interpretation
in a strong hermeneutic sense",5? det vill säga att den tolkning som ma,n
företar måste vila på tidigare kunskap (vilken t¡zp av kunskap? all typ!)
samtidigl som den förwäntar sig att b1i något a.nnat, något nytt, än vad
den klingande musiken i sin "renaste" form uttrycker: musikens
uttrycksflrllhet måste med andra ord verbaliseras. Detta något aanat är
vad förståelse-som-artÍkulation kan skapa - återigen utgör språiket den
länk som skapar något nytt. Samtidi€l riskerar detta "något annat" att
fokusera på musiken för tolkning som en singularitet snarare Ëin något
allmänglltigl. Gar det att gå bortom denna sinfiularitet? Denna form av
schibbolet berör, till skillnad frårr musik och språk, frågan om
kompetens hos den som tolkar musiken.se Tokning är vidare en form av
risktagande eftersom dess primära medium, språket, alltid i någon
mening inbe6þiper, som framgar av vad Kramer så$er ovan, ett
saruringsansprårk. Sägerjag något om musiken skall detta tas för sanning
på samma sätt som jag såger något överhuvudtaget om världen.as Det är
också här som den hårda epistemologin har varit förtryckande då
språket har varit, av musikteknisk karaktëjr. Men det musiktekniska är
endast skenbart, objektivb; det Ëir också alltid metaforiskt. DËirtill bör
man fråga sig hur mycket tekniska fakta som behövs för att tolkningen
ska,ll betraktas som legitim och svaret åir, som Kramer formulerar det,
exakt så mycket som krävs för ända.ma,let ifråga. Med detta föfier ett
centralt resonemang hos Kramer vad gäller tillËi,mpnin€ av teorier, idéer
och be6þepp i tolkningen. I det korta musikexempel som följer ska^ll jag
försöka visa hur denna tilïi,mpning ka,rr gå till.

ttlnüo The Git¡rtt: att filosofera musikaliskt
Det vore för enkelt att exemplifiera med musik som Kramer sjä,Iv
diskuterar j. sina studier - hans musik är den klassiska repertoaren,
ISOO-tatets romantiska musik som Chopin, Beethoven, Schubert, etc.
Han vill emellertid hävda, vilket han gör genomgående i sina böcker, att

35 Lawrence Kramer, "Tropes and Windows: An Outline of MusicaJ. Hermenutics", Music
as Cultural Practice 18OO-19OO, CaJifornia: Ca,lifornia University Press, 1990, s. 4. Se
även Arrridson, "Music a¡rd Musicolo#".
66 Krarner, The Thought of Music, s.25.
s7 Krameî, Interpreting Music, s. 4. Se åven Mats Arvidson, "The Impact of Culturat
Studies on Musicolory Within the Context of Word and Music Studies", Ideolog| in
Words and Music, in H. Hart, K. Heady, H. Hinz & B. Schirrmacher (eds.), Stocklrolmer
Germanischer Forschung, 79, 2012, s. I6-29.
õ8 Kramer, The Thought of Music, s.26.
õe Kramer, The Thought of Music, s.27.
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hans tankemodeller skaJ.I kunna föras över på a,ndra t¡per av musik, ia
all t¡4p av musik. I mitt exempel riktar ja$ uppmärksamheten mot
jazzmusiken, dels dÈirför att den alltför sälla,n diskuteras i sa,rnmanha,ng

som dessa, dels för att kunna förhåIla mig relativt fritt till Kramer.
Chopin, Beethoven och Schubert ¿ir d¿irtilI inte bara historiskt och
kulturellt utan också anatytiskt belastade; de är inskrirma, konstruktivt
beskrivna, i en mängd tolknin$ar och omtolknin$ar. Detta $ör mitt korta
exempel mer utma¡rande och riskfyllt då något etablerat
tolkningsföreträde inte finns. Musikexemplet Ëir hËirntat ur jazzmusikern
och kompositören Brad Mehldaus instrumentala, progFammusikaliska,
och cykliska verk Highway R'ider (2Of O;.ao Musikstycket, "Into The
City", består av piano, bas och trummor och är drygU sju minuter lan$b
med ett tempo på ca I78 bpm. En analys med ut$angspunkt i idén om
öppen tolkning och konstruktiv beskrirming skulle kunna se på följande
sätt:

Musika,nalys:Plötsligl befinner sig lyssnaren i centrum av en hetsi$
urban miljö; det upprepande, fyra-takters, r5rbmiska åttondelsmönstret
på piano, som inleder hela kompositÍonen, fortsätter sedan i bak€?unden
(se notexempel nedan). Ovanpå detta vilar ett dissonant, musikaliskt
motiv, som skiftar i tempo genom s¡mkoper - ett motiv som skapar
förviming - innan kaos framträder. Eftersom det inte finns någon känsla
av riktning¡, pekar detta på ett möjti$t förvirrat sinnestillstå'nd (vems
tillstånd? lyssnarens ?).

J,* Értr 4l

f8rû¡la I
Det inledande (a)rytmiska mönstret till "Into The city"

Den urbana miljön förstärks ¡rtterli$are genom hårda, metalliska [ud
fran slagverk, vilket sammantaget förmedlar en känsla av kaos och
stress. Filosofen Henri Lefebr¡re (I9O1-199I) skulle i sin studie om tid,
rum och rSrtm i det urbana vardagslivet möjliglvis tillskriva dessa t¡per
av hetsiga r¡rtmer som ohälsosanuna, patologiska, och benä,mna dem
som arSrLmiska.ar De framträder i skärningspunkten mellan rum (den
urbarra mi!ön) och tid och den ener6{i som de skapar - i detta fall negativ
energi: "Ever¡nnrhere where there is interaction between a place, a time
arrd a¡r expenditure of enerEgr, there is rh¡rthm."+a ,Jâ,€ ska,ll å,terkomma
till denna relation mellan tid, rum och ener$i. Först, vad är det för t¡rp av
studium som Lefebwe vill sätta i ha,ndlin$?

¿o Arrridson, An Imagina,ryMusical E'oad Mouie.
41 Henri Lefebwe, Rhythmanalysis: Space, Time and Elveryday LiÍe, London:
Continuum,2OO4.
4e Lefebv¡e, R'h¡rthmanalysis, s. 2õ. Fetstil i ori€linaJ.
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Studiet av r¡rtm kan enJigþ Lefebvre ske på två sätt: dels med fokus
på kroppens r5rbm (puls), dels med fokus på begfepp och kategorier, det
vill säga antingen med fokus på det partikulåi¡a till det generella eller
fråm det abstrakta till det konkreta. Rybm bygger på repetition som
framträder i tid och rum. HËjr skiljer Lefebvre på två t¡per av
repetitioner - cykliska och linjära:

CyclÍcal repetition a¡rd linear repetitive separate out under
arralysis, but in reality interfere with one another constantly.
The cyclical ori€finates in the cosmic, in nature: days, ni$hts,
seasons, the waves and tides of the sea, monthly cycles, etc. The
linear would rather come from social practice, therefore from
huma¡r activity: the monotony of actions and movements,
imposed structures.4s

Hans ana^l¡rbiska utgångspunkt är en dialektik mellan de ova¡r nä,mnda
elementen tid, rum och energi. Dessa är nödvändiga för att beskriva och
analysera den kosmiska verkligheten (som framgår av citatet ovan);
men analysen kräver vissa preciseringar av t¡per av rSrtmer och av det
rybmanatytiska proj ektet:

At no moment have the analysis of rh¡rbhms a¡rd the
rh¡rthmanafybical project lost sight of the body. Not the
anatomical or functional body, but the body as pol¡nh¡rthmic
and enrSrthmic (in the so-caJ.Ied normal state). As such, the
Iiving body has (in general) always been present: a consta¡rt
reference.aa

Kroppen ëi¡ a.tltså utgångspunkten för det r¡rbmanalytiska projektet. Det
finns emellertid en tredje t¡lp av r5rbm, förutom de två närnnda i citatet,
nä,mligen a,rSrtmi, som framträder när rSrbmer inte ¿ir förenJi$a.
R¡rbmanalytikerns ut€ån€spunkt i detta åir, och måste va,ra, si€ sjËi,Iv -
hon binder genom sÍg sjËiJv saûunan tid, rum och energi, $enom aüt
lyssna på sin kropp; anal.¡rbikerns egen kropp blir på så sätt,
referenspunkten för studien.+s Lefebvre beskriver metodiskt hur ma¡r
bör gå tillväga genom en betraktelse av Paris urbana liv genom ett
fönster. Att "Iyssna" på stadens rytm (puls) innebär ma,n går in och ut
från sin kropp - den egna kroppens r¡rtm sä,tts i relation till den yütre
rSrtmen - och att fokus riktas mot rummet, den linjtira repetitionen.a6 Ur
denna betraktelse framträder vidare en idé om att den moderna urbana

4õ Lefebvre, Rhsrthmanalysis, s. 8.
44 Lefebvre, Rhsrthmana$rsis, s. 67. Fetstil i original.
40 Lefebvre, Rh¡rthmanalysis, s. I9-2O.
46 Lefebvre, R h¡rthmanalysis, s. .33.
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staden representerar - eller snarare simulerar - en verklighet, dåir ett
här och nu inte finns (det finns något nä,rva,ra,nde, present, men inte en
nÉi,:r'varo, pre s enc e) i

Presence is here (and not up there or over there). With
presence there is dialogoue, the use of time, speech and action.
Illith the present, which is there, there is only exchange and the
acceptance of extrange, of the simulacrum.4?

I grunden fra^mträder h¿ir en ideologlkritik d¿ir det moderna
vardagslivets, och framför allt dess titlstånd av medialisering, riskerar
att utplåna närvaron, dialogen.as

Men hur kan Lefebvres anal¡rLiska projekt tillåi,mpas på Mehldaus
musik? 

"Iag 
vill mena att musiken som sensoriskt medium bokstavligen

förkroppsligar dessa t¡rper av r¡rbmer eftersom de upplevs fysiskt -
musiken sätter kroppen i vibration. D¿irtill har rXrtm i denna bemärkelse
trËin!þ in i blodsystemet - den befinner sig i kroppen. Musikens
metaforiska illustration har hËir biivit bokstavli€; den hetsande rSrtmen i
musiken har förvandlats till kropp och blod liknande en a,rSrbmisk

þjåirtpuls. Och den gör det genom att ma¡r som anal¡rbiker först lyssnar
på sin egen kropp, sin egen r¡rbm, och därefter på det samma,nha,ng
genom vilken musiken framträder. Med Lefebvre btir utgån$spunkten
för analysen så,Jedes kroppen - subjektiviteten blir därmed en centraJ. del
Í tolkningsprocessen.

Kramer kallar denna öppna tolkning, om den lyckas med att
producera något n¡rbt och gå bortom "tillärnpning" av idéer, för att
Íilosofera musikaliskt - vilket endast låter sig göras på musiken i sin
singfularitet. Så, vilka sanningsansprårk kan denna tolknin$ sä$as
utgöra? cla, i föreligga,nde fall krävs det information som motivera,r den.
Det kan röra sig om allt fråm titeln på verket och hur den förhårlIer sig till
den musikaliska strukturen, medierÍngsformen och eventuella
pro6þamblad. öppna tolkningil fu, om än kontin$enta, inte godtyckliga.
Tolkningen måste emellertid kommenteras för att be€lipliggöras:

1. Beskrivni.ngens problematik Tolkningen baseras på fakta som
st¡æ produktionen av kunskap (och mening). .Iag kallar detta för
beskrirmingens problematik eftersom man aJltid står inför valet av ett
a¡rtal parametrar där frågan om hur mycket information som krävs
ställs på sin spets. Hur mycket tekniska fakta krävs i form av tonart,
harmonik, tempo, etc.? I föreliggande fall baseras urvaJ.et av fakta dels
på den verbala inramning som Mehldau sjËiJv har formulerat (ett verbaJ.t
narrativb ramverk), dels på ett urval musiktekniska termer som är

+t Lefebwe, Ehsrthmanalysis, s. 47. Fetstil i origlnal.
+e Lefebvre, RkJrthmanalysis, s. 48.
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tillräckligl specifika för den öppna tolkningen. Föresprål<are för den
"hårda epistemologin" skulle möjliglvis håvda att min analys inte
innehåiller tillräckligl med tekniska fakta.

2. TiJlämpning av idéen Den grundläggande metaforen i denna
tolkningsprocess är Lefebvres idé om ti.d som a,r5rbmi. HËtr Ëir det entigt
Kramer av central betydelse att metaforer - eller idéer, teorier, beglepp
- inte förutsättningslöst tillëirnpas. Tilåi,mpning implicerar nä,mli$en
reproduktion snarare ¿irr arrvËindning. Om vi vill något mer ¿i,ri

tillämpning, så måste vi hitta en vä$ in till det utr¡rmme där detta kam.

ka¡ralisera flödet av betecknande.ae Meta,foren måste med andra ord
hitta sin musikaliska motsvarighet:

[T]he music must be gr'anted enough semantic license for
accounts of it to join, on equal terms, the succession of
paraphrases, citations, and reiterations that constitutes the
ideas in question. The music has to be accorded a concrete,
idiomatic, arrd hermeneutically active role in the project of
thought.so

I föreiiggande fall framträder den musikaliska motsvari$heten till
metaforen i idén om tid som en rytmisk enhet. Däremot framträder inte
det rumslÍga hËir med lika stor tydlighet. Denna finner snarare sin
verba,Ia motsvarighet genom de så kallade paratextuella
informationerna till Mehldaus musik: titeln till verket och framför allt
det verbala narrativ som fö[er med musiken. Hela verket ka¡r betraktas
som en form av musikalisk road movie, dåir man som þssnare far följa
med protagonisten .John Boy på hans resa genom det amerikanska
landskapet, i s¡rfte att "hitta sig själv". I nedan anförda utsnitt ur det
verbala narrativet framträder det specifika musikstycke som
föreliggande artikel fokuserat på (det fetstilta representerar de olika
musikstyckena i verket):

With the other travelers, he fhuvudprotaÉfonisten clohn Boy]
sees more of his sumoundin$s than he did when he was alone,
because there is a¡rother set of eyes to look through. Those
others come and go, though, a¡rd sometimes he is alone again.
As his surroundings arrd his companionship constantly shifts,
he experiences the way time passes: Someühing is capricious
and eBbemeral, you hold it in your hand a¡rd take pleasure in it;
you feel its immediacy. Then it leaves you, and you feel the
weight of its absence; the sk¡r turns Érey. And time never stops.

4e Kramer, The Thought of Music, s. 6.
5o Kramer, The Thought of MusÍc, s. IO-lI
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He travels further, always moving off/ìrard, throu$þ the thron$
of cities, and then further west, where tJre land is dry. There,
there are fewer people, and they are hardened but wise, fulI of
legend and old ways.sl

Den verbal.a informationen må vara knapphËindig, men våil tillräck1ig
mot bakglund berättelsens tidigare struktur (som här av utr¡rmmesskäJ.
j.nte ka¡r återges). Men även håir krävs det någon form av kommentar:
Musikens känslomässiga nyarìser (kËinslan av kaos och stress) banar
väg för en tolkning som framträder när musiken paras ihop med delar av
det verbala narrativet och de troper som är förknippade med hetsi$a
urbana mifiöer. Denna parning mellan ord och musik, mellan tid och
rybm å ena seda¡r och rum och urban miljö å andra sidan, belyser
skillnader i den spatiotemporala modaliteten.sz Ord tycks ha problem
med att förkroppsliga processer av olika sla$, som exempelvis känslor
och kroppaæ i rörelse (tid) i rummet. Språkets funktion i kompositionen
tycks endast kunna rikta vå,r uppmärksamhet mot huvudkaraktären i
det verbala nanativet och till kåinslan vad det innebär att befinna si$
mitt i en "hetsig stad". Denna känsla ka¡r endast förkroppsliÉlas av
musiken. Meningen skapas således först när ord och musik förs
saûunan. Den konstruktiva beskrirmingen syftar h¿¡r till att
transformera, skapa något nybt. På så sâtt blir tillËirnpnin$en av
Lefebvres r¡rbmanalys begFiplig.

Det skall avslutningsvis sägas att diskussionen om Lefebvres
rSrbmanalys ka,n utvecklas mer än vad jag hËir har låtit $öra, inte minst
r5rbmernas olika socia,la, kulturella, ekonomiska och psykologiska
implikationer. "Into The City" fun$erar som ett utsnitt ur något större. I
min studie, An lmaginary Musical Road Mouie (2016), arglrmenterarjag
för att det rör sig om en resa genom det amerikanska la¡rdskapet, men
där detta stycke blir ett uttryck för kaos: "it is what happens when the
highway is suddenly lost".sõ

51 l\îvidson, An Imagfinary Musical Road Mouie, s. 90.
sa Med spatiotemporal modaJitet âvser jag en av de fyra modaliteter som Lars Elleström
konstruerar; den behandlar frågan om ett mediums tidsliga och rumsliga egenskaper,
och vad det ëir som möjliggör dessa egenskaper. Ord kan beskriva rum men har, som i
mitt exempel, svårt att förkroppsiiga den kroppsliga upplevelsen av att befinna sig i
rummet. De övriga t¡lper av moda,Iitet är materiell, sensorisk och semiotisk. Se
Elleström, "The Moda,lities of Media: A Model for Understanding Intermedial Relations",
i Lars Elleström (ed.) Media Borders, Multimodality and Intermedialiú¡ Basingstoke:
Pa^lglave MacMillan, 2OIO, s. I I-48.
ss Anridson, An Imaginary Musical R'oad Mouie, s. 169.
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I)en musikaliska totkningens legitimitet: är musik verkligen en
sten?
Vad åir det som säger att denna tolknin$ Ëir rimli$? Vilka bevis kan
understödja den? EIIer, för att återkn¡rta till en av de stäJ.Ida frågorna
ovan: Vad. står på spel? ilr Oet min trovËirdighet (kompetens) som
musikanal.¡rbiker? Sä€er tolknin$en mer om mig som subjekt än om
musiken? .Ia, med ut$ån$spunkt i Lefebr¡tes rSrtmanalys, är det av
central betydelse att man ut€lår fråm sin egen kropp som referenspunkt.
Den skeptiska musikanal¡rbikern skulle hävda att den inte är tillräckli$l
salìningsenlig i relation till musikens imma¡renta stnrktur. Denne skulle
karrske hävda att subjektiuiteten tar en för stor plats i
totkningsprocessen på bekostnad av en mer objektiv hallning - vad nu
dessa enJreter, subjektiv respektive objektiv, betyder.

Låt mig mot bakgrund av detta göra en jËi,mförelse mellan två t¡per
av objekt som är lika verkliga. Förest¿iJl dig en sten i vilken form som
helst. Om vi bortser frå,n att det språkliga och semiotiska utpekandet av
objektet som en "sten" är beroende av ett subjekt så ka¡r vi förstå den
som något oberoende av oss, lÍksom vi ka¡r förstå att musik ëir något helt
annat än en sten - den kan inte existera utan att vi definierar den som
musik. clag vill mena att musik som objekt manga gånger har betraktats
som om den vore en sten vars egenskaper ka¡r definieras i objektiva,
mätbara termer; genom att förstå musik, för att låma en term av den
kanadensiske filosofen Ia¡r Hacking, som en interaktiv kategori vill jag
mena att dennajämförelse kan upplösas - kunskapen/meningen skapas i
interaktionen mellan musik och subjekt.sa Medan en sten kan sä$as vara
ontologiskt objektiv bör musik betraktas som ontolo$iskt subjektiv -
musik är ontolo$iskt subjektiv eftersom den är beroende av oss som
medvetna, rationella aktörer. Va,rrliglvis föreligger en korrelation mella¡r
det ontologiskt objektiva och det epistemiskt objektiva, och omvänt
mella¡r det ontolo€liskt subjektiva och det epistemiskt subjektiva; min tes
är att denna korrelation inte nödvändigtvis är sann. Alltså, $enom att
hävda att även om musik som objekt ¿i^r ontolo$iskt subjektiv, så
utesluter inte sådana påståenden att musik är epj.stemiskt objektiv.

Sådana hËir tolknin$ar ¿ir inte helt ovanli$a inom
musÍlcvetenskapen. Men de är inte heller helt okontroversiella. Så frågan
jag vi1l sätta finglet på åir: på vad sätt kan en såda¡r kunskapsproduktion
sägas vara legitim och $öras allmÊin€ilti€? Mot vad förhåller sig
sanningsbe€þeppet? Som ja$ ser det måste det vara mot den levda
verkligheten inom vilken upplevelsen av musik ä$er rum, och inte mot
musiken som ett objekt oberoende av denna levda verkli€het. Men visst,
legitimiteten beror också på vilka a,nspråk man gör med den.

s+ Ian Hacki.ng, The Socia,I Construction of What? Cambridge, Massachusetts: HaI\ra,ld
UniversityPress, 1999, s. 1O5.
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"Iag vilt emellertid hävda att en tolkning av det slag som jag har
exemplifierat genom en hermeneutisk motivering mycket vä,I $enom silL
sinsþlaritet också samtidilft ka¡r förstås som nå,got, allmä,ngiltigt.
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och omvätld: Debatt i Sverigle om vetenskapens or€artiserinêl och
finansiering samt dess internationella och nationella aspekter under
L9oo-ta,lets första h¿iJft (20IO) behandlade svenska vetenskapli$a
förbindelser i skugga,n av de båda vËirldskrigen. Brissman forskar för
nä¡varande om värnpliktsvägrarrörelsen i Sverige mella¡r 1965-1991
samt Sveriges förhallande till Unesco vid tiden för Sveri€es inträde
1950.

Gamilla .fonasson, doktorand i musikpedagogik vid musikhögskola,n i
Malmö, Lunds universitet, ërr i lirunden musjklärare men numera
producent på Unga Musik i Syd. Hon har även en bak$nund som musiker
i MaJmö i bland annat, gnrpper som Modesty Blaise, Malmös första
rockband med enbart kvinnor; Three Blind Mice, popband knutet tÍll
Ta,rnbourine Studios som stod för det "nya analoga soundet" under gO-

talets poprevival vilket senare ledde fram till bandet Donkeyshot, där
trummorna b¡rttes mot såmÉynick och låtskrivande.
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