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Förord
ör at k a n in te ersätta ögat, och skildringar av musik kan inte
ersätta den fysiska kontakten med tonerna. Men texter om verk
och tonsättarskap kan foga in musiken i ett sammanhang som
skärper vårt lyssnande och stimulerar vår nyfikenhet. Vi får syn
på något nytt, vår karta vidgas eller blir mer detaljerad. I bästa
fall kan vi slå in på nya spår.
För många är den svenska 1900-talsmusiken okänd terräng.
Till skillnad från övriga länder i Norden har Sverige ingen
självklar musikalisk förgrundsgestalt. Det är inte nödvändigtvis en nackdel. Kompositörer har inte behövt röra sig i gigantens skugga, den stilistiska bredden har varit stor. Men frånvaron
av en central musikpersonlighet har försvårat möjligheterna att
hävda svensk tonkonst i det allmänna medvetandet. Intrycket att
Sverige skulle sakna musikaliska personligheter med självständig
lyskraft kan stärkas av att svenska verk bara sporadiskt dyker upp
i konserthus och på skiva.
Svenska Tonsättare är en serie monografier som vill motverka
den bilden. Betydelsefulla kompositörer presenteras mot bakgrund av den tid de verkat i. Förhoppningen är att läsarna ska
förnya kontakten med redan kända verk och lockas vidare till de
mindre kända. Att det helst bör ske i ett samspel med konsertinstitutioner och fonogrambolag behöver knappast sägas. Efterfrågan styr tillgången och tillgången styr efterfrågan.
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Serien består av kortfattade levnadsteckningar som inte kräver några avancerade förkunskaper. Volymerna kan givetvis
läsas var och en för sig. Sammantagna ger de en mosaik av det
moderna Sveriges musikliv.
Kungl. Musikaliska akademien

Författarens tack
det ä r m å nga som gjort den här boken möjlig. En mängd
kolleger, vänner och familjemedlemmar till Karin Rehnqvist
har varit mycket hjälpsamma och besvarat mina frågor och
bidragit med material:
Sven Ahlbäck, Gustaf Bergel på Svensk Musik, Gunnar Bucht,
Magnus Bunnskog, Lilian Danielsson, Per Egland, Hans Ek,
Karin Ekedahl på Gehrmans musikförlag, Brian Ferneyhough,
Stefan Forsberg, Lisbeth Hagerman, Kate Heslop, Ingvar Karkoff, Gunilla Lindhe, Maria Lithell Flyg, Anna-Karin Lundgren vid Kungl. bibliotekets forskarservice för audiovisuella
medier, Kristin McMillen, Ann-Charlotte Merhammar, Kaj
Mårtensson, Karin Nordgren vid Kungl. Musikhögskolans
högskolebibliotek, Jan-Ola Olofsson vid Polarforskningssekretariatet, Staffan Olzon, Kjell Perder, Marianne Reimers och
Lauri Antila vid Edition Reimers, Owe Ronström, Susanne
Rosenberg, Jan Sandström, Sven-David Sandström, Anneli
Steen, Irene Svensson, Irene Tillberg, Joakim Tillman, Lena
Tollstoy, Anna-Lena Wigren, Lena Willemark och Andreas
Zhibaj.
Min arbetsgivare Bowling Green State University i USA
beviljade forskningsledighet och Stockholms universitet, där jag
jobbade med boken som gästforskare hösten 2016, gav mig tillgång till ett tjänsterum och universitetets alla resurser.
Redaktören, Erik Wallrup, gav hjälpsamma språkliga och
innehållsmässiga kommentarer som förbättrade resultatet en hel
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del, liksom medlemmarna av Kungl. Musikaliska akademiens
publikationsnämnd, i synnerhet Christina Tobeck, och förlagsredaktören Anders Svedin.
Inte minst har Karin och hennes make Hasse själva varit
mycket tillmötesgående. Karin gav mig fullt tillträde till hennes
privata arkiv, ett arkiv med ett stort skiss- och pressmaterial.
Hon berättade om sin mor som inpräntade vikten av noggrannhet i sina döttrar. Den läggningen överförde hon till Karin och
arkivet är i det närmaste komplett beträffande recensioner, skisser och övriga artiklar, vilket gjorde mitt arbete betydligt enklare. Förutom arkivmaterial bygger en stor del av boken på
intervjuer med Karin utförda under september månad 2016. Där
ingen källa anges kommer informationen och citaten från dessa
intervjuer.

Inledning

Det har sagts att »Ropet hörs överallt i hennes musik.« Ett rop, ett
skrik, en vädjan, en viskning. Ofta rå och osentimental, men med
nära tillgång till det innersta i oss. Det ursprungliga och det folkliga
transformeras av henne till en oroande, roande och närvarande samtid. Runt om i världen sjungs, spelas, framförs hennes musik – fin och
ful i skön förening. – Motiveringen för Ganneviksstipendiet, 2015
Jag börjar i vattnets djup, sägs det
jag börjar där det ursprungliga
träder fram, sägs det – María Sabina

H

ötorget i stockholm en lördag i april 2006: Torget är packat med folk och frukt-, grönsaks- och
blomsterförsäljningen pågår för fullt. Över bruset
hörs plötsligt Ulrika Bodén som kular, ordlöst med en klar,
genomträngande stämma från en av Konserthusets balkonger.
Efter en kort stund blir solot till en duo och sedan trio, kvartett
och kvintett när en trombon, ett horn, en trumpet och slutligen
ytterligare en kulande sångerska, Johanna Bölja Hertzberg,
ansluter sig. Flera i publiken är förberedda och ackompanjerar
genom att ringa med små handhållna klockor. Ropade någon?,
som verket heter, pågår i drygt tio minuter. Det är tonsättarweekend i Konserthuset och under fyra dagar med sex konserter
framförs musik av Karin Rehnqvist som hänger i helfigur på en
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gigantisk affisch på fasaden. Själv har hon stått och koordinerat
insatserna på torget omgiven av en alltmer fascinerad publik.
Flera av hennes främsta verk framförs under samma tak av framstående musiker och med stor medial uppmärksamhet. Även om
hon har haft stora framgångar tidigare, är detta kulmen på karriären – så här långt i alla fall.
Trots att hon aldrig skapat ett sådant verk tidigare är torgmusiken typisk. Folkmusiken och lockropen har utgjort kärnan i
hennes produktion sedan 1983. Men en annan viktig idé är att
musiken ska nå ut till en bred publik, inte bara till dem som lyssnar till ny västerländsk konstmusik, och gärna lämna de traditionella rummen för musicerande. Som hon säger inledningsvis i sitt
sommarprogram i Sveriges Radio 1997: »Utan musik kan man
inte leva.« Hon säger alltså inte: »Utan västerländsk konstmusik
kan man inte leva.« Det hade således varit egendomligt om en
Rehnqvistfestival inte på något sätt märkts utanför konsertsalen.
Hon har också som ingen annan svensk tonsättare utnyttjat
möjligheten att skapa helhetsupplevelser genom att kombinera
flera verk till hela föreställningar, helt eller delvis komponerade
av henne, som till exempel Hetluft där fyra verk kombinerades
och framfördes som musikalisk teater. I många andra av hennes
verk har hon under skapandeprocessen samarbetat med musiker
och ensembler, både ur den folkmusikaliska och den klassiska
traditionen. Hon har lett körer, inte minst Stans Kör, och
undervisat barn och ungdomar i komposition. Men på ett sätt
har en stor del av Rehnqvists produktion likheter med installationskonsten då hon ofta använder bekant material i nya sammanhang – framför allt fäbodarnas lockrop eller folksånger –
istället för abstrakta konstruktioner skapade med hjälp av
matematiska modeller som så många gånger är fallet i nutida
konstmusik. Medieprofilen är också annorlunda. Hon ler ofta på
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foton, till skillnad från så många andra tonsättare som vill ge
intryck av intellektualism och allvar, och hon drar sig inte för att
posera för kameran i alldagliga, mindre konstnärligt glamorösa
sammanhang – med barnen, vid diskhon … Men trots den
avslappnade framtoningen, ges ingenting åt slumpen i hennes
verk. Varenda detalj är noggrant utarbetad och hon kan varje
stämma i sina partitur, i många fall kan hon sjunga dem också.
Känslan för detaljer är något hon överför till sina studenter vid
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) där hon sedan
2009 är professor i komposition.
Rehnqvist är på ett sätt en osannolik tonsättare och hade en
svag tonsättaridentitet ända tills hon avslutade KMH:s musiklärarlinje 1980. Men musikeridentiteten var mycket stark redan
från början i Nybro där hon kunde utvecklas i sin egen takt och
prova olika instrument och där körsången stod i centrum under
hela uppväxten. Insikten att musikkultur inte skapas i ett kompositionslaboratorium, utan ute hos utövande musiker – inte
minst amatörer – har varit helt central för hur hon har tagit sig
an sin karriär som till största delen byggts på en ekonomiskt
mycket osäker frilansgrund. Men vid KMH:s kompositionsutbildning hade hon tillgodogjort sig det modernistiska laboratoriets strikta teoretiska metoder framför allt genom lektionerna
för Brian Ferneyhough, metoder som gjorde att hon kunde
utvecklas som tonsättare.
Konsten är allvar för Rehnqvist, men det måste få finnas
humor också. Körstycket In kommer far – en folklig fars, ett fantastiskt stycke där publiken ofta gråtit av skratt, har en mycket
komplicerad struktur. Och hon tar alla typer av verk på största
allvar, såväl den korta kanon Livet é ett tjolahejsan för flickkör
som sorgestycket Lamento – Rytmen av en röst för orkester. Ljus
och mörker är återkommande teman i många titlar: Ej blir det
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natt, Ljus av ljus (där de tre satserna heter »ljust skimrande«,
»mörkt suggestivt« och »ljust intensivt«), Ljusfälten, Natt över
jorden, Psalm ur natten, Solsången, Teile dich Nacht, Var inte rädd
för mörkret. Och enskilda verk grundar sig ofta på en klanglig
dualism mellan mörker och ljus.
Som person och konstnär är hon provocerande, pedantisk,
rättfram, envis, folklig, rolig, okonstlad – men absolut inte oartikulerad. Hennes ord om komponerandet och musiken är välformulerade och starka, ofta aforismliknande som i intervjun
med Göran Persson 1989: »Min musik är mer poesi än roman.
Varje ton måste vara nödvändig och exakt rätt.« Välformulerade
är också hennes lekfullt mångtydiga en- eller tvåstaviga verktitlar – Skrin, Råkar, Stråk, Valv, Kast, Dådra – speciellt från 80och 90-talen när hon etablerade sig som tonsättare. Titlarna
pekar mot en enklare, om inte musik, så åtminstone estetik. Det
är inte frågan om en återgång till svunna tiders musik, utan
Rehnqvist vill säga något om hur verket ska uppfattas. Titlarna
är sällan generiska – det finns inga verk med titeln »Symfoni«,
»Uvertyr« eller »Variationer över …«. Ett nytt stycke innebär
en ny utmaning och titeln ska ge lyssnaren en idé om de kompositoriska övervägandena eller en vägledning hur man kan ta sig
an verket som lyssnare eller interpret.
Bortsett från ett par elektronmusikverk från studietiden, två
radiofoniska verk och några mikrofonförstärkta röststämmor är
musiken alltid akustisk, och de flesta av hennes stycken har
vokala inslag. Fram till för bara några år sedan noterade hon all
sin musik för hand, istället för på datorn som majoriteten av
tonsättarna gjort sedan 1990-talet. Papper och penna gav henne
en konkret och direkt kontakt med komponerandet, fritt från
teknologiska omvägar. Som hon uttryckte det i en intervju med
Guido Zeccola 1996:
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Jag söker någonting också vad gäller människan, något
avskalat, bortom sminket och klädkulturen, något som
är djupt mänskligt. Man kan ta itu med datorer och IT,
men livet handlar ändå om kärlek och närhet och sorg och
glädje och alla de basala uttrycken egentligen. Det är det
jag söker. Jag skriver musik utifrån mitt sökande och min
längtan. Jag måste hitta ett språk inom musiken som verkligen är jag, ett absolut äkta jag. Och då är jag kvinna.
Hon är okänslig för trender och använde folkmusik när det inte
var inne: happeningstycket på Hötorget klingar 70-tal, men det
brydde hon sig inte om. Trots anakronismerna känns musiken
ändå aldrig omodern. Det är alltid det mest basala uttrycket som
ligger till grund för hennes musik, ljust eller mörkt, rytmen och
klangen i språket, och hennes textval i vokalkompositionerna är
starka och välvalda.
Utan egen förskyllan blev hon betraktad som en feministisk
ikon, trots att målet bara var att skriva musik som hon uppfattade som konstnärligt ärlig. Men det faktum att hon var den
första kvinnan i kompositionsklassen på KMH och genom sina
små sidokommentarer – som »Kvinnor föder barn och har ofta
ett annat perspektiv på livet än män. Det vore väl underligt om
det inte på något sätt visade sig i musiken …« – gjorde kopplingen oundviklig så att hon fick ta på sig den rollen och gjorde
det gärna. Hon visade det på en mängd sätt bland annat genom
att engagera flickor och unga kvinnor genom sina ofta provocerande verk för flickkör och kompositionskurser för unga kvinnor och ungdomar. Förutom folkmusikanvändningen, som gör
Rehnqvist helt unik, är det just arbetet med barn- och flickkör
där hon har haft en avgörande påverkan på kulturlivet – och som
kommer att bestå under lång tid. Som etablerad internationell
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tonsättare och pedagog har hon en megafon som hon använt väl,
speciellt genom att ofta prata om genusfrågor inom konstmusiken, och genom grundandet av föreningen KVAST – Kvinnlig
Anhopning av Svenska Tonsättare – som uppmuntrar till fler
framföranden av musik av kvinnliga tonsättare.
16

Den här boken är indelad i elva kapitel – »De tidiga åren«,
»Kungl. Musikhögskolan«, »En egen röst«, »Folkmusikaliska
källor«, »Feministiska över- och undertoner«, »Med och för
barn«, »Tre projekt«, »Skapandeprocessen och pedagogiken«,
»Scenisk och dramatisk musik«, »Katastrofer« och »Avslutning« – som mer eller mindre kronologiskt gör nedslag i Karin
Rehnqvists liv och verk, med betoning av musiken. Vissa kapitel
behandlar bara några få stycken, medan andra tematiskt hanterar större verkgrupper. Biografin ger också historiska kontexter till de händelser, verk och kulturella företeelser som nämns.
Efter varje kapitel finns litteraturförslag till fördjupad läsning
samt referenser till citaten och en kort diskografi över de verk
som diskuterats.
Boken avslutas med en verkförteckning och en diskografi. I
stort sett alla kommersiella inspelningar finns tillgängliga både
på CD och online på iTunes och Spotify. Nästan alla verk av
Rehnqvist finns inspelade, och de verk som inte finns upptagna
i diskografin finns i stor utsträckning tillgängliga via Kungl.
bibliotekets avdelning för audiovisuella medier.
källor och
vidare läsning:
De citerade källorna är Guido Zeccola,
»Jag är inte sofistikerad …«, Gränslöst,
nr 3 1996, s. 16–18; »Göran Persson

träffar Karin Rehnqvist, kvinna bland
kompositörerna: Titta så det låter!«,
Expressen, 1989-07-31.

De tidiga åren

Att vara kompositör är inte precis något vanligt yrke. Egentligen vaknar jag fortfarande varje morgon förvånad över att just jag, Karin
från Nybro blev en så’n. Inte var jag något underbarn, och inte var
det direkt så att syokonsulenten i Nybro föreslog: »Jag tycker verkligen att du borde bli kompositör.« Nej, och de tonsättare jag stötte ihop
med under min uppväxt, de var till 99% män – döda män, och det
är ju inte precis det man närmast identifierar sig med som ung, levnadsglad flicka från Småland. – Karin Rehnqvist (»Sommar med
Karin Rehnqvist«, 1997)

K

arin rehnqvist föddes den 21 augusti 1957 i Stockholm där familjen bodde på Lilla Essingen, men de
flyttade när Karin var ett år och hon växte upp i
Nybro i Småland, en liten stad mitt i glasriket med runt 10 000
invånare, tre mil väster om Kalmar. Pappa Nils (f. 1924) hade
arbetat som kontorist på Karlsons klister i Stockholm men hade
läst till civilekonom på Hermods under kvällarna och fick arbete
som direktör vid Kährs möbler i Nybro. Mamma Helga (f. 1929)
var tyska och hade kommit till Sverige 1954 efter att ha träffat
Nils i Nyköping, och de gifte sig 1955. Hon stannade hemma så
länge barnen var små men fick sedan jobb som vårdare på Tallgården i Nybro, ett hem för utvecklingsstörda. Karin pratade
tyska hemma tills hon började lekskolan, vilket skulle bli mycket
användbart långt senare i karriären då hennes verk skulle fram-
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föras i Tyskland med tyska ensembler, och på gymnasiet kunde
hon tentera av kursen i B-tyska med högsta betyg.
Föräldrarna var inte direkt musikaliska, men hade ett visst
musikintresse. Helga kunde spela ur samlingen Barnbalen på
den mycket ostämda taffel som fanns i huset på Storgatan 43 –
»Villa Ida, det stora huset med torn och tinnar i Nybro där det
fanns otroligt vackra kakelungar där man kunde grilla prinskorv«, i Karins idylliska beskrivning från Sommarprogrammet,
som låter som tagen ur en Astrid Lindgren-bok. Nils tyckte om
att sjunga framför allt i falsett, men hade svårigheter att hitta
rätt tonhöjd och kunde byta tonart helt slumpmässigt mellan
fraserna. Det fick Karin och hennes två systrar, den två år äldre
Mariann och den fem år yngre Monika, erfara när de började
lekskolan. Barnsångerna som de trodde att de kunde lät helt
annorlunda än i pappas versioner. Men han sjöng med »mjuk
röst och stor glädje«, och barnen älskade det. På svampplockningsutflykterna kunde han framföra flickornas favoritsång,
Little Gerhards Petter och Frida: »Hon var glad i karlar å han var
glad i kvinns, ja tänk såna lustiga mänskor det finns.«
Barnen sjöng hemma också. Arbetsfördelningen bestod i att
föräldrarna lagade mat och flickorna diskade. För att få tiden att
gå sjöng de under arbetet, och för att göra sången intressantare
gjorde de den till en lek och sjöng ofta i olika tonarter samtidigt
tills någon kom av sig. Polytonaliteten satte inga djupare spår
hos Rehnqvist, men däremot experimenterandet och den lekfulla attityden till musik.
För att vara en så liten ort hade Nybro ett rikt musikliv, framför allt genom de kyrkliga samfunden. Förutom Svenska kyrkan
fanns Pingstkyrkan, Missionskyrkan och Frälsningsarmén, och
i grannsamhället Madesjö, som numera är en del av Nybro,
fanns det också flera kyrkliga samfund. Karin började i Nybro

Hemma vid taffelpianot med mamma
Helga och storasyster Mariann.
Ur Erika och Lennart Thors arkiv.
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kyrkas barnkör, ledd av Göte Fredriksson, när hon bara var sju.
Det var en intensiv aktivitet även för de små. De behövdes ofta
och mycket i kyrkan, speciellt vid de stora högtiderna. Som hon
berättade långt senare var det inte tal om att titta på Kalle Anka
på julafton. Då var det julbön. Hennes favoritprogram på radio
var »Svensktoppen«, som hon dock inte heller alltid kunde
lyssna till så ofta då programmet sändes samtidigt som högmässan. Hon delade upp året efter den repertoar som sjöngs i
körerna. För Rehnqvist handlade kyrkan om musiken och hon
skulle inte bli kyrkligt aktiv som vuxen, utan snarare andligt
intresserad – en sökare. Men hon skulle återgälda det hon fått
från kyrkan genom kompositioner, bland annat psalm 797, Var
inte rädd för mörkret, i Verbums psalmbokstillägg från 2003 och
en hel del annan ceremoniell musik för religiösa sammanhang,
som Hymn till kronprinsessan Victorias och prins Daniels bröllop i Storkyrkan, och inte minst ett stort användande av folkliga
koraler och psalmtexter. Som hon uttryckte det i en intervju
med Torgny Nilsson: »Gamla psalmtexter poppar upp och kräver att bli tonsatta på ett nytt sätt av mig. Jag är en ständig
sökare och undersökare av bibliska texter.«
Förutom medverkan i körerna spelade hon flera instrument:
när hon var åtta fick hon pianolektioner i julklapp, och sedan
blev det violin och mandolin vid kommunala musikskolan och
flöjt privat. Under gymnasieåren blev Nybros musikscen för
liten och hennes musikalitet för stor, så hon fick ta sånglektioner
för operasångerskan Ulla Severin i Resmo på Öland och pianolektioner för Håkan Sandberg i Ljungbyholm. Hon betalade för
lektionerna och ordnade resorna själv. Så starkt hade musikintresset blivit.
Karins musikaliska uppväxt i Nybro illustrerar »Big fish in a
small pond«-syndromet, d.v.s. hon var välkänd och framgångs-

de tidiga åren

rik i det lilla samhället, men hade kanske inte fått lika stor uppmärksamhet på en större ort. Hon fick många tillfällen att
framträda både som pianist och sångare helt enkelt för att konkurrensen inte var så hård. Men hon var utan tvekan en skicklig
musiker redan tidigt. Som sextonåring var hon till exempel solist
med Nybro manskör – med vilken hon framförde Fjorton år tror
jag visst att jag var och Vinden drar (»med klockren och vacker
röst« – som det stod i en av de tre [!] recensionerna). Nybrouppväxten gav henne en stark musikeridentitet på ett helt annat
sätt än vad hon kanske skulle ha fått om hon växt upp i en storstad, hon fick självförtroende genom recensioner och halvprofessionella engagemang. Att växa upp i ett mindre samhälle
innebar också att det var enklare att pröva olika aktiviteter,
avstånden var inte så långa. Hon åkte konståkning under några
år – kom på trettonde plats i distriktsmästerskapet – och hade
breda intressen. På högstadiet på Paradisskolan i Nybro tog hon
mycket olikartade kurser som fritt valt arbete: Våra vänner djuren, Bakning, Foto och film, Vi syr, Sport och Jazzgymnastik.
Och hon skulle ha varierande sommarjobb, som servitris på
Halltorp Gästgiveri i Borgholm 1976 och Hotell Grankullavik i
Byxelkrok och som biblioteksbiträde i Nybro.

musiken som yrke

Under den naturvetenskapliga linjens andra år på gymnasiet vid
Åkrahällskolan föddes tanken på att fortsätta med musiken och
ha det som yrke. Hon upplevde en typisk tonårskris när skolan
inte kändes lika viktig längre. Men musikintresset var lika starkt
– och växte sig allt starkare – och hon började komponera på
egen hand. Sista året på gymnasiet skrev hon sitt första stycke,

21

Karin Rehnqvist som solist med Nybro
manskör 1973. Fotograf okänd.

de tidiga åren

Näcken, till text av Erik Johan Stagnelius, med en avbildning av
Ernst Josephsons kända målning Näcken på omslaget, en sång
hon själv framförde på skolavslutningen. Långt senare minns
hon det som modigt gjort, det fanns inga andra tonsättande
elever på skolan, inte ens några som höll på med klassisk musik
bland hennes vänner. Musiken var helt hennes egen grej. Textvalet visar något som skulle bli betydelsefullt under hela karriären. Hon hade redan tidigt en fin förmåga att välja texter, en
förmåga som bidrog till att flera större verk kunde attrahera
en stor publik (Puksånger – lockrop och Solsången, till exempel).
Stagneliusdikten har en egenskap som skulle återkomma många
gånger i hennes textval: de språkliga ljuden, framför allt konsonanterna, är mycket framträdande och betonas också i tonsättningen – och det folkliga temat förstås.
Kvällens gullmoln fästet kransa.
Älvorna på ängen dansa,
och den bladbekrönta näcken
gigan rör i silverbäcken.
Liten pilt bland strandens pilar
i violens ånga vilar,
klangen hör från källans vatten,
ropar i den stilla natten:
»Arma gubbe, varför spela?
Kan det smärtorna fördela?
Fritt du skog och mark må liva,
skall Guds barn dock aldrig bliva!
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Paradisets månskensnätter,
Edens blomsterkrönta slätter,
ljusets änglar i det höga –
aldrig skådar dem ditt öga«.
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Tårar gubbens anlet skölja,
ned han dyker i sin bölja.
Gigan tystnar. Aldrig näcken
spelar mer i silverbäcken.
Hennes plan var att söka till musiklärarklassen 1976 för att testa
inträdesproven och sedan studera vid en folkhögskola för att vara
väl förberedd för proven två år senare. Det var en väg som många
tog. Men hon kom in direkt som 19-åring, något som på den
tiden var ovanligt då konkurrensen var hård – ungefär 160
sökande till de 30 platserna – och visade hur gedigen hennes
musikaliska bakgrund verkligen var. Proven varade i flera dagar
och framför allt de teoretiska proven var svåra för henne. Även
om hon hade komponerat egna verk var fri komposition något
helt annat än att utföra inträdesprovens analys- och harmoniseringsuppgifter i en given stil. Men hon blev godkänd. Och ett
nytt delprov visade sig vara en lyckträff för henne – ensembleledningsprovet. Man hade funnit att vid de svenska musikhögskolorna blev studenterna i musiklärarklassen inte musiklärare i
önskad utsträckning. Många ville egentligen bli musiker, men
hade inte kommit in på musikerlinjen, och såg då musiklärarlinjen som ett sätt att få in en fot på musikhögskolan. För att ge de
blivande studenterna en känsla för jobbet och för att gallra ut
dem utan pedagogisk och kommunikativ talang, fick de sökande
leda en grupp av medsökande och lära ut och framföra en sång.
De fick ta tillvara de instrumentresurser som fanns i rummet och

En ung Karin Rehnqvist.
Foto: Magnus Elgquist.
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visa att de kunde entusiasmera en grupp och åstadkomma resultat. Det var alltså inte frågan om ett prov i ren dirigeringsskicklighet. Rehnqvist gick ett steg vidare: när hon fann att hennes
medsökande var något oengagerade, tog hon hjälp av jurymedlemmarna som bestod av lärare vid musiklärarlinjen. I sången Vi
går och går och går lärde hon gruppen stämmorna, använde de
instrument som fanns tillgängliga och ledde sedan hela ensemblen som vandrade ut i korridoren sjungandes och spelandes.
Som hon uttryckte det långt senare: »det slog nog över lite och
det var nog inte heller helt pedagogiskt riktigt, men oerhört
entusiastiskt«. Hon hade visat en initiativrikedom som skulle bli
mycket användbar och känneteckna hennes fortsatta karriär.
källor och vidare läsning:
I sitt sommarprogram berättar Karin
Rehnqvist om sin musikaliska
uppväxt, »Sommar med Karin
Rehnqvist«, Sveriges Radio P1,
1997-07-16.
Torgny Nilsson, »Jag är en ständig
sökare«, Helsingborgs Dagblad,
2009-06-22.
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Helst av allt skulle jag vilja komponera på heltid när jag är färdig med
min utbildning. Det går förmodligen inte utan jag får då arbeta som
musiklärare samtidigt. Men förhoppningsvis kan jag någon gång i
framtiden bara ägna mig åt komposition. – Karin Rehnqvist (1983)

D

et var naturligtvis en helt annan nivå på musikhögskolan jämfört med musiklivet i Nybro, både beträffande studenter och lärare. Från att ha varit en av
körens få medlemmar med bra gehör och därför ha fått kämpa
för att hålla upp intonationen i kyrkokören, överkompenserade
hon och hennes intonation gled uppåt när hon började i kören på
musikhögskolan. Hon fick ypperliga lärare: Gunnar Hallhagen
i piano, Berit Hallqvist i sång, Eric Ericson i kördirigering och
framför allt tonsättaren Hans Eklund (1927–1999) i kontrapunkt. Hon kom också i kontakt med spelmannen och violinläraren Ole Hjorth och tog grupplektioner för honom. KMH
hade just startat en ny utbildning i »allmogefiolpedagogik« och
det fanns resurser för folkmusikintresserade från alla utbildningsprogram att delta. Folkmusiken var inte en helt ny upplevelse för henne. Redan i Nybro hade hon vid något tillfälle
medverkat i hembygdsföreningens musikklubb, där en hel del
folkmusik framfördes i arrangemang, alltså inte på gehör som
vid KMH. Hennes sång Näcken är också tydligt folksångsinspirerad, med en tonal strofisk melodi som upprepas identiskt i
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sångstämman genom varje vers med bara små variationer i pianostämman och en överstämma för flöjt eller violin i första och
sista versen. Och redan på musiklärarlinjen arrangerade hon en
folklig koral för blandad kör, Den signade dag (1979), ett fint
arrangemang som skulle förebåda hennes stora folkmusikinspirerade produktion.
Eklund var mycket betydelsefull och troligen den avgörande
influensen som gjorde att Rehnqvist blev tonsättare. Hon har
många gånger berättat hur han frigjorde hennes melodiska skrivande genom att låta henne arbeta med tolvtonstekniken, alltså
den teknik som utvecklades i början av 1900-talet för att strukturera och komponera atonal musik med matematiska metoder
och som ofta betonade de individuella stämmornas oberoende.
Tekniken krävde också ett fokuserande på det intervalliska tonmaterialet och ledde till en ständig variation av intervallen (t.ex.
kan en stigande ters vändas till en nedåtgående, eller motiven
göras baklänges). Ett tidigt verk är 4 Bagateller för cello och piano
från 1978, ett tolvtonstycke i fyra korta satser, troligen inspirerat av Anton Weberns aforistiska kammarmusikaliska stycken.
Hon skrev också flera sånger till underfundiga humoristiska
nonsensdikter av Christian Morgenstern i svensk översättning.
Först kom Ett spjälstaket (1977) för röst, trumma och blockflöjt
följd av Den lilla midnattsmus (1979) för blandad kör och blockflöjt, ett kort verk med en mycket virtuos flöjtstämma. Som det
står kryptiskt i partituret: »Den lilla midnattsmus representerar
den sedliga världsordningen.« Till sist kom Sucken (1980) för
blandad kör. Alla tre var korta, originella, men, som man kunde
förvänta sig, något omogna kompositioner. Hon lärde sig naturligtvis den på musiklärarlinjen viktiga tekniken att arrangera
visor med traditionell harmonik, som Ridom, ridom från 1978 i
ett typiskt bruksarrangemang för trestämmig blandad kör,
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gitarr, kontrabas, flöjt och klarinett. Det var också en färdighet
som skulle komma till stor användning senare.
Det första riktiga verket – det första som hon lät deponera på
Svensk Musik, den organisation som stöder svenska tonsättare
och tar emot kompositioner som tonsättarna vill göra tillgängliga – är ytterligare ett verk från 1978, Tre Christopher Robin
sånger för en röst och piano (»Kålpudding«, »Ensam« och
»Hoppeli hopp«). Här finns redan många egenskaper som sedan
skulle bli delar av hennes mogna stil: humorn och värmen och
leken med olika taktarter och betoningar. Tonspråket är absolut
inte modernistiskt, men inte heller tonalt, snarare neoklassiskt
och påminner till viss del om Eklunds egen musik. Liksom med
Näcken framförde hon sången själv tillsammans med Stefan
Therstam vid en elevkonsert på Musikhögskolan.
Förutom Hans Eklund fanns det en annan viktig inspirationskälla som fick en avgörande betydelse för att hon valde
tonsättarbanan, Bromma Kammarkör, en blandad kör som specialiserade sig på ny musik, i vilken hon gick med 1977 och stannade i fyra år under dess karismatiske grundare och ledare Bo
(Bosse) Johansson. Där fick hon framföra såväl nya svenska
körverk – som så småningom skulle bli klassiska – av Arne Mellnäs, Folke Rabe och P.-G. Alldahl, som verk av internationella
tonsättare, Charles Ives till exempel. Det var inte bara repertoaren som var annorlunda än i Nybro, också nivån var naturligtvis
betydligt högre här. Bosse Johansson skulle senare få en viktig
roll genom deras mångåriga samarbete med Adolf Fredriks
flickkör (mer om det senare).
Efter fyra år kände hon ett behov av att specialisera sig ytterligare, även om en musiklärarkarriär inte var otänkbar: hon jobbade en halv dag i veckan under en termin som lärare på Södra
Latins musiklinje. Hon sökte till två påbyggnadsutbildningar vid
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Kungl. Musikhögskolan, den i komposition och den som körpedagog, och blev antagen till båda. Det blev komposition.

kompositionsklassen

30

Fram till början av 80-talet bedrevs kompositionsundervisning
på påbyggnadsnivå i Sverige endast vid KMH. Det skulle ske
stora förändringar under de följande åren och utbildningar startas över hela landet, men för Rehnqvist fanns det bara en möjlig
institution. Hon var på ett sätt en osannolik kompositionsstudent: hon hade inte skrivit mycket och till skillnad från många
andra ägde hon inte en färdig tonsättaridentitet när hon började.
Hennes klasskamrat Jan Sandström (f. 1954), som började samma år, hade till exempel komponerat sedan han var barn. Men
det var trots allt en mycket heterogen grupp som gick i klassen
1980: Dror Feiler (f. 1951), Anders Hillborg (f. 1954), Thomas
Jennefelt (f. 1954), Ingvar Karkoff (f. 1958), Anders Nilsson (f.
1954) och Håkan Theorin (f. 1959).
Till en början hade Rehnqvist inte stort självförtroende i den
nya miljön och pratade inte mycket under seminarierna. Men
undan för undan blev hon mer självsäker tack vare sin snabba
uppfattningsförmåga – och framför allt tack vare sin höga
arbetsmoral. Hon skrev flera mindre verk som bara framfördes
under interna workshops, bland andra November Mood (1980) för
flöjt, klarinett och stråkkvintett, Triptyk (1981) för brassensemble
med slagverk och piano och Dansmusik (1982) för stråkar. Men
de första åren ägnades framför allt åt en komposition som skulle
bli hennes första stora verk, Stråk (1982), samt ytterligare ett
stort upplagt verk för kör, som dock aldrig slutfördes och vars
skisser har gått förlorade.
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Liksom på musiklärarlinjen fick hon utmärkt undervisning.
Framför allt var den brittiske tonsättaren Brian Ferneyhough (f.
1943) mycket betydelsefull. Han var gästprofessor vid KMH i
början av 80-talet och vistades där en knapp månad per år. Vid
den här tiden var han – och är fortfarande – känd som en förgrundsgestalt i den nykomplexa tradition (new complexity) som
utvecklades i Tyskland och Storbritannien på 70-talet. Speciellt
rytmen var komplex och noterad på ett mycket komplicerat sätt,
ofta med flera lager av udda indelningar av de rytmiska figurerna
och i ovanliga och växlande taktarter (11/32 kunde förekomma,
till exempel). Många anser fortfarande att hans verk är ospelbara
men flera ensembler, bland annat Ardittikvartetten, har specialiserat sig på hans musik.
Ferneyhough hade studerat vid musikhögskolan i Freiburg i
Tyskland och undervisade där när han tillfrågades av kompositionsprofessorn Gunnar Bucht (f. 1928) om han ville komma till
Stockholm. Han var mycket kunnig i tyskt filosofiskt tänkande,
inte minst Theodor W. Adornos musikfilosofi, vars centrala tes
är att den nya konstmusiken måste utgöra en negativ kontrast
till populärkulturen. Han var tekniskt sofistikerad och kunde
använda matematiska modeller för att förklara musikaliska processer. Han var också ytterligt verbal och representerade en
unik centraleuropeisk tradition som knappast hade setts tidigare
på Musikhögskolan. KMH var en institution som i stor utsträckning betonade det musikaliska hantverket och inte den intellektuella sidan. Ferneyhough var alltså en främmande fågel i det
svenska kulturlivet, men till mångas förvåning blev han en
utmärkt lärare för de mest skilda studenttyper, inte minst för
Rehnqvist. Hans sinne för detaljer beträffande form, logik och
notation hjälpte henne att på egna vägar hitta de möjligheter
som fanns i det musikaliska materialet. Han läste partitur
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Anders Nilsson, Ingvar Karkoff
och Karin Rehnqvist, maj 1983.
Foto: Anders Roth / Sveriges Radio.
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extremt väl och kunde betrakta ett ännu inte färdigt verk, föreslå logiska utvecklingar och se potentialen i materialet. Ferneyhough var alltså inte ute efter att förändra hennes stil i en mer
nykomplex anda, utan att få henne att bli en bättre tonsättare
inom hennes egna ramar så att hon kunde utveckla en personlig
stil. Bucht gjorde liknande iakttagelser i sina memoarer och
menade att Ferneyhough var lika flexibel med de andra studenterna: han »visade en kombination av intellektuell klarhet och
sinne för varje elevs egenart. Han kunde också möta eleverna på
deras egen planhalva, för flera av dem spelade Sibelius en stor
roll och Brian kunde blottlägga dessa influenser och därmed
bidra till att eleverna blev medvetna om vad de gjorde.«
I de flesta fall följde Rehnqvist inte hans råd, men hon lärde
sig att tänka strukturellt, något som skulle hjälpa henne att
utveckla sin egen stil. På ett sätt var de lika: både Rehnqvist and
Ferneyhough betonade de individuella stämmorna, även om
tonsättarna stilistiskt skiljer sig påtagligt åt.
Ferneyhough själv minns Rehnqvist och tiden vid Musikhögskolan väl. I ett mejl till författaren från 2016 beskriver han sin
tidigare elev. Den komplicerade språkliga stilen representerar
mycket väl hur han uttrycker sig i tal och skrift:
Mitt mål var inte att förändra hennes stil till något mer
»acceptabelt«, men jag uppmanade henne att dra mer specifika slutsatser av sitt stilistiska sökande, i den dynamiska
korsningen av semantiska element och storskaliga formella
arkitekturer. Jag kände då att hon inte var helt nöjd med
»var hon var«, trots att hon var mycket snabb och flexibel
i sina reaktioner på mina kommentarer. Hon behövde så
småningom bryta sig ur sin inneslutning i en redan starkt
suggestiv stilistisk atmosfär – något som hände inte långt

33

senare genom hennes främmandegörande av upphittat
material. Detta gjorde nog att hon kunde »andas« mer fritt.
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Med »acceptabelt« syftar Ferneyhough på en mer centraleuropeisk modernistisk stil, och »upphittat material« var de folkmusikinfluenser som snart skulle uppenbara sig. Ferneyhough
spekulerar vidare om inte hans före detta students val av folkmusikelement var något av ett avståndstagande från den musik
som dominerade konstmusikscenen under mitten av 80-talet.
Det är naturligtvis svårt att avgöra exakt vad som hände för
nästan fyrtio år sedan, men det ligger något i hans ord. Rehnqvist fick arbeta betydligt hårdare med det mer traditionellt
modernistiska verket Stråk än med sitt folkmusikinspirerade
genombrottsverk Davids nimm – där hon verkligen kände att
hon kunde »andas fritt«. Det förra tog två år att färdigställa
medan det senare endast tog tre veckor.
Ferneyhough upplevde dock inte att hon var annorlunda trots
att hon var den enda kvinnan i kompositionsklassen, något som
annars påpekades i många artiklar från den här tiden och även
senare, och det skulle bara dröja till 1983 innan ytterligare en
kvinna blev antagen, Madeleine Isaksson. Därefter har ett relativt stort antal kvinnor gått kompositionsutbildningen.
Huvudläraren Gunnar Bucht var å andra sidan en traditionell
och allt annat än nykomplex tonsättare med ett vitt verksamhetsfält som musikforskare, skribent och administratör – och
han skulle senare bli rektor för KMH. Som tonsättare hade han
större stilistiska likheter med Hans Eklund än med någon av de
andra kompositionskollegerna. Båda var i grunden influerade av
en nyklassicistisk stil, även om Eklunds musik var mörkare.
Kombinationen av Bucht och Ferneyhough visade sig vara
mycket lyckad – och kompletterades av Pär Lindgren, som vid

Birgitta Egerbladh, Karin Rehnqvist och
Gunnar Bucht 1985, då Bucht avfirades
efter tiden som professor i komposition
vid Kungl. Musikhögskolan.
Foto: Hans Persson.
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den här tiden undervisade i elektronmusik, och Sven-David
Sandström, som var timlärare. Bucht var inte den mest lysande
pedagogen under de individuella lektionerna, något som han
påpekar i sin självbiografi, men han hade en förmåga att administrera kompositionsprogrammet och tog kompositionsseminariet – det möte på fredagseftermiddagarna då alla studenter i
klassen träffades – på stort allvar. Han skapade en positiv stämning där alla kände sig uppskattade. Han var prestigelös och
öppen: förutom att initiera Ferneyhoughs anställning bjöd han
in många gästföreläsare till programmet, under Rehnqvists studietid även personer som Madeleine von Heland, Mikael Edlund,
Bengt Emil Johnson och Kerstin Ståhl. Han stöttade sina studenter och hjälpte dem att få sina verk framförda och hade bred
repertoarkännedom. Sandström var också betydelsefull och deltog i Rehnqvists arbete med det stora ofullbordade körverket.
Trots att Rehnqvist bara skulle komma att komponera ett
elektroniskt stycke, Musik från vårt klimat, var studierna för
Lindgren viktiga. Hon lärde sig hur tekniken i studion fungerade och fick grundläggande kunskaper i ljuduppbyggnad, något
som hon använde i stycket. Genom »additiva synteser« kunde
hon bygga upp komplicerade klanger utifrån individuella sinustoner, och verket påminner om Karlheinz Stockhausens tidiga
elektronmusikverk. Men stycket har också en struktur som ett
orkesterstycke – det börjar med ett stilla vinterlandskap, som
nog skulle ha kunnat arrangeras för orkester. Ingvar Karkoff
beskrev formutvecklingen i en artikel i Nutida Musik: »Det
kyliga polarlugn som ruvade i början kommer aldrig åter. Musik
från vårt klimat pendlar mellan lyriska stämningar och brutaliserande dramatik. Men berättelsens energi börjar i fridfullhet
och leder gradvis till obstinat upprördhet.« Det är en fin beskrivning och just den typen av pendlingar skulle återkomma i hennes musik genom hela karriären.
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Rehnqvist komponerade ytterligare ett bandstycke, Råkar
(1983), som var uppbyggt av både elektroniska och förinspelade
konkreta ljud, och framfördes till dansföreställningen »Samklang« på Cirkus i Stockholm samma år. Konserten var ett
resultat av ett samarbetsprojekt som Bucht hade initierat med
kollegan Jan Zetterberg på Danshögskolan där koreograferna
för projektet var studenter och kompositionsstudenter skrev
musiken. Operan stod för dansarna och studenter från Konstfack för kläder och scenografi. En tonsättare och en koreograf
parades ihop och Rehnqvist och hennes samarbetspartner Lisbeth Hagerman fann varandra direkt, vilket skulle bli inledningen på ett långt samarbete. Hagerman var även med i studion
och skapade verket. Horace Engdahl gav i sin recension i Dagens
Nyheter en inblick i hur den modernistiska baletten kunde uppfattas: Råkar »tycks ha fångat upp impulser från Jiri Kylians
Nomader, en variationsteknik och ett slags kattlik hållning, som
ger de fem unga damerna från Operan en air av infama djävletter, stirrande på publiken som på en samling skrämda möss«.
Verket kom dock i skymundan i sammanhanget då Per Jonssons
revolutionerande koreografi i Schakt till musik av Peter Bengtson, som just hade börjat i kompositionsklassen, dominerade
föreställningen. Men projektet blev ändå viktigt: förutom kontakten med Hagerman fick Rehnqvist ytterligare erfarenhet
som dirigent, då hon ledde hela föreställningen.
Trots att Rehnqvist inte har intresserat sig för elektronmusiken sedan dess, har hon senare uttryckt sin förtjusning över
arbetet i studion där man får en direkt kontakt med ljuden, men
också att det var en hög tröskel att ta sig över då man måste lära
sig hantera och kontrollera den elektroniska utrustningen, något
som inte kändes angeläget för henne. Arbetet i studion skulle
också komma till användning i några verk långt senare, Passionsspel och Klockrent.
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Stråkorkesterstycket Stråk var alltså Karin Rehnqvists första
stora komposition – ett av många med en mångtydig titel: stråk
som i »färdväg« och stråk som i »stråkinstrument«. Det som
började som ett femstämmigt stycke och undan för undan växte
har 39 stämmor mot slutet – då nästan varje musiker har sin
egen stämma under några korta avsnitt. Ibland har stycket en
folkloristisk anda, som hos Béla Bartók, men det finns också
influenser från György Ligeti och Witold Lutosławski i den
komplexa stämväven. Men det är absolut inte ett epigonverk,
snarare visar det en enorm utveckling från hennes tidigare verk
från musiklärarlinjen. Kontrollen av formutvecklingen och tekniken att bearbeta det komplicerade materialet hade blivit
superb. Plötsligt låter musiken som skriven av en professionell
tonsättare och inte en student. Uruppförandet på Island under
Ung Nordisk Musik-festivalen hösten 1982 med Reykjaviks
symfoniorkester under Guðmundur Emilsson var dock katastrofalt: det var dåligt repeterat; verket spelades inte ens igenom
i sin helhet före konserten. Zagorka Zivkovic sammanfattade
uruppförandet, troligen det bästa som kunde sägas från det
framförandet: Rehnqvist »har i sitt verk Stråk gjort ett konstnärligt detaljarbete som förmedlade många känsloskiftningar
och visade upp många av stråkorkesterns möjligheter«. Med
andra ord, det fanns intressanta tekniska detaljer i verket, men
det upplevdes inte som en helhet.
Rehnqvist kommenterade själv stycket i en intervju med Lisbeth Hagerman i programmet »Käringsnack« på Sveriges Television och visade stor entusiasm för arbetet och verbal glöd. I
Nutida Musik analyserade hon stycket genom att ställa enkla
frågor till sig själv för att sedan besvara dem, och hon visade vil-
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ken verbal talang och pedagogisk skicklighet hon hade för att tala
om sin musik, en talang som skulle komma att bli så användbar
genom karriären. Nu fanns verkligen tonsättaridentiteten närvarande, stark och klar, och artikeln är värd att återges i sin helhet:
– Stråk?
Ett stycke för stråkorkester, skrivet 1980–82.
Att det tog tämligen lång tid att komponera beror på att
jag från början inte planerat form eller innehåll och därför
länge saknade den röda tråden. Stycket växte fram avsnitt
för avsnitt med ständiga omarbetningar och ändringar.
Det slutliga partituret innehåller ca 10 minuters musik.
– Musik. Hur?
Från början ganska dramatisk med tvära kast och tydliga
gester. Mycket energi och framåtlutning. (Det ska frasa
om stråkarna!)
Plötsligt kastas en ensam viola ut ur orkestern och startar en energisk konversation med övriga medlemmar i en
solokvartett. Orkestern tjänstgör som rymd och bakgrund
– pizzicatopunkter, som solokvartetten ristar linjer emellan. Längst ner ligger kontrabasarna och smågruffar för sig
själva.
Efterhand går solokvartetten alltmer in i bakgrunden,
blir själva bakgrund, för att slutligen upplösas. Istället har
pizzicatot under tiden trätt fram och tagit över huvudrollen.
Detta lilla avsnitt kan man säga speglar utvecklingen i
hela stycket. Från början dominerar gesterna i musiken.
De ligger bara. Under styckets gång visar sig sedan
bakgrunden mer och mer – den kliver fram, medan gesterna drar sig bakåt och försvinner in i grundflödet. Med
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detta förändras också formen. Den från början dramatiska
blockformen med skarpa snitt, övergår efterhand i processer med mjukare övergångar.
– Processer?
Allting kan alltid delas upp i mindre enheter, som när de
förstoras upp också visar sig innehålla liv och rörelse.
Denna »atomisering« av materialet är också en viktig
process i Stråk. Ursprungsmaterialet undersöks nogrannare och nogrannare [sic], dissekeras. En liten detalj av en
större rörelse i början, bygger så småningom alldeles egna
partitursidor. Ackorden får ett inre liv, som är viktigare än
det yttre. Allteftersom jag upptäckte detta diviserade jag
stämmorna mer och mer – partituret växte på höjden; från
en tiostämmig början, spelar mot slutet nästan varje orkestermedlem sin egen individuella stämma.
Men denna »atomisering«, hur påverkar den uttrycket?
Hur långt kan man egentligen dissekera och divisera med
bibehållande av samma uttryckskraft?
– Tonmaterialet?
Grundmaterialet består av några intervall, »urceller«,
som jag sedan bygger ackord och formar gester av. Dessa
urceller härstammar från Stråks ursrpungliga [sic] början,
som nu endast existerar som just byggstenar. När jag kom
till slutet av stycket, hade materialet så att säga ätit upp sig
självt inifrån, och den då motiviska, mycket rytmiskt pregnanta inledningen, hade avlägsnat sig för långt från fortsättningen. Jag skrev om början.
Stycket slutar med en linje neråt och en uppåt. Öppet.
Så slutade också arbetet med det.
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Dramaturgin i hennes beskrivning är speciellt framträdande.
Rehnqvist fokuserar mycket av diskussionen på processer och
urceller som utvecklas – och det var ett typiskt sätt att arbeta för
en tonsättare vid den här tiden, metoder som Ferneyhough
betonade. Och hon skulle använda den tekniken under karriären, inte bara för komplexa verk. Även om »[d]et ska frasa om
stråkarna!« eller »smågruffar« inte är uttryck hon har använt
igen, är det ändå ett typiskt Rehnqvistskt sätt att beskriva musiken – att använda uttryck som normalt sett inte används i musikaliska sammanhang och få det att precist beskriva det musikaliska uttrycket. Det blir också ett sätt att framställa musiken
som mindre pretentiös och göra den förståelig för en lyssnare
utanför nutida musik-sfären, även om just den här texten publicerades i facktidskriften Nutida Musik. Hon skulle många år
senare hävda att den traditionella tekniska analysen inte var
intressant längre, och den här beskrivningen visar att man kan
tala om musik utan en komplicerad vokabulär. Men värt att
betona är att beskrivningen handlar uteslutande om det musikaliska flödet, inte om det emotionella uttrycket eller om utommusikaliska referenser. Sådana beskrivningar skulle komma
senare.
Stycket framfördes igen – och betydligt bättre – med Sveriges
Radios Symfoniorkester följande år. Runar Mangs skrev i sin
recension att »den förtätade lidelsen i Karin Rehnqvists Stråk
äger med sin absolut hinderlösa, franka direkthet frihetens kännemärke, liksom den starka, levande flexibla form, som – parad
med en nålfint precis sensibilitet – likaledes ger hennes fina, i
påskveckans ›Studio onsdag‹ presenterade, elektroniska stycke
Musik för vårt klimat [sic] ett sådant mått av lyrisk styrka och
pregnans«. Men även om det var välskrivet och välklingande
utmärkte det sig inte i någon högre grad. Det blev ett stycke i
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mängden eftersom det vid den här tiden skrevs många verk
enligt denna estetik, och det är talande att det inte finns någon
tillgänglig inspelning förutom arkivinspelningen på Kungl. biblioteket.
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abba-kontroversen

Jämfört med de turbulenta åren under slutet av 1960-talet var
Rehnqvists tid vid Musikhögskolan lugn – 80-talet var inte
direkt protesternas tid. Under 60-talet hade det funnits en
marxistisk studiegrupp vid Musikhögskolan där flera tonsättare
deltog och det demonstrerades på gatorna. På 80-talet var det
studierna som gällde, speciellt för Rehnqvist. En liten kontrovers inträffade dock 1982, som påminde om 60-talet: när gruppen ABBA mottog Expressens musikpris »Spelmannen« skrev
Gunnar Bucht och Pär Lindgren tillsammans med kompositionsstudenterna Peter Bengtson, Dror Feiler, Hans Lunell,
Sten Melin, Anders Nilsson – och Rehnqvist – ett debattinlägg:
Expressen ger i år sitt musikpris till ABBA. Förra årets pris
gick till Sven-David Sandström för hans och Tobias Berggrens »Requiem«.
Detta är otroligt!
Hur fungerar en jury – hur tänker dess medlemmar
– när den ena året ger pris till ett verk som övertygande
gestaltar den ångest som härrör ur minnen av några av vår
tids värsta brott mot mänskligheten och som ett annat år
ger priset till en grupp som gör sig en förmögenhet på att
manipulera våra köpstarka tonåringar?
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Vi anser att juryn genom sitt handlande hånat dem
som seriöst strävar efter att göra musik till en meningsfull
konstart.
Det var ord och inga visor och visade att protestandan från 1968
fortfarande levde kvar om än i mindre former. Svaret från juryn
för »Spelmannen« – Lars Forssell, Camilla Lundberg och Hans
Åstrand – löd:
Att Expressens »Spelmannen« ena året går till »seriös«
musik och nästa år till »populär« är alls inte otroligt, utan
helt avsiktligt. »Spelmannen« är ett kvalitetspris och som
sådant oberoende av genrernas tyranni.
Oron för pristagarnas heder får nog anses obefogad.
Hilding Rosenberg t ex visade inget tecken på upprördhet över att ta emot ett erkännande som något år tidigare
visats t ex Cornelis Vreeswijk. Vi tror inte heller att vare
sig Sven-David Sandström eller ABBA känner sig hånade
när de hamnar i Evert Taubes, Freskkvartettens, Monica
Zetterlunds eller Frans Helmerssons [sic] sällskap – för att
nämna några andra »spelmän« från de senaste åren.
Däremot är vi förvånade över den slappa snobbighet
brevskrivarna ger uttryck för i sitt omdöme om ABBA.
Sådan förmyndarmentalitet brukar återfinnas hos människor som inte är insatta i sitt ämne – i detta fall musik.
Tack och lov har samma utbildningsanstalt producerat
tonsättare som kunnat polemisera med större insikt och
fantasi. Vi erinrar oss ett par tonsättarelever som för fem
år sedan kastade sig in i en ABBA-debatt men då till försvar för gruppens musik. Men sedan dess har tydligen
klockan vridits tillbaka på Musikhögskolan.
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Debatten juryn syftar på ägde rum i Tonfallet och Dagens Nyheter
1977 där Hans Gefors och Lars Hallnäs hade tagit ABBA i försvar. Att återuppta den här diskussionen kan inte ha känts speciellt angeläget för jurymedlemmarna. Svaret visade också att
förändringsprocesserna i samhället och musiklivet under 80talets första år hade gått långt: Svenska Arbetsgivarföreningens
kampanj »Satsa på dig själv« – en kampanj som ABBA:s AnniFrid Lyngstad hade medverkat i – kom för många att representera decenniet med dess betoning av nyliberalism och individualism. Svenska Dagbladets chefredaktör Hans L. Zetterberg
beskrev den kampanjen några år senare: »Här predikades individualismens höga visa i ett land som utvecklat ett kollektivistiskt idéklimat.«
Förändringarna visade sig också hos tonsättarna själva. SvenDavid Sandström hade börjat orientera sig mot ett nyromantiskt
tonspråk och de övriga undertecknarna, med undantag av Dror
Feiler, började också vända sig bort från modernismen. Det är
också värt att konstatera att det fanns studenter i kompositionsklassen som hade valt att inte skriva under artikeln med sina
namn, Jan Sandström och Anders Hillborg, som båda hade en
rockbakgrund och inte tyckte det var något som helst problem
att ABBA fick priset.
Rehnqvist kommer idag inte ihåg debattinlägget, men hon
minns att hon inte var helt begeistrad i ABBA vid den här tiden.
I en intervju i Barometern 1983, erkände hon att musiken »fyller
en enkelspårig funktion«, men, tillade hon, »folk köper ju skivorna så det fyller väl också ett slags behov«.
Det här var nog den första och sista gången Rehnqvist skulle
bli anklagad för att ha en snobbig attityd till andra stilar och
genrer, och hon skulle själv få priset femton år senare. Hon
skulle tvärtom komma att personifiera det genreöverskridande
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och crossovers, vilket fick sin start redan följande år då allt förändrades. Förändringen gällde inte hennes glöd – den var densamma – utan Karin Rehnqvist skulle få en än starkare tonsättaridentitet som skulle göra henne känd också utanför
konstmusik-Sverige, speciellt inom folkmusikrörelsen och så
småningom även internationellt. Stycket hette Davids nimm.
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källor och vidare läsning:
Ett långt avsnitt av Gunnar Buchts
självbiografi Född på Krigsstigen:
minnesbilder, människor, musik
(Stockholm: Atlantis, 1997) ägnas åt
kompositionsutbildningen vid KMH.
Artiklarna som refereras i kapitlet är
Karin Rehnqvist, »Stråk«, Nutida
Musik, vol. 26, nr 4 1982/83, s. 8;
Ingvar Karkoff, »Karin Rehnqvist:
Musik från vårt klimat«, Nutida
Musik, vol. 28, nr 1 1984/85, s. 29;
Gunnar Bucht et al., »Tonsättare om
Expressens musikpris: Varför ABBA?«
Expressen, 1982-12-21; Horace
Engdahl, »Schakt imponerar«, Dagens
Nyheter, 1983-09-24; Zagorka

Zivkovic, »Ung musik på Island«,
Dagens Nyheter, 1982-10-01; Runar
Mangs, »Ung frihet i ny musik«,
Dagens Nyheter, 1983-05-09; Lennart
Obenius »Kvinnliga kompositörer
sällsynta – Karin är en«, Barometern,
1983-11-20. Intervjun i »Käringsnack« visades på SVT2 1983-07-21.
För en djupare diskussion om
mottagandet av ABBA, se Per F.
Broman, »›When All Is Said and
Done‹: Swedish ABBA Reception
during the 1970s and the Ideology of
Pop«, Journal of Popular Music Studies,
vol. 17, nr 1 2005, s. 45–66.
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Kan någon begripa varför Karin Rehnqvists epokgörande verk har
fått vänta i tretton respektive sju år på detta? Är man i bolaget –
tonsättarfackets eget Phono Suecia – rädd för framgång? Är de producenter som inte nappat under alla dess år – Caprice, BIS etcetera –
lomhörda inför denna annorlunda musik? Eller vågar inte herrarna
satsa på en kvinnlig tonsättare?
Jag börjar tro att det ligger något farligt i Karin Rehnqvists musik.
Med sina folk-inslag var den före sin tid, en fjärt i salongerna, under
80-talet. Och hennes varglika gläfs och blottade kvinnostrupar alltför
köttsliga för den beröringsångest som präglar konstmusiken. Rolig är
hon också, till på köpet. – Camilla Lundberg (Expressen 1996)

R

ehnqvist har ber ättat om Davids nimms tillkomst
många gånger, så många att den nästan framstår som
en mytisk skröna, men det är en sann historia och viktig både för henne och för förståelsen av verket och hennes
fortsatta karriär. Hon upprepade berättelsen så sent som 2015 i
samband med ett rundabordssamtal med pristagarna av det stora
Ganneviksstipendiet (de övriga vinnarna av detta stora pris på
500 000 kronor var Niklas Ek, Britta Marakatt-Labba, Lars
Norén och Ann Petrén). Frågan löd: »Finns det en avgörande
upplevelse eller erfarenhet som fundamentalt påverkat er i den
konstform ni verkar i?« Rehnqvist svarade att hon till och med
har ett speciellt ögonblick då hon hittade sin stil. En sen kväll
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1982 i elektronmusikstudion på Musikhögskolan sjöng hon för
skojs skull in en polska på rullband och spelade upp den baklänges. Hon tyckte det lät kul, berättade hon, och inför Gannevikspubliken sjöng hon den första, egendomliga frasen av
stycket helt felfritt. Det är för övrigt något hon kunde göra
redan från början då hon hjälpte sångarna med instuderingen
och alltid hade full kontroll över vad hon skrev och hur det lät.
Hon bearbetade sedan den korta inspelningen och resultatet
blev ett tiominutersstycke för tre kvinnliga sångerskor, två
sopraner och en alt. Polskan, Minns du vad du lovte mej, en vispolska efter Petrus Per från Gagnef, framförd av Birgitta Cederberg, hade hon hört på en skiva. Komponerandet tog sedan
endast tre veckor, en ovanligt kort tid för henne, även under
resten av karriären. Texten till originalpolskan är typisk för
genren och handlar om förlorad kärlek och svek: »Minns du vad
du låfte mig i fjol? Du låfte mig att du skulle vänta. Men sen så
tog du dig en annan jänta. Men icke mig.«
Titeln kommer från de första tre orden i sången – »Minns du
vad« blir baklänges »davuds nnim« – men hon ändrade ett par
bokstäver för att skapa en bättre titel. Baklängesinspelningen
utgjorde grunden för stycket även om inte stycket i sin helhet
utgör en direkt transkribering: förstasopran- och altstämman
utgår från den, medan andrasopranstämman är en fri adaptering. »Men icke mig« är det enda textfragmentet som hörs i
stycket, i de allra sista takterna; resten av texten består delvis av
baklängesfragment och är fonetiskt noterad. Även om tonmaterialet låter ganska lika i framlänges- och baklängesversionerna
(tar man förstasopranstämman och korrigerar artikulation och
rytm så låter det visserligen inte som en polska, men väl som en
folkmelodi), blir rytmen och artikulationen helt annorlunda. På
svenska, och de flesta andra språk, slutar en majoritet av orden i
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ett diminuendo. Baklänges får varje ord istället ett crescendo
som slutar i en attack, vilket ger en mycket speciell effekt. Det
baklängesvända språket låter också helt främmande, som ett
påhittat språk från en science fiction-serie kanske.
Formen framstår som enkel, eller som hon själv uttryckte det:
»När jag hittat idén gav sig hela stycket. Materialet var så givet
så det enda jag kunde göra var att upprepa det.« Den baklängesvända grundmelodin upprepas fyra gånger i förstasopranstämman, vilket följs av två upprepningar som transponerats en ren
kvart uppåt och sedan två gånger till, nu ytterligare en sekund
upp. Stycket är alltså inte revolutionerande i tonmaterialet, vilket i sin enkelhet går tvärs emot vad många tonsättare koncentrerat sig på under stora delar av 1900-talet, utan genom sin
rytm och artikulation. Men det finns mer i stycket: Tonartshöjningen ökar intensiteten och leder till en klimax i ett extremt
högt register, där vi för första gången får ett smakprov på kulningsestetiken – den teknik som utgör kärnan i Puksånger – lockrop och flera andra verk – följt av en coda i form av en återtagning
av melodin i den ursprungliga tonaliteten. Stämmorna är exakt
noterade men fria, rytmiskt oberoende i olika tempon med vissa
givna punkter där de sammanfaller.
Det är idag svårt att föreställa sig Rehnqvists musik, speciellt
Davids nimm, utan de folksångerskor – framför allt Lena Willemark och Susanne Rosenberg – som framfört hennes folkmusikinspirerade verk under karriärens gång. Men stycket var från
början inte skrivet för dem, utan utgjorde ett projekt för kompositionsklassen och klassiska sångare på musikerlinjen. Gunnar
Bucht upplevde att kompositionsutbildningen var för fokuserad
på instrumentalmusik och orkesterinstrumenten, aldrig den
mänskliga rösten. Tillsammans med huvudläraren i sång, Solwig Grippe, som var en varm förespråkare av ny musik, parades
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kompositionsstudenterna ihop med sångstudenter och resultatet
presenterades under en konsert. Under projektets gång diskuterades rösten ur medicinsk synvinkel i en föreläsning av sångaren
och läkaren Rolf Leandersson. Bucht minns i sin självbiografi:
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[Föreläsningen] behandlade röstens fysiologi, och den
slutsats man kunde dra var att gränserna för röstens prestationsförmåga inte är så mycket biologiskt som kulturellt
betingade. Inte desto mindre är de kulturellt betingade
gränserna väsentliga och en utvidgning förutsätter förtrogenhet med det de omsluter. Flera av mina elever koncentrerade sig på frågan om en röst kunde göra det eller det,
utan att först ha tagit till sig vad rösten redan har gjort, det
vill säga hur komponister i det förgångna faktiskt har arbetat vokalt och vad man kan lära sig av detta.
Det är ju utan tvekan så att Davids nimm spränger gränserna för
hur man kan skriva för röster och stycket blev en stor succé.
Efter att ha diskuterat den övriga repertoaren, sammanfattar
Bucht:
Det mest minnesvärda från denna konsert var emellertid
»Davids nimm« … Sångerskorna är placerade långt ifrån
varandra för att på så sätt skapa ett imaginärt rum påminnande om den miljö som var exempelvis vallåtens: signalmusik över stora avstånd och ödemarker.
Verket visade sig vara ett lyckokast och har snabbt blivit
en mindre klassiker.
De klassiska sångstudenterna – Birgitta Holm, Ann-Charlotte
Merhammar och Christina Andreasson – uruppförde stycket och
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den interna inspelning som gjordes från seminariet visar att de
här musikerna var mycket kompetenta och hade gjort ett utmärkt
jobb under instuderingen av de svåra stämmorna; inte bara artikulationen är svår utan även det stora tonomfånget. Från inspelningen hörs förströdda skratt, så man förstår hur originellt,
komiskt och till och med chockerande verket tedde sig från början. Trots det lyckade uruppförandet var det inte förrän stycket
framfördes av tre andra sångerskor som det fick en kultstatus.
För ett stycke som är så fokuserat på klang och artikulation är
uttrycket viktigt, vilket de åstadkom med raka, vibratofria röster
och en strikt betoning av den annorlunda artikulationen. Rehnqvist träffade Willemark på Musikhögskolan, där hon hade börjat musiklärarlinjen 1978. Rehnqvist och Rosenberg träffades
1982 när Rosenberg höll på att skriva en uppsats i musikvetenskap
om Stråk, och Rosenberg skulle sedan studera vidare vid Musikhögskolan. Den tredje sångaren, den danska alten Agnethe
Christensen, var inte en folksångerska i första hand utan specialiserad på tidig musik, och hade träffat Rehnqvist på en kurs.
Folksångare är ofta engagerade i populärmusik, snarare än
konstmusik, och saknar därmed förmågan att läsa komplicerad
notation. Det var dock inget problem för Willemark och Rosenberg efter den gedigna utbildningen vid Musikhögskolan, och
framförandet med den nya konstellationen blev även den en stor
framgång, vilket etablerade ett samarbete som fortfarande
pågår. Om man vill spekulera var det ett fantastiskt sammanträffande att det här samarbetet kunde äga rum. Det hade knappats tidigare funnits folksångerskor med en så stor notläsningsförmåga att de kunde studera in ett så svårt partitur eller en
tonsättare villig att experimentera med folkliga traditioner.
Den snabba kompositionsprocessen fick följden att verket inte
kändes helt klart. Men Rehnqvist skulle göra en ny version för
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soloröster och damkör några år senare, där kören lägger till
klanger, likt ett elektroniskt delay. Det stycket fick en helt annan
karaktär: ett rytmiskt mer organiserat verk där körklangen
dominerar.
I ett slag hade Rehnqvist hittat sin stil och livet som professionell tonsättare skulle börja. Hon blev invald i Föreningen
Svenska Tonsättare (FST) 1985, en hedersbetygelse för unga
tonsättare som visar att de anses ligga på professionell nivå och
tas på allvar. Och 1987 representerade verket Sverige under
Rostrum – de europeiska etermediernas tonsättarforum – och
spelades på radio i tjugotvå länder.
Trots verkets stora betydelse för Rehnqvists karriär skulle
hon dock inte skriva något liknande stycke igen. Folkmusikmaterialet skulle inte vändas baklänges i sin helhet, även om den
omvända artikulationen kunde förekomma, men däremot utvecklades materialet genom hennes val av texter och genom
melodiska motiv och intonation från folkmusiken.

stans kör

Är Du en musikalisk buse?
Inte buse men busig. Eller en musikens Pippi Långstrump
som någon kallade mig. Jag tycker det är kul när musiken är
oväntad men det är inget självändamål. Jag kan också vara
djupt allvarlig. – Karin Rehnqvist (»Jag är musikens Pippi
Långstrump«)
Parallellt med musiklärarstudierna vid Musikhögskolan höll
Rehnqvist på med flera aktiviteter, som ackompanjatör vid
Balettakademien och vikarierande kantor på somrarna. Men en
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aktivitet utanför KMH skulle få särskilt stor betydelse för hennes utveckling som tonsättare, ledandet av Stans Kör som hon
var med om att bilda redan under sina musiklärarstudier. Hon
var dess första dirigent och utvecklade den till en annorlunda
kör än de typiska blandade körerna i Stockholm såväl då som nu,
de med ambitioner att framföra de kända a cappella-verken och
standardrepertoaren för kör och orkester, där kören står stilla på
scenen och bara koncentrerar sig på att sjunga med precision
och homogen körklang. Stans Kör hade till stor del en annan
repertoar och snarare än konserter var deras framföranden föreställningar, med enhetligt tema och ofta med teatrala inslag.
Kören blev också mycket betydelsefull för Rehnqvist som tonsättare. Hon fick möjlighet att experimentera med arrangemang
och kompositioner för amatörer och skapa något stort med
enkla medel. Och så var det den sociala biten: kören startades av
några unga kvinnor som gick fritidspedagogutbildningen och
den bar först namnet Amakören, vilket var en ordlek med »amatören«, som de flesta uttalade med betoningen av första stavelsen, »Ammakören« så att det lät som »Mammakören«.
Stockholms körförbund föreslog Rehnqvist som dirigent.
Hon hade redan på gymnasiet gått en kördirigeringskurs med
kända körledare som lärare, exempelvis Stefan Sköld, Lennart
Spångberg och Gustaf Sjökvist, men hon hade bara dirigerat vid
ett fåtal tillfällen i Nybro och definitivt inte haft någon egen
kör. Nu var hon emellertid redo och därmed var grunden till
kören lagd.
Med några ytterligare medlemmar – främst vänner till dem
som redan var med – började kören repetera i studenthotellet
Nyponet på Östermalm hösten 1977. Den äldsta medlemmen
var 26 år, och Karin skulle fylla 20. Det krävdes ingen provsjungning för att komma med. »Vi var ett gäng som man på
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Energisk workshopledare vid Körstämman i Skinnskatteberg 1988.
Foto: Kajsa Hallhagen.
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måfå hade kunnat plocka ihop på gatan«, som en före detta
medlem uttryckte det. Knappt någon kunde läsa noter och de
noter som fanns användes bara för att läsa texten. Karin sjöng
först och kören härmade, och ibland kunde hon spela före en
stämma på pianot. Rehnqvist berättade senare att medlemmarna
var så oerfarna att det till en början inte ens gick att göra ett
ritardando.
Efter att ha repeterat i Nyponet, flyttade kören repetitionerna
till Mariatorget på Södermalm. Efter repetitionerna tog medlemmarna – och ledaren – ofta en öl på någon närliggande krog,
som Restaurang Gropen på Hornsgatan. När repetitionslokalen
senare flyttade till Hartwickska Huset på Sankt Paulsgatan blev
körmedlemmarna stamkunder på Viking, också på Hornsgatan.
Det var alltså en socialt viktig aktivitet, och flera skulle träffa sin
blivande partner i kören, även Rehnqvist (men mer om det
senare). Kaj Mårtensson, en av de tidiga medlemmarna, beskriver den sociala scenen i ett mejl till författaren:
Vi ordnade fester och Karin var självklart med. Vi sjöng
till gitarr, dansade disco och i köket diskuterades det politik. Vi babblade och lärde känna varandra allt bättre under
otvungna former. Karin var kvällstrött, men ville ändå vara
med. Jag minns hur hon låg och sov på en soffa mitt i rummet under pågående fest. I allt skrål och discomusik, låg
Karin och sov. Inte för att hon var överförfriskad; Karin
var oerhört måttlig, om hon ens drack. Hon var bara trött.
Hon var bland vänner. Hon ville, likt ett litet barn, inte gå
undan för att sova, hon ville vara med. Mitt i.
Kören blev ett viktigt sätt för Rehnqvist att få ett socialt liv i
Stockholm. Hon var alltså ung och oerfaren och frågade till en
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början medlemmarna om råd beträffande repertoaren. Några
ville sjunga politiska sånger medan andra absolut inte ville göra
det, en tredje grupp brydde sig inte. Men under en körhelg föreslog någon att kören skulle producera ett temaprogram om staden – och från det förslaget kom namnet Stans Kör, som den
fortfarande heter, även efter det att Rehnqvist slutade 1991.
Utan notkunskaper blev repetitionsarbetet mödosamt och
tidskrävande, men fördelen var att när det var färdigrepeterat
kunde alla sina stämmor utantill, och med en demokratisk och
socialt stimulerande körkultur kunde grunden läggas till de
stora sceniska projekt som skulle vara utmärkande för kören
under de kommande årtiondena. För stadsprogrammet bildades
små grupper för att man skulle komma på idéer: det kunde röra
sig om repertoar eller rekvisita. Medlemmarna gick igenom sina
egna skivsamlingar och valde ut passande sånger med stadsteman – till exempel Bellmans Stolta stad och Hasse och Tages
Rågsved – som sedan arrangerades. Bland arrangörerna märktes
Mikael Råberg, som hade börjat som körens pianist så att Rehnqvist kunde koncentrera sig på att dirigera. Han skulle senare bli
en känd storbandsledare och arrangör.
För en konsert något år efter stadsprogrammet hade några
medlemmar skrivit en påhittad recension i programhäftet som i
förväg beskrev konserten. Den utgör en fin beskrivning av hur
medlemmarna betraktade sig själva:
Stan’s Kör har inte sin största tillgång i tonsäkerheten.
Den har den i ett enormt variationsrikt program där inte
minst låtarna med anknytning till Stockholm och storstäder kniper publiken i sympatinerven. Musik som finstämt
skildrar huvudstadens uppvaknande i soluppgång och
dimmor som flyr. … Stan’s Kör är förmodligen det bästa
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Stockholm har att bjuda av amatörkörer. Måtte den också
förbli ett glatt amatörgäng som inte stelnar till av hybris
efter alla översvallande recensioner.
Stans Kör var alltså inte som andra körer. Den hade en egen
identitet: egen repertoar och ett eget koncept. Det fanns en frihet och ett »out-of-the-box«-tänkande – en fruktbar symbios
mellan körmedlemmarna och Rehnqvist. Vid ett tillfälle vid en
utomhuskonsert i Vasaparken började det regna, och Rehnqvist
bjöd in den lilla publiken under scentaket i ett intimt möte mellan kör och publik.
Efter stadsprogrammet ville medlemmarna presentera en
kabaré. Det blev inte någon traditionell kabaré, men däremot
produktionen »Strimmor av ljud« med kaffeservering i Kulturhuset. Programmet skulle spegla ljus och mörker, ett tema som
skulle återkomma i många fler av Rehnqvists verk. Arrangemang
och monologer skrevs, folkdanser hade repeterats och två
Brecht–Weill-sånger hade översatts. Man visade en gammal
skolfilm om gäddor, med en neutral berättare som i sammanhanget blev kolossalt komisk. Titeln »Strimmor av ljud« anspelade också på den avancerade ljussättningen i produktionen.
Nästa produktion blev »Ett tag under bältet« där Rehnqvist
och folkmusikern Sven Ahlbäck, som just hade börjat i kören,
arrangerade folkliga grovkorniga visor. Det var flera i kören som
inte var helt övertygade om att snusktemat var lämpligt, men de
litade på Rehnqvist. Som hon uttryckte det i en intervju i Broderskap: »Det grälas för lite i körer, blir lätt lite präktigt, så vill
inte jag ha det. … Att sjunga snusk ihop ger en väldigt speciell
samhörighet i en kör.« Delar av produktionen gavs först på Blå
Tummen, en nattkabaré på Boulevardteatern på Södermalm,
och sedan gavs hela föreställningen på Kägelbanan på Mose-
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Karin Rehnqvist och medlemmar ur
Stans Kör inför ett framförande av
»Tilt&mara«. Foto: Helén Bemert /
Expressen / TT.
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backe. Kvinnorna bar blusar och plisserade kjolar och männen
var uppklädda. Föreställningen började med att tre konferencierer trevade sig fram på scenen som om det var helt mörkt. De
snubblade och föll, kanske som en symbolisk gest: en konsert
som den här hade aldrig givits förut, i alla fall inte offentligt.
Rehnqvist kom ut iklädd en tysk dirndldräkt och deklarerade
oskyldigt: »Vi tänkte sjunga lite folkviser.« Sedan framfördes
bland annat Horan, Skomakaren och Gubben stod på logen, Robban
Brobergs Vill du va mitt sexualobjekt ikväll?, Peps Perssons Styr
den opp, sketcher, samt ett bildband med sexualundervisning för
lågstadiet till bilder av Tant Grön, Tant Brun, Tant Gredelin
och Farbror Blå i sovsäck och med åra. Höjdpunkten var dock In
kommer far – en folklig fars för sexstämmig blandad kör. Som
texten börjar: »In kommer far, full som han var, drämde sin task
i bordet.« Rehnqvist introducerade stycket för publiken: »Vi är
väldigt förtjusta i små familjeidyller, och här kommer nästa med
far, mor och barnen, farmor och katten.« Rehnqvists komplexa
och rasande roliga arrangemang innehåller kanonformationer
på oväntade taktdelar och stämmor som helt förlorar kontrollen.
På inspelningen från Blå Tummen hör man vilken oerhörd
succé körsången gjorde. Just när publiken tror att det är slut,
kommer ytterligare en vers, än mer absurd än den tidigare.
Föreställningen gavs också vid körstämman i Skinnskatteberg och hade nu bytt namn från »Ett tag under bältet« till
»Körsnusk«. På grund av förseningar började inte konserten
förrän sent på natten och ingen förväntade sig en stor publik.
Men gymnastiksalen var fullsatt och programmet gjorde succé.
Det blev inte bara framgångar. Senare gjordes några av sångerna
på Sveriges Körförbunds årsstämma, ett framförande som möttes med totalt oförstående, trots att arrangören uppenbarligen
måste ha vetat vad som stod på programmet.
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Repertoaren låg i tiden, även om Rehnqvist var ensam bland
konstmusiktonsättarna att bry sig om den, och hade sina förespråkare i populärkulturen genom trubadurerna Bengt Sändh
och Finn Zetterholm. Etnologerna Bengt af Klintberg och
Christina Mattsson publicerade redan 1977 Fula visboken: 50
folkliga erotiska visor, och flera av Rehnqvists och Ahlbäcks arrangemang, bland andra Horan och Skomakaren, publicerades av Bo
Ejeby förlag (Sveriges Körförbund tackade vänligt nej). Idag
skulle ett sådant program vara helt otänkbart, och det fanns en
sång som även då kändes moraliskt tvivelaktig, Gubben stod på
logen, med undertoner av sexuella övergrepp.
»Tilt&mara« (1988–89) blev körens mest uppmärksammade
föreställning. Titeln kommer från körstyckena TILT av Rehnqvist med text av Staffan Olzon och den improvisatoriskt
anlagda Mara mara minne av Arne Mellnäs. »Tilt« syftar på ett
begrepp inom flipperspel, eller som det stod i programmet: »Tilt
står det i lysande bokstäver på flipperspelet när någon knuffat
till det för hårt, dvs så hårt att spelomgången upphört. Små
knuffar krävs dock om man ska spela till sig poäng. En riktigt
duktig flipperspelare måste ständigt balansera på gränsen till
TILT.« Men många flipperspel har en slumpmekanism inbyggd
som gör det svårare att veta var gränsen för tilt går. Föreställningen balanserade alltså på gränsen till det absurda. Olzon själv
betraktade »tilt« som en metafor för själva livet: »den alltför
försiktige kommer inte att uppleva någonting, hans liv blir
poänglöst, den våghalsige slutar kanske sin tillvaro i förtid. Och
ingen förstår vad han gjort eller hur det gick till«.
Rehnqvist har i en intervju i Körsam sagt att det är svårt att
skriva för kör. Skälet är att körinstrumentet »är en stor massa
och musiken blir lätt stor och svulstig. Det går inte heller att
skriva några rytmiskt komplicerade saker för kör.« Trots det är
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TILT mycket rytmiskt intensivt samtidigt som disparata textfragment (såsom »Jag vet inte om jag berättade om när jag var i
Calais?«, »Det är förbaskat ljust härinne« och »God dag, mitt
namn är Gud«) virvlar runt i kören som kulor i ett flipperspel.
För det här projektet var det inte körmedlemmarna som arbetade i grupper för att komma på idéer. Istället anlitades Lisbeth
Hagerman som tillsammans med Rehnqvist skapade den fysiskt
krävande föreställningen där kören fanns på scenen under hela
50 minuter. Varje stycke var koreograferat, som Wilhelm Peterson-Bergers Killebukken, lammet mitt med några av körmedlemmarna krypandes på alla fyra, och det futuristiska Canzone
pirotecnica av Francesco Cangiullo framfört i mörker med ficklampor som illustrerar fyrverkeriet, eller föreställningens första
stycke, Michel Seuphors Tout En Roulant Les RR (1927), ett ljudpoem med tillagt slagverk av Rehnqvist, där körmedlemmarna
uppträdde med heltäckande säckar över huvudet och kroppen.
Rehnqvists sista produktion med kören blev »Himmel och
Helvete« 1990, ett stort ambitiöst projekt med flera professionella musiker inblandade, bland andra Susanne Rosenberg, och
med texter och idéer från en mängd källor. En recension förklarar både innehållet och problemet med produktionen: kören fick
enligt Ola Stensson i DN »en något enkelspårig och lite otacksam uppgift som tonkuliss och ibland också koreografisk vägg«.
För att ett kollage som »Himmel och helvete« nu skall fungera,
»måste allt dock ligga på samma nivå. Det går inte att i den ena
stunden recitera Koranen och Eddan med fullt patos för att i
nästa stund låta publiken lyssna till svensk fiolmusik i statisk
körtappning. Visst är det bra med kontraster, men scennärvaron
måste vara lika intensiv, oavsett om det handlar om hetta eller
kyla.« Mikael Strömberg var i Aftonbladet något mer positiv:
»för trots en misslyckad helhet har den framgångsrika delar«.
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Och han nämner kören, Rosenberg, Hagerman och Rehnqvists
arrangemang som speciellt framgångsrika.
En epok gick i graven 1991 när Rehnqvist slutade som ledare
för kören. Hon blev saknad. Det finns flera kommentarer från
före detta körmedlemmar till författaren som illustrerar Rehnqvists ledarskap: Hon »utstrålade aldrig någon auktoritet, på
vanligt vis.«; »Karin var musikaliskt ansvarig, men hon styrde
väldigt sällan med järnhand. Hon ledde oss.«; »Karin har alltid
varit Karin, fullständigt utan choser. Men med mycket skratt,
värme och humor.«
Stans Kör blev också viktig på det personliga planet. Hans
(Hasse) Persson var tenor i kören ända från början, hade gått
Lärarhögskolan och arbetade som mellanstadielärare. Han
skulle senare bli lärarutbildare och skriva flera läroböcker i
naturvetenskap, teknik och matematik, till exempel Boken om
fysik och kemi, men också metodiska arbeten som »Vad händer
när icke-naturvetare bedriver NO-undervisning?«, skrivna
under hans tid vid Lärarhögskolan. De blev ett par 1980 och
gifte sig 1982, och Kristin föddes 1984, följd av Johan 1987 och
Olle 1991. Som Rehnqvist beskriver sin make och hans arbete:
»En man som lär ut fysik med hjälp av leksaker.« De har kompletterat varandra under åren: naturvetenskap och konst. Under
en föreställning för barn 2016 demonstrerade Hasse de antika
fyra elementen jord, luft, vatten och eld med just leksaker, och
Drottningholms Barockensemble framförde musik som illustrerade experimenten. Men de har också stora likheter: båda har ett
praktiskt sätt att betrakta pedagogiken och några av Rehnqvists
verk har inslag av naturvetenskap, till exempel Solsången (mer
om det verket senare).
För hennes professionella utveckling hade Stans Kör varit
ovärderlig. Hon hade fått erfarenhet av att arrangera större pro-

Hans Persson och Karin Rehnqvist 1980.
Privat foto.
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jekt och att arbeta med amatörer. Somrarna 1991 och 1992, till
exempel, ledde hon de musikaliska delarna av Gnistor, till egen
musik. Lika stora delar folklustspel, historiskt faktadrama och
kärlekshistoria som stort politiskt drama, beskriver föreställningen järnhanteringen vid Gålsjö bruk i ångermanländska
Undrom. Det var en gigantisk föreställning med 60 amatörskådespelare, hästar, professionell brassensemble, slagverk och
damkör, framförd på en stor utomhusscen på bruket med en
mängd olika aktiviteter som pågick samtidigt.
Undrom var också en betydelsefull plats för hela familjen.
Hasse hade under en turné som rocktrummis passerat Undrom
och tyckte att det var så vackert (och billigt) att han köpte ett
hus. Från 1980 och tjugo år framåt skulle stugan bli deras fasta
punkt under inte bara somrarna, utan också sportlov, höstlov
och jul. Som Rehnqvist berättade: »På väg från Stockholm till
Undrom försvann alltid en del av bekymren någonstans halvvägs vid Hudiksvall. Och jag behöver för mitt välbefinnande då
och då se en och annan ko, en vacker utsikt och möta några äkta
norrlänningar.« Hon fick ett kompositionsrum i vedboden och
kunde under de tidiga åren sommarjobba som kantor i Boteå
pastorat i flera kyrkor längs Ångermanälven – Sånga, Styrsnäs,
Överlännäs och Boteå – och åkte mellan kyrkorna på en militärcykel som de hade målat blå-röd, ibland med gitarr på styret.
Förutom att tillbringa somrarna i Undrom brukade familjen
fjällvandra. Liv och konst är djupt förenade för Rehnqvist: det
finns inga verk av henne som är inspirerade av staden, utan det
är fäbodarnas musik och naturen som inspirerat.
Hon tog ett sabbatsår från studierna i kompositionsklassen,
1982–83, och återkom följande år, men Kristin föddes alltså
1984 och Rehnqvist avslutade inte den fyraåriga utbildningen.
Men det spelade ingen roll, med Davids nimm hade hon hittat sig
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själv och behövde inte fortsätta lära sig komponera i ett formellt
sammanhang: »Det var så där som när en tavla faller från väggen att den har hållit på att falla jättelänge. Och där lade sig ju
alltid på plats tycker jag. Jag kände att detta är jag, här kan ingen
mer hjälpa mig.« Hon menar att förändringsprocessen pågått
under lång tid, men att den avgörande händelsen gick snabbt.
Hon var alltså en fri tonsättare, men friheten innebar att hon
måste försörja sig och själv utveckla sin karriär.
källor och vidare läsning:
Artiklar nämnda i texten: »Karin
Rehnqvist, nydanare i kör: Det grälas
för lite i kör«, Broderskap, nr 21, 1993,
s. 4; Anna Larsson, »Jag är musikens
Pippi Långstrump« [källa saknas]; Ola
Stensson, »Mosaik som faller sönder i
bitar«, DN, 1990-02-27; Mikael
Strömberg, »Mångalen barfotasång«,
Aftonbladet, 1990-02-[dag saknas];
Carina Johansson, »Karin Rehnqvist:
tonsättare i Vita Bergen«, Körsam, nr
2–3 1986; Minns Du vad du lovte mig i
fjol med Birgitta Cederberg finns
utgiven på LP:n Låtar och visor YTF
1976.
Alla Gannevikspristagare 2015 deltog i
ett offentligt samtal, Ganneviksdialogen, (Gannevik Talks) https://vimeo.
com/129197647
Karin Rehnqvist beskriver sin filosofi i
»Putsa fönstren och titta ut!«, Nutida
Musik, nr 4 1988/89, s. 56.

Ett par videoexempel från Tilt&Maraföreställningen finns i min artikel
»Amateur Hour: Karin Rehnqvist,
The City’s Choir, and the Gift that
Kept Giving«, NewMusicBox,
2017-08-23, https://nmbx.newmusica.
org/amateur-hour-karin-rehnqvistthe-citys-choir-and-the-gift-thatkept-giving/

fonogram:
Davids nimm. Susanne Rosenberg, Lena
Willemark, Agnete Christensen, sång.
Phono Suecia PSCD 85, Frau Musica
001.
TILT – Drama för kör. BIS-2224 SACD.
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Folkmusikaliska källor

I min musik får inte trumpeterna spela fanfarer. Pukorna använder
jag inte för att vid klimax understryka det viktiga. Hornen är inte
heroiska.
Nej, hos mig får kvinnorösterna stå för fanfarerna, de får signalera, å pukorna får sjunga egna sånger, bära en egen linje. – Karin
Rehnqvist (1998)

U

nder 1900-talet fick den svenska folkmusiken en
renässans och ett liv utanför det funktionella användandet för dans och ritual med en mängd återkommande evenemang. Ett av de viktigaste och tidigaste var de
spelmanstävlingar som grundades av Anders Zorn och som
sedan utvecklades till årliga Zornmärkes-uppspelningar inför
en jury som bedömer om musikern ska kunna bli riksspelman.
Kulmen i antalet aktiva folkmusiker nåddes under 1970-talet,
bland annat under inflytande av proggrörelsen. Under »folkmusikvågen«, som den kallades, började en mängd människor
intressera sig för musiken och lära sig spela folkinstrument, inte
bara fiol utan också exempelvis vevlira, nyckelharpa och säckpipa. De bildade spelmanslag och folkdanslag, och grupper som
byggde folkinstrument och den akademiska världen började
intressera sig för folkmusik och musiketnologi, framför allt vid
Göteborgs universitet och genom grundandet av folkmusikprogrammet vid KMH. För många var det sociala lika viktigt som
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musiken själv, som Jan Olof Schill uttryckte det 1980 i Folkmusikvågen: »Det är det decennium när folkmusiken återuppstod
från att vara museal till en levande funktionell musik i dagens
samhälle.« Folkmusiken inspirerade också rock- och jazzmusiker: folkrock genom grupper som Kebnekajse och senare Nordman, och inom jazzen kom folkmusiken redan på 1960-talet
genom musiker som Jan Johansson, Nils Lindberg och BengtArne Wallin.
Trots genrens framgångsrika utveckling under 1900-talet
har förståelsen och användandet av den svenska folkmusiken
varit problematisk och omstridd. Delar av folkmusikrörelsen var
negativa till förändringar, något som fanns latent redan från
början. Anders Zorns uttryckliga vilja att bevara eller – som
Märta Ramsten uttryckt det – »frysa« 1800-talets musiktraditioner bådade inte gott för tolerans och utveckling. Diskussionerna gick länge höga om vilka instrument som skulle tillåtas
vid uppspelningarna för Zornmärket. Men den traditionella
inställningen var förståelig och låg i tiden: Nordiska museet
hade tillkommit 1873 och Skansen 1891, båda med syfte att
dokumentera och bevara allmogekulturen – inte utveckla den.
Liksom i fallet med användandet av den svenska flaggan har
olika grupper hävdat rätten till den svenska folkmusiken. Både
inom folkmusikrörelsen och populärmusiken har folkmusiken
använts i nationalistiska syften; Ultima Thule och Nordmans
musik, till exempel, har spelats under nynazistmöten. Men även
inom konstmusiken har användandet varit kontroversiellt.
Arrangemang av folkmusik var legio hos nationalromantiska
tonsättare som Hugo Alfvén, Erland von Koch och Wilhelm
Peterson-Berger. En recension från 1948 av von Kochs musik,
återgiven i hans självbiografi, förklarar estetiken kring hur en
folkmelodi kunde införlivas i ett konstmusikstycke:
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Koch vet att en enkel och vacker folkmelodi inte får
behandlas hur som helst. Han har ett fint öra för dess olika
valörer och förstår att hos varje enskild melodi framhäva
just dess egenart … Istället för att förstöra och stympa
visan, stödjer han den på samma sätt som en trädgårdsmästare ett spalierträd. Hans kontrapunktiska medel är för det
mesta diatoniska, vilket ger hans arrangemang en fast och
kraftig karaktär.
Men inställningen skulle förändras undan för undan genom
de unga modernistiskt sinnade tonsättarna kring Karl-Birger
Blomdahl – den så kallade Måndagsgruppen. Folkmusik i kombination med romantiskt tonspråk blev under en period ett slags
lackmustest som avgjorde om en tonsättare var reaktionär. Som
Blomdahl beskrev gruppen 1945 i ett brev till den danske tonsättaren Leif Kayser: »Vi äro naturligtvis alla unga (20–30-årsåldern), och alla reagera vi mot den gamla nationalromantik,
som Du vet har behärskat svenskt musikskapande i eviga tider.«
»National« i nationalromantik var lika med folkmusikinfluenser, och »romantik« var det tonala tonspråk som hade dominerat
1800-talets musik och som ansågs vara förlegat av medlemmarna
av Måndagsgruppen. Men även om svensk och nordisk folkmusik utgjorde ett tabu för den unga generationen av progressiva
tonsättare, var utomeuropeisk musik en annan sak. Sådana
influenser förekom hos radikala tonsättare som Bengt Hambræus, och inom elektronmusiken kunde svensk folkmusik förekomma, som i tonbandet till måndagsgruppsmedlemmen Ingvar
Lidholms balett Riter.
Men vad var det då för fel på nationalromantiken och på att
utgå från folkmelodier sett ur Blomdahls perspektiv, förutom att
den hade dominerat konsertscenerna från sin storhetstid i slutet

69

70

av 1800-talet väl in på 1980-talet? Hugo Alfvéns arrangemang
av svenska folksånger som Uti vår hage eller hans orkesterrapsodier över folkmelodier som Midsommarvaka (1903) stod, och
står, fortfarande på repertoaren. Jo, Alfvéns och andras metod
var att ta melodierna, harmonisera dem i enlighet med tidens
stilistiska konventioner och använda dem som tematiskt material i större verk. Det många senare uppfattade som problemet
var att musiken togs ur sin ursprungliga kontext och gjordes
salongsfähig, samtidigt som musiken därmed fick en aura av
autenticitet – en falsk autenticitet, enligt kritikerna. I sin recension av Erland von Kochs orkesterverk Oxberg-Variationer (1956)
skrev Ingmar Bengtsson, också en medlem av Måndagsgruppen,
att det folkmaterial som användes inte var autentiskt och att
resultatet inte blev originellt:
[Det] »urnordiska« – som von Koch tydligen söker – är
bl.a. överlagrat med »sjunket« högreståndsgods från 1700talet … det [är] svårt att vara annat än skeptisk mot det
slags bruk av folkmusik, som han exemplifierar i orkestervariationerna … och en personlig egenart skymtar man
föga bakom de lunkande vadmalsrytmerna.
Och Bengt Hambræus kritiserade 1965 generellt de nationalromantiska estetiska idealen, som han menade utgick från falska
premisser:
Det är ett ganska välkänt faktum, att folkmusik spelat en
enorm roll inom de närmast föregående tonsättargenerationerna som en direkt följd av ett romantiskt nationalmedvetande. … Och vi har i stor utsträckning vant oss att
betrakta dessa uppfriserade tonfall (Erik Lindegren liknar
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mycket träffande denna behandlingsmetod vid att klä upp
fattiga släktingar från landet!) som mer eller mindre äktsvenska, som utslag av genuint nationalsvensk tonkonst.
Den uppklädda folkmusiken stod alltså i kontrast till den progressiva, nyskapande musiken enligt den yngre generationen.
Skiljelinjen var klar: de nationalromantiska tonsättarna såg i
folkmusiken ett sätt att knyta an till den svenska kulturen medan
modernisterna såg deras vägval som ett utslag av reaktionär
kulturimperalism, en nedlåtande inställning och anti-internationalism. Det fanns dock goda skäl till kritiken från modernisterna: den romantiska stilen var inte bara föråldrad, den hade
också ideologiskt nationalistiska undertoner – utan tonsättarnas
förskyllan i de flesta fall – som efter andra världskriget upplevdes
som direkt olämpliga. Under den vackra ytan i diskurserna i
Nazityskland fanns fascistiska undertoner när den nordiska
musiken skulle beskrivas; med etnologen Petra Garberdings
(2007, 127) ord rörde det sig om
föreställningar om vacker natur, renhet, frihet, djup samt
mental och fysisk styrka. I 1930-talsrecensioner beskrevs
den som »naturlig« musik, »innerlig musik« och den var
»frisk«, »kraftfull«, »ren« och »melodisk«. Även dess problemlösa, »ungdomliga« och enkla, karaktär lyftes fram.
Den förväntades bygga på folkmusik, folksånger och folkdanser. Den skulle också knyta an till en »klassisk västerländsk«, främst »tysk/germansk« tradition.
Dock var Måndagsgruppens medlemmar inte speciellt stilistiskt
revolutionära under 40- och 50-talet. Blomdahls kritik var troligen främst riktad mot en specifik person: Kurt Atterberg, tonsät-
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tare och en ledande maktgestalt inom en mängd musikorganisationer inklusive Svenska tonsättares internationella musikbyrå
(STIM, den organisation som handhar upphovsrätten för framförd musik), FST och Kungl. Musikaliska akademien. I akademien, som på den tiden var en betydelsefull myndighet inom
musiklivet, var han ständig sekreterare mellan 1940 och 1953.
Inte minst hade han tillgång till ytterligare en offentlig megafon,
nämligen som recensent för Stockholms-Tidningen, vilket han ofta
utnyttjade i personliga syften. Men han hyste också nationalsocialistiska sympatier, även om han ansåg syftet vara gott: »Tosse
[Tor Mann] och jag blev nazister därför att vi ville skaffa den
svenska musiken och de svenska musikerna en plats i solen«
(minnesanteckning av Atterberg citerad av Garberding). Han
framträdde även i Tyskland under kriget, och uttryckte explicita
antisemitiska och rasistiska åsikter. En ytterligare episod är än
värre för Atterbergs rykte: 1941 dirigerade han en stor konsert i
Stockholm till stöd för tyska Krigsvinterhjälpen i Finland, en
konsert arrangerad av det tyska nationalsocialistiska partiet,
beskriven i Anders Carlbergs bok Hitlers lojala musiker: »Atterberg bidrog således till att spela in pengar till tyska Wehrmacht i
sin hemstad Stockholm, inbjuden av tyska nazistpartiet NSDAP.«
Senare i boken summerar Carlberg händelsen: »Atterberg var
inte bara tyskvän, utan stod nära den tyska legationen och
nazistpartiets filial i Stockholm, tillräckligt nära för att agera
dragplåster vid en konsert för Krisvinterhjälpen.«
Från de traditionellt inriktade tonsättarna kom folkmusikanvändandet att symbolisera en aversion gentemot den moderna
atonala musiken. Fastän Peterson-Berger hade yttrat sig sig kritiskt mot nazismen, välkomnade han den nationalsocialistiska
musikpolitiken och dess krafttag mot modernisterna. Han skrev
i Dagens Nyheter 1934 (citerat av Garberding): »Ingenting är så
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ont att det inte har något gott med sig. Nazismen gjorde ett tvärt
slut på atonalismen i Tyskland och oskadliggjorde dess kory féer.«

rehnqvist och folkmusiken

Det var alltså ett estetiskt tabu Rehnqvist bröt emot och ett
ideologiskt getingbo hon sparkade på när hon vände på polskabandet i studion och använde materialet i en komposition. Men
skillnaden mot de tidigare generationernas musik var betydande,
vilket hon har betonat många gånger. Hon har aldrig varit
intresserad av det harmoniska förloppet, utan av de individuella
stämmorna, artikulationen och detaljerna i ornamenteringen.
Därför arrangerade hon inte melodier över romantiska ackord
som Hugo Alfvén och de andra; arrangemang för kör – om än
inte nationalromantiska – skulle hon dock göra senare i karriären. Istället beskrev hon Alfvéns förhållande till folkmusiken i
mycket negativa ordalag: »Man hör att han sett på noterna till
låtarna i stället för att utgå från själva musiken. Hans arrangemang är stelbenta, och svulstigt utbyggda. Folkmusiken är inte
sådan.« (Intressant nog, trots sin kritik, skulle Rehnqvist senare
tilldelas både Hugo Alfvénpriset och Atterbergpriset.) Hennes
källa var en helt annan: om Alfvén till stora delar utgick från
folksånger i publicerade samlingar skulle Rehnqvist i många
verk utgå från en levande tradition som hon hade fått tillgång
till genom traditionsbärare som Rosenberg, Ahlbäck och Willemark, eller autentiska inspelningar som den LP hon utgick
ifrån i Davids nimm. Hennes behandling av folkmusiken var inte
romantisk och sentimental, utan ofta kraftfull och kärv. Hennes
musik skulle komma att uppskattas av folkmusikrörelsen, vilket
framgår tydligt genom de nya generationer av sångerskor som

73

74

tagit sig an de stora folkmusikinspirerade verken. Arbetsmetoden var också modernistisk, ett sökande efter nya klanger och
formförlopp; i flera stycken döljer hon folkmelodin istället för
att framhäva den, inte minst i Davids nimm.
Trots sina nyskapande metoder var hon ensam bland de yngre
tonsättarna att använda folkmusik. Bland de etablerade tonsättarna var det i stort sett bara Erland von Koch och Jan Carlstedt
som gjorde det. Hennes generationskamrater och medstudenter
i kompositionsklassen skrev helt andra typer av verk under första halvan av 80-talet: Anders Hillborg komponerade Clang and
Fury, ett banbrytande instrumentalt verk med rötter i elektronmusiken, Dror Feiler skrev det våldsamma och politiska Slå en
röd kil i det vita blocket (1981–86) för orgel och slagverk »tillägnad
alla judar och kommunister som mördades under andra världskriget« och Jan Sandström komponerade Formant mirrors (1981)
för sopran och orkester, som utgår från akustiska teorier. Och
inte ens idag finns det några Rehnqvist-epigoner inom konstmusiken, även om flera yngre tonsättare inspirerats av folkmusik. Inom populärmusiken är situationen annorlunda med en
mängd grupper som fortsatt i musikrörelsens spår och utvecklat
fusionsstilar mellan folkmusik och andra genrer som Hedningarna och Ale Möller Band.

kulning

Jag brukar kula på ungarna när det är middag. Det tycker de
är så pinsamt att de kommer direkt. – Karin Rehnqvist »Jag
är musikens Pippi Långstrump«
Kulning är det mest märkbara element som Rehnqvist inkorporerat från svensk folkmusik, åtminstone det som hon är mest
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känd för och det som sticker ut mest. Hos Rehnqvist kan kulningen utgöra centrala delar av ett verk som i det mest kända
exemplet Puksånger – lockrop, men också utgöra en kort kontrast
med bara några toner som i Så går en dag (2000) för soloröst,
eller imiteras instrumentalt av två utplacerade solotrumpeter i
Preludier för stor orkester (2006).
Traditionell kulning var mindre att betrakta som musik än ett
sätt för boskapsskötare – kvinnor för det mesta – att kommunicera med varandra och med djuren, med de kor, får och getter
som släpptes ut på fäbodarna under sommarmånaderna. Eftersom det var svårt att förutse hur lång tid det skulle ta innan
djuren reagerade, var lockropen flexibla och bestod av kortare
fraser som kunde kombineras till längre enheter. Ropen hade
lång räckvidd, många kilometer i vissa fall. Både Rosenberg och
Willemark kunde tekniken – Rosenberg skulle dessutom komma
att ge kurser och publicera en handledning för sångare som ville
lära sig kula. I korthet: inom klassisk sångteknik vidgar man
rösten så att den ska låta så stor som möjligt, medan man i folkmusik och framför allt kulning riktar den genom att undvika att
skapa ett stort utrymme i munhålan för resonans. Klangen är
också oegaliserad, alltså att klangfärgen kan variera beroende på
register. För att nå över stora avstånd behövs det ett starkt lufttryck över stämbanden, uppemot 5,9 kPa, nästan dubbelt så högt
som i klassisk sång, och ljudtrycksnivån kan nå hela 125 dB, det
vill säga över smärtgränsen. Struphuvudet höjs jämfört med
klassisk sång, och det är ett skäl till att somliga klassiska sångpedagoger anser att tekniken kan vara skadlig, men både Rosenbergs och Willemarks långa karriärer visar att tekniken rätt
utförd inte alls är det.
En annan viktig inspirationskälla var Sven Ahlbäck, som var
och är gift med Susanne Rosenberg. De hade träffats på KMH
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och blev nära vänner. Ahlbäck var folkmusiker, tonsättare och
musikforskare. Hans arbete Jernbergslåtar om låttraditionen
efter gästrikeviolinisten Gustaf Jernberg (1881–1964) skulle bli
mycket betydelsefullt för Rehnqvist. I förordet beskrev Ahlbäck
stilen, rytmen och artikulationen, och han betonade det modala
tonspråket, alltså skaltyper som varken kan beskrivas som dureller molltonalitet. Istället talar han om variabla tonplatser –
framför allt den tredje och sjunde tonen i skalan – som kan
varieras en kvartston beroende på den melodiska rörelsen.
Rehnqvist tog till sig intonationsvariationerna och använde ofta
kvartstoner i många verk, vokala såväl som instrumentala, inte
minst i två viktiga verk skrivna tätt inpå varandra, Skrin (1990)
och Puksånger – lockrop (1989). Rehnqvists användande av kvartstoner i många verk är alltså inte slumpmässiga färgningar utan
används mer eller mindre i enlighet med en modal syntax.

skrin

Den ursprungliga beställningen på Skrin kom från Rikskonserter och gällde ett stycke för fiol – inte violin, för att betona den
folkmusikaliska traditionen – och tonband. Redan från början
skulle det bli en kollektivkomposition med en klar arbetsfördelning: Sven Ahlbäck skulle skriva fiolstämman och Rehnqvist
svara för bandstämman. Trots att han främst var känd som folkmusiker hade Ahlbäck även studerat klassisk komposition vid
KMH för Sven-David Sandström under flera år, och han var
aktiv som arrangör. Sandström hade uppmuntrat Ahlbäck att gå
med i en kör om han ville utvecklas som tonsättare, precis som
Sandström själv hade gjort. Kören blev som vi vet Stans Kör,
och han blev en viktig och aktiv medlem för både programval
och utformningen av föreställningarna.

Stans Kör, Susanne Rosenberg,
Sven Ahlbäck och Karin Rehnqvist
på Kulturhuset 1989.
Foto: Bernhard Bernhardsson.
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Ahlbäck komponerade och spelade in ett första utkast av fiolstämman och gav den till Rehnqvist. Efter att ha försökt bearbeta den i studion upptäckte hon att den lät nästan likadant
framlänges som baklänges, alltså materialet var inte så intressant
för de typer av Davids nimm-artade bearbetningar som hon hade
tänkt sig. Det kan låta egendomligt eftersom själva förutsättningen för den polska som hade varit så viktig för hennes
utveckling var att den framfördes med en baklänges artikulation. Skälet till att det inte fungerade här var den folkmusikaliska stråkteknik som Ahlbäck använde, dubbelstråk (som också
kallas rullstråk eller gungstråk), ett stråktekniskt palindrom
som låter baklänges av sig självt: man börjar med låg stråkhastighet och ökar hastigheten för att sedan sakta ner igen. Istället
kom tanken att materialet skulle göra sig bättre för violin och
orkester, och så fick det bli.
De arbetade med verket i hela två år. Det var ett intensivt,
periodvis svårt, men också roligt arbete med originella arbetsmetoder. Vid ett tillfälle föreslog Rehnqvist att om verket skulle
ha slagverk med måste de titta på instrumenten tillsammans, så
de åkte till Kroumata-ensemblens repetitionslokal och testade
instrument en hel dag. Samarbetet tog sig olika former beroende
på vilken av de tre satserna som skrevs. Ofta skrev Ahlbäck idéer
till violinstämman och Rehnqvist till orkestersatsen. Idéerna
faxades sedan fram och tillbaka. Första satsen, »Skrin«, avslutas
till exempel med en ackordserie i solostämman. Rehnqvist tog
fasta på tonerna, vände dem baklänges till en melodi som sedan
dominerar den andra satsen, »Koral«. Ibland träffades de. Vid
ett sånt möte improviserade Rehnqvist koralen I himmelen över
den violinstämma som Ahlbäck hade skrivit för den andra satsen, något som kom med i det färdiga verket. I den sista satsen,
»Grovt och grant« (ett folkmusikaliskt uttryck för ett spelsätt
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med oktaver), delade de upp de olika avsnitten, vilket gör den
satsen mer rapsodisk.
Stycket är modernistiskt men cellerna folkmusikaliska, och
fiolstämman ska spelas utan vibrato som om det vore folkmusik.
De fann nästan oändliga möjligheter att bearbeta de små melodiska cellerna. Som i så många andra titlar är titeln »Skrin«
mångtydig, skrin som är plural av skrik, eller som box, eller
kanske som i »förgyllande skrin«, de sista orden i folksången
Kristallen den fina, då verket gömmer en koral.
Konserten tillägnades Bingsjöspelmannen Hjort Anders Olsson (1865–1952), som vann Anders Zorns spelmanstävling 1908.
Som Rehnqvist uttryckte det: »Jag känner mig mer besläktad
med Hjort Anders än med Beethoven.« Nils-Erik Sparf var
solist. Trots att hade växt upp i en folkmusikmiljö och hade spelat folkmusik som barn – hans far, den kände spelmannen Anders
Sparf, hade varit med om att grunda Rättviks spelmanslag 1944,
kanske det första spelmanslaget i Sverige – var han inte folkmusiker och fick istället närma sig solostämman från sin gedigna
barockmusikbakgrund, där artikulationen av enskilda toner och
motiv liksom kontrollen av vibratot också är mycket viktiga.
Två recensioner av uruppförandet 1990 illustrerar hur verket
mottogs och hur olika det kunde tolkas. Lars Hedblad skrev i
SvD: »Konserten känns både originell och väsentlig, men ingalunda lätt med sitt svårmod – ibland får man Allan Pettersson i
tankarna. Den har föga gemensamt med nationalromantik,
snarare då med Bartók. Språket känns nytt, uppbyggt som det är
från celler med folkliga spelarter. … Detta till skillnad från den
vanliga konstmusikbearbetningen av folkmusik där rytmer och
melodier bearbetas i ett redan välbekant musikspråk.« Ola
Stensson i DN hade däremot stora svårigheter med verket och
missförstår folkmusikanvändningen: »Utgångspunkten har
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varit att alla stilarter är lika mycket värda. Pluralism är alltså lika
med jämlikhet.« Det är en kommentar som är totalt gripen ur
luften. Han har också svårigheter att uppfatta själva musiken,
som verkar bottna i de två tonsättarnas skilda metoder: »För på
något vis är solostämman och orkesterdito alltför disparata. Som
lyssnare har man svårt att ta till sig allt samtidigt. Trots att Renqvist [sic] och Ahlbäck synes ha en gemensam musikideologisk
inställning, har de hamnat en smula vid sidan av varandra. …
Verket är på något sätt alltför rikt och kräver för mycket av lyssnaren.« Det stämmer att delar av stycket är svårt att förstå efter
en genomlyssning – det är ett mycket komplext verk. Det stämmer också att de två är mycket olika som tonsättare och att
orkestersatsen och solostämman är olika. Rehnqvist ville hålla
texturen enklare, medan folkmusikern Ahlbäck hade en mer
komplicerad modernistisk estetik, överraskande nog.
Verket framfördes även 1992 i Warszawa under Världsmusikdagarna – den festival för nutida musik som International
Society for Contemporary Music (ISCM) arrangerar årligen.
Solisten där hävdade att de kvartstoner som så ofta föreläggs
solisten inte fanns på hennes instrument och att hon inte kunde
spela utan vibrato. Tveklöst har alla fioler möjligheter att spela
kvartstoner och vibrato är något man lägger till, inte tar bort.
Men händelsen visade den stora betydelsen av de speltekniska
detaljerna. Enligt Ahlbäck förvandlade Warszawa-framförandet
det originella verket till en nästan senromantisk konventionell
violinkonsert. Inget fel med det, men det var inte tonsättarnas
intention. Skrin skulle nog ha förutsättningar att bli ett välkänt
konsertstycke idag, men tyvärr är det ytterligare ett centralt
verk som inte finns utgivet på fonogram.
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puksånger – lockrop

Efter kvällens omtumlande upplevelse av kvinnokraftens skaparglädje kändes nästan ett manligt styng av avundsjuka:
Karin Rehnqvists Puksånger – lockrop i originalbesättning från
1989 med Helena Gabrielsson vid pukorna, Susanne Rosenbergs
distanserade och Lena Willemarks mera närgångna kulning
och folkliga konsonantartikulation av gamla andliga visor. Som
varma knivar genom smör gick deras raka, starka, självmedvetna röster till hjärtat, mjälten och testiklarna. Den som värjer sig har sig själv att skylla. – Carl-Gunnar Åhlén i SvD
(1994)
Puksånger – lockrop är tillsammans med Davids nimm Rehnqvists
kanske mest kända verk; det är ett dramatiskt verk, provocerande
på många nivåer, men samtidigt musikaliskt lättillgängligt. Erik
Wallrup beskrev uppförandet i S:t Jacobs kyrka vid ISCM:s
Världsmusikdagar i Stockholm 1994, fem år efter uruppförandet: publiken var till stora delar rörd, men några av ISCMdelegaterna och officiella gäster från den nutida musiksfären
skrek och buade efter framförandet. Och den danske musikforskaren Søren Møller Sørensen noterade i sin rapport att verket
under festivalen framkallade några av de »bästa och mest
aggressiva meningsutbytena i korridorerna, i foajéerna och på
stadens krogar«. Det är en reaktion Rehnqvist uppskattade, som
hon uttryckte det: »Hellre diskussion än ovation.«
När man lyssnar på inspelningen är det dock svårt att höra
några burop, men det är helt klart att reaktionerna var betydligt
mindre entusiastiska än efter uruppförandet vid Falu Folkmusikfestival 1989, som också hade beställt stycket, där publikens
entusiasm var överväldigande. Där var publiken en helt annan
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än i den nutida musik-världen och det fanns många barn i publiken.
Varför var reaktionerna så annorlunda? Det var något med
verket som upprörde nutida musik-publiken och som hade att
göra med deras föreställningar om hur ny konstmusik borde
låta, framför allt hur folkmusiken integrerats – crossover-aspekten med andra ord, även om Rehnqvist skulle föredra termen
»syntes« mellan konst- och folkmusik eller »förlängning« av
folkmusiken. För många inom konstmusikvärlden rådde uppfattningen vid den här tiden att om former av världsmusik
skulle integreras så skulle det ske i ett modernistiskt idiom, och
inte framstå som mer eller mindre ofiltrerad. Filosofen Andreas
Huyssen hävdar i sin bok After the Great Divide att sedan början
av modernismen på 1800-talet har masskultur förknippats med
en kvinnlig estetik. Modernismen, förklarar han, är grundad på
en idé om uteslutning: riktig modernistisk konst ska vara exklusiv och självständig, och den ska hållas åtskild från både masskultur och vardagslivet. När det gäller Puksånger betyder detta
inte att konstmusiken nödvändigtvis ska hållas helt åtskild från
folkmusikaliska influenser, det är inte ett stort problem i sig.
Problemet är att stycket öppet visar dessa influenser. Det finns
ingen maskering à la Stravinskij, Bartók eller Ligeti.
ISCM-publiken måste också ha chockerats av det otroliga
uttrycket: en slagverkare, alltså inte bara pukor som titeln indikerar, och två folksångerskor som uppträdde barfota och dessutom mikrofonförstärkta och som sjöng i en mängd olika
uttryck: kulning i högt register, viskande, skällande djurläten
och traditionell sång. Men en annan anledning till det kyliga
mottagandet i Stockholm kan ha varit att texterna till verket inte
fanns återgivna för publiken. Till skillnad från Davids nimm är
textvalet helt centralt för hur verket uppfattas. Det är värt att här
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återge hela texten – tillsammans med en beskrivning av musiken
– en kombination av dikter och textfragment vars helhet är unik
i både svensk och internationell musikhistoria.
Efter en hög, penetrerande kulningssignal i sångstämmorna
– det var ett experiment av Rehnqvist, tvåstämmig kulning hade
inte förekommit tidigare – börjar verket med en folksång:
83
Det for två vita duvor
allt upp till himlens höjd,
och när de kom tillbaka
så var dem vänd till tre.
Versen upprepas och fragmenteras undan för undan, ofta som
en kanon mellan sångerskorna med ett tillbakahållet pukackompanjemang. Textfragmenten blir till formler, till besvärjelser
som ger verket en mytisk aura och de kommer att upprepas
genom hela verket. Den något kryptiska dikten får sin förklaring i följande verser av originalsången, även om de inte togs
med i Puksånger; det hade blivit för tydligt och uppenbart för
Rehnqvist och hon ville undvika referenser till kristendomen,
för att istället behålla en allmän andlighet:
2. Den förste var Gud fader
den andre var hans son
Den tredje var en speleman
jag tror han spelar än
3. Den drängen han spelte
Han spelade så väl
Han spelade så länge
tills Gud han tog hans själ

4. Nu kastar jag fiolen
Nu får jag bättre fröjd
Nu får jag följa frälsaren
Allt upp till himlens höjd.
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Originalet är alltså en folklig religiös sång eller koral där musikern spelar en gudomlig roll.
Nästa textavsnitt glider omärkligt in den musikaliska strukturen och kommer från den mexikanska mazatec-shamanen
María Sabina: det är en antikolonialistisk dikt som bygger på en
skapelsemyt och ger verket en global prägel, men visar i sammanhanget likheter med naturdyrkande svensk poesi.
Jag börjar i vattnets djup, sägs det
jag börjar där det ursprungliga träder fram, sägs det
jag skådar in i tingens innersta och undersöker, sägs det,
fotens spår,
vad som är av värde är ceremonin, sägs det,
vad som är av värde är guld, sägs det,
jag är stigen av sav och dagg, sägs det,
på detta sätt lärs det ut åt våra barn, sägs det,
på detta sätt lärs det ut åt vårt folk,
det är hälsa och liv, sägs det,
vi vill inte bryta vårt förbund,
våra rötter av sav och dagg,
våra rötter av grönska och klarhet.
Den framförs lågmält i början, men undan för undan byggs den
upp till en kraftfull klimax då rösterna unisont upprepar »våra
rötter av grönska och klarhet«. Texten hade Rehnqvist fått från
en kulturartikel av Artur Lundkvist i SvD där flera av Sabinas
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dikter återgavs. Lundkvist ger en fin tolkning av dikternas
ovanliga uppbyggnad där varje rad avslutas »sägs det«: »Genom
att tillskriva varje yttrande någon annan som säger det upphävs
hennes eget ansvar för vad hon påstår, glorifieringen av det
talande jaget kommer därigenom inte att gälla henne själv.« Och
det är essensen i verket som helhet. Det handlar inte om tonsättaren Rehnqvist, utan verket ger ett tidlöst uttryck av kvinnokraft och styrka.
I Lundkvists artikel finns andra, mer feministiska avsnitt
återgivna som kunde ha passat väl in i verket: »Jag är en kvinna
av den heliga Solstenen, sägs det, jag är den fallande stjärnans
kvinna, sägs det, jag är en kvinna som ropar, sägs det, jag är en
kvinna som visslar, sägs det, jag är en kvinna som åskar, sägs
det.« Men dessa rader skulle antagligen ha blivit för mycket för
Rehnqvist, då det efterföljande avsnittet får en kvinnofokusering som inte förekommit i svensk musikhistoria vare sig förr
eller senare. I det avsnittet kombineras reciterade finska kvinnofientliga ordspråk med en melodi med fonetisk text utan
semantisk innebörd (författaren har åtminstone inte kunnat
dechiffrera texten och Rehnqvist själv minns inte hur den tillkom), ackompanjerad av crotales (små stämda cymbaler), dobaci
(kinesiska tempelklockor) och cabasa (ett latinamerikansk slagverksinstrument vars klang påminner om maracas):
Kvinnan har långt hår och kort sinne
Kvinnans skratt och hönans sång bådar inte gott
Kvinnan först om så i snödrivan eller på svag is
Om kvinnan spenderar ved så går det också åt grötmjöl
Lika lite lever man på kvinnans egendom som mellan
tomasdag och jul
Kvinnans vrede är som i varma filtar
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Om en kvinna kommer till äktenskapet med en skopa
havre, mal hon det mellan sina tänder livet ut
Man skrattar åt kvinnors råd, men aldrig åt männens
Kvinnans ägodelar äter man upp under tranbalkarna
Kvinnor och skator har lika stor lust att få det som
glänser
Kvinnan gifter sig med den hon skrattar åt, pojken med
sin hånstig
När kvinnan är ordförande är djävulen styrman
Kvinnan ska till mannen och åkern inhägnas
Kvinnan är aldrig så ful som när hon stoppar strumpor
Kvinnans tömmar måste sitta fast i stubben
När kvinnan visslar skrattar djävulen
Kvinnans åsikt, hundens fjärt
Ordspråken framförs på finska: jämfört med den mjukare
svenskan ger det finska språket, på dialekt dessutom, avsnittet
ett otroligt dramatiskt uttryck, som när båda sopranerna unisont upprepar den sista raden, »Naisen miel, koeran pier«, som
om det vore en hejarklacksramsa. Vid framförandet förenklades
dock texten och några av de finska raderna upprepades.
I skissmaterialet framgår det att melodin kommer från en
gregoriansk sång, Gaudeamus omnes in Domino diem festum celebrantes in honorem beatae Mariae Virginis (»Låt oss glädjas i Herren, fira en högtidsdag för att hedra Jungfru Maria«), något
altererad och transponerad. Den poetiska effekten blir kolossal
med den esoteriska gregorianiken mot de kränkande ramsorna
– och genom den fördolda meningen om den gudomliga madonnan som ställs mot den föraktade kvinnan på jorden. Himmel
och helvete – högt och lågt – är teman som återkommer i verket,
inte minst genom den sista textraden som kommer från William
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Blakes The Marriage between Heaven and Hell. En manlig tonsättare hade inte kunnat använda ordspråken, men en av Rehnqvists
tankar är att om man gör ordspråken till sina egna och upprepar
dem, så blir de ofarliga. Och speciellt när de framförs av starka
kvinnor med en enorm scenisk utstrålning.
Det tredje avsnittet återgår till en mer poetisk folktradition,
»Det växte upp en lilja«. Rehnqvist utgick från de pedagogiska
instruktioner som Rosenberg hade använt i sin undervisning för
att få fram uttrycket i svenska folksånger. Som det står i förordet
till verket: »Sjung mycket på tonande konsonanter m, n, ng, l, de
bör tänkas som vokala konsonanter«.
Det växte upp en lilja i gröndalen,
liksom en blomstertärna de upprann,
jag stannade och såg på denna tärnan,
till dess tårarna på mina kinder rann.
Lilla vännen har mig övergivit,
därför att jag så fattiger är,
därför så har han sökt sig nu en annan,
som rikare och bättre är än jag.
Men Lasarus han var väl alltför fattig,
därför så fick han lida här stort tvång,
därför så fick han ståtelig begravning,
och änglarna i himmelen dem sjöng.
Mellan två av raderna finns ett inlagt lockrop: »Kom då kossorna«, som påminner lyssnaren om tonmaterialets och sångstilens ursprung. Ett kort kulningavsnitt följer, som om änglarna
vore vallkvinnor. De finska ordspråken återkommer sedan och
ger verket en sådan fascinerande kontrast mellan högt och lågt,
mellan änglarna, lockropen och de vulgära ordspråken. Verket
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avslutas med en återgång till »det for två vita duvor« och Blakes
rad »Det Evigt Kvinnliga suckade! det hördes över hela Jorden«
följd av en ljudlig inandning i förstasopranstämman.
Trots verkets svårigheter – det är extremt krävande att framföra genom sin längd, hela 25 minuter, i kombination med
enorma variationer i uttryck och röstomfång – och trots det
begränsade antalet sångerskor som kan framföra det har verket
framförts åtskilliga gånger, både i Sverige och utomlands, i konsertsalar och på andra ställen. Bland annat framfördes det i Åfors
glasbruk utanför Nybro – i själva glashyttan och under pågående
glasgjutning – ett framförande som betonade kraften och det
primala uttrycket i verket.
Till stor del tack vare Susanne Rosenbergs pedagogiska verksamhet vid Kungl. Musikhögskolan, finns det nu flera folksångerskor som kan framföra verket: vid sidan av Willemark och
Rosenberg även Ulrika Bodén, Marie Axelsson och Sofia Sandén. Det finns också klassiska sångerskor som tagit sig an verket,
Marie-Louise Persson och Karin Holdar samt flera utländska
sångerskor.

en kritisk röst

Trots den ideologiska laddningen i Rehnqvists användande av
folkmusik, finns det nästan ingen kritik av hennes musik, speciellt inte från folkmusikrörelsen. Man skulle kunna tro att folkmusiker skulle se användandet av folkmusik som en form av
kulturimperialism, ett med Alfvén besläktat sätt att »klä upp
fattiga släktingar från landet«. Men många där anser att musiken är äkta, grundad i Rehnqvists genuina kärlek till traditionen.
Och hon har varit konsekvent genom att ha inspirerats av den
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svenska folkmusiken genom karriären. Hon uttryckte en försiktighet för att använda andra traditioner: »I Sverige har vi också
samernas uråldriga tradition, jojken. Den har jag också låtit mig
inspirerats av, men mer på avstånd och inte så konkret som av
svensk folkmusik, eftersom jag inte känner den så väl. Tradition
måste brukas med kunnighet och respekt.« Hon har alltså inte
tröttnat på svensk folkmusik för att istället utforska andra kulturers musik, något som många tonsättare gjort genom att inkorporera indisk raga, balinesisk gamelan eller japansk gagaku i
västerländska kompositioner. Hennes ärliga attityd är också ett
av skälen till att så många folkmusiker forsätter att framföra
hennes musik, inte minst Lena Willemark som sjöng Davids
nimm för första gången för mer än trettio år sedan och som har
framfört åtskilliga andra verk sedan dess. 2017 medverkade hon
vid uruppförandet av Nio nätter i Berlin (en del av ett planerat
större verk baserat på den gigantiska dikten Blóðhófnir [Blodhov]
av den isländska poeten Gerður Kristný), ett verk skrivet för
henne och den tyska gruppen ensemble recherche. De valda
musikerna är viktiga för Rehnqvist till och med på planeringsstadiet. I skisserna till Puksånger – lockrop står det inte sopran 1
och sopran 2, utan Susanne och Lena.
Det är alltså inte förvånande att den enda kritiken – bortsett
från en och annan negativ recension som den av Skrin – som
ändå förekom av Rehnqvists estetik kom från det nutida musiklägret genom idéhistorikern Björn Billings kritiska artikel i
Dansk Musiktidsskrift 1993, »Letsindighedens dyd eller modstandens æstetik?« (»Lättsinnighetens dygd eller motståndets estetik?«). Artikeln utgör en kritik av vad han ser som konstmusikens
förflackning genom postmodernismen, och flera svenska tonsättare kritiseras. Postmodernism har ofta definierats som ett brott
med och antites till modernismen. Den inleddes inom arkitek-
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Workshop hos ensemble recherche i
Freiburg 2015. Karin Rehnqvist, Martin
Fahlenbock (flöjter) och Lena Willemark.
Foto: Hans Persson.
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turen och de visuella konstarterna på 1950-talet, för att följas av
musiken ett årtionde senare. Om modernismen är atonal så blir
postmodernismen tonal, och ofta har skillnaden angetts med en
serie motsatspar: komplex–enkel, djup–ytlig, allvarlig–humoristisk. Billing anser istället att det inte är frågan om stil: »Vulgäruppfattningen vill göra gällande att debatten om den musikaliska postmodernismen handlar om det tillåtna eller icke-tillåtna
bruket av treklanger, tonalitet, divisiv rytmik och traditionell
melodik etcetera.« Billing tar Adornos begrepp Stimmigkeit som
ett alternativt sätt att separera modernism och postmodernism:
Stimmig musik »ger ett autentiskt uttryck för den historiefilosofiska positionen«. Nyskriven konstmusik ska inte bekräfta samtiden utan utgöra ett »normativt korrektiv«, det vill säga, fungera som samhällskritik. Det kan inte den postmoderna konsten
som Billing beskriver den. Det autentiska uttrycket är inte bara
frågan om estetik, utan också etik. Musiken måste ha något att
säga och inte bara utgöra ytligt örongodis. Han finner att de
postmoderna verken har något tautologiskt över sig: »deras budskap är elliptiska och refererar endast till sig själva i stället för att
visa bortom sig själva och därmed utöka vår förståelsehorisont«.
Efter att ha kritiserat Sven-David Sandströms »pseudo-romantiska inställning« som »tveksam« nämner han Rehnqvist helt
kort: tveksam är också »de etniska symbolernas urladdning i
Karin Rehnqvists Puksånger och lockrop«. Resonemanget
avslutas:
När dessa och andra tonsättare blandar sina stilistiska
spelkort och faller till föga för »lättsinnighetens dygd«, så
handlar det varken om en återerövrad subjektivitet eller
en historisk rekapitulation, utan om en estetisk kapitulation. Deras positivistiska musik, som stryker oss medhårs
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och som postulerar etisk täckning genom att tillmötesgå
grundläggande receptionskrav, vilka den modernistiska
musiken med orätt ignorerade, denna musik genomgår
ett rollskifte från att vara grus i maskineriet till att smörja
maskineriet, det maskineri som heter användbarhet och
funktion. Det är inte bara så att denna reaktionära postmoderna konst negerar kritiken som den modernistiska
konsten utgjorde, utan den rör sig in i en affirmativ hållning gentemot det den modernistiska konsten innebar
en kritik av, nämligen konstens inblandning i brukssfären. Som en defensiv reaktion mot den populära musikens spridning från och med 1800-talet andra hälft, har
modernismen i stort sett inneburit ett intensifierat revirhävdande.
I det följande numret publicerade Rehnqvist ett öppet brev som
svar med den komiska titeln i versaler, »HÖRDUDU BJÖRN
BILLING« (möjligen en referens till »Hörru Vecko-Revyn!«
en satirisk sång hon skrev för flickkör som driver med veckotidningarnas kroppshysteri och avslutas med »Hörru VeckoRevyn, släng dig i väggen!«).
Enligt en artikel av dig i Dansk Musiktidsskrift nr. 6 spelar jag kort, är lättsinnig och stryker med min »positivistiska musik« dig med flera medhårs. Jag känner inte igen
varken mig eller min musik ett skvatt i den beskrivningen
och tycker den är grovt förolämpande. … Annars tycker
jag »etniska symbolers urladdning« som du beskriver mitt
stycke »Puksånger – lockrop« med låter fint och nästan högtidligt. Det får mig faktiskt att tänka på »Våroffer.« … Å andra sidan undrar jag hur mycket du verkligen
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lyssnat på min musik och försökt förstå vad jag söker, vad
min musik vill uttrycka. Noterna har du tydligen inte sett,
eftersom titeln i din artikel råkat bli lite fel »Puksånger
och lockrop.« Streck – eller »och«, en petitess förstås,
men för mig en viktig poetisk detalj.
»Puksånger – lockrop« bygger till en del på material
från äldre svensk folkmusik. Visst. Men att de flesta nöjer
sig med bara att peka på detta, punkt, slut, upplever jag
som en ytlighet. Det finns förvisso annat i stycket att tala
om. För mig har stycket alltmer kommit att handla om
tystnaden, mellanrummen – både horisontellt och vertikalt.
De talar förbi varandra naturligtvis. Billings kommentar, »de
etniska symbolernas urladdning«, var nog inte avsedd som en
komplimang. Betydelsen var snarare »överdrivet känsloutbrott«
eller kanske som en explosion efter vilken energin går förlorad.
Hans text var inte avsedd som en analys av stycket utan bara en
sidokommentar till hans breda attack på svenska tonsättare och
postmoderna tendenser i svenskt musikliv som en del av hans
förespråkande av en alternativ förståelse av modernism och
postmodernism. Och referensen till Rehnqvist finns inte med i
den längre version av texten som kom ut på svenska samma år i
antologin Tonsättarens val.
Den centrala tesen att det finns mer i musiken än estetik
skulle hon hålla med om. Men i Billings slarviga läsning av verket gör han en kritisk felbedömning: det är alldeles uppenbart
att den etiska dimensionen är fint utmejslad i Rehnqvists musik,
framför allt genom det feministiska perspektivet i Puksånger –
lockrop, och de »etniska symbolerna« sätts in i ett helt nytt sammanhang, det som Ferneyhough värderingsfritt kallade »främ-
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mandegörande av upphittat material«. De utgör bevis på kraft
och styrka, till skillnad från att klä upp »de fattiga släktingarna
från landet«. Billing gör sig skyldig till att vederlägga det argument han ägnat många sidor till att bygga upp: musik kan inte
bedömas uteslutande genom den musikaliska ytan utan också
genom det som döljer sig bakom fasaden.
Att gå sin egen väg har varit ett återkommande tema för
Rehnqvist ända sedan nybrotiden. Med den inställningen följde
så småningom en önskan att riva ner status quo-fasaden. Speciellt gäller det hennes roll i den feministiska diskursen, där teorin
omsattes i praktiskt handlande.
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Feministiska över- och undertoner

Vi ser ju fortfarande framför oss Beethoven med håret på ända. Jag
tror att det är väldigt visuellt och enkelt: vi måste få in en sinnebild av
att Kompositören inte längre måste vara en man. – Karin Rehnqvist

D

en ak ademisk a feminismen började bli stark i Sverige under 1980-talet och tidigt 90-tal, inspirerad av
framför allt franska filosofer som Hélène Cixous, Julia
Kristeva och Luce Irigaray. Inom litteraturvetenskapen analyserades kvinnliga författare och man försökte synliggöra kvinnors liv i litteraturen, som genom det stora verket Kvinnornas
litteraturhistoria (1981–83). Rehnqvist var inte intresserad av en
överdrivet filosofisk diskussion och inte insatt i teoribildningen,
men synliggörandet av kvinnor inom musiken skulle bli mycket
viktigt för henne. Istället för att vända sig till litteraturvetenskapen var det en bok inom den akademiska musikforskningen som
gjorde stort intryck: den amerikanska musikforskaren Susan
McClarys Feminine Endings från 1991, där författaren hävdar att
manliga–kvinnliga konflikter finns gestaltade i själva musiken
– alltså inte bara i textval i sånger och operor – och har gjort så
under lång tid.
Vid en tid då feministiska filosofer använde komplicerade
filosofiska, framför allt franska poststrukturalistiska begrepp i
kombination med psykoanalytiska teorier, utgjorde McClarys
bok en lättförståelig musikalisk tillämpning. McClary var från
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början en musikteoretiker som specialiserade sig på renässansens tonspråk och de flesta av hennes analyser i boken rör tonal
musik mellan 1600-tal och 1900-tal. Ett centralt tema i boken
är hur verk komponerade i den under 1700-talet utvecklade
sonatformen behandlar det traditionellt dominerande »manliga« huvudtemat och det tonalt kontrasterande mjukare »kvinnliga« sidotemat inom dur- och molltonalitetens ramar. Konflikten avslutas med att det »manliga« temat vinner den tonala,
kulturhistoriska könskampen då sidotemat får ge sig och återkomma i samma tonart som huvudtemat. Men McClary betonar
inte bara dualiteten inom sonatformen, som inte har någon
betydelse för Rehnqvists icke-tonala verk, utan kanske framför
allt att formutvecklingen i en komposition förmedlar ett genusperspektiv genom musikaliskt-semiotiska koder av genus och
sexualitet. Hennes tes är att de traditionella instrumentalgenrerna följer ett målinriktat schema, där höjdpunkten infaller
ungefär efter två tredjedelar genom stycket, efter en uppbyggnad med sexuella, fallocentriska undertoner. Tonala kompositioner »piskar upp strömmar av libidinal energi som på olika sätt
omintetgörs eller tillåts flöda«, säger McClary och fortsätter: de
»motiviska salvorna ökar; de rör sig i kortare och kortare tidsperioder, tills de lyckas spränga genom barriären med en ejakulerande avslutning. Denna musikaliska gest uppträder på ett
framträdande vis i många av våra favoritrepertoarer.« Med
andra ord, en typisk formutveckling i västerländsk konstmusik
följer en heterosexuell mansdominerad sexakt.
Boken blev kontroversiell naturligtvis och anklagades för att
vara spekulativ, historielös och pseudovetenskaplig. Rehnqvist
skrev de enda publicerade svenska recensionerna i Nutida Musik
och Evterpe samt en längre inspelad recension i programmet
»Nyläst« i Sveriges Radio. Hon svarar för praktiska reflektioner
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över boken, inte filosofiska, i en läsning som har sin grund i
hennes egna erfarenheter (citaten kommer från Nutida Musikversionen).
Inte bara tonsättarna har ju sedan långa tider varit män,
också musikvetenskapen, musikforskningen, ja, hela
musiklivet har styrts och organiserats av män. Detta ger
mig ett hisnande perspektiv, både nedslående och uppfordrande. De senaste tio åren har man knappt analyserat eller
talat mer djuplodande om den nya konstmusiken i Sverige.
Det tror jag beror på att den tekniska analysen inte är tillräckligt intressant längre. Man måste hitta ett kompletterande sätt att skriva och tala om musik på, man måste sätta
in musiken i ett sammanhang.
[…]
Susan McClary menar att en del av de kvinnliga tonsättarnas problem beror på att de inte har något eget språk att
förlita sig på, medan det däremot finns mängder av manligt
gestaltade musikaliska bilder av hur kvinnor är. Kategorin
»kvinna« inom musiken är redan upptagen. Ofta är dessa
bilder karikatyrer, och därför gör man som tonsättare inte
gärna sin identitet som kvinna tydlig i musiken.
Traditionellt har kraftfulla kvinnoröster genom musikhistorien
– inte minst inom operan – fått symbolisera kvinnligt vansinne
och avsaknad av kontroll. Donizettis Lucia di Lammermoor eller
Bizets Carmen är kanske de främsta exemplen där en kvinnas
starka röst leder till galenskap och död. Till och med under
1900-talet har trenden fortgått – som i Alban Bergs opera Lulu
– även om det inom modernismen funnits starka kvinnor med
ett enormt vokalt uttryck som Cathy Berberian. Men Rehnqvists
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sångstämmor visar konsekvent på motsatsen. Kulning kräver
extrem röstkontroll inte bara på konsertscenen, utan även i sitt
ursprungliga sammanhang: Skickliga vallflickor kunde producera lockrop speciellt för sina egna djur och ha skilda rop för
getter eller kor, till exempel. De kunde så att säga prata med
djuren. Willemark hade en sådan bakgrund genom att ha växt
upp i Älvdalen i Dalarna där folkmusiken utgjorde en naturlig
del av livet och hennes pappa kunde till och med härma djur.
Kraften och uttrycket i framförandena av stycken som Puksånger
– lockrop visar på just den kontrollen.
Kulning i sig har inspirerat kvinnliga sångare. Efter att ha
varit ett praktiskt kommunikationsmedel och betraktats som
något av ett kuriosum, är det nu ett starkt artistiskt uttrycksmedel på konsertscenen. När Rehnqvist hörde Bosse Johansson
leda ett framförande av Triumf att finnas till med Adolf Fredriks
flickkör, ett stycke som använder kulningssolo ur kören över
ostinatofrasen »en gång slockna alla stjärnor, men de lysa alltid
utan skräck«, märkte hon att stycket hade förändrats: frasen
hördes flera gånger än vad som angavs i noterna och med fler än
en solist. Johansson förklarade skillnaden med att det var så
många av medlemmarna som ville kula att han lät alla som ville
göra det. Rehnqvist hade alltså skapat ett genuint intresse för en
bortglömd kultur och gjorde den levande igen. Och kulningen
gav flickorna kraft och mod att sjunga solo inför publik. Det elva
minuter långa verket har en enorm bredd i uttrycket, från det
lågmälda till dramatiska utbrott, och var mycket utvecklande för
kören: det var en lång och mödosam process att repetera det
fram till uruppförandet, men blev därefter ett repertoarverk.
Johansson var under nästan fyrtio år lärare i Adolf Fredriks
musikklasser och grundade flickkören redan 1972. Han uttryckte betydelsen av att sjunga i kör i skolan ur ett genusperspektiv

Karin Rehnqvist tillsammans med Bosse
Johansson 2010. Foto: Per-Åke Byström.
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vid sin pensionering 2011: »Det är väldigt viktigt för mig och
här känner jag hur flickorna växer i självförtroende, och det är
återigen en viktig grej att hålla på med kör, nämligen: samhället
lider svårt av tappade självförtroenden, från arbetslöshet till
dåliga betyg i skolan och så där, men när jag kommer och får
utveckla min talang, min sångliga talang, då växer jag.«
Rehnqvist fann alltså en själsfrände i Johansson och samarbetet skulle bli viktigt och pågå under många år. Han var originell
och hans metoder liknade Rehnqvists egna, från sånglekarna vid
diskhon i Nybro till arbetet med Stans Kör. Som hon uttryckte
det i minnesorden över honom efter han gått bort 2016, endast
72 år gammal:
En konsert var som sagt en upplevelse, likaså en repetition,
där Bosse alltid lockade fram nya påhittiga sätt att angripa
svårigheter. Ja, till och med uppsjungningsövningarna var
ett äventyr: De syftade alltid till att frigöra, både individen
och det sångliga. Cluster, sjunga egen tonart, eget tempo,
stå ansikte mot ansikte med en körkompis i stället för i
vanlig köruppställning mm. Bosse ville ha en kör av starka
individer. Den sociala gemenskapen och det individuella är
båda grunden till en bra kör. Dessutom ledde övningarna
direkt in till den nya konstmusiken, som var Bosses stora
intresse.

instrumentala kvinnoröster – lamento

Men det är inte bara vokala verk som har fått en feministisk
koppling, även ren instrumentalmusik har betraktats genom
McClarys linser och inte bara av Rehnqvist själv. Kungl. Filhar-
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monikernas beställningsverk Lamento – Rytmen av en röst (1993)
betraktades som feministiskt i många recensioner, genom den
icke-målinriktade formutvecklingen. Jan Kask skrev i sin
Svenska Dagbladet-recension: »Här saknas den traditionellt
inbyggda (manliga) strävan mot stegring och avslutande kulminationer efter övervunna konflikter, här pågår helt andra
(kvinnliga) processer som har en fundamentalt annorlunda
dynamik och mycket väl kan låta satserna sluta tämligen abrupt
efter ett slags fortgående fallande. Detta utesluter ingalunda en
högt uppskruvad intensitet, väldiga kontraster eller dissonanser,
men storformen och upplösningen blir en annan.« Och Kjell
Perder skrev i Dagen: »Rytmen av en röst är så långt från manlig
proklamation och gestisk yvighet man kan komma. Dess lågmäldhet och klangliga genomsiktlighet har en suggestiv pregnans som inte lutar sig mot någon musikalisk förebild. Om det
är ett kvinnligt drag eller inte: tonsättaren har modet att undvika orkesterapparatens frestelser till imposanta urladdningar
och kraftfulla utropstecken. Hon har helt enkelt inga svar, men
de frågor hon ställer är osedvanligt välartikulerade. De öppnar
dörrar till lyssnarens outforskade inre rum, de söker vårt
ursprung och bestämning.« Det är helt klart att McClarys idéer
nått ut från det akademiska elfenbenstornet endast två år efter
publiceringen av Feminine Endings och direkt applicerats på
Rehnqvists musik.
Men en biverkning av den icke målinriktade formen kan bli
det Perder vidare konstaterade i sin recension, då han medgav att
han känt »en förbiilande besvikelse över den uppenbara händelselösheten«. Men, tillade han: »Kanske den beror på de begränsade förväntningar som den ›manliga musikhistorien‹ byggt
upp!?« Verket har knappast några melodiska linjer att fästa sig
vid, men det finns en kroppslig förankring med hjärtslagslik-
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nande rytmer i slagverket och en primitiv lugn grundstämning
och det kräver en annan inställning hos lyssnaren. Verkets form
ligger därmed närmare new age än Beethoven.
Í en intervju med Göran Persson för musikmagasinet M
beskrev Rehnqvist arbetsprocessen som en mycket traditionell
lösning på kompositionsproblemet: Hon inledde stycket med en
enkel kort gest, men utan att ha några planer för forsättningen.
Hon frågade sig själv vad hon höll på med. I just det här stycket
kunde hon inte svara på den frågan utan började arbeta med
andra verk istället. Sedan plötsligt kom hon på fortsättningen:
med en enkel upprepning. Hon hade läst om gråterskor från
Mellanöstern och att musiken utgjordes av monotona upprepningar som avbryts av rop och gråt. Och hon märkte att det var
precis vad hon hade gjort. Det som upprepades var bara tre toner
– en stigande liten ters följd av en stor sekund, ett fragment av en
pentatonisk skala – men motivet var orkestrerat på ett mycket
raffinerat sätt där de lägre brassinstrumenten dominerade
klangen. Avbrottet och eftertanken var väl spenderad tid: de få
inledande takterna upprepas i olika formationer, ibland färgade
av mikrointervall, och sätter sin prägel på hela verket. Den andra
satsen är ljusare, i alla fall till en början, med högt kulningsinspirerat träblås och genomträngande metalliskt slagverk, för att
sedan övergå till att igen domineras av brasset. Grundstämningen för hela verket är dock den av en sorgmarsch.
Kompositionsprocessen för Lamento är typisk för Rehnqvist:
arbetet är mödosamt och går från de övergripande stämningslägena till de små detaljerna för att en organisk helhet ska uppstå,
det i ett komponerande som måste få ta tid.
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Men ni vill väl inte bli spelade bara för att ni är kvinnor, får
vi ofta ut höra. Nej, men vi vill att vår musik ska finnas med
i repertoaren på samma villkor som männens. – Karin Rehnqvist (SvD 2009)
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När Rehnqvist talar om Puksånger – lockrop och dess intentioner
så nämner hon uteslutande de musikaliska impulserna. Hon
behandlar inte verket som om det vore ett feministiskt manifest.
Till och med ordspråken beskrivs i musikaliska termer: den
rytmiska intensiteten i de hårda stavelserna i det finska språket.
Musiken står alltid i centrum vilket gör att det inte finns något
motsatsförhållande mellan Puksånger och In kommer far – båda
är musikaliska snarare än politiska verk. Men knappast någon
skulle ifrågasätta att det finns ett politiskt budskap i Rehnqvists
musik. »Musiken i sig själv« finns inte enligt McClary och
Rehnqvist håller med. Hon förstår att hennes verk inte existerar
i ett kulturellt eller ideologiskt vakuum. Även om Rehnqvist inte
ser sitt komponerande som feministiskt, utan som ett traditionellt hantverk där musikaliska idéer sätts ihop till en organisk
helhet, finns det något mycket kvinnligt i hennes arbete. I sin
McClary-recension drar Rehnqvist också slutsatser beträffande
sitt eget arbete. För henne står den personliga och praktiska
kompositionsprocessen i centrum:
Jag har skrivit en del för röster och det har givit ett helt
annat förhållningssätt att komponera för det egna könet än
för det motsatta. Jag har beskrivit det på följande sätt: När
jag skriver för kvinnoröster skriver jag det jag vill säga, det
är förlängningen av min egen röst. Men när jag skriver för

män måste jag skriva det jag vill höra, det jag vill att männen ska sjunga för mig. Och när jag komponerade för en
hel härlig manskör några månader efter att jag fått barn
var det inte potensen som jag tog fram, utan det var ömheten som jag åtrådde.
10 6

För Rehnqvist blir alltså förhållningssättet olika beroende på för
vem hon skriver. Hennes få verk för mansröster – Sång ur sagan
om Fatumeh (1988), Ej blir det natt (1996/2003) och Större och
mindre (2003) för manskör – skulle alltså låta fundamentalt
annorlunda. Det stora sextonstämmiga verket Sång ur sagan om
Fatumeh skrivet för Orphei Drängar skiljer sig naturligtvis
klangligt från körverk för kvinnoröster, men även strukturen är
annorlunda. Verket blandar olika klanger som viskningar och
låga kontrapunktiska rörelser och får en mer orkestral struktur,
ungefär som de låga stråkarna i Taromirs tid (som diskuteras i
nästa avsnitt). I ett av hennes få verk för solistisk mansröst,
Musik till den sovande (1998) för baryton, två violiner, klarinett
och pukor, finns uppenbarligen ingen kulning, men däremot
falsettsång. De lyriska verserna från Jacques Werups »Fläckar
av liv« har satts som en vaggsång till raderna »Du sover i gruset
och ekens krona sjunger sånger om din plats i universum« med
en dramatisk stegring mot slutets »fläckar hot, fläckar av liv
ofärd«. Det går inte att dra några större slutsatser från en enda
sång, men det lugnande uttrycket är helt annorlunda jämfört
med de aktiva starka kvinnorösterna i de flesta andra vokalverken.
Rehnqvist vänder sedan på resonemanget och spekulerar i att
motsatsen kanske också stämmer, vilket skulle kasta ett nytt ljus
på hela musikhistorien: »Kanske är det så även för män när de
skriver om kvinnor. Det är inte kvinnornas egna röster, utan det
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som män helst vill höra från dem.« Den hypotesen skulle ju
förklara de stereotypa kvinnliga operarollerna av manliga tonsättare och likaledes förklara att framför allt musikdramatiken
speglar samhällsstrukturerna i stort. Och hon drar den uppenbara slutsatsen att det därför är viktigt att det kommer fram
flera kvinnliga tonsättare. Trots den enkla, logiska liknelsen har
inte argumentet använts i kulturdebatten i någon större utsträckning, inte ens av Susan McClary. Konsekvensen av boken och
den centrala frågan för Rehnqvist blir alltså jämställdheten.
Hon är absolut inte dogmatisk eller försöker vara politiskt korrekt, utan betraktar musiklivet från en pragmatisk vinkel. Genus
och kön i musiken är inte abstrakta filosofiska problem, utan
realiteter som man kan uppleva varje dag.
Varför finns det och varför har det funnits så få kvinnliga tonsättare? Var sitter motståndet? Jag tror inte Susan
McClarys modeller fungerar på all musik men att de i
många fall är giltiga. Vi måste våga ställa frågor, vi måste
våga definiera ytterligheterna och kanske skilja något på
begreppsparen manligt/kvinnligt och man/kvinna för att
komma vidare. Att våga tala om sexualiteten gör ju livet
onekligen lite roligare, kanske gör det också musiken roligare. Motstånd behöver man, men som kvinnlig komponist, kanske framför allt som kvinnlig musikstuderande, är
jag hjälpt av att få det definierat och erkänt.
Hon avslutar recensionen med att efterlysa fler kvinnliga
musikskapare och fler kvinnor i ledande administrativa positioner i musiklivet – »det handlar om trovärdighet«.
Rehnqvist skulle inte nöja sig med att påpeka problemen, men
det skulle dröja innan hon gjorde något åt saken.
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Föreningen KVAST:s första möte. Från
vänster Katarina Leyman, Ylva Nyberg
Bentancor, Tebogo Monnakgotla,
Catharina Backman, Marie Samuelsson,
Carin Bartosch Edström, Eva Sidén,
Kajsa Hallhagen, Ida Lundén, Kristina
Forsman, Ann Rosén, Karin Rehnqvist.
Foto: Hans Persson.
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I tidningsartiklarna om Rehnqvist runt 1990 påpekades det
ofta att bara fyra av 140 medlemmar av FST var kvinnor – de tre
övriga var Carin Malmlöf-Forssling (1916–2005), Kerstin Jeppsson (f. 1948) och Inger Wikström (f. 1939). Det skulle bli bättre:
2010 var det drygt 30 och 2017 var det 74 (20 % av de aktiva
medlemmarna). Men det är en sak att ha kvinnliga medlemmar
i tonsättarorganisationen, en annan att framföra musiken. I en
intervju med Lars Collin uttryckte hon sin frustration över att
bara drygt en procent av musiken vid de stora musikinstitutionerna i Sverige hade skrivits av kvinnor: »Jag reagerade starkt
när jag såg siffrorna. Först blev jag så låg att jag gick och la mig
i en vecka, tills jag vaknade upp och tänkte: Fasen, jag måste
göra något.«
Från Rehnqvists betraktelser över Feminine Endings växte
övertygelsen att någonting borde göras åt den ojämna könsfördelningen inom musiklivet de kommande åren. Och 2008 grundade hon den ideella föreningen KVAST (Kvinnlig Anhopning
av Svenska Tonsättare). Målet var att öka andelen verk komponerade av kvinnor »i konserthus, på experimentscener, i aulor
och allsköns musikhus runt om i landet«. Men målet var större
än det nationella planet, som det står i deklarationen: det gällde
»i världen«. Föreningen började med att skicka ett brev till
orkesterinstitutionerna, som inleddes med orden:
När vi läser orkestrarnas generalprogram för säsongen
2008/09 finner vi att av sammanlagt 823 spelade verk är
813 komponerade av män. Det är imponerande att se hur
väl männen lyckas komma fram i det musikaliska samtalet
på landets orkesterscener, det är bara att gratulera de manliga tonsättarna!
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Tonen var humoristisk och fortsättningsvis mycket konstruktiv,
vilket gjorde att brevet och organisationen fick stor uppmärksamhet och togs på allvar. I flera fall initierade det ett förändringsarbete.
KVAST är inte bara en organisation för opinionsbildning,
utan erbjuder tjänster, som deras repertoarbank med verk, både
äldre och nyskrivna, av kvinnor. De erbjuder sig också att föra
en dialog beträffande kvinnor och ny musik och att informera
och uppmuntra. Och så delar de ut Guldkvasten, ett årligt pris
till en konsertarrangör som satsat på kvinnliga tonsättare. Den
första mottagaren var Båstad Kammarmusikfestival 2011 som
fick priset med motiveringen: »De får den för det unika tilltaget
att under förra årets veckolånga festival ha presenterat 23 kvinnliga tonsättare från nu och då«.
Kanske är det inte så underligt eller ens upprörande att den
historiska repertoaren domineras av män, då den klassiska
mansdominerade kanon har blivit så etablerad. Det är betydligt
enklare att framföra ett välkänt verk, än att ta chansen att framföra något mindre känt stycke som kanske saknar tillförlitligt
stämmaterial och som aldrig spelats in. Men efter att ha analyserat statistiken djupare fann KVAST att bland de framförda
verken skrivna efter 1950 var endast 6 procent komponerade av
kvinnliga tonsättare och 7 procent om man tittade på levande
tonsättare. Den statistiken måste anses orimlig. Som organisationen uttryckte det: »På landets konsertscener för orkestermusik pågår alltså ett musikaliskt samtal där kvinnorna i stort sett
inte finns med.« Tebogo Monnakgotla, styrelsemedlem i
KVAST, argumenterade även för att det är en fråga om demokrati: »Svenska skattepengar används för att finansiera konserthusens repertoar och då borde den också grundas i något slags
demokratisk ordning.«
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Ett problem som hör systemet till är att det finns många
inblandade i repertoarvalet – orkesterchefer, dirigenter, solister
och agenter. Ofta kommer internationella gäster med repertoarkrav som passar deras konsertsäsong i övrigt, och vad en liten
organisation önskar beträffande könsbalansen i repertoarvalet
kan vara svårt att tillmötesgå. Det var därför en strategisk tanke
hos KVAST att börja opinionsbildningen från toppen med
orkester- och konserthuscheferna där en stor del av makten sitter. Rehnqvist formulerade det drastiskt i artikeln »Beethoven,
de andra grabbarna och jag«: »Det fattas kvinnor i musiklivet.
Börja komponera eller bli chefer!« Säsongen 2008/09 hade
Stockholms Konserthus inga kvinnliga tonsättare på programmet, men konserthuschefen Stefan Forsberg deltog i diskussionen och insåg att KVAST hade rätt. Sedan dess har situationen
förbättrats betydligt och Konserthuset fick 2017 mottaga Guldkvasten med följande motivering:
Guldkvasten går till Konserthuset Stockholm som öppnat
huset och Kungliga Filharmonikernas repertoar för kvinnliga tonsättare från både förr och nu. En stor och respekterad svensk institution statuerar ett lysande exempel
såväl nationellt som internationellt och skänker glädje och
inspiration åt såväl publik som tonsättare och musiker.
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k ast och taromirs tid

Her music requires one to discard preconceptions of what constitutes Western art music … a music simultaneously radically new
and very old … my first encounter left me numbed for days.
– Guy Rickards (1999)
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Trots det stora genombrottet med Davids nimm komponerade
Rehnqvist flera mer traditionella instrumentalverk under
80-talet och början av 90-talet som blev mycket framgångsrika,
bland andra Kast och Taromirs tid, verk som utvecklade hennes
hantverksskicklighet och visade att hon inte var en one-hit-wonder-tonsättare.
Kast för stråkorkester (1986) utgör ett slags fortsättning på
Stråk. Som så många andra titlar är också denna mångtydig.
Texturen består av snabba skiftningar mellan olika tempi och
uttryck, men trots det är verket betydligt enklare i strukturen
än Stråk och här finns tydliga rytmiska och melodiska gester
som lekfullt kastas mellan olika instrumentgrupper: violinerna
får ofta utgöra kontrast till de låga instrumenten. I en verkkommentar skriver Rehnqvist: »De första två tonerna; en mycket
kort, mycket stark ton följd av en lång, väldigt svag, gav mig
titeln. Jag såg för mitt inre hur musikerna på första tonen sköt
iväg stråkarna med sådan kraft och fart, att de flög rakt ut i
publiken …«. De två violinisterna sitter mitt emot varandra för
att stereoeffekter ska uppstå när de accentuerade tonerna bollas
fram och tillbaka. Det finns glissandoavsnitt som påminner om
generationskamraten Anders Hillborgs Celestial mechanics som
skrevs något år senare och hårt ansatta toner i lågt register som
får ensemblen att låta som en synthesizer.
Året därpå kom Taromirs tid för flöjt, klarinett och tretton
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stråkar, vars titel den då treåriga Kristin kom på. Efter att Rehnqvist beskrev stycket frågade Kristin sin mamma: »Ska det
stycket heta Taromirs tid?« och titeln var ett faktum. Ingen
visste vad det betydde eller var Kristin hade fått det ifrån. Det är
ett stycke långt ifrån Kasts rytmiska intensitet men har vissa
likheter med hur Rehnqvist experimenterar med klangen i de
låga stråkar som dominerar klangbilden. Både cello- och violainstrumenten är rejält nedstämda (en ren kvart och en liten ters),
något som inte bara utökar registret i stämmorna utan även
skapar en helt ny mörk och tung klang. Attackerna finns kvar,
men tempot i den första av de två delarna är långsamt och
stycket flyter fram som en lavaström – ett slags processionsmusik i slow motion – medan den andra delen är något rörligare men
med ett lika dominerande basregister. Rehnqvist beskrev själv
stycket i sin verkkommentar som »en myt eller saga, om att leva
i en annan tid, i ett annat, långsamt tempo. Det, som man kan
uppleva ibland i drömmen, eller när man har ett litet, litet barn.
I denna värld spinner fiolerna trådar, drillande över de låga
instrumentens upprepande formler.« Taromirs tid har också
använts i koreografen Ben Wrights balett The Ghost Spot för
Skånes Dansteaters föreställning »Between Silence and Stillness« 2010. Trots styckets långsamma grundpuls är dansen
intensiv och dramatisk.
Jämfört med Davids nimm, som använder en modernistisk
processform där uttrycket hela tiden ökar tills den totala urladdningen kommer – det Susan McClary skulle kalla en manligt
målorienterad form – är både Taromirs tid och Kast helt annorlunda i strukturen. Det finns visserligen mer intensiva avsnitt,
men de har inte formats genom ett kontinuerligt intensifierande
arbete, snarare genom kontraster. Det skulle komma fler verk
med liknande uppbyggnad, framför allt Lamento.
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De här verken blev viktiga för Rehnqvists utveckling, då hon
kunde fokusera på instrumentalmusik med bara vaga utommusikaliska referenser. Det finns heller inga direkta folkmusikaliska
citat eller allusioner – bara motiviska fragment, några toner här
och där – så hon kunde undvika att bli betraktad som en uteslutande folkmusikalisk tonsättare. Dessa stycken gjorde även
Rehnqvist mer förberedd för ett stort beställningsuppdrag som
skulle komma 1999, att som hustonsättare skriva ett stycke per
år under en fyraårsperiod för Skotska Kammarorkestern (the
Scottish Chamber Orchestra) i Edinburgh samtidigt som den
brittiska tonsättaren Sally Beamish engagerades av Svenska
Kammarorkestern i Örebro. Verken skulle sedan framföras av
båda ensemblerna. Samarbetet kom till av en slump, skivbolaget
BIS hade redan bestämt att spela in verk av Beamish och ensemblerna upptäckte att det var mer ekonomiskt fördelaktigt att
beställa från två tonsättare och att dela på beställningsarvodena.
De fyra verken som tillkom var klarinettkonserten On a Distant
Shore, Arktis Arktis!, Requiem aeternam och När jorden sjunger
vilka kommer att diskuteras senare.

källor och vidare läsning:
Kast analyseras i Gerd Schönfelders och
Hans Åstrands Contemporary Swedish
music through the telescopic sight: nine
analytical studies of key works by Hilding
Rosenberg, Sven-Erik Bäck, Ingvar
Lidholm, Jan Carlstedt, Lars-Gunnar
Bodin, Eskil Hemberg, Daniel Börtz,
Anders Eliasson and Karin Rehnqvist
(Bromma: Ed. Reimers, 1993).
Citatet från Bosse Johansson finns här:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.asp
x?programid=103&artikel=6429397

Recensionerna nämnda i texten är Kjell
Perder, »Rituellt och vackert
orkesterverk utan åthävor«, Dagen,
1994-02-23 (samma dag skrev han
också en fin introduktion till
Rehnqvists musik, »Rösten av en
kvinnas röst«) och Jan Kask,
»Utmanande och hörvärt«, Svenska
Dagbladet, 1995-12-12; mottot
kommer från Guy Rickards,
»Rehnqvist: Sun Song. When you but
walk on the grounds. Timpanum Songs

feministiska över- och undertoner
– Herding Calls«, Grammophone
Magazine, September 1999, s. 86.
Karin Rehnqvists recensioner av
McClary är »Musik – en fysisk
konstart: Karin Rehnqvist läser högt
ur Susan McClarys Feminine
endings«, Evterpe, nr 2 1993 och
»Kvinnliga tonsättare: En fråga om
trovärdighet«, Nutida Musik, nr 3
1993, s. 26–27.
Det finns flera artiklar där Rehnqvist
kommenterar de feministiska
impulserna: Jenny Leonardz, »Men ni
vill väl inte bli spelade bara för att ni
är kvinnor, får vi ofta ut höra«, SvD,
2009-03-09; Göran Persson,
»Rehnqvists råa värme«, M – Magasinet för klassisk musik, nr 1 1994;
»Beethoven, de andra grabbarna och
jag – kvinnliga tonsättare i en
mansvärld«, i Makt att tolka
verkligheten, red. Kerstin Brunnberg
(Stockholm: Forskningsrådsnämnden,
1992), s. 46–49; Guido Zeccola, »Jag
är inte sofistikerad …«, Gränslöst, nr 3
1996, s. 16–18. I radioprogrammet
»Att humla« från 2007 intervjuas
Rehnqvist av Birgitta Tollan om de
feministiska aspekterna av komponerandet, http://sverigesradio.se/sida/
avsnitt/786934?programid=4886
Den mest omfattande studien av
Rehnvist ur ett feministiskt perspektiv
är Rebecca Seemans avhandling
Feminist Musical Aesthetic in the Choral
Music of Karin Rehnqvist (University of
Iowa, 2002); Margaret Myers har
skrivit om mottagandet av Rehnqvists
musik, »Karin Rehnqvist and her
reception,« i Frau Musica (nova):
Komponieren heute, Martina Homma,
red. (Sinzig: Studio Verlag, 2000),
s. 49–61.

Susan McClarys Feminine Endings:
Music, Gender, and Sexuality (University of Minnesota Press) finns i två
upplagor, 1991 och 2002. McClary
skrev en uppföljande text med
anledning av bokens tjugoårsjubileum, »Feminine Endings at
Twenty«, Trans, nr 15, 2011, Dossier:
música y estudios sobre las mujeres,
Special issue: Music and women’s
studies.http://www.sibetrans.com/
trans/public/docs/trans_15_02_
McClary.pdf
I samband med Bosse Johanssons
pensionering gav Per-Åke Byström en
antologi, Bosse och hans flickkörsvärld:
om Bo Johansson och Adolf Fredriks
flickkör: Ett försök till förklaring av en
legendarisk körledar- och musikfostrargärning, 2010 (eget förlag). Rehnqvists minnesord över Johansson finns
här: http://bo-choir.se/minnesordkungl-musikaliska-akademien/.
Lars Collin skrev en artikel om
KVAST, »Kvast samlar kvinnorna«,
Svenska Dagbladet, 2010-03-02 och
organisationens hemsida har en hel
del information, http://kvast.org.

fonogram:
Kast. Österbottens kammarorkester,
Juha Kangas, dirigent. PSCD 85.
Lamento – Rytmen av en röst. Kungl.
Filharmonikerna, Göran W. Nilson,
dirigent. Phono Suecia PSCD 85.
Taromirs tid. Österbottens kammarorkester, Juha Kangas, dirigent. Phono
Suecia PSCD 85.
Triumf att finnas till. La Cappella,
dirigent Karin Eklundh. Caprice CAP
21641, Intim Musik IMCD 110.

115

Med och för barn

Jag rör mig kring frågor som – hur kan man behålla sitt lugn när
livet rycker i en? Är det möjligt? I det stora allvaret söker jag närheten till skrattet. Det är frågor jag känner igen som trebarnsmor, det
gäller att hitta en roll mellan vardag och mystik. Med en potta i ena
handen, skall jag var djupsinnig tonsättare med den andra! – Karin
Rehnqvist

E

n stor skillnad mellan Rehnqvists skapande och de
akademiska feministiska diskurserna är hennes betoning av mammarollen: »Jag är alltså kompositör. Men
jag är mamma också«, som hon uttryckte det i sitt sommarprogram. Det korta pianostycket Dans (1984), som hon skrev när
Kristin var nyfödd, bygger på »världen när man har ett litet
barn«. Stycket har enkla och lättuppfattade, om än dissonanta,
böljande accelererande och ritarderande rytmiska strukturer
med stort omfång – detta utan att stryka lyssnaren medhårs,
som man kanske skulle förvänta sig i ett verk med den inspirationskällan. Musikforskaren Bo Wallner beskrev verket som ett
mellanting mellan Boulez och folkvisa. Rehnqvist berättade att
hon först efter att stycket blev klart förstod hur verk och liv
hängde ihop. Det var frågan om en »mycket liten värld med
många detaljer som växlar hela tiden, smärta och närhet, en
oerhörd sårbarhet. Och jag har fått gensvar på just det stycket av
andra kvinnor, som spontant kände igen sig utan att veta vad jag
hade tänkt och känt när jag skrev det!«
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Hon har också tonsatt dikter av barnen, till exempel sonen
Johans dikt, som i sin helhet lyder: »Om man har en vän är man
glad för den om det är en apa eller människa«. I början av partituret till Apa-låten står det: »text: Johan Rehnqvist 3 år, musik:
Karin Rehnqvist 33 år«. Många av sångerna är tvåstämmiga
med ett enkelt tonspråk, men har ofta en viss rytmisk komplexitet, ibland med växlande taktarter, som i Som solen – också den
med text av Johan – vilken alternerar mellan 2, 3, 4 och 5 slag i
takten. Texten lyder: »Du är som solen mamma för du är varm
och skön och solen ska bestämma inte vinden och snön.«
Och hon får inspiration från andra barn än sina egna. Hon
besvarade frågan vilket som är hennes favoritinstrument med
»barnröster« och för just barnröster har hon komponerat en
mängd verk, från korta enstämmiga stycken till Ljus av ljus för
diskantkör och symfoniorkester. För ett projekt vid Musikklasserna i Nacka, där alla tre barnen gick efter att familjen flyttat
till Lillängen 1998, lät hon mellanstadiebarn skriva dikter och
tonsatte några av dem, bland annat »Livet är ett tjolahejsan,
men det bästa är nog kärleken« av den tolvåriga Sofia Blom, en
dikt som blev en ofta framförd kanon. Bosse Johansson förklarade i en intervju med Johan Henrik Nilson att Rehnqvist är
unik i sammanhanget: »Satsningen på barn- och ungdomskultur är bedrövlig i vårt land«, och han jämförde med Finland, där
de främsta kompositörerna av musik för barn och ungdomar
uppmärksammas på ett helt annat sätt. »Det finns inte tillräckligt med svensk profan musik för barnkörer till att fylla en konsert. Med undantag för Karin Rehnqvist och Jan-Åke Hillerud
är nästan inga kompositörer intresserade.«
Att vara frilanstonsättare med tre barn och mestadels arbeta
hemma skapar en arbetssituation där man ständigt måste vara
beredd på avbrott i arbetet. Även om barnen gick i förskola, var

Paus från musikfestival. Paddeltur
med sonen Olle utanför Viitasaari.
Foto: Hans Persson.
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de ju sjuka ibland och måste stanna hemma. Men Rehnqvist
lärde sig att komponera i vardagssysslorna utan notpapper, som
under bilturerna med familjen då radion inte fick vara på eftersom det störde hennes arbete. Det finns ett stycke som direkt
handlar om livspusslet, om än skrivet långt efter att barnen flyttat hemifrån, nämligen vaggvisan Sleep now (2015) till vilken
musiken kom först och därefter dikten, som tonsättarkollegan
Sally Beamish skrev direkt för stycket:
Sleep now
the sun is gone
Sleep now
the night is here
Sleep now
today is done.
Sleep now
the birds are quiet
and so must you be –
here is the night
Dark trees sway
to a gentle lullaby –
here is the night
Today is done
and tomorrow will be full of light.
But first you must sleep.
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Stycket börjar stilla med hemitoniskt pentatoniska fraser (d.v.s. i
en femtonig skala utan halvtonsteg), men blir mer agiterat.
Viskningar kommer från de tre musikerna – sopran, basflöjt
(eller altflöjt) och kontrabas – som får välja bland fraserna, eller
hitta på egna för att de ska passa deras egna liv:
Mustn’t forget to call mum
Have to book the tickets for the match
Have to collect that prescription
Shit, shit
Where are the keys?
What to buy for dad’s birthday?
Where did I put the tickets?
Mustn’t forget to call Susan
Have to fetch the shoes tomorrow
Must pay the gas bill
Have to wash have to wash
Did I call mum?
Feed the cat feed the fish
Check the bin
Have to book the tickets for the match
Did I feed the cat?
Det är frågor och tankar som de flesta föräldrar kan relatera till,
men som få konstnärer och knappast någon konstmusiktonsättare har uppmärksammat i sina verk. I Richard Strauss självbiografiska Sinfonia Domestica finns det visserligen en dramatisk
episod där hans lille son protesterar mot kvällsbadet, men eftersom verket saknar text skulle det lika gärna kunna handla om
Valhallas förstörelse.
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Musiken för en barnpublik är inte nödvändigtvis mer lättlyssnad
än ett stycke som Sleep now. Det gäller speciellt inte i det första
av Rehnqvists två musikdramatiska verk för barn, Sötskolan
(1999), medan hennes andra, När jorden sjunger (2004), är betydligt mer lättillgängligt.
När jorden sjunger, med undertiteln »Saga för skådespelerska,
orkester och publik«, utgår från den antika sagan om guden
Apollon och nymfen Dafne, där Dafne förvandlas till ett träd
för att undkomma Apollon. Ovidius version är grym och handlar om jägaren och bytet i fabelform – ett ungt lamm flyr vargen
– och historien har också senare tolkats i termer av Apollon som
en sexualförbrytare. I librettisten Kerstin Perskis version blir
nymfen istället en nyfiken hjort som borrar ner sig i jorden och
förvandlas till ett träd av rädsla för en pojke som bara vill klappa
henne. Hon tror sedan att hans harpa är en såg och blir rädd,
men när hon hör honom spela den vackraste melodi hon någonsin hört – Rehnqvists harpmelodi påminner om Greensleeves –
förvandlas hon till en människa. Mot slutet kommer sensmoralen i form av en allsång med publiken: »Det hjärtat är fullt av
kan bara hjärtat rå på. Om man inte törs fråga får man våga
ändå.«
Historien i Perskis version handlar alltså om att våga visa
känslor och om konstens kraft i samhället. Det blev ett av Rehnqvists mest sedda verk: runt 25 000 barn såg det under sammanlagt 60 skolföreställningar, då inte mindre än åtta svenska
orkestrar och Skotska kammarorkestern svarade för framföranden vid skilda tillfällen. Verket har en skir och transparent
instrumentering och en melankolisk underton som påminner
något om Allan Petterssons lyriska stil. Det finns också i en rent
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instrumental version, hälften så lång som originalets dryga
halvtimme. Där framgår också tydligt verkets filmmusikaliska
egenskaper (mer om det senare).
Sötskolan är ett betydligt längre och sceniskt mer komplicerat
verk i tre akter, och med en mångfasetterad handling om att
våga möta mörkret. Där får elvaåriga Bella av sin mamma veta
att mamman ska gifta om sig och att Bella måste bli söt inför
bröllopet. Hon revolterar och försvinner in i en annan värld, likt
en Alice i Underlandet. Hon möter den jämnåriga flickan Den
Fula som berättar om den hemska världen de befinner sig i. Den
styrs av Den Fulas mor, den 500-åriga vampyren Mammalia och
hennes assistent Thorko som lär flickorna som kommit dit hur
man blir söt och snäll. Men Mammalias verkliga syfte är att
hålla sig ung genom att konsumera unga söta flickors blod. I en
tidig scen ligger hon i ett blodfyllt badkar. Den Fula motstår
försköningen för att slippa dö som sin syster: »Alla utom fula jag
blir vampyrens söndagsbad!« Bella inser att hon måste därifrån.
Så småningom lyckas de båda flickorna fly tillbaka till Bellas
flickrum – och vampyren dör då hon inte fått färskt blod.
Det finns andra likheter med Alice i Underlandet: operan har
en komplex, mångtydig och raffinerad handling som ger en
mängd infallsvinklar för klassdiskussioner för de barn på mellanstadiet som verket skrevs för. Librettot bygger på två historier, en myt och en som är baserad på historiska händelser:
Den sumeriska kärleks- och krigsgudinnan Inanna beger sig till
underjorden för att möta sin syster Ereshkigal, men hålls kvar
där och tvingas till uppoffringar för att få komma tillbaka. Den
andra historien utgår från den ungerska grevinnan Elizabeth
Báthory (1560–1614), som mördade kvinnor och sades ha badat i
deras blod för att hålla sig ung. Lägg därtill teman från nutidens
mediekultur, eller som Rehnqvist uttryckte det: »Sötskolan
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handlar om barns utsatthet inför omgivningens eviga snällhetskrav och utseendefixering. Om modet att vara ful och anarkistisk. Om styrka och kraft. Om rätten att få vara både ful och
söt.« Det gäller förstås flickorna, men även Grevinnan/Vampyren är ett offer för skönhetsdyrkan: »En stjärna som aldrig
slocknar vill greven ha! Inte en fet finnig kärring som glufsar
kochlad!« och Grevinnan beklagar sig senare: »Hjälp mig så att
min greve aldrig mer lämnar mig!«
Alla mellanstadiebarn i Växjö fick se Sötskolan och journalisten Anneli Wirdenäs intervjuade barn och lärare som hade sett
den timslånga föreställningen och skrev en stor uppsats som
visar hur komplicerat mottagandet var. För många var det det
första mötet med opera, så det är inte speciellt förvånande med
negativa kommentarer som: »Att dom sjunger är det sämsta med
opera« (vilket också är uppsatsens titel). Inte heller var det förvånande att de sceniska effekterna inte motsvarade dem som
finns i Hollywoodfilmer eller att de otäcka avsnitten – undertiteln är »en operarysare« – inte uppfattades som speciellt skrämmande. Men för flera barn, speciellt fjärdeklassarna, var verket
relevant och blev en verklig rysare. Många kom från familjer där
föräldrarna hade genomgått skilsmässor och kunde identifiera
sig med Bella, och de kände igen grupptrycket att klä sig rätt och
se bra ut i skolan. Komplexiteten var något som Perski eftersträvade – verket skulle inte vara för pedagogiskt; barn har ett rikt
fantasiliv och måste tas på allvar. Flera barn verkade också
intuitivt ha förstått att Den Fula och Grevinnan var karikatyrer
av Bella och mamman och att Thorko kunde ha varit en mardrömsliknande version av den blivande styvpappan.
Med en så komplicerad historia blev både för- och efterarbetet viktigt. Som en lärare uttryckte det i Wirdenäs uppsats: »Ja,
jag tyckte faktiskt den var lite svår att förstå. Jag tror att barnen
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förstod mer än vi vuxna. Det förstod jag när vi satt i en ring i
klassrummet efteråt och talade om operan.«
Rehnqvist får ut mycket av den lilla ensemblen bestående av
flöjt, klarinett/basklarinett, trombon, harpa, violin, viola och
cello, två sopraner, en mezzosopran, en baryton eller en skådespelare i rollen som Thorko. Speciellt de låga blåsarna ger tyngd
och dramatik. Musiken är inte direkt trallvänlig som i klassiska
barnoperor som Gian Carlo Menottis Amahl and the Night Visitors eller Engelbert Humperdincks Hans och Greta, men trots
den modernistiska ansatsen finns det avsnitt som är musikaliskt
lättillgängliga. Det finns flera komiska sånger som när Grevinnan och Bella, efter att Bella blivit smickrad av all uppmärksamhet, framför den burleska »fläskduetten« i valstakt med komiska
effekter på kinesisk tempelgong. Den börjar med att Grevinnan
beklagar sig över att Den Fula äter för mycket och vad som då
händer: »Vi sväller … växer … flyter ut … blir dumma …«. Sedan
kommer refrängen: »Fläskkorvar!, Fläsksvansar, fläskgardiner!
Fläskkrinoliner! Fläskpraliner!«, där publiken medverkar och
efter Bellas och Grevinnans sista »fläsk-« fyller i »korv«.
Historien tar ganska snabbt en morbid vändning när flickorna
spelar bowling med de döda kranierna från Grevinnans tidigare
offer. När Den Fula håller upp ett av kranierna utbrister hon:
»Lillasyster Ella! Hon rullar bäst.« Sedan sjunger hon sin
»Stinkaria«, också den med valsackompanjemang: »Känn hur
jag stinker! Råttsvett! Rutten fisk! Hundbajs med grönmögelsås!
Mitt snor är svart, mina fisar lila! Mina tänder luktar gammalt
dass!«
Perski är inte bara librettist utan även dramaturg och har
mycket gedigna musikkunskaper – hon spelade violin och lyssnade mycket på opera som barn. Hon har skrivit libretton även
till andra tonsättare, bland annat till Hans Gefors i operorna
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Vargen kommer och Notorious. Samarbetet med Perski passade
därför Rehnqvist: »Kerstin har en känsla för vad som kan
sjungas. Hennes sätt att arbeta med ljud är viktigt, det är ju inte
bara vad som sägs utan hur det ligger i munnen, bra vokaler,
ordlekar, som jag tycker väldigt mycket om, lite drastiskt. Vi
passar ihop på det viset.« Rehnqvist uppskattade sättet texten
arbetar med språkliga ljud som Thorkos rullande »r« och
upprepade konsonanter, till exempel när han berättar att han
»lär upp världens vackraste kvinna … självaste grrrrrevinnan
Mammmmmalia! Gift med självaste grrrreven från Papppppalonien!«
Perski förklarade stilen i texten genom att påpeka att om den
»ska kunna sjungas måste det finnas en förhöjd känsla. Det
måste vara på allvar, större än livet. Det ska handla om liv och
död. Jag ville att operan skulle bli komisk, kittlande men samtidigt på riktigt.«
Sötskolan sattes bara upp en gång i Sverige, men flera uppsättningar har följt som alla fått fina recensioner. Dels har den gjorts
en gång i Norge, dels i Tyskland vid Mannheimer Nationaltheater 2004 och Staatstheater Braunschweig 2007 med titeln Die
Schönheitsfalle och vid Junge Oper Hannover 2012 med titeln
Hübsch hässlich. Den norska uppsättningen gjordes av Teaterhuset AvantGarden i Trondheim 2009. I den uppsättningen framträdde Den Fula i helsvart goth-klädsel och gav en ytterligare
dimension på upproret mot de vuxna: det behöver inte bara
handla om kroppsfixering, utan också om hur barn kan söka sin
identitet genom klädval och livsstilar.
Men just kroppsfixeringen är något som Rehnqvist tagit på
allvar under lång tid. Två sånger ur samlingen Här är jag. Var är
du?, som består sex sånger för flickkör och congas till texter
skrivna av ungdomar, ger en komisk men bitande kritik av utse-
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endefixeringen i media. Hörru Vecko-Revyn börjar med att en av
körmedlemmarna reciterar ovetenskapliga råd citerade ur VeckoRevyn: »Döda inte kärleken med choklad – Ät lakrits. Bästa sättet: parbanta. Smalare lår: ät alger. Vill Du också ha en sexig
häck? – Ta en kalldusch.« Sen börjar sången: »Hörru VeckoRevyn om jag bara vägde fyrtionio kilo …«, rytmiskt intensiv
utan angiven tonhöjd, med congas-ackompanjemang. Och Stora
kroppsvalsen börjar »Stora fötter. Hjulbent. Breda höfter. Stor
rumpa.« De sångerna är det närmaste Rehnqvist kommer ett
tydligt girl power-uttryck. Men hon visar att man kan sträva
efter egenmakt och styrka på andra, mer andliga sätt, som i de
två stora verk med barn/ungdomsröster som ska tas upp i det
följande.

vishetens lov och ljus av ljus

När Rehnqvist fick beställningen till luciakonserten i Berwaldhallen på det som skulle bli Vishetens lov, frågade hon sig först,
»Vad är Lucia?«
Jo, en av de mörkaste dagarna på året (enligt den gamla
julianska kalendern hade det skett en förskjutning så att
man trodde att den faktiskt var den längsta) kommer Lucia
med ljus och hopp. Och, ännu vackrare, det är barnen som
kommer med ljuset och hoppet. Alltså måste de vuxna, här
representerade av Radiokören, tala om mörkret och allvaret, och på så vis lyfta fram barnens ljus än mer.
Hon tillade: »Att komponera något för Radiokören till detta
tillfälle har därför varit mycket engagerande, och förstås, en stor

127

128

utmaning. Traditioner är inte att leka med!« Hon hittade texten
»Ur Vishetens lov« i Ordspråksboken: »Från evighet är jag
insatt, från begynnelsen, ända från jordens urtidsdagar. Innan
djupen var till, blev jag född, innan källor ännu fanns, fyllda med
vatten. Förrän bergens grund var lagd, förrän höjderna fanns,
blev jag född.« Det färdiga verket har ytterligare tre satser till
texter av Stig Dagerman och Werner Aspenström: »Mätarlarven«, »En broder mer« och »Ej blir det natt«. Den sistnämnda
dikten skrev Aspenström till minnet av sin mor som gick bort
just på luciadagen 1945, och en månad efter luciakonserten, i
januari 1997, gick han själv bort. Aspenström hade funnits i
Rehnqvist medvetande länge. Redan under åren på musiklärarlinjen tonsatte hon den aforistiska dikten »Mannen och flugan«
för mezzosopran och piano.
Rehnqvists tjugo minuter långa verk inleder den traditionella
luciakonserten med sånger som Luciasången och Gläns över sjö och
strand. Mellan varje sats ställer de två barnrösterna frågor i form
av korta recitativ som relaterar till den efterföljande körsatsen:
»Vem tänder solen?«, »Vem tänder mörkret?«, »Vad är kärlek?«,
»Vem är fattig?«, »Vem är jag?«, »Varför måste man sova om
natten?«, »Varför måste man dö, och vart kommer man då?«
Efter den dramatiska höjdpunkten i »En broder mer« har barnens frågor hittat hem till de vuxna i kören som upprepar dem.
Frågorna är alltså inte pedagogiskt välmenande, utan har djupt
filosofiskt liv och återigen visar Rehnqvist att hon tar barn på
största allvar och anser dem kapabla att hantera stora existentiella problem.
Ljus av ljus (2003) för barnkör och symfoniorkester har likheter med Vishetens lov i texternas allvar, men här är det den ljusa
barnkörsklangen och inte den professionella blandade kören
som anger stämningen. Den sista satsens text kommer även den

med och för barn

från Ordspråksboken: »Hör, visheten ropar, / Och förståndet
höjer sin röst. / Människor, jag ropar till er: / Lär klokhet, ni
okunniga, / Och ni dåraktiga, förvärva förstånd.« Verket tillägnades Anna Lindh som mördades under arbetet med stycket.
Även om de aldrig träffades kände Rehnqvist samhörighet med
henne: de var lika gamla och båda hade framgångsrikt tagit sig
in i mansvärlden. Verket är dock ingen sorgesång, tvärtom:
genom att sjunga om ljuset blir verket en besvärjelse av mörkret,
speciellt genom Adolf Fredriks flickkör som inger hopp över
orkesterns kontrasterande och komplimenterande klanger.
De tre satserna med typiska Rehnqvistska karaktärsbeskrivningar – »ljust skimrande«, »mörkt suggestivt« och »ljust
intensivt« – anknyter till hennes återkommande dualism. I det
här stycket utnyttjar hon också tekniker som tidigare funnits i
enklare sånger för flickkör: kanon och enkel tvåstämmighet.
Men i kombination med en stor orkester blir effekten ändå komplex. Programsättningen vid Sverige-premiären i Stockholm var
intressant (verket hade uruppförts i Paris, som del av Radio
Frances festival Présences): Ljus av ljus inledde konserten följd av
Wilhelm Stenhammars Två sentimentala romanser för violin och
orkester och avslutades med Allan Petterssons Symfoni nr 12 »De
döda på torget«, ett 50-minuter långt och tungt protestverk till
text av Pablo Neruda. Två till innehållet allvarliga men mycket
olika verk inramade de lyriska romanserna.
källor och vidare läsning:
Anneli Wirdenäs uppsats om Sötskolan,
»›Att dom sjunger är det sämsta med
opera‹: rapport om en opera för
mellanstadiet«, publicerades av
Centrum för kulturforskning, Växjö

universitet, 2000; intervjun med Bosse
Johansson är Johan Henrik Nilson,
»Uppmärksammad flickkör«, Musik,
december 1996, s. 62.
Ljus av ljus diskuteras i Pedro M.
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Santos, »The Interaction Choir–
Orchestra in Ljus av ljus by Karin
Rehnqvist«, i Choral Singing: Histories
and Practices, Ursula Geisler, Karin
Johansson, red. (Newcastle upon
Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014).
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fonogram:
Dans. CAP 2021, Deborah Richards,
piano. Frau Musica 002.

Hörrö veckorevyn. Adolf Fredriks
flickkör, Bo Johansson, dir. Swedish
Society SCD 1135.
Ljus av ljus. Adolf Fredriks flickkör,
Sveriges Radios symfoniorkester,
Manfred Honeck, dir. Sterling
Modern CD3002-2.
Stora kroppsvalsen. Adolf Fredriks
flickkör, Bo Johansson, dir. Swedish
Society SCD 1135.

Tre projekt

1960-talet var ett turbulent decennium. Det sägs att folk låg inlindade i filtar på Musikmuseets golv och åt korv och befann sig mitt i en
»happening.« Allting tycktes plötsligt både möjligt och troligt – eller
är det kanske bara en av många fyrtitalistmyter? Men idag skulle vi
behöva få lite mer av happening-känsla här och nu. Människor har
ett ökande behov av närvaro i upplevelsen. Det är därför som publiken
alltmer söker sig till teater och dans. – Karin Rehnqvist (»Kvinnligt,
manligt, mänskligt«)

R

ehnqvist har troligen samarbetat och skapat projekt med andra konstnärer i större utsträckning än
någon annan svensk tonsättare. Det är naturligtvis
ingenting ovanligt att en tonsättare och en koreograf eller librettist samarbetar i ett sceniskt verk, men Rehnqvist har satt det
i system under hela karriären. Det intima samarbetet med en
lång rad kolleger är snarare regel än undantag och gäller inte
bara musikdramatiken. Det gäller som vi redan sett flera exempel på individuella musiker, ensembler, författare, tonsättare och
koreografer på såväl amatör- som professionell nivå – till exempel Skrin och föreställningarna med Stans Kör. Ett av skälen är
att hon som tonsättare på heltid behövt den stimulans som samarbeten ger. Även om hon inte var entusiastisk över ABBA 1982,
tänker hon ändå som en rockmusiker där en konsert eller ett
album ska fungera som en helhet. Bland hennes projekt finns
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Klockrent för Gotlands alla kyrkklockor och två tidigare verk
med rötter i 60-talets avantgardekultur: ett tidigt samarbete
med konstnären Lenny Clarhäll, Hetluft, och ett senare, Passionsspel, till text av Staffan Olzon.
Puksånger – lockrop utgjorde grunden för föreställningen Hetluft (1992), där sju stycken tre meter höga T-formade skulpturer
av konstnären Lenny Clarhäll, eller »tecken« som han kallade
dem, dominerade scenen. Lisbeth Hagerman stod för koreografin och för ljussättningen stod Musikteatergruppen Oktobers
kända ljusmästare Figge Holmberg. Rehnqvist kompletterade
verket med tre nyskrivna stycken, Dådra för trombon och slagverk, Strömmar för bascimbalom och Andrum där hela ensemblen – två sångerskor, trombon och två slagverkare – deltog.
En bascimbalom är ett specialbyggt stränginstrument som
slagverkaren Jonny Axelsson designade och byggde tillsammans
med den tyske tonsättaren och instrumentbyggaren Volker
Staub. Instrumentet har likheter med det östeuropeiska folkinstrumentet cimbalom genom konstruktion och spelsätt, att med
klubbor slå på strängarna i det cittra- eller dulcimerliknande
instrumentet. Men strängarnas stämning är helt annorlunda.
En cimbalom är stämd som ett piano medan Axelssons bascimbalom har olika stora intervall i skilda register. Genom att
anslå strängen på övertonsnoderna kan man skapa fascinerande
klangspektra. Det är alltså inget instrument för traditionella
melodier utan för klangexperiment. Strömmar låter improvisatoriskt med en klang som påminner om ett ostämt piano, och
det utgick också från en improvisation när Axelsson demonstrerade instrumentet.
Senare skulle Rehnqvist använda ett besläktat instrument,
kantele, i två verk för den finska virtuosen Ritva Koistinen.
Först kom Interludes (2000), tre meditativa – John Cage-lika –
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mestadels tvåstämmiga stycken, olika något annat Rehnqvist
komponerat, och 2014 skrev hon All Those Strings! för kantele
och den amerikanska stråkkvartetten Kronoskvartetten.
Dådra, med undertiteln »En sprängd koral«, har knappast
några koralliknande egenskaper. Den består av en ceremoniell
trombonmelodi i vida intervall, ofta med imiterande ekotoner
som undan för undan får ett allt mer intensivt ackompanjemang
i slagverksstämman – Rehnqvist betraktade slagverksstämman
som ett förstorat trumset.
Andrum påbörjades 1991–92 då hon dels vistades i Bukoba i
Tanzania för att hälsa på goda vänner, dels fått ett uppdrag på
Stadsteatern i Stockholm, där hon jobbade med stycket Häxorna
för uppsättningen av Macbeth i regi av Ralf Långbacka. De två
erfarenheterna befruktade varandra: »Upplevelsen av en andlighet som genomsyrar kulturen i Tanzania grep mig djupt. Kristendomen ställd i ljuset mot andra religioner i Afrika gav helt
nya perspektiv. Jesus, häxorna, vem var farlig och hur är man
farlig idag? Konsten, måste inte den vara farlig och utmanande?
Någonstans i spänningsfältet mellan mystik, myt, andlighet,
kristendom och vardagsbestyr funderar jag och ställer frågor
om livet.« Hon mindes en kyrkomusikerskola i Tanzania där
den kulturella blandningen var inspirerande: en sammankomst
började med en timmes dans till traditionella trummor, följd av
kvällsandakt och med en psalm som avslutning.
I det arton minuter långa verket klättrade sångerskorna
iklädda harlekinkläder designade av Clarhäll upp i tecknen –
som stod på scenen som stora svampar – och sjöng. Verket
påminner om Puksånger med folkmusikinspirerade sångstämmor och slagverk, och som i en lek med titeln hörs ljudliga andningar. Texten är dock religiös och kommer till största delen
från Matteusevangeliet: »Jag var hungrig och ni gav mig inget
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att äta.« Rehnqvist såg texten som en möjlighet till ett politiskt
och konstnärligt ställningstagande:
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Det måste ha funnits mycket ilska inom honom när han
sa: »Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, törstig
och ni gav mig inget att dricka …« Vad händer om Jesus
får röst genom två sångerskor som i en och samma fras
snabbt växlar mellan det milda sorgsna och ilskan? Som
ger honom kropp genom förstorade ljudliga andningar
och svaga gnyenden?
Blake förekommer även i detta stycke: »Ty allt som lever är
heligt« har tonsatts på ett burleskt sätt, som en komisk operafinal med den grälla klangen av pekinggongar. I verket finns det
ett kort avbrott när en av slagverkarna knackar och trombonisten med hög röst svarar »jag kommer!« – ett internt skämt som
härrör från komponerandet av stycket. Rehnqvist var djupt inne
i arbetet med en bandspelare då ett av barnen knackade på och
berättade att maten var klar. När hon senare lyssnade på inspelningen hon gjort påmindes hon om avbrottet som fick bli ett
avbrott i själva stycket. Det påminner lyssnaren om att det finns
en verklighet bortom konstverket.
Föreställningen gick på turné i regi av Riksteatern och fick
blandade recensioner. Camilla Lundberg tyckte i Expressen att
verket till och med överträffade Puksånger: »Med Andrum har
hon byggt vidare från sina puksånger utan att mura in sig i den
postmoderna folklorenisch som hade kunnat bli följden. Andrum är, trots att kvinnoduon och pukorna här utökats med ännu
en slagverkare och en trombonist, ett mer koncentrerat och
därmed ännu bättre verk.« Freddie Johansson var mer kritisk i
sin recension i Skaraborgs Allehanda: »Jaha och sen då? Vad ville
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den här musiken annat än att vara anorlunda [sic]? Vad gestaltade den mer än sina egna fragment?«

passionsspel

Även om Rehnqvist inte växte upp i 60-talets konstnärliga klimat – Nybro var för litet och traditionellt för det – finns det
flera influenser från 60-talets avantgarde i hennes skapande.
Och hon påverkades i större utsträckning än sina generationskamrater som snarare intresserade sig för franska akustiska
teorier. Ropade någon?, happeningstycket på Hötorget – och dess
systerstycke Quem chama? / Vem ropar? med till stora delar
samma musikaliska material men som framförs inomhus – är
kanske de tydligaste exemplen, men attityden genomsyrar
många andra verk och projekt. Influenserna kom från flera håll:
fluxusrörelsen, dadaismen och inte minst Staffan Olzon. Den
sistnämndes TILT, till exempel, skrevs redan 1962 som teaterpjäs och uppfördes på flera experimentteatrar. Han var viktig
för avantgardet på 1960-talet och grundade tillsammans med
Pi Lind Pistolteatern, en scen för experimentell performancekonst. Han och hustrun Lisbeth Hagerman hade också bott
granne med familjen Rehnqvist på deras första adress på Styrmansgatan.
Under 60-talet uppstod i Sverige även en konstnärlig riktning
med benämningen text-ljudkonst. Tonsättaren Sten Hanson
(1936–2013), som var en viktig representant för rörelsen, beskrev
genren i »Text-sound-art – a presentation of five of the pioneers
working at Fylkingen from 1963 until today«. Den ska
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1. vara ett intermedium mellan litteratur och musik;
2. exploatera språkets betydelsebärande orala element, dvs
den kommunikation som ligger i själva språkljuden, tonfallen, uttryckssättet;
3. medge flera samtidigt pågående inte nödvändigtvis
parallella förlopp;
4. föreligga i form av ett band avsett i första hand för
radio- och grammofon-medierna, alltså inga manuskript
eller partitur.
Med undantag från den sista punkten gäller beskrivningen
många av Rehnqvists vokala verk, även de mer traditionella.
Hon har visat en barnslig förtjusning i att prova nya uttryckssätt
och experimentera, även om de inte legat i tiden vid det aktuella
tillfället. Men hon skapade ett verk i enlighet med alla fyra
delarna av text-ljudkonstens inofficiella manifest, det radiofoniska stycket Passionsspel (som fyra sporter) (1999) till Olzons
libretto som han skrev direkt för henne. Han hade jobbat länge
vid Sveriges Radio och hade idéer om hur det färdiga verket
skulle utformas. I texten finns två parallella berättelser som
varieras genom de fyra satserna »Bordtennis«, »Rugby«, »Boxning« och »Schack«. Ensemblen består av stråkorkester, solister
och manskör, och på inspelningen finns en mängd ljudeffekter
som den brunstiga kronhjorten i inledningen och den tickande
klockan i schacksatsen. Sporterna bestämmer formen: fraser
som bollas fram och tillbaka i bordtennissatsen, i rugbysatsen
tar sångarna fraser från varandra, i boxningssatsen är stavelserna
korta och attackerande, och schacksatsen har långa pauser.
Verket var en beställning från Sveriges Radios musikdramatiska grupp, en anrik organisation som i sin tidigare form beställt
legendariska verk som Sven-Erik Bäcks Tranfjädrarna, Lars-Erik
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Larssons Förklädd Gud och Nils-Aslak Valkeapääs fågelsymfoni
Goase Dušše. Rehnqvists verk var ett av de sista som producerades eftersom gruppen lades ned i början av 2000. Det har likheter med Rehnqvists tidigare Olzon-stycke TILT genom dess
absurda språkbruk och ickelinjära syntax. Verket handlar om en
kvinna i ett gult hus och Arthur Fitzgerald, mer än så är svårt att
säga. Fraser som »Den här då? Jag tar den!« upprepas likt »Jag
vet inte om jag berättade om när jag var i Calais?« i TILT.
Arthur Fitzgerald är en viktig gestalt för Olzon som skapade
radiopjäsen »Arthur Fitzgerald i Paris« 1965 och som så sent
som 2014 kom ut med romanen Om Arthur Fitzgerald. Hans
besatthet har grunden i en verklig händelse. I sin ungdom skulle
Olzon jobba som assistent åt en amerikansk gästprofessor med
just det namnet, och han föreställde sig en elegant man likt F.
Scott Fitzgerald, författaren till Den store Gatsby, ett verk han
läst som barn. Men Arthur visade sig vara en småväxt, något
korpulent man, helt annorlunda än Olzons föreställning. Sedan
dess har namnet Arthur Fitzgerald för Olzon förknippats med
kollisionen mellan ens föreställningar och verkligheten.
Och Passionsspel känns overkligt: det finns ingen riktigt klar
handling utan verket kan nästan ses som en dadaistisk dikt. För
Olzon är kärleken fragmentarisk och det är därmed logiskt att
använda ett ologiskt uttryckssätt för att beskriva den. Den inre
och yttre föreställningsvärlden där de två huvudpersonerna
försöker reda ut sitt förhållande leder ingenstans och stycket
avslutas med att den kvinnliga rösten nyktert konstaterar: »Han
har ringt några gånger sen dess, men vi har aldrig träffats
igen.«
Mellan varje sats finns ett mellanspel för stråkorkester som på
ett intressant sätt anknyter till hennes tidigaste verk Stråk och
Kast, framför allt beträffande klangen, men med ett mer lågmält
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och mindre rytmiskt intensivt uttryck mellan de vokala utbrotten.
Det skulle ta hela elva år att slutföra Passionsspel och den främsta anledningen till detta var att det hände så mycket tekniskt
under de åren. Under den tid som förflutit sedan Rehnqvist
senast arbetat i Elektronmusikstudion (EMS) hade tekniken
förändrats från analog teknik till digital, från flerkanalbandspelare till datorredigering.
Verket nominerades till Prix Italia – det italienska radio- och
TV-pris som omfattar flera olika kategorier – men vann inte.
Flera svenska kritiker tyckte att verket med sina 37 minuter var
för långt. Däremot skulle ett annat projekt för radio där Rehnqvist var en medskapare vinna Prix Italia i kategorin »Radio
Music – Composed Work« – Klockrent.

klockrent

Klockan är 11, lördagen den 8 juni 2013. Under de närmaste
tjugoen minuterna slår klockorna från 106 kyrkor över hela
Gotland. Det är inte en varning för krig eller pest, utan musikverket Klockrent – En mycket stor konsert. Bakom verket finns
förutom Karin Rehnqvist även Claes Holmgren, domkyrkoorganist på Gotland, och Owe Ronström, professor i etnologi
vid Uppsala universitet, Campus Gotland. Klockorna har spelats
in av frivilliga på smartmobiler, mixats enligt ett komplicerat
diagram som Rehnqvist skapat och direktsänds i radio. Valet av
datum är baserat på 40 års väderstatistik: den dag på året då det
blåser minst, detta för att undvika problem med störande vindsus i mikrofonerna.
Rehnqvist har själv beskrivit verket som tillhörande »avdel-
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ningen udda projekt«, men på många sätt är stycket inte alls
udda utan ett typiskt Rehnqvistskt verk både beträffande uttrycket och arbetsprocessen. Klockrent är på samma gång traditionellt och nyskapande – gamla instrument men utnyttjade
med nya metoder. Ljudmaterialet är rikt, med okonventionella
tonhöjder – det finns hela tjugo varianter av tonen a och sjutton
av tonen h – mikrointervall helt enkelt, som vi vet har tillhört
hennes tonspråk sedan 80-talet.
Kompositionsproblemet var dock något annorlunda än tidigare. Visserligen brukar hon skapa en unik form för varje nytt
stycke, men frågan här var mer elementär: hur skapar man
struktur ur totalt kaos och hur kontrollerar man kyrkklockornas
rytm som ju inte är några precisionsinstrument med en svårkontrollerad hängande kläpp som initierar klangen? Dessutom försvårades projektet av att det inte gick att genomföra en riktig
generalrepetition där alla klockorna ringde samtidigt. De
enskilda klockorna testades visserligen var för sig men helheten
uppenbarade sig inte förrän på konsertdagen. Ytterligare ett
osäkerhetsmoment var själva inspelningen, vilken utfördes av
frivilliga som också koordinerade klockarnas insatser.
Men slutresultatet blev bättre än vad någon hade vågat hoppas. Ljudkvaliteten blev över förväntan och bara upptagningen
från några få kyrkor misslyckades, trots de gigantiska tekniska
utmaningarna: Sveriges Radios tekniska insats var sammantaget
större än vid ett sommar-OS. Man behövde inte bara utveckla
telefonapparna, utan också införskaffa nya servrar och utveckla
teknik för att mixa de många ljudströmmarna.
Formen blev traditionellt tredelad: i början och slutet fasas de
olika klockklangerna in och ut ur ljudbilden vilket ger ett fascinerande klanglandskap som av en slump börjar med fågelsång, så
ett fåtal klockor som sedan byggs på med fler och fler. Mittsatsen
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Partituret till Klockrent – En mycket stor
konsert, där Gotlands alla kyrkklockor
klingade tillsammans. Verket belönades
med Prix Italia 2014.
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utgörs av ett klockspelssolo av Holmgren – en sats som utgår
från den enda bevarade folkliga koralen från Gotland, Ljus av
ljus, o morgonstjärna – och sedan återkommer klockorkestern,
inklusive ett avsnitt där man kan höra alla klockorna samtidigt
– en brusartad intensiv klangvägg. Till stor del skapades alltså
stycket vid mixerbordet.
Men verket var mer än bara en musikkomposition: genom
Owe Ronströms arbete blev det också ett forskningsprojekt och
ett tidsdokument. På inspelningen hörs förutom klockorna och
fågelsången även röster, fordon och vindbrus. Ronström hade
formulerat sociologiska forskningsfrågor kring projektet: »Hur
låter en ö? Hur låter Gotland?«. Med hjälp av kyrkklockor
skulle man utforska hur ett mycket stort rum låter; undersöka
hur stora, långa och hittills ohörda samklanger sprids över stora
ytor; utforska de sociala och kulturella villkoren och gränserna
för vad som kan uppfattas som »ett musikstycke«, »ett musikinstrument« och i förlängningen själva fenomenet »musik«.
Upplägget påminner återigen om ett happeningstycke från
60-talet, där målet var att utforska och ifrågasätta ramarna för
vad som är musik: Rehnqvists eget Hötorgsverk är ett bra sentida exempel, eller kanske något installationsverk från 80- eller
90-talet – som Staffan Mossenmarks Konsert för 24 glassbilar, där
glassbilarna samlades på Götaplatsen i Göteborg och var och en
osynkroniserat framförde den ökända Hemglass-melodin.
Den sociologiska aspekten är avgörande för hur man uppfattar Klockrent. Efter direktsändningen sammanfattade Rehnqvist
sina tankar i rapporten till Statens Musikverk som anslagit
medel till verket: »En sak är säker. När man nu hör en kyrkklocka lyssnar man på ett nytt sätt. Det gäller alla som var med,
men också alla som lyssnat på konserten. Det är faktiskt stort!«
Och Ronström tillade: »Ett stort antal personer på Gotland rap-
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porterar om samma sak: de lyssnar nu aktivt till kyrkklockor i
termer av musik. Det visar att en kognitiv förflyttning har ägt
rum för dessa personer, deras gräns för vad som kan uppfattas
som musik har delvis flyttats.« Det fanns också en kulturpolitisk
dimension. Världens befolkning koncentreras till ett begränsat
antal storstäder, där makten samlas samtidigt som andra delar
marginaliseras: »Med hjälp av kyrkklockors klang ville vi låta
Sverige, Europa och hela världen höra att också små och marginaliserade platser kan ha en stor och mäktig röst«.
Efteråt berättade flera på ön att de kunde höra några av kyrkklockorna utifrån samtidigt som de lyssnade på radio, vilket gav
en speciell känsla av simultan lokal och global närvaro. Andra
började gråta över »att ha kommit i nära och intensiv kontakt
med människor man aldrig tidigare mött; en upplevelse av förstärkt lokal eller regional identitet«. Det är ord som på ett fint
sätt beskriver Rehnqvists konstnärliga skapande och pedagogik:
musiken ska nå ut och gripa tag i människor.
Nästa kapitel diskuterar hur hon gör det rent tekniskt, genom
att gå djupare in i hennes kompositions- och undervisningsmetoder.
källor och vidare läsning:
Mer information om Klockrent: En
mycket stor konsert finns på projektets
hemsida: http://klockrent.ompom.se.
Om text-ljudkomposition skrev
Johannes Bergmark i »Text-sound-art
– a presentation of five of the pioneers
working at Fylkingen from 1963 until
today«, Ballongmagasinet / Helium, nr
3 2001 och Per F. Broman, »New
Music of Sweden,« i New Music of the
Nordic Countries, John White, red.

(Hillsdale, NY: Pendragon Press,
2002), s. 550–559. Se också Teddy
Hultberg, red. Fylkingen: Ny musik &
Intermediakonst (Stockholm:
Fylkingen Förlag, 1994).
De nämnda artiklarna är Camilla
Lundberg, »Lockrop och stön från
tre meters höjd«, Expressen, 1992-1021; Freddie Johansson, »Allkonst à la
Dada«, Skaraborgs Allehanda,
1994-11-09; »Kvinnligt, manligt,

tre projekt
mänskligt: samtal mellan två kvinnliga
tonsättare«, STIM tidningen, [Datum
saknas], s. 6–8.

fonogram:
Andrum. Viveca Axell-Hedén, Malin
Gjörup-Zetterström, sång, Helena
Gabrielsson, Jonny Axelsson,

slagverk, Ivo Nilsson, trombon. Frau
Musica 002.
Dådra. Jonny Axelsson, slagverk, Ivo
Nilsson, trombon. dBCD29, Frau
Musica 002.
Strömmar. Jonny Axelsson, bascimbalom. Phono Suecia PSCD 126.
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Åh, det är härligt, råhet gillar jag. Ibland tänker jag att jag har någon
djävla vrede som driver mig. Jag kan inte säga exakt vad det är jag
är förbannad på, men jag tror att det handlar om att komma ifrån
»den kritiska hållningen« som är en sak man får lära sig i den högre
musikutbildningen. Musikalisk frihet, det är att i mitt komponerande
utgå från vad jag vill, och inte från vad jag vill undvika, det vill säga
att komma ifrån en massa rädslor kring hur man bör och inte bör
komponera. Den kritiska hållningen finns där ändå, inne i musiken.
– Karin Rehnqvist (»Primitivt eller sofistikerat«)

I

en intervju 1996 berättade Rehnqvist om sin kompositionsmetod för Guido Zeccola: »Användning av melodi i
mina verk tror jag har mycket med rösterna att göra,
melodin blir alltid utgångspunkten. Däremot splittrar jag alltid
upp det akustiska materialet, du hör sällan långa linjer utan
oftast korta fraser. Jag utgår från en sorts urcell och dessa urceller blir kortare och kortare för varje komposition märker jag.
Sen jobbar jag vidare med kontraster och kontrapunkter och det
är det arbetet som på något sätt bestämmer över resultatet. Hos
mig finns det aldrig en förutbestämd form.«
Trots de korta fraserna låter inte hennes kompositioner upphackade eller fragmenterade, och det har till stor del att göra
med hur hon instrumenterar musiken, alltså kombinerar de olika
instrumenten. De små motiven befinner sig ofta i en större
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klang, ungefär som när man trycker ner högerpedalen på ett
piano, och därmed kan hon skapa längre klangskikt från de
korta fraserna. Parallellt med det tekniska arbetet med motiven
arbetar hon även med klangen och en grundstämning som
beskrivs med enkla adjektivkombinationer:
14 6

Ska musiken vara ljus och skimrande? Eller mörk och
kärv? Kanske ljus men kärv? Mörk och suggestiv?
Oftast tar detta lång tid att lyssna och känna in. Under
tiden vattnar jag många blommor, går långa promenader,
skriver ord, skriver noter, sjunger, spelar och äter mörk
choklad för att försöka ringa in detta Något. Jag lyssnar
inåt, men också utåt; ner i urberget, ut i universum.
På vägen dyker melodier och fraser upp som jag sysselsätter mig med ett slag, men som jag sedan ratar. Det gäller att ha tålamod att vänta ut den rätta idén. Den idé som
riktigt bränner till och känns så viktig, att jag vill ägna ett
halvår åt att utforska den. När den kommer, oftast oväntat
och på fel plats, känns det i kropp och sinne.
Jag tycker mig se djupt in i verkligheten. (Vid nästan
varje stycke jag skrivit kan jag minnas exakt var jag befann
mig och hur det kändes när idén dök upp; i duschen –
Kast, på väg hem från bussen – Solsången, i bilen – Livet är
ett tjolahejsan.)
Så har jag då en start, en konkret musikalisk idé, något
som engagerar, leder vidare. Ibland är det bara en kort
fras, ibland ett ackord eller kanske en lite längre melodi.
Det är ett embryo. (Rehnqvist intervjuad av Mikael Larsson i Kultur och kyrka.)
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Det är inte svårt att lista ut hur »ljus och skimrande« kan låta,
höga stråkklanger till exempel, men hur blir musiken »ljus men
kärv«? »Kärv« är ett adjektiv som återkommer många gånger i
hennes beskrivningar. Ofta används ordet i samband med stråkinstrument och den raspiga klang som kan frambringas med
hårt stråktryck. Samtidigt kan stråkinstrumenten framföra de
ljusaste klanger genom höga flöjtliknande flageolettoner. Beginning för pianotrio (2003), ytterligare en brittisk beställning men
inte från Skottland utan från BBC och Royal Philharmonic
Society, är ett av Rehnqvists mest kontrastrika stycken. Verket
illustrerar inte bara »ljus men kärv« utan också våldsam och
skärande genom de perkussiva klusterattackerna i pianot och de
dissonanta mikrointervallerna i stråkinstrumenten.
Processen är något annorlunda i vokalmusiken. De vokala
stämmorna omfattas inte på samma sätt av det motiviska arbetet
utan får utvecklas i längre melodier. Men även i kör kan Rehnqvist tänka instrumentalt: hon ser inte bara de individuella
stämmorna som melodiska linjer utan använder effekter – som
viskningar, hörbara in- och utandningar, glottisansatser – för att
förstärka uttrycket.

musik som skriver sig själv

Karin Rehnqvist har ofta hävdat att med ett riktigt förarbete
skriver stycket sig själv. Idén är det viktigaste. I en artikel publicerad i Artes 2001 beskriver hon hur idén förutom att vara stark
och brännande också ska vara
enkel och tydlig men rymma möjligheter till komplikation
och utveckling. Den ska vara lustfylld att handskas med,
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även om det är ett allvarligt stycke. Den måste ge maglust
till det musikaliska materialet. Något måste uppstå i luften,
i känslan, något jag inte förväntar mig.
Musiken måste, när jag väl satt igång den och arbetat
fram en bit, vridit och vänt på allt ett tag, så småningom
börja skriva sig själv. Får jag kämpa för varje ton, varje takt
är något fel. Det gäller för mig att lyssna in vart musiken
vill ta vägen. Inom sig rymmer den sin egen utveckling,
hur den vill och måste få gå vidare. Det tar tid att vänta ut,
pröva igen, misslyckas, men till sist blir det ofta tydligt.
Formen ska vara hel och »färdig« när stycket är slut. Jag
är en formsträng person, tycker om konsekvens i materialet. Detta ger mig frihet och fantasi på andra plan.
Notbilden. Jag tycker jag ser på notbilden om den ser
levande ut eller om något fattas. Noterna ska helst vara
sköna att handskas med, någorlunda bekväma att skriva,
även om de är tusan så många och har miljoner små accenter, prickar, bågar och annat på sig som kan bli fel.
Här visar hon att hon betraktar sig själv som en mycket traditionell tonsättare, inte principiellt annorlunda än Beethoven, speciellt genom betoningen av logiken i materialets utveckling. Men
vad betyder det att stycket skriver sig självt, uttrycket kan ju inte
tas bokstavligt? Det är frågan om subjektiva principer som gör
att verket hänger ihop: utgångspunkten för stycket fungerar
som ett fundament där Rehnqvist formar och utvecklar det så
att det känns logiskt för hennes stilistiska uttryck. Utvecklingen
av motiven måste korrespondera med grunduttrycket. Hon
måste vara selektiv, annars blir helheten för spretig.
Formutvecklingen måste alltså kännas organisk, något som
hon testar med rösten och sitt mycket skarpa musikaliska gehör.
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Den vokala förankringen är troligen skälet till att Rehnqvists
satser inte är överdrivet långa – det finns inget 60-minuters
ensatsigt stycke à la Allan Pettersson, till exempel. Längre verk
åstadkommer hon genom att kombinera kortare satser, ofta inte
längre än tio minuter. Ibland gör utvecklingen av materialet att
hon måste gå tillbaka och ändra början, något som hände i Stråk.
Just det stycket bygger på kortare avsnitt av olika längd som
utvecklas och logiskt förbinds med nästa del så att skarvarna inte
framträder så tydligt. När hon hade kommit till slutet, märkte
hon att hon utvecklats så mycket som tonsättare under det år
arbetet tagit att hon var tvungen att skriva om inledningen –
den stilistiska logiken fanns inte längre. Men när hon väl visste
vad hon skulle göra med materialet som i Davids nimm – upprepa
det och undan för undan höja tonhöjden – tog det bara tre
veckor att färdigställa verket.
Rehnqvist berättade i en intervju med Mikael Strömberg
1990 att hon gör musiken synlig: »Jag hittar inte på när jag komponerar. Tonsättaren är ett aktivt filter, musiken rinner genom
filtret och får temperament.« Med det menar hon att hon lyssnar
av världen och blottlägger de musikverk som redan finns. Det är
en fin metafor för hur det logiska konstverket på något egendomligt sätt alltid har existerat, ungefär som när en skulptör kan
hävda att den färdiga statyn hela tiden existerat inuti marmorblocket.
Men borde inte en professionell tonsättare kunna skapa musik
från vilket material som helst? Måste det kännas »brännande«? I
TV-programmet »Spelhålan« 1990 visade Rehnqvist att hon har
den förmågan. Programserien hade som tradition att de inbjudna
tonsättarna fick skriva ett kort stycke för orkestern baserat på
toner som gästerna fick fram genom att kasta pil på ett stort notsystem. Även om musiken saknade Rehnqvists stilistiska signum
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blev det korta fragmentet en välklingande signaturmelodi och
skulle säkert ha kunnat utvecklas till ett helt stycke. Frågan är
snarare om materialet hade varit tillräckligt stimulerande för att
hon med bibehållen energi och glädje skulle ha orkat åstadkomma
ett tillfredsställande stycke. Som hon uttryckte det i TV-programmet »Några minuter med Karin Rehnqvist«: »Att få tusen
idéer om dan är ingen konst.« Det svåra är att genomföra ett
stycke och, framför allt, att avsluta det.
Under årens lopp har hon utvecklat ett arbetssätt där skapandet inte bara sker vid skrivbordet eller klaviaturen, utan som
passar livet som förälder – hon har ju till och med kunnat komponera i bilen. I motsats till de flesta andra tonsättare var hon
sen att använda datorn som kompositionshjälpmedel – det var
inte förrän runt 2010 hon började använda datorprogrammet
Sibelius för att notera musiken. Även idag komponerar hon mest
för hand, med blyertspenna på papper, i alla fall till en början.
Som hon uttryckte det det för Marcus Boldemann: »Jag tänker
bäst med pennan i hand och suddar lika mycket som jag skriver.
Att spara tid är inget värde i sig. Att komponera handlar om att
mogna.«
Ofta skriver hon sedan in halvfärdiga partier i datorn och
testar hur det låter, eftersom alla notskrivningsprogram idag har
en playback-funktion – även om det låter omusikaliskt. Hon
skriver sedan ut vad hon har gjort och kompletterar och utökar
partituret för hand. Fördelen med att använda ett notationsprogram är inte bara att även ett komplicerat partitur enkelt går att
spela upp; det är också enkelt att lägga till takter var som helst i
partituret och att generera enskilda instrumentstämmor. Att
notera på dator är därför något som förlagen numera kräver då
de ekonomiska marginalerna är små och det inte finns medel för
stämskrivare när verket väl är klart.
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Under de tidiga stadierna av ett orkesterverk använder hon
particell – ett förenklat sätt att notera med fem notsystem (istället för de mer än 20 system som en full symfoniorkester kräver),
med de viktigaste idéerna och med inskrivna instrumentförslag.
Artikulationen är speciellt viktig för Rehnqvist, som vi vet.
Ett stycke som Davids nimm skulle ju inte utmärka sig om det
inte vore för attackerna som kommer på slutet av varje ton.
Arbetet med att precisera artikulationen är ingenting som sparas till sist utan finns med redan från början. Det är sällan en
melodisk fras finns angiven utan anvisningar i Rehnqvists
musik: det är aldrig frågan om »sjung melodin«, utan snarare:
»sjung melodin på det här sättet«. Hon använder ofta kommentarer som »Senza vibrato sempre«, genomgående utan vibrato,
som i När korpen vitnar eller Andrum, eller som »turned inwards,
sad« i andrasopranstämman i Davids nimm.
Den instrumenterade klangen blir viktig för Rehnqvist eftersom hennes harmonik ofta är baserad på statiskt liggande ackord, inspirerade av folkmusikens borduntoner. Ett tydligt exempel är klarinettkonserten On a Distant Shore (2002) där bordunen
g ligger konstant i de låga stråkarna genom hela första satsen. I
de resterande fyra satserna växlar bordunerna både tonhöjd och
register, men någonstans finns det en bordun.
Eftersom interaktionen med musiker är så viktig, och ofta
med samma återkommande musiker, har Karin Rehnqvist varit
mindre intresserad av elektronmusik. Det finns bara några få
elektronmusikstycken, Musik från vårt klimat och Råkar. Det är
också frågan om personlig läggning. När de på Musikhögskolan
fick lära sig att programmera den införskaffade Synclavier-synthesizern, fann hon arbetet alltför mekaniskt och omusikaliskt.
Däremot skaffade hon en DX7:a – Yamahas revolutionerande
digitala synthesizer från 1980-talet – för att testa sin musik. Men
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hon använde bara två ljud, »mellow horn« och »trumpet«, som
är neutrala. Med de ljuden fick hon en idé om hur en utdragen
klang kunde låta, vilket inte är möjligt på samma sätt på ett piano.
Dessutom har hon använt en gammal 4-kanalsbandspelare där
hon sjöng och spelade stämmor för att få en idé om helheten,
men också detaljer som artikulation och dynamik.
Under en övergående period dominerade tekniken och notskrivningsprogrammen diskussionerna tonsättare emellan vilket Rehnqvist beklagade sig över. Men situationen skulle förbättras: »Här tycker jag dock att något har börjat ta fart igen,
när nu den första fascinationen har lagt sig något och sladdarna
kommit på plats. Att tala om musik kräver ett språk, både offentligt och privat. Det språket måste hållas igång och utvecklas.«
Hon uppskattar den energi och det uttryck som uppstår när
en musiker försöker överträffa sig själv och framföra de ofta
mycket svårspelade/svårsjungna stämmorna. Susanne Rosenberg har berättat att Rehnqvist tidigt i karriären frågade om
hennes röstomfång, om hon kunde sjunga vissa mycket höga och
låga toner. Svaret blev ofta: »det kanske går om jag anstränger
mig«. Det färdiga partituret gick sedan ett steg vidare med både
lägre och högre toner än vad som Rosenberg trodde var möjligt.
Resultatet blev för interpreten en utmaning som gjorde uttrycket mer intressant.
Yrket som tonsättare är ekonomiskt utsatt. Av Rehnqvists
generationskamrater i kompositionsklassen är det bara Anders
Hillborg och Anders Nilsson som arbetat som tonsättare på heltid, medan andra har kompletterat sin försörjning på andra sätt,
genom undervisning till exempel, som Jan Sandström. Rehnqvist
har klarat försörjningen genom tillfälliga arbetsstipendier,
beställningsarvoden och andra stipendier fram tills anställningen
vid KMH gav en säker och regelbunden inkomst.
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Listan på stipendier och utmärkelser är lång, till exempel:
Landstingets kulturpris i Kalmar län (1984), Nybro Lions Clubs
kulturstipendium (1984), Nybro kommuns kulturstipiendium
(1990), Alfvénpriset (2007), Konstnärsnämndens femåriga konstnärsbidrag (1992), Läkerols kulturpris (1996), lilla Christ Johnson-priset (1997) för Solsången, Expressens pris Spelmannen
(1997), Stockholms stads hederspris (1999), Nybro Lions Clubs
kulturpris (2000), Atterbergpriset (2001), Litteris et Artibus
(2002), Konstnärsnämndens tioåriga arbetsstipendium (2002),
Rosenbergpriset (2006), stipendier från Kungl. Musikaliska akademien och Kulturrådet, Medaljen för tonkonstens främjande
(2012), Grammis för CD:n Live – 2013 års bästa klassiska album,
Prix Italia (2014), Gannevikstipendiet (2015), Bo Wallner-priset
(2015), hedersdoktor vid Birmingham City University (2015) och
Musikförläggarnas hederspris (2017).
Trots mängden av stipendier och utmärkelser blir hon barnsligt glad varje gång. Det är uppmuntrande och visar att någon
lyssnar.
Men tonsättaryrket är inte bara ekonomiskt utan även känslomässigt utsatt. Att jobba på ett orkesterstycke under kanske ett
år och sedan få det repeterat under högst ett par timmar för ett
eller två framföranden, som ibland spelas in och möjligen sänds
i radio, skapar en extrem stressnivå. Rehnqvist har parerat det
genom nära, återkommande samarbeten med lojala musiker som
framför verken flera gånger, genom de många sambeställningar
hon fått från orkestrar och ensembler, och genom de pedagogiska projekt hon genomfört för barn. Arbetet med att undervisa både vid tillfälliga verkstäder och på KMH blev en stimulans både ekonomiskt och konstnärligt.
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Cecilia Rydinger Alin, Karin Rehnqvist
och Myrra Malmberg på Grammisgalan
2014. Foto: Karin Törnblom / IBL / TT.

musik med och av ungdomar

När Rehnqvist fick förordnandet som professor i komposition
vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2009 hade hon inte
arbetat som kompositionslärare, i alla fall inte i traditionell
mening genom att ge regelbundna privatlektioner och seminarier för studenter som planerar att bli professionella tonsättare.
Men hon hade en bakgrund som skulle visa sig mycket – eller
kanske till och med än mer – användbar: hon hade genomfört en
mängd projekt med barn och ungdomar. Genom dessa projekt
hade hon lärt sig att skapa helhetsupplevelser med grundläggande kompositionsundervisning som ledde till färdiga kompositioner och en konsert. Idén om kompositionsprojektet skulle
bli helt central för hennes pedagogik.
Ett projekt hade blivit speciellt omtalat. Fjorton musiklinjestudenter vid Hvitfeldska gymnasiet och Sigrid Rudebecks
gymnasium i Göteborg fick under tre månader 1995 arbeta
tillsammans med Rehnqvist och var och en komponera ett kort
verk för Göteborgssymfonikerna. I handledningshäftet »Unga
människor – ny musik« beskrev hon sin filosofi: »Jag bestämde
mig för att gå rakt på sak, att så snabbt som möjligt få dem att
komponera något, möta musikerna och få höra den musik de
skapat. Pang på. Direkt till det klingande!«
Istället för traditionell musikteori, som utgår från tonal
musik, fick eleverna kompositionsövningar från olika sorters
musik. Hon ville ge dem idéer till sitt eget skapande. »Framförallt ville jag att de under tre månader skulle få uppleva hur
otroligt svindlande det är att komponera. En stark upplevelse
räcker länge! Ibland hela livet.« Under den första lektionen skapade de en gruppkomposition på tavlan, bara några takter tills
notlinjerna var fyllda med tonhöjder, rytmer, artikulationer och
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dynamik. Genom att rita diagram analyserade de musik av bland
andra Bartók (Stråkkvartett nr 4) och Lidholm (Kontakion), och
under eftermiddagen kom en stråkkvintett och visade och förklarade instrumentens möjligheter och begränsningar. De testade också kollektivkompositionen på ensemblen och utforskade
möjligheter om hur man kunde variera materialet: hur låter det
om man spelar takterna i kanon eller om man spegelvänder dem
(stigande intervall blir fallande och vice versa)? Det var en metod
som inte låg så långt ifrån den hon hade fått arbeta med hos
Hans Eklund. Metoden var lekfull och ingenting ansågs vara
rätt eller fel. Till det nästföljande veckoslutsmötet, eller verkstaden som hon kallade det, skrev eleverna egna stycken, men formen blev kollektiv:
Vik ett papper i tre delar. Rita en enkel schematisk strukturskiss på en del, vik över, lämna till nästa som ritar på
mittendelen, viker över, lämnar till en tredje som ritar och
lämnar till en fjärde. Var och en har nu en formskiss. Gör
ett kort stycke, en till två minuter långt, för stråkkvintett
alternativt kvartett eller trio! Eleverna får med sig hem ett
exempel på hur partituret bör se ut: uppställning, klaver,
taktsiffror med mera.
Vid följande verkstäder kom ensemblen tillbaka och framförde
elevernas stycken, samt nya ensembler som introducerade andra
instrument, som blåskvintett, brass och slagverk. De gick också
på konserter tillsammans. Under den sjätte verkstaden framfördes slutarbetena.
Hon jämförde sin pedagogiska metod med yngste sonen Olles
skolundervisning. Redan i första klass fick han börja skriva uppsatser, utan att behöva oroa sig för grammatik och stavning,
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något som inte var fallet när hon gick i skolan, eller ens hennes
övriga barn. Rehnqvist anser att tidiga regler hämmar det personliga uttrycket. »Jag vill börja på lekfullt allvar, för att visa att
man kan vara hejdlös! Annars blir det så lätt alldeles för ordentligt.«
Göteborgsprojektet blev inte alldeles okontroversiellt. En viss
Göran Karlsson kritiserade det i en insändare: »Skulle detta
skattefinansierade jippo överhuvudtaget ägt rum, kunde man
åtminstone anlitat en Göteborgskompositör.« Men det var en
enstaka udda röst, projektet upprepades året därpå och liknande
projekt genomfördes flera gånger senare, bland annat med studenter vid Bolandsskolan i Uppsala, som fick skriva för brassensemblen Linnékvintetten 1996, och i Stockholm (för endast
unga tjejer) med ett verk som framfördes av Stockholms ungdomssymfoniorkester samt ett projekt på musikskolan på Åland.
I samtliga fall var eleverna musikkunniga, men i ett ytterligare
projekt arbetade hon med universitetsstudenter varav flera saknade en gedigen musikutbildning – Häxbrand (2007).

häxbr and

I projektet Häxbrand arbetade Rehnqvist med folksångerskan
Ulrika Bodén och musikern Patrik Källström i samverkan med
tre institutioner i Sundsvall – Mittuniversitetet, Länsmuseet
Murberget och Nordiska Kammarensemblen (där Källström var
både orkestermedlem och husarrangör). Lärarstudenter från
universitetet kom på musikaliska idéer som exempelvis »Häxans
flygartema« som översattes till noter och arrangerades av Källström. Skälet till att låta blivande lärare komponera var att väcka
deras musikintresse. För att konstmusiken och andra kulturytt-
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ringar ska kunna nå barnen i skolorna är lärarnas inställning till
kultur avgörande. Som Rehnqvist formulerade det: »Tanken är
att visa att komposition inte är en gudaingivelse utan ett hantverk, och att lärarna ska ta med sig arbetssättet till barnen.« Det
gavs okonventionella verkstäder, där köksredskap användes som
musikinstrument, men även den egna rösten och kroppen uppmärksammades.
Temat för produktionen var alltså häxor, men med en lokal
historisk förankring. Bodén hade som folkmusikkonsulent för
Musik i Västernorrland samlat på folkliga ramsor som tillsammans med autentiska arkivdokument utgjorde grunden för föreställningen. Studenternas verk Trollskott tillsammans med folkmusikarrangemang av Källström och Bodén samt Rehnqvists
bidrag När korpen vitnar, resulterade i en föreställning om häxprocesserna i länet under 1600-talet.
Det 25 minuter långa stycket När korpen vitnar i fyra satser
och tre mellanspel för folksångerska och tolv instrument inleds
med en ödesmättad introduktion med sopran och engelskt horn:
När korpen vitnar
när svanen svartnar
när gråsten flyter
locka mig.
I den andra satsen går Bodén upp på en låda med en vertikal
bjälke likt ett ännu inte tänt häxbål, håller ut armarna som om
hon skulle korsfästas och framför en sång med musikerna stående i en halvcirkel runt henne:
Jungfru Maria gick sig ut på en grönan löt
mötte hon där sin välsignade son så söt
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– Hvad lete I min välsignade mor?
– Jag letar min miöhumbla, ty min ko är blivin
mjölkstulin, modstulin, leverstulin, lungstulin,
hjärtstulin, blodstulin, magstulin,
och all illa farin.
Jesus och Maria mille mor ginge både om råd.
Vill vi bota henne båda två,
vill vi taga malt och salt
vill vi läta i hennes mun,
det skall bliva bot i samma stund.
I Guds Faders, Sons och Helig Andes
Den egendomliga ramsan om att försöka bota en ko med hjälp
av en humla samt malt och salt togs från trolldomsprocessernas
domstolsböcker 1669–74 från Ytterlännäs i Ångermanland, en
period som kommit att kallas »Det stora oväsendet«. 1674 ställdes här runt 100 personer inför rätta för häxeri och trolldom. 71
människor avrättades, 65 kvinnor – var femte kvinna i en av
socknarna – 2 män och 4 pojkar. I den medeltida Torsåkers
kyrka bara några kilometer från Undrom på andra sidan Ångermanälven fick de dömda efter en straffpredikan mottaga den
sista nattvarden. På avrättningsplatsen vid Häxberget 5 kilometer därifrån väntade två bödlar och stupstockar där de dömda
halshöggs och brändes på bål. I boken Häxorna har historikern
Alf Åberg beskrivit händelsen med följande ord: »Många svimmade på vägen av utmattning och dödsängslan och släpades av
sina anhöriga fram till bålberget. De avrättades nedanför berget
för att inte det myckna blodet från de döda skulle hindra veden
från att fatta eld. Föräldrar, äkta män och bröder hjälptes åt att
flytta de avrättades kroppar upp på bålet. Dessförinnan tog de

159

16 0

hand om de dödas kläder.« De brända kropparna dumpades
sedan i Kärringsviken i Lersjön.
Missväxt och svält hade fortgått under hela perioden för »Det
stora oväsendet« och var ett viktigt skäl till att en till synes
oskyldig ramsa om en modstulen ko kunde väcka misstankar om
trolldom: det kunde lätt uppstå rykten om häxeri om det hade
hänt något på gården som att en ko mjölkade dåligt. Svälten var
också ett skäl till att det var så enkelt att få vittnen att ställa upp
i rättegångarna. Förutom genom hot och tortyr fick prästerskapet med löften om mat även barn så unga som fyra år gamla att
vittna.
Satsen avslutas med att musikerna viskar textfragment som
»Jag stämmer dig, jag stämmer dig, jag bränner dig« medan
Bodén håller för öronen. Därefter följer en mild psalm med text
av J.-O. Wallin: »Pris vare du som låter Oss glada vakna opp.«
Det är en jublande text, säger Rehnqvist (i Kultur och kyrka),
»men om den sjungs av en kvinna, just dömd att bli bränd på bål
anklagad för att vara häxa, kan den knappast sjungas glädjefullt.
Måste den inte då istället sjungas sorgset, prövande och dröjande?« Psalmen följs av ett textfragment (»Genomborrat hjärta av
skräck skälvande av ångest«), som leder in i sista satsens dramatiska dikt av Rosa Taikon:
Jag hade en ond dröm
Jag stod framför havet
Plötsligt blev himlen svart
och solen brann upp
Jag hörde fåglar skria i skyn
och deras vingslag varskodde om
onda tider.
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Genom valet av den profetiska texten förbinder Rehnqvist
1600-talet med nutiden på ett smärtsamt sätt. Musiken som helhet är inte påträngande eller överdrivet emotionell, satsen om
den modstulna kon är till och med humoristisk, men uttrycket
under föreställningen blev slående i slutet av verket genom ljussättningen där orkestern satt i mörker och Bodén framförde
texten på en reciterande ton blandat med kulning. Hon stod
upphöjd, vitklädd framför en trävägg.
Häxbrand blev också ett pedagogiskt projekt för publiken.
Före skolföreställningarna fick barnen göra en rundvandring på
museet för att få se föremål från tiden för »Det stora oväsendet«,
bland annat en »bjära«, ett nystan som en häxa tänktes kunna ge
magisk kraft och som kunde användas för att stjäla mjölk från
grannarnas kor.
När korpen vitnar har ett systerstycke, Raven Chant (2012), en
»liten syster, kortare med liknande DNA«, som Rehnqvist
uttryckte det, för instrumentalensemble utan röst. Hon skrev
det för den amerikanska gruppen Either/Or. Grundstämningen
och materialet kommer från de instrumentala mellanspelen.
En likaledes profetisk text skriven 700 år tidigare som även
den kombineras med moderna texter finns i ett av Rehnqvists
mest kända verk, Solsången.
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Jag är mycket intresserad av vad det är att vara en människa,
en varelse utan kläder och utan moderna bekvämligheter, det
essentiella varandet. Det gör detsamma om poesin är gammal
eller ny. De gamla dikterna är ofta mycket moderna i sin rytm,
bra att sjunga, de är gjorda för att läsas högt, de är mycket
starka. – Karin Rehnqvist
Den musikaliska impulsen till Solsången (1994) var en enda ton,
på vilken stavelserna »so-len« reciterades. Hon skrämdes av
tanken först: det var för enkelt med bara en ton. Hon frågade sig
själv: om det bara är en ton idag, vad kommer det att bli om tio
år? Men det finns mycket man kan göra med en ton: rytmisera
den, byta oktav, ändra klangfärgen och så småningom expandera tonmaterialet, i det här fallet med ett kromatiskt skalmaterial. Och som vi redan har sett fanns det ingen anledning till
oro, musiken skulle inte förenklas ytterligare; det finns senare
verk med fler än en ton.
Arbetet inspirerades av den isländska medeltida dikten Sólarljó∂ i svensk översättning av Gunnar D. Hansson, från vilken en
stor del av texten kommer. Sven Ahlbäck hade använt delar av
texten i Stans Körs uppsättning »Himmel och helvete« och
Rehnqvist fann den redan då inspirerande genom sina arkaiska
men samtidigt tidlösa teman och ville använda den i ett större
verk. Dess mångfasetterade blandning av hedniska och kristna
influenser – här förekommer både Oden och den kristna guden
– hade även inspirerat andra konstnärer. August Strindberg, till
exempel, lät studenten Arkenholz i Spöksonaten recitera delar av
Solsången på två ställen i pjäsen.
Hela dikten består av tre delar som behandlar livet, döden
och livet efter döden, likt en fornnordisk Divina Commedia (som
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skrevs efter Sólarljó∂) och säkerligen inspirerad av Johannes
Uppenbarelse. De valda stroferna kommer från de andra och
tredje delarna av Sólarljó∂, som innehåller tidlösa spekulationer
om kraften i solen, men också mänsklighetens straff. Döden
själv beskrivs från den döende individens perspektiv i en sekvens
av sju mycket poetiska strofer som alla börjar med raden »Solen
såg jag«. Detta representerar den verkliga solen, men är samtidigt en symbol för mänskligt liv i denna världen och övergången
till döden. Det finns en intressant detalj i både originalet och
översättningen av dikten: som pronomen för solen används
»hon«, vilket anlägger ett feministiskt perspektiv på de verser
Rehnqvist valt.
Solen såg jag
där hon skalv på havet,
jag var rädd och rådlös;
i mitt bröst
var hjärtat sönderslitet.
Solen såg jag,
så hon strålade,
mäktig hon tycktes,
mäktig som aldrig förr.
Solen såg jag,
den sanna dagstjärnan,
sänkas i dånande djup
Solen såg jag,
så hon strålade,
allt mindre tycktes jag veta ….
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Den tredje delen av Sólarljó∂ handlar om en man som återvänder
efter döden, inspirerad av medeltida drömvisioner, för att varna
de levande. Stroferna börjar denna gång med »Män såg jag«:
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Män såg jag där
som från många
rövat gods och liv;
flockvis drog de bort,
bar på bördor av bly.
Rehnqvist kombinerade Sólarljó∂ med andra skrifter om solen,
religiösa texter från svenska psalmboken, populärvetenskapliga
texter om solen (»Solvinden är en ström av elektriskt laddade
partiklar, som kastas ut från solens yttre atmosfär, koronan, med
hastigheter på upp till 4–500 kilometer per sekund«) och sekulär
poesi. De vokala teknikerna kulning, tal och viskningar blandas
med sång. Verket är symfoniskt upplagt genom den tresatsiga
formindelningen, som i kombination med de två mikrofonförstärkta recitatörerna också ger verket en nästan operaliknande
dramatik. Det breda urvalet av texter har sammanställts för att
bilda en abstrakt berättelse från Solsången, via lekfulla barnkammarrim (»Jola, sola, ros och ranka«), som avbryts mycket effektivt av de dramatiska raderna av Sandro Key-Åberg:
Släck solen, jag vill mörkna
morellsvart vill jag
vila ut i natten
dröja här bland skuggorna
och låta natten tätna.
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Verket tillägnades Lena Willemark och Nordiska Kammarorkestern för invigningen 1994 av det nya länsmuseet i Västernorrland, Murberget. Museet har stora historiska samlingar och
ska verka för möten mellan kulturarvet och konsten. Valet av
texter speglar det uppdraget genom att kombinera det vetenskapliga och kulturhistoriska med det magiska.
Den tyske musikpublicisten Reinhard Oehlschlägel tyckte att
verket lät exotiskt efter att ha hört ett framförande vid ISCMfestivalen i Seoul 1997, även om källorna var folkloristiska och
tonspråket en »sen nyromantik«. »Ja, för europeiska öron är
musiken mer exotisk än verken av snart sagt alla koreaner i
ISCM-festivalens program, även om det naturligtvis handlar
om en tillbakablickande folklorism, en mycket sen nyromantik,
en form av återupplivad men ändå till sin form ny arkaism.«

professor vid kmh

2009, året efter framförandet av När korpen vitnar, fick Rehnqvist
tjänsten som professor i komposition vid Kungl. Musikhögskolan
i Stockholm i konkurrens med tio andra sökande, en tjänst hon
fortfarande innehar. Det är en professur med historisk tyngd med
bara sex företrädare: Lars-Erik Larsson följd av Karl-Birger
Blomdahl, Ingvar Lidholm, Gunnar Bucht, Sven-David Sandström och Pär Lindgren. Rehnqvist var den första kvinnan att
inneha en sådan tjänst, och till dags dato har ingen annan kvinna
fått en professur i komposition i Sverige. Men det finns två kvinnliga lektorer, Kim Hedås och Marie Samuelsson, båda vid KMH.
Efter att ha varit frilanstonsättare under hela sin karriär, blev
steget stort för Rehnqvist med inrutade tider för undervisning,
möten och projekt som skulle organiseras. Men hon var nu väl
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förberedd för de pedagogiska och konstnärliga utmaningarna.
Till skillnad från sina företrädare anställdes hon bara på halvtid,
vilket innebar mer tid för eget komponerande, men som huvudansvarig för kompositionsundervisningen fick hon ägna betydligt mer tid än halvtid åt arbetet, speciellt i början. Trots den
halva lönen var fördelarna betydande, som hon uttryckte det
2009: »I somras, när jag tillträdde min tjänst som professor, fick
jag min första månadslön, det är vanebildande!«
I början rörde hon om ordentligt: kompositionsutbildningen
hade stagnerat något under årens lopp och Rehnqvist kom in
som en frisk vind – och åkte med flera studenter till Birmingham
för ett konstnärligt utbyte redan första året. Det skulle bli många
fler utbyten. I det dagliga arbetet vid KMH var hon redan från
början aktiv och uppmuntrade sina studenter att anmäla sina
verk till tävlingar och ansöka om stipendier.
Kompositionsutbildningen ser idag helt annorlunda ut än när
Rehnqvist studerade. Den har blivit betydligt större med sammanlagt 35–40 studenter över alla kompositionsprogram – västerländsk konstmusik, jazz, filmmusik och elektronmusik.
Grundutbildningen på kandidatnivån är numera bara tre år, mot
fyra tidigare, och mastersutbildningen är endast två år – detta
att jämföra med den fyraåriga påbyggnadsutbildningen i kompositionsklassen på Rehnqvists tid. Det ger onekligen färre lektioner: en mastersstudent har åtta enskilda 90-minuterslektioner
per termin och därutöver undervisning i eletroakustisk komposition samt tillvalskurser som dirigering. Men utbildningen är
mer fokuserad och målinriktad nu – studenterna förväntas
kunna arbeta självständigt med egna kompositioner som för det
mesta kommer att framföras. Som vi vet förekom det projekt
under Rehnqvists tid som student, men inte i så stor utsträckning som nu. När hon komponerade Stråk visste hon till exempel
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inte om verket överhuvudtaget skulle bli uppfört. Utbildningen
idag påminner mycket om hur Rehnqvist själv lagt upp sina
kompositionsverkstäder för yngre elever.
Som huvudlärare i komposition ger hon individuella lektioner
endast till påbyggnadsstudenterna och organiserar kompositionsseminariet, som numera går under namnet Kompositionsforum. Hon har flera kolleger vid institutionen, är inte ensam
ansvarig och bestämmer inte allt, men hon har satt sin prägel på
utbildningen som nu är mer estetiskt öppen och mer inriktad på
samarbeten. Det finns en mängd återkommande kompositionsprojekt, dels mindre interna projekt enbart för kompositionsstudenterna eller samarbeten med andra institutioner vid KMH,
dels större projekt med andra institutioner och professionella
ensembler.
Precis som under kompositionsseminariets dagar från
1960-talet och framåt bjuder Rehnqvist in gäster, både från
KMH och krafter utifrån, till exempel tonsättare som har ett
framförande vid någon Stockholmsinstitution, som när Klas
Torstensson och Jesper Nordin kom för att berätta om sina verk,
eller när Hans Gefors föreläste om operadramaturgi. Men även
icke-komponister har besökt kompositionsstudenterna, som
inspelningsteknikern Marion Schwebel. Studenter och lärare
har också kunnat gå på repetitioner tillsammans, som när John
Adams opera Nixon in China hade premiär i Stockholm 2016.
Genrebreddningen har varit uttalad och uppmuntras av Rehnqvist, bland annat genom ett besök av en klassisk indisk ensemble.
Kompositionsutbildningen ägnar varje år tid åt vad de kallar
»Årets instrument«, som 2016–17 var harpa. De gästas av professionella musiker och studenter som demonstrerar instrumentet i fråga och framför studenternas musik.
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Professor Rehnqvist tillsammans med sin
student Andreas Zhibaj 2017.
Foto: Mira Åkerman.
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Studenterna fick också tillfälle att följa Kronoskvartetten när
den kom till Stockholm för att repetera och framföra Rehnqvists
The Riddle (2017), skrivet direkt för kvartetten och deras stora
beställningsprojekt »Fifty for the Future«. Det är ett stort projekt av pedagogisk musik för stråkkvartett av femtio tonsättare
från hela världen, 25 män och 25 kvinnor. Kronoskvartetten
uruppför varje stycke och gör notmaterial och inspelningar gratis tillgängliga.
I Voice Lab jobbar tonsättare och dirigentstudenterna med
att undersöka röstens alla uttrycksmöjligheter och studenterna
kan testa idéer och skisser. Alla sjunger, även kompositionsstudenterna.
Andra återkommande projekt är den årliga veckolånga ljudOljud-festivalen som organiseras av studenterna själva vid Institutionen för komposition, dirigering och musikteori. Musiken
framförs av skolans ensembler men även av gästensembler som
NEO och Norrbottens Storband. Merparten av musiken är
nyskriven av tonsättarstudenterna i västerländsk konstmusik
och jazz. Och sedan 2012 samarbetar tonsättare, librettister,
scenografer, kostymörer, regissörer, orkestermusiker, sångare
och dirigenter från olika konstnärliga högskolor i Stockholm
genom organisationen STHLM New Opera för att skapa och
producera kortoperor. Festivalen förekommer inte varje år, då
operaprojekt är särskilt komplicerade och tidskrävande.
Under åren har det blivit regelbundna samarbeten med professionella ensembler utanför KMH och i flera fall utanför
Stockholm: förutom ensemble recherche och NEO även Norrköpings Symfoniorkester, Blåsarsymfonikerna, Radiokören och
Musica Vitae. Efter att ha arbetat som frilans så många år har
Rehnqvist stor förståelse för hur musiklivet fungerar och har
kunnat arrangera konserter och etablera samarbetsprojekt med
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olika ensembler. En student påpekade att det nästan blev för
många projekt under utbildningen, men tillade att det kändes
tryggt att arbeta med någon med så stor erfarenhet och så
omfattande kontaktnät.
Genom de många projekten får studenterna under Rehnqvists
och hennes kollegers vägledning jobba som professionella tonsättare, med samma begränsningar och svårigheter men också
möjligheter: för projekt med stora professionella orkestrar som
Norrköpings Symfoniorkester blir det bara ett par repetitioner
och konsert – precis som för en professionell tonsättare – medan
andra projekt ger möjligheter att experimentera och testa nya
uttryck under en längre tid, som vid samarbetena med de mindre
ensemblerna. Ett år åkte sex studenter från KMH och sex från
Musikhögskolan i Dresden till Freiburg för att arbeta med
ensemble recherche. Projektet omfattade tre besök: två verkstäder där studenterna fick testa idéer och tredje gången blev det
repetition och konsert av studenternas egna verk.
Rehnqvist har också ökat intresset för att komponera för kör,
till en stor del beroende på att Fredrik Malmberg blev professor
i kördirigering 2010. Han hade stort intresse för ny musik och
för att samarbeta med kompositionsklassen.
Till invigningen av KMH:s nya byggnad 2017 fick Rehnqvist
en beställning på ett verk som framfördes vid den stora konserten. Stycket, Här är musiken!, är typiskt för Rehnqvist med element av happening och stilblandningar, men den visar också att
hennes estetik har penetrerat hela KMH:s kultur och blivit en
naturlig del av skolans verksamhet. Verket börjar i foajén där
åtta musiker, inklusive en kulande folksångerska, framför uppvärmningsövningar från balkongerna. Övningsrummen vändes
liksom ut och in och publiken fick en känsla för vad som försiggår utanför konsertsalen. Hela 350 studenter från alla institutio-
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ner vid KMH medverkade fortsättningsvis i det sexton minuter
långa stycket: körer sjöng, först i foajén: »Välkommen! Here is
the music. Tervetuloa! Ahlan bikum, tafaddalo«, och sedan
fortsatte verket i den nya Kungasalen med orkester och körer
medan publiken tog plats.
De studenter jag pratat med är eniga i sina omdömen om
Rehnqvist som lärare. Hon är oerhört inspirerande och bra på
att förstå dem. Hon lyssnar – tänker, och sedan försöker hon
hjälpa och förstå vad varje student har för mål med sitt komponerande. Det finns alltså inga färdiga kompositionsuppgifter
som hon ger till sina studenter. Hon betonar hur man kan jobba
fram en idé baserad på musikens känsla, om hur formen relaterar
till det känslomässiga och det estetiska. Och hon uppmuntrar
studenterna att lägga upp en plan för den egna utvecklingen och
att utforska sina egna stilar. Hon har även en förmåga att låta
diskussionen handla om både det konkreta och det teoretiska
genom att granska partituret och sjunga enskilda stämmor eller
spela helheten på piano. Hon betonar inte hur notbilden ser ut
tekniskt, utan går djupare in och diskuterar de andliga och
uttrycksmässiga aspekterna. För de flesta av studenterna handlar det inte så mycket om teknisk undervisning utan mer om ett
mentorskap där en äldre kollega vägleder en yngre, även om hon
också kan komma in på de små detaljerna i kompositionerna.
källor och vidare läsning:
Alf Åbergs Häxorna: de stora trolldomsprocesserna i Sverige 1668–1676
(Göteborg: Esselte Studium, 1989),
ger en god överblick över denna
mörka period i svensk historia.
Det finns flera intervjuartiklar där
Rehnqvist ger sin syn på kompone-

randet: Mikael Strömberg, »Jag är
inte rädd, jag är stark!«, Aftonbladet,
1990-04-04; Guido Zeccola, »Jag är
inte sofistikerad …«, Gränslöst, nr 3
1996, s. 16–18; »Femton konstnärer:
Fem frågor om kvalitet«, Artes, nr 1
2001, s. 102–05; Mikael Larsson, »I
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begynnelsen var klangen«, i Kultur och
kyrka: på väg mot en kulturteologi
(Stockholm: Verbum, 2008, s.
129–35); Göran Bergendahl, 33 Nya
Svenska Komponister (Stockholm:
Kungl. Musikaliska akademien, 2001);
Cecilia Aare, »Karin Rehnqvists
musik: Ett organiskt växande«,
Tonfallet, nr 1 1991; Zagorka Zivkovic,
»Primitivt eller sofistikerat: ett
möte«, Musik, oktober 1994, s. 15–19;
Marcus Boldemann,«Att komponera
handlar om att mogna«, DN,
2007-08-21.
Radio- och TV-programmen där hon
berättar om sin musik är många: Om
text: Musikmagasinet »Ord och bild
blir musik 2 – Karin Rehnqvist«,
manus och produktion: Birgitta
Tollan, http://sverigesradio.se/sida/
avsnitt/70917?programid=2960
»Musikspegeln«, intervju med Lars

Tilling, SVT1, 1996-09-09;
»Spelhålan«, SVT2, 1990-12-02;
»Några minuter med Karin
Rehnqvist«, intervju med Lars
Tilling, SVT2, 1990-12-09; »Sommar
med Karin Rehnqvist«, Sveriges
Radio P1, 1997-07-16.

fonogram:
Beginning. Kungsbacka pianotrio.
BIS-CD-1396.
On a Distant Shore. Martin Fröst,
klarinett, Svenska kammarorkestern,
Petter Sundkvist, dirigent. BISCD-1396, BIS-CD-2123.
Solsången. Lena Willemark, sång, Nina
Persson, Maria Garelöv-Thorsell,
recitation, Sundsvalls kammarorkester, Niklas Willén, dir. BIS-CD-966,
Intim Musik IMCD 037.
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Ja, i Davids nimm använde jag texten baklänges: ord som alltså inte
betyder någonting – det kändes skönt för musikens skull. Väljer man
en text som är bra och viktig gäller det verkligen att få fram den, men
då blir man också låst musikaliskt. – Karin Rehnqvist (»Nutida
musik i folklig tradition«, Nutida Musik, 1987/88)

I

rehnqvists produktion finns det få allmänna generiska
verktitlar, ingen »symfoni« eller »stråkkvartett« – det
närmaste man kan komma är Dans och Preludier. Det kan
också vara svårt att avgöra vad som är musikdramatik hos Rehnqvist, till skillnad från många andra tonsättare som varit noga
med att dra genregränser. Sötskolan är musikdramatik förstås,
men ett körstycke som TILT med undertiteln »Drama för kör«
komplicerar gränsdragningen framför allt när det framfördes
sceniskt av Stans Kör. Även Passionsspel kan räknas till de dramatiska verken eftersom det kan framföras sceniskt (vilket dock
aldrig har gjorts).
Rena instrumentalverk kan också bli dramatiska när de framförs sceniskt, medan andra är tänkta att fungera i ett dramatiskt
sammanhang. Anrop – Inrop – Utrop (1997) för kammarorkester,
till exempel, skrevs för att förnya konsertformen. Den första och
sista satsen ska inrama en konsert, medan »Inrop« ska framföras
direkt efter pausen. Den övriga musiken på programmet är inte
specificerad, så stycket skapar en dramatisk ram för en hel kon-
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sertupplevelse. In Orbit – kvartett i rörelse (2016) för violin, cello,
klarinett och piano är ett annat exempel där den traditionella
konsertformen ifrågasätts: Mellan varje sats rör sig musikerna
mellan olika definierade platser på scenen medan de spelar. Till
och med pianisten får röra på sig och alternera mellan piano och
leksakspiano.
Med tanke på den stora mängd scenisk musik Rehnqvist komponerat är det synd att hon hittills bara fått tillfälle att skriva
musik till en enda film, Vilgot Sjömans Alfred (1995) med Sven
Wollter i rollen som den desillusionerade Alfred Nobel under
slutet av hans liv då hans livsverk gjort de mest destruktiva vapnen möjliga. Hon var emellertid påtänkt som kompositör för
ytterligare en film, Suzanne Ostens »Gud i Branddalen«, som
dock aldrig blev gjord.
Rehnqvist skrev två stycken som återkommer genom hela
Nobelfilmen. Det första är i folkton fast med en hollywoodskt
filmmusikalisk grundkänsla. Det påminner om en avskalad version av Howard Shores musik för The Silence of the Lambs eller
som inledningen till hennes eget verk När jorden sjunger. Det
andra är ett arrangemang av Auf dem Wasser zu singen, den Schubertlied som framförs i dramat av pacifisten Bertha von Suttner,
hon som övertygar Nobel om att dela ut också ett fredspris.
Sången får symbolisera både den oskuldsfulla världen före dynamiten och den romantiska oförlösta spänningen mellan von
Suttner och Nobel. Rehnqvist hade inte tillgång till den färdiga
filmen när hon komponerade, utan fick utgå från den melankoliska grundkänsla som fanns i manus, vilket gör att hennes partitur således inte har några dramatiska svängningar i musiken
som sammanfaller med handlingen.
Ett annat dramatiskt verk är Till Ängeln med de brinnande händerna som är mer av en allvarlig föreställning i Stans Kör-andan.

till ängeln med de brinnande händerna

De elva verk – nio körsånger, en solosång och ett instrumentalt
mellanspel – som utgör konserten Till Ängeln med de brinnande
händerna för damkör, soloröst, flöjt, oboe och två celli, tillkom
under en lång period, 1990–2005. Verken var från början inte
ämnade att kombineras, men projektet kom till stånd efter
finansiering från Konstnärsnämndens samarbetsprojekt för
musiker och tonsättare. Den mest talande recensionen av verket
kom från en blogg av poeten Ingvar Loco Nordin efter framträdandet i Norrköping 2007: »Jag trodde inte att jag kom till
Nordiska musikdagar för att gråta, och för att i varje fiber av min
kropp och varje energikvanta i min ande konfronteras med mitt
liv i tidernas och rymdernas oändlighet – men Karin Rehnqvist
öppnade tårarnas dammluckor och känslornas järngrindar, med
sitt monumentalverk Till Ängeln med de brinnande händerna.«
Sådana reaktioner förekommer inte ofta i det mediala bruset,
speciellt inte för ett nytt konstmusikverk. Men det finns goda
skäl för reaktionen: Det är ett timslångt, lågmält verk, med
några få dramatiska utbrott. Den sceniska gestaltningen är
mycket sparsmakad men effektiv. Musikerna är utspridda runt
kören, och helheten ger intrycket av en meditativ ritual. Instrumenten skapar kittet som gör att de disparata sångerna passar
ihop, inte minst oboen och flöjten som har framträdande solon.
Och så är det textvalet förstås: en poetisk exposé över själva livet,
kärlek, grymhet, död, och genom olika språkliga nivåer, gammalt och nytt – Shakespeare, Lasse Lucidor, folklyrik, Edith
Södergran, i stort och smått. Werner Aspenströms »Mätlarven«
går från det eviga till det mikroskopiska perspektivet.
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Jag sträcker mig ut från mitt körsbärsblad
och spanar mot evigheten:
evigheten är alldeles för stor idag
alldeles för blå och tusenmila
Jag tror jag stannar på mitt körsbärsblad
och mäter upp mitt gröna körsbärsblad.
176
Rehnqvists tonsättning av dikten intar en distanserad hållning,
med upprepade glissandon, och Mätarlarven blir en komisk kontrast i föreställningens mörka grundstämning som sätts av titelsången till dikten Till Ängeln med de brinnande händerna av Björn
von Rosen:
Sänk dig ner, en gång, mot jordens rund
du högt förbiflygande ängel med brinnande händer.
Under de många vintrar som följt på varandra
har våra ögon och läppar alltmer frusit samman.
Berör oss bara, en gång, med dina glödande handflator;
tryck dem bara helt lätt mot våra nedisade ansikten.
Och låt oss sedan sova lugnt
i askan som blir kvar efteråt.
Tillsammans med von Rosen är det två körsättningar av dikter
av Edith Södergran som sätter prägel på verket, Ingenting och
Triumf att finnas till, den första med en resignerad hållning till
livets lidande och den andra livsbejakande. Södergrans poesi
passar Rehnqvist utmärkt, både tematiskt och språkligt genom
hennes lyriskt musikaliska språk, men med drastiska formule-
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ringar och ofta ett starkt, mörkt innehåll. Tag Ingenting där den
tvåstämmiga körsatsen ackompanjeras av altflöjt och efter
utbrottet »och ingenting är äckligare än död för egen hand«
avslutas med:
Vi böra älska livets långa timmar av sjukdom
och trånga år av längtan
såsom de korta ögonblick då öknen blommar.
Triumf att finnas till var det första verket som skrevs och får
avsluta hela föreställningen. Slutet är fullständigt hypnotiserande: kören lämnar scenen i långsam procession till ostinatot
»en gång slockna alla stjärnor, men de lysa alltid utan skräck«, i
en körsättning som liknar gregoriansk sång, medan solisten
kular i högt register, varvid oboesolot från föreställningens
inledning återkommer.
Dramaturgin i hela verket går från ljuset ner till mörkret och
upp till ljuset igen, för att sluta i totalt mörker, både metaforiskt
och sceniskt. Den vitklädda La Cappella-kören som framförde
alla verken utantill rörde sig långsamt över scenen i olika formationer för olika stycken och ljuset varierades från det blodröda
till det totala mörkret i Ingenting, där körmedlemmarna ligger
ner och altflöjtisten går runt på scenen. Loco Nordin upplevde
hela föreställningen som tidlös: »Plötsligt var föreställningen
över, och jag blev förvånad – men den hade pågått ganska länge.
Jag hade från första början blivit så totalt absorberad av Rehnqvists verk att tidsbegreppet blev irrelevant. Jag fanns under
föreställningen utanför tiden, och länkades efter densamma
gråtande in i tiden igen.«
Rehnqvist lägger ner stor möda på textval och har under åren
samlat på sig en mängd litteratur. När hon läst en text med
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Till Ängeln med de brinnande händerna
med kören La Capella i Uppsala 2008.
Foto: Charlotte Friberg.
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musikalisk potential kan hon spara den för ett senare tillfälle.
Det mesta är på svenska i original eller i svensk översättning –
ibland har hon hittat nyöversättningar där det bara sade klick,
som Gunnar D. Hanssons version av Sólarljóð från 1983. Och
även instruktionerna i partituren är ofta på svenska, om det inte
är frågan om en beställning från utlandet – hellre »rytmiskt
fritt« än »ritmica libera«.
Källorna behöver inte vara höglitterära – det finns som vi sett
såväl texter skrivna av barn och ungdomar som vulgära folkliga
texter – även om många, kanske de flesta, är det. Hon känner sig
friare när hon använder kända historiska texter, eftersom varje
ord inte behöver framföras tydligt för att uppfattas – hon kan
mer utgå från grundstämningen i texten. Rehnqvist är ute efter
ett starkt uttryck, men också stavelsekombinationer som låter
bra rent musikaliskt.
Undantagen från att utgå från svenska texter är få, men de
verken är betydande, till exempel Haya! – Song of the Joy of Day,
som skrevs till kördirigenttävlingen »Eric Ericson Award«
2009. I det korta men mycket intensiva stycket hittade Rehnqvist själv på språket för att variera klangen: »När jag skrev
stycket kom tonerna först, utan ord. Det musikaliska uttrycket
fick helt fritt spelrum. Språket har sedan lagts på för att fungera
bra sångligt och som ett sätt att ›instrumentera‹ genom vokaloch konsonantljud.« I förordet till notutgåvan ges också en
»översättning« av texten: »The morning star is up. I cross the
mountains into the light of the sea.«
Ett annat undantag utgör When I close my eyes I dream of peace
(2015) för blandad kör. I den andra satsen, »In twelve tongues«,
sjungs titeltexten alternerande på tolv språk, inklusive grekiska,
swahili, arabiska och mandarin. Stycket är unikt även på ett
annat sätt: stycket innehåller en stilistisk pluralism som inte
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förekommer i något annat stycke, med undantag av Här är musiken!: renässanspolyfoni, ryskortodox körtradition och traditionell arabisk ornamenterad sång.
Ytterligare ett verk är viktigt i sammanhanget, det enda
stycket som utgår från en text på Rehnqvists modersmål tyska.
18 0
teile dich nacht

Under ISCM-festivalen i Stockholm 1994 kom Rehnqvist i kontakt med den tyska redaktören Gisela Gronemeyer, som hade
fascinerats av hennes musik och arrangerade en radiokonsert i
Köln 1999, vilken i sin tur dokumenterades med dubbel-cd:n
Karin Rehnqvist: Lockrufe. Det skulle bli en fruktbar bekantskap.
Gronemeyer översatte Sötskolan till tyska, och sedan följde flera
gästföreläsningar och beställningar, bland andra Teile dich Nacht
(Dela dig natt) till text av Nelly Sachs för blandad kör och
sopransolo. För att betona Sachs tysk-svenska identitet blandar
solostämman vid några tillfällen Sachs tyska originaldikter med
svenska översättningar. Verket skrevs för Lena Willemark och
SWR Vokalensemble Stuttgart för festivalen Donaueschinger
Musiktage 2002. Som Rehnqvist beskrev texten: »Här fanns den
laddning och djärvhet jag sökte, ett vackert och säreget språk.«
Sachs, som fick nobelpriset i litteratur 1966, flydde till Sverige
1940 och bodde i Stockholm fram till sin död 1970. Hotet från
antisemitismen finns ofta närvarande i hennes lyrik och i partituret skriver Karin Rehnqvist: »Nelly Sachs skrev för att kunna
leva vidare. Det är kanske inte möjligt att sjunga med samma
känsla av nödvändighet – men det är önskvärt.«
Det är ett mörkt verk, helt i poetens anda – Sachs skrev ofta
på natten och talade om sin kreativa process som »genomsmärt-

Lena Willemark och SWR Vokalensemble Stuttgart framför Teile dich
Nacht under festivalen Donaueschinger
Musiktage 2002. © SWR / Franz Krickl.

182

ning«. I den kombineras lidandet med den nattliga dimensionen,
där gränserna blir otydliga och vi inte vet exakt var rummet
börjar och slutar. Rehnqvist hade liknande tankar: »På natten är
vår varseblivning annan än under dagen. När allt är tyst och
mörkt runtomkring blir öra och öga känsligare, vi hör och ser
på ett annat sätt.« I de sex korta satserna återkommer och varieras den symboliska natten: de inledande »Öppna för mig nattens
dörr« och »Jag söker natten« följs av »Stjärnornas kör« där
kulningen introduceras, stjärnorna talar till systern jorden som
»har blivit den blinda bland himmelens strålbilder – ett skri har
hon blivit …«. Rehnqvist var nyfiken på hur kombinationen
blandad kör och kulande solist skulle fungera, hur helt olika
övertonsspektra skulle blandas. Eftersom solisten sjunger i mikrofon blir kontrasten mycket stark, med en rak, penetrerande
soliströst mot den mjukare körklangen.
Efter upprepningen av »Jag söker natten«, följer »Evighetstecknet: Natt varför dånar du … se evighetstecknet på väggen«
där tenorer och basar deklamerar texten och solisten framför
skällande djurläten. Verket avslutas med den profetiska titeldikten, skriven året innan Sachs gick bort:
Teile dich Nacht
deine beiden Flügel angestrahlt
zittern vor Entsetzen
denn ich will gehn
und bringe dir den blutigen
Abend zurück
(»Dela dig natt, / dina bägge vingar bestrålade / darrar
av skräck / ty jag skall gå / och hämta dig den blodiga /
kvällen tillbaka«, övers. av Birgitta Trotzig).
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Hur starkt verket uppfattades vara kan illustreras genom en
adaptering. Sedan 2009 har den tyska skådespelerskan Martina
Roth framfört multimedia-föreställningen Antigone.Stimmen –
en sorgsen kamp med gudarna, med kärleken, galenskapen och
världen – som utgår från Sofokles drama. På scenen sitter en
cellist och i fonden projiceras en förinspelad video av Roth och
hon skapar en suggestiv dialog med sig själv. Cellisten bearbetar
motiv från Teile dich Nacht och ur högtalare spelas avsnitt ur
verket – »Jag söker natten« – framförda på svenska.
vidare läsning:
Ingvar Loco Nordins recension finns
här: http://www.sonoloco.com/txt/
nmd2007/nmd0721.html
Sven Kristersson, »Nutida musik i
folklig tradition: Karin Rehnqvist
porträtteras i en intervju«, Nutida
Musik, nr 4 1987/88, s. 43–46.

fonogram:
Teile dich Nacht. Lena Willemark, sång,
SWR Vokalensemble Stuttgart,
Daniel Reuss, dir. Col legno. WWE 3
CD 20229.
Till Ängeln med de brinnande händerna
– To the Angel with the Fiery Hands.
Intim Musik IMCD 110.

183

Katastrofer

Gå ett varv runt båten, mejla hem, titta på någon lav i mikroskop, spela pingis, sjunga kör, spela piano (»for the first time in an
icebreaker’s history – a piano on board«). Att i detta begränsade isbrytarsamhälle få upptäcka vad som behövs för ett gott liv. Musik behövs.
MUSIK BEHÖVS!!!
Små grodorna har aldrig dansats med större inlevelse än på isbrytaren Louis S. St-Laurent på havet mellan Nuuk och Iqaluit.
Kalle Schewens vals har aldrig klingat mer uttrycksfullt (möjligtvis
renare, men tonerna är inte det viktiga, det är uttrycket).
Is och klarhet. Dimma och väntan. Väntan. Väntan.
Att styras av vädrets makter. Också en vila. Allt går inte att planera.
Is, stillhet och kraft i ett. – Karin Rehnqvist (1999)

T

rots en mak alös k arriär och lyckligt personligt
liv är Rehnqvists musik ofta mörk och svårmodig.
Men hon har erfarit tragedier i sitt liv och i världen
som påverkat henne starkt som tonsättare. Det har sällan funnits några direkta samband mellan hur musiken låter och vad
som händer i livet, men i de få fall där det finns ett samband blir
uttrycket ofta mycket starkt. Vid ett tillfälle sammanföll de av
en ren tillfällighet. Rehnqvist hade komponerat Rädda mig ur
dyn för altsaxofon och sopran för invigningen av ISCM-festivalen i Stockholm 1994, en konsert som ägde rum på Vasamuseet,
och hon hämtade titeln från Psaltaren anspelande på Vasas
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skeppsbrott. I sin helhet lyder Psaltarverserna (Rehnqvist
använde dock bara de första raderna): »Rädda mig ur dyn, så att
jag icke sjunker ned; låt mig bliva räddad från dem som hata mig
och från de djupa vattnen. Låt icke vattensvallet fördränka mig
eller djupet uppsluka mig; och låt ej graven tillsluta sitt gap över
mig.« Men bara tre dagar före konserten ägde Estoniakatastrofen rum. Hon funderade på att ställa in framförandet, men
bestämde sig istället för att det skulle spelas som en hyllning till
de 852 människor som omkom, eller som hon uttryckte det i en
intervju med Göran Bergendahl: »Jag tyckte att det blev som ett
requiem … men det är ju otäckt ibland hur konsten kan gå före
sådant som händer, det är en ganska otäck känsla. Rädda mig ur
dyn handlar ju just om två uttryck, ropet utåt, och inåt. Man
kular ju på dyyy … och så kom det här rädda mig ur dyyyn.«
Det är ett intensivt stycke skrivet för Susanne Rosenberg och
Jörgen Pettersson: de två stämmorna slingrar sig runt varandra
i samma register och saxofonen låter ofta som en andra kulande
kvinnoröst. Rehnqvist skrev senare ett verk som kan utgöra ett
tillägg, en kompletterande sats, Jag lyfter mina händer (1998), för
samma besättning. Det är ett svagt och lågmält stycke – »Dröjande, mycket återhållet«, som det står i partituret – så svagt att
publiken under några avsnitt måste koncentrera sig för att höra
tonerna.
Rehnqvist skulle genomgå en mycket tung period på ett mer
personligt plan. År 1998 drabbades hon av utmattningssyndrom, eller som det populärt heter, hon gick in i väggen. Hon
hade jobbat länge på hög stressnivå, just då arbetade hon med
Sötskolan. Hon gick dock inte till läkare förrän efter ett halvår.
På den tiden var diagnosen utmattningssyndrom inte lika omtalad som idag och behandlingsmetoderna inte välutvecklade.
Men av en lycklig slump kunde hon rehabilitera sig själv efter att
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ha bjudits in på svenska polarexpeditionen Tundra Nordväst och
fick bo på en isbrytare under en månad sommaren 1999. Färden
gick till det kanadensiska arktiska området med den kanadensiska kustbevakningens isbrytare Louis S. St-Laurent och dess
46 medlemmar stora besättning. Hon var en av 53 passagerare (forskare, piloter, tv-team, sjuksköterska, den grönländska
konstnären Anne-Birthe Hove och den svenske fotografen Hans
Strand) och följde forskarnas arbete med att studera den gigantiska tundran och fick uppleva det snabbt skiftande vädret. Det
blev körsång under resan, ledd av Rehnqvist, och ett piano hade
tagits med där hon och expeditionsledaren Anders Karlqvist
spelade fyrhändigt. Det fanns till och med en pub ombord.
Resan blev en terapeutisk konvalescensvistelse fri från den vardagliga stressen.
Det hade funnits en tradition att ta med sig konstnärer, i början mest målare, men så småningom även andra typer av konstnärer. Vid en tidigare expedition 1996 hade elektronmusiktonsättaren Åke Parmerud deltagit, och hans fullbordade multimediastycke Tystnadens hjärta utgick från inspelningar från expeditionen, hur isen knarrade och hur vinden blåste. När Rehnqvist kom
hem tog upplevelserna istället instrumentala musikaliska former
och hon komponerade Arktis Arktis! (2000) för orkester. Den
första satsen, »Breaking the Ice«, har stora likheter med Solsången,
med liknande huggande stråkackord, men i det här verket är dessa
gester upprepade i en tio minuter lång sekvens som har en ytterst
suggestiv verkan på publiken. Verkets första sats är en tonmålning som saknar motstycke i hennes produktion.
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Det vi i musiken ofta associerar till »isiga« ljud och
klanger har inget att göra med den is jag mötte i Arktis.
Den här isen var oerhört kraftfull och varierad både till
form och färg. Inte alltid vacker. Inte alltid vit. När den
bröts skapades stor dramatik. Detta har jag tagit fasta på.
18 8

De övriga tre satserna är mindre imiterande i uttrycket.
»Between Sky and Sea« har stora likheter med Stråk skrivet
nästan tjugo år tidigare, med liknande gester i violinerna fast
med en betydligt mer lyrisk stämning. »Interlude in Dark« börjar med ett av de mörkaste partier Rehnqvist skrivit, med långa
dissonanta linjer i cello och basar samt stämda flaskor i träblåset
som ger en mistlurskänsla innan satsen återgår till den huggande
strukturen från »Breaking the Ice«. »Yearning«, slutligen, utgör
en tung och kall längtan, där de låga klangerna konfronterar
den melodi som bryter fram i violinerna.
Rehnqvist skulle återkomma till istemat. Några år senare fick
hon en beställning från Polarforskningssekretariatet för konferensen Science and Art på vad som skulle bli Ice Music Fantasy
(2003) för sopran, recitatör, isinstrument (flöjt, slagverk, 2 celli
och bas) och – som det står i partituret – en publik med varma
vantar. Publiken blev verkligen en del av framförandet och medverkar genom att viska och applådera med vantarna på och
stampa med fötterna. Recitatören viskar namn på arktiska platser som Nuuk, Iqaluit, Spence Bay, Gjoa Haven, Coppermine
och Tuktoyaktuk.
Kraven på musikerna – som att vara kunniga i folkmusikaliska
traditioner eller agera på scenen – eller på scenografin gör antalet möjliga framföranden begränsade för många av Rehnqvists
verk. Än mer begränsat är Ice Music Fantasy där inte ens instrumenten eller konsertsalen är varaktiga. Konserten framfördes på

Ismusik i ishotellet i Jukkasjärvi. Åsa
Åkerberg (cello), Ulrika Bodén (sång),
Karin Rehnqvist (recitation) och Jonny
Axelsson (slagverk). Foto: Hans Persson.
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ishotellet i Jukkasjärvi utanför Kiruna – ett hotell där varje
år vissa delar byggs upp från grunden av is från Torneälven.
Idén kom från isinstrumentbyggaren Tim Linhart, en amerikan
bosatt i Luleå som fann det fascinerande att grundbeståndsdelen
i människokroppen och förutsättningen för liv är vatten, och att
detta vatten kan utgöra grunden för musikinstrument. Isinstrumenten som Rehnqvist använde var både med och utan mikrofonförstärkning. Stråkinstrumenten saknar resonans eftersom
de har en solid kropp av is, så de behöver förstärkas, medan
slagverksinstrumenten, som ismarimba, har egen resonans.
Klangen blir därför högst originell, syntetisk, men samtidigt
intim.

tsunamin

Följande år, under julen 2004, var hela familjen på semester på
ön Koh Lanta i sydöstra Thailand och upplevde den förödande
tsunamikatastrofen på annandagen. Även om platsen var mindre
exponerad för vågorna än Phuket, som drabbades hårdast, var
effekterna ytterst kännbara och runt tio människor omkom.
Familjen befann sig på stranden när vågorna slog in, och fick
springa uppför stranden mot högre belägna områden. I kaoset
såg de först inte Olle, men det dröjde inte länge innan de hittade
honom. Familjen hade verkligen varit utsatt för stor fara och fick
sova utomhus den följande natten. Men det var inte över mentalt, inte ens efter hemkomsten. Väl hemma fick de under lång
tid fortsätta att läsa dödsannonser över flera av de 543 omkomna
svenskarna.
Efter katastrofen kunde Rehnqvist inte komponera eller ens
sova, hon hade tappat allt: »Min inre klang var bruten. Jag var på
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gång med att eventuellt skriva ett rekviem, men det gick ju bara
inte. Jag höll också på med ett stycke för London Sinfonietta
som jag inte heller kunde slutföra. Det blev känslomässigt för
starkt.« Hon kunde inte fortsätta skriva förrän efter sommaren
2005. Verket för London Sinfonietta blev Embrace Me för kammarorkester och fyra röster, tillägnat dem som förlorade livet i
tsunamin. Men det skulle dröja ytterligare tre år innan det blev
klart. Verket inleds med några textrader av Rehnqvist som
sjungs omväxlande på svenska och engelska: »Famna mig, håll
mig, omslut mig, Embrace me, hold me, encircle me«. Men den
största delen av texten kommer återigen från en isländsk källa,
den här gången ur kapitel 12 av Víglundarsagan från 1300-talet,
Ketilrid Ketilríðurs kväde när hon tittar ut över havet och befarar att hennes älskare drunknat:
Inte kan jag utan gråt
se ut över havet
sedan mina vänner
sjönk i djupet.
Vidrigt är mig det svarta hav
och den sugande bölja,
vågornas byte
vållar mig sorg.
Det är ett dramatiskt verk där rösterna ger en klagande stämning över de mycket virtuosa instrumentalstämmorna. Vokalisterna kom från brittiska Synergy Vocals, en grupp som känner
sig lika hemma i populärmusiken som med att arbeta med kända
nutida musik-grupper som Ensemble Intercontemporain eller
Ensemble Modern och kan låta både som The Real Group och
Swingle Singers. Deras klang för det här verket påminde om det
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raka vibratolösa uttrycket hos de svenska folksångerskorna. John
Wheatley skrev i sin Tempo-recension att verket kanske var det
mest minnesvärda uppförandet på konserten, och »en djup
bekräftelse av det faktum att det finns upplevelser som bara
musik har förmågan att uttrycka!«.
Sommaren efter katastrofen medverkade Rehnqvist i radioserien »Stafetten«, där en värd bjuder in en gäst till en dialog (och
den gästen fortsätter serien genom ta över värdskapet och bjuda
in en ny gäst till det följande programmet). Efter att ha varit
idéhistorikern Karin Johannissons gäst i hennes program för en
diskussion om det kvinnliga skapandet, valde Rehnqvist den
feministiska prästen och teologen Anne-Louise Eriksson för en
dialog om Gud och tsunamin. Den centrala frågan rörde sig
kring var Gud fanns i flodvågen, om det kanske var Guds straff,
något som i programmet verkade logiskt för Rehnqvist. Svaret
som Eriksson gav, och som verkade inge förtroende hos Rehnqvist, gick ut på att kaos är det normala i tillvaron och att inte
ens Gud kan ha total kontroll. Programmet illustrerade dock
vilken fullständigt omtumlande erfarenhet katastrofen hade
varit och hur upptagen av andliga frågor Rehnqvist var.
Flera verk som följde blev inte så svårmodiga som man kanske
kunde förvänta sig. Rehnqvist uttryckte det som att det är lättare
att ta tag i det mörka när livet är ljust och vice versa. Men Psalm
ur natten för altsaxofon, ett verk som färdigställdes på annandagen 2006, alltså på tvåårsdagen efter katastrofen, har en elegisk
ton och utgör ett av de mest uttrycksfulla verk hon skrivit. Men
andra stycken skrivna sedan 2005, som det stora orkesterverket
Preludier för stor orkester (2005–06), är uttrycksmässigt inte så
annorlunda än Lamento, till exempel. Och Tiger Touch (2011), en
gigantisk polska för symfoniorkester, komponerad för dirigenten Gustavo Dudamels 30-årsdag, är rentav glättig.
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Det requiem hon var i färd med att påbörja 2004, blev Requiem
aeternam för två sopraner, blandad kör och orkester, men färdigställdes inte heller det förrän 2008. Det är ett till största delen
meditativt verk, med för Rehnqvist typiska folkmusikinspirerade
melodier. Här finns ingen våldsam Dies irae-sats (Vredens dag),
som är den dominerande satsen i Verdis requiem, och bara tre av
de nio satserna kommer från den traditionella latinska dödsmässetexten: Kyrie, Sanctus och Libera me. Central är istället en
dikt av Kerstin Ekman – så central att den används i två satser.
En annan viktig sats är den folkliga koralen »I himmelen«. Verket ansluter därmed till en inte minst svensk tradition där texten
till ett requiem tas från många källor, inte bara den latinska
dödsmässan – som Sven-David Sandströms requiem »De ur alla
minnen fallna«, Karl-Erik Welins Ett svenskt rekviem och Jan
Sandströms Ett svenskt requiem. Rehnqvists långa verkkommentar om stycket sammanfattar hennes syn på traditionen, kompositoriska överväganden och syn på religionen och är värd att
återge i sin helhet:
Ett requiem handlar om döden och de döda. Ett allvarligt
ämne. Vad som händer i eller efter döden vet ingen. Man
kan tro. Man kan gissa. Men ingen levande vet.
Det allvarliga ämnet till trots – eller kanske tack vare –
har det varit inspirerande, ja roligt att komponera.
De traditionella latinska texterna är många att välja ur;
om förtvivlan och förtröstan, vrede och befrielse. Här
finns mycket dramatik. I mitt requiem har jag också vävt in
nya och äldre svenska dikter.
Många tonsättare har genom tiderna skrivit requier. Det
blir som att samtala med dem.
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– Vilka texter valde Du? Hur gestaltade Du Kyrie
(Herre, förbarma dig)? Som en bön eller ett rop på hjälp?
– Hur tonsatte du Sanctus (Helig, helig …)? Jag har
gjort den till en viskning. En slags gudsvind som drar
förbi.
– Dödsskuggans dal? Använde Du texten »Om jag ock
vandrar i dödsskuggans dal«? Eller valde Du någon annan
där? Hos mig vandrar kören fram i vackra terser, medan
orkestern attackerar dissonant ur skuggorna. Det blev väldigt målande.
– Och Libera me (»Befria mig Herre från den eviga
döden på denna skräckens dag då himmel och jord
bäva …«)? Snacka om dramatik. Jag låter kören ropa starkt
av alla krafter, och slagverkaren får gå loss på tam-tam och
åskplåt.
– Jag har också använt texter på mitt modersmål
svenska. En liten egen vinkling vill man ju ha. I en sats
sjunger en sopran om himmelen. Tanken på himmelriket
blir för henne så vacker, så smärtfyllt vacker, att det brister,
och rösten plötsligt slår över i förtvivlan. Jag tror det är
min Lacrymosa-sats. Egentligen var det med denna sång
mitt requiem började. För länge sen. Det har tagit tid att
mogna.
– Får jag fråga en personlig sak, förresten. Vad tycker
Du? Måste man tro, jag menar bombsäkert tro, för att
kunna komponera ett requiem? Eller kan man genom
musiken liksom undersöka om det som sägs om Gud,
döden och livet efter detta är sant?
Musiken ljuger ju inte. Den är sann.
– Så måste jag få berätta en sak: Jag kunde inte bara tala
om döden. Jag måste också få nämna födelsen. Därför börjar mitt requiem med denna dikt av Kerstin Ekman:
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Den som föds sluter händerna
om fingrar
letar med munnen,
ögonen, tror.
Tilliten finns
utan vingar och gren
låter sig falla
är tyngden i oss
Gud
Egentligen handlar nog ett requiem lika mycket om oss
levande, som om de döda. Eller vad säger Du?
Födelsen som nödvändig för döden är ju en truism, men har inte
såvitt jag vet uppmärksammats i ett requiem tidigare. »Musiken
är sann« antyder att musiken står över teologin, till och med i
ett requiem, och utgör en central tes för Rehnqvists skapande.
Den här texten från 2008 liknar på ett egendomligt sätt artikeln
om Stråk skriven 26 år tidigare: dialogformen, de enkla frågorna
och svaren, det raka språket, fritt från teknikjargong. Samtalet
med Anne-Louise Eriksson verkar ha haft en lugnande inverkan
och överfört en mer avslappnad attityd till döden, Gud och religionen.

str andad

Den som inget har, kan inget förlora. Sägs det. – Kerstin Perski, Strandad
I skrivandes stund har inte Rehnqvists andra opera Strandad
med libretto av Kerstin Perski uruppförts på Kungl. Operan.
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Tvåaktsoperan om amnesiedrabbade Maria som dykt upp på en
badstrand efter att med båt ha undkommit en naturkatastrof, ett
vulkanutbrott, är en tidlös parabel. Som så många andra verk av
Rehnqvist finns det kopplingar till verkliga händelser och det
finns en politisk udd. Den kunde lika gärna ha handlat om tsunamikatastrofen, Estoniakatastrofen eller om nutida flyktingkatastrofer, inte minst den syriska flyktingkatastrofen 2015.
Strandad är till dags dato Rehnqvists största verk med en speltid på nästan två timmar och innehåller en mängd teman från
hennes liv och produktion: framför allt om moderskap, men
också grymhet, att komma över det ohyggliga, och naturens
krafter. Det finns en tydlig linje från Requiem aeternam och
Embrace Me både innehållsmässigt och stilistiskt. Men verket
handlar också om den stora kontra den lilla världen och om att
komma över skuld: Simon, Marias man, och Sara, hennes sjuåriga dotter, överlevde inte katastrofen. De är dock viktiga och
förekommer i dramat genom drömliknande partier som ger
verket en filmisk karaktär. De första orden från prologen är
Saras när hon går balansgång på muren, iklädd rosa kjol med ett
vitt paraply i handen: »Titta mamma! Jag kan själv.«
Ett annat tema är kollektivet mot den enskilda och utanförskap. När Maria anländer avbryter hon semesterbadarnas problemfria tillvaro (»Vår plikt är att njuta, både vuxna och barn.
Vi har tid som vatten. Vi har tid som sand. Idag är livet en enda
lång strand.«) med tankar om död och förintelse. Fru Lind tar
sedan hand om Maria som ersättning för sin egen dotter som
omkommit många år tidigare och Maria anklagas för att vara
otacksam när hon inte uppskattar den rollen. Hon träffar sedan
Peter P., en ensam byråkrat som tar sig an hennes fall och som
bekänner: »Vi är lika ensamma. Lika strandade. Stanna hos mig.
Vi ska hjälpa varandra«.

katastrofer

Orkestern är relativt liten med dubbla blåsare men med stor
slagverkssektion där tre av de fem slagverkarna är placerade på
läktaren. Musikaliskt är verket lågmält, kammarmusikaliskt,
bortsett från två scener i den andra akten: då Maria återupplever
det dramatiska vulkanutbrottet och en rättegångsscen. Under
utbrottet överförs mullret taktilt till bänkarna genom transducers, och på scenen anger kören entonigt tiden: »Det andra skalvet – Tretton trettionio – Glödande grus – Brinnande stenar –
Tretton fyrtiofyra …«, allt medan Simon och Maria letar efter
sin dotter.
Kören i rättegångsscenen, där Maria anklagas för att ha övergett sin familj, fungerar dramatiskt som medaktör, som om det
vore ett antikt grekiskt drama. Karaktären Den Andra, som ska
gestaltas av en folksångerska – Lena Willemark har föreslagits
– har flera funktioner: som det kollektivt undermedvetna och
Marias eget samvete. Under rättegången fungerar hon även som
åklagare som tillsammans med Fru Lind, Peter P. och kören har
vänt sig mot Maria:
Kör och Den Andra
Du fruktade för ditt liv.
Du släppte din dotters hand.
Skyldig eller oskyldig?
Skyldig!

Maria
Jag fruktade för mitt liv.
Jag släppte min dotters hand.

Sedan tvingas Maria erkänna sitt brott: »Jag ville leva! Mitt
brott var att jag ville leva!«
Liksom i Till Ängeln med de brinnande händerna tänjs tidsbegreppet – Rehnqvist förstår nu hur tidsgestaltning i opera fungerar, att dramat och scenografin måste få ta tid att sjunka in hos
publiken, som i den sista stora scenen. Efter att ha sagt farväl till
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Simon och Sara, konfronterar Den Andra henne en sista gång:
»Du tror att du kan släppa taget. Gå vidare. Mig slipper du aldrig!« Men efter att ha tillfogat självförakt och skuld, kapitulerar
Den Andra i den långa försoningsduetten.
Maria
Jag känner din saknad. Ser ditt mörker.
Ser smärtan under luggen, ögonen av kol.
Vi ska ta den i famnen, vagga, vyssja.
Vi ska valla den genom natten, vaka, vanka.
Timme för timme, dag för dag.
Den eviga natten ska jagas på flykt
av minnen som räcker i tusen år.

Den Andra
Förmörka dina dagar
Dränka dina skratt
Flod av saknad
Evig natt

Maria tar Den Andra i famn. Den Andra sjunker ihop, tillintetgjord.
Det finns en tid för dig att födas.
Det finns en tid för dig att dö.
Det finns en tid för din sorg och din stjärna.
Det finns en tid som är din på vår jord.

Efter konflikterna och försoningen kommer humorn i den
avslutande scenen av operans epilog: solen har gått upp, kören
tar fram parasoll och picknickkorgar och återintar stranden som
om ingenting hänt. Maria plockar fram röda äpplen som hon
delar ut till dem omkring sig. Ljudet av allt fler som tuggar på
äpplen och sorlet tilltar i styrka – tuggandet är rytmiserat i partituret. Hela verket slutar med ett utdöende ljust slagverksskimmer.
I operan finns stora körsatser, barn, en folksångerska, orkesterdramatik och stillaliggande partier. Det är svårt att tänka sig
ett verk som på ett tydligare sätt sammanfattar Rehnqvists kar-

katastrofer

riär så här långt, både musikaliskt och dramatiskt: det bottenlösa mörkret ger vika för ljus och hopp.
källor och
vidare läsning:
Rehnqvist skrev en kort reflektion över
polarexpeditionen, »›Det stora vilda‹,
om min resa i Arktis«, Polarforskningssekretariatets Årsbok 1999. Intervjun
med Rehnqvist finns i Göran
Bergendal, 33 Nya Svenska Komponister (Stockholm: Kungl. Musikaliska
akademien, 2001), s. 247–255.
»Stafetten«-programmen med Karin
Johannisson och Anne-Louise
Eriksson sändes i SR-P1 2005-06-25
respektive 2005-07-02.
John Wheatleys recension av Embrace
Me publicerades i Tempo, oktober
2008, s. 60–62.

fonogram:
Arktis Arktis! Svenska kammarorkestern, John Storgårds, dir. BISCD-1396.
Ice Music Fantasy. Gunilla von Bahr,
flöjt, Jonny Axelsson, slagverk. Ulrika
Bodén, sång, Sara Marielle Gaup,
recitation, Åsa Åkerberg och Susan
Barrett, cello, Olle Hagson, bas.
ICECD 003.
Jag lyfter mina händer. Siri Torjesen,
sång, Lars Lien, saxofon. LAWO
Classics LWC1095.
Rädda mig ur dyn. Ulrika Bodén, sång,
Jörgen Petterson, saxofon. Frau
Musica 002; Susanne Rosenberg,
sång, Jörgen Petterson, saxofon,
Phono Suecia PSCD 81; Ulrika
Bodén sång, Geoff Landman, saxofon.
Sterling Modern CD3002-2; Jörgen
Pettersson, Sven Westerberg,
saxofon. PS-SACD146; Berit
Norbakken Solset, sång, Lars Lien,
saxofon. LAWO Classics LWC1095.
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Avslutning

Världen består av strängar. Som små, små, vibrerande maskar, öppna
eller slutna, bygger de upp vårt universum. Om detta berättar den
naturvetenskapliga strängteorin. – Karin Rehnqvist, verkkommentar till All those strings!

I

progr amboken för tonsättarweekend 2006 finns en
dikt av Bengt Emil Johnson (1936–2010) tillägnad Karin
Rehnqvist med titeln »Mellan Ängeln och Mätarlarven«:
I begynnelsen var inte orden.
Före orden fanns rösten, i rösten bidade ropet.
Och ropet sade: jag är – och ropet var då den ropandes
röst
men också rena rama ropet.
Det var jordfast tillvaro. Och det var tillblivelse.
Ropet etablerade avgränsad härvaro och uppenbarade
mätbara och omätbara distanser.
Innan några ord uttryckte ropet tillit och ängslan,
avskildhet och gemenskap, åkallan, fruktan, smärta,
lycka, förundran, förvirring, förvissning, extas,
förstening …
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Karin Rehnqvist framför Konserthuset
i Stockholm under Tonsättarweekend
2006. Foto: Hans Persson.
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Och de oändligt skiftningsrika mikrotillstånden där
emellan.
De som orden senare hade att eftertreva.
»Eftertreva« och »härvaro« – det är ord som ligger nära Karin
Rehnqvist. Skapade av text- och ljudpoeten Johnson har de en
inneboende mångtydighet, språklig lekfullhet och den konsonantrikedom som hon uppskattar. Utan att övertolka: dessa ord
beskriver en central egenskap i hennes skapande. Hennes verk är
aldrig övertydliga. Det finns alltid en estetisk suddighet när hon
kombinerar och knyter an, ja, eftertrevar, historiska händelser
och texter till nuet – härvaron – men hon tvingar den aldrig på
publiken. De konstnärliga mysterierna är många. Lockropet
»Kom då kossorna« i Puksånger, sticker fram en enda gång från
en dimmig fäbod och försvinner spårlöst, och den gregorianska
sången och texten om Jungfru Maria har helt och hållet gömts.
Den största massavrättningen under fredstid i Sveriges historia,
häxprocessen i Torsåker, gestaltas med en ramsa om en modstulen ko. Men symboliken finns i scenografin.
Hennes verk är konstnärligt logiska, inte vetenskapligt rationella. Men logiken och vetenskapen finns ibland i bakgrunden,
som viskningarna om solvinden i Solsången. Historien, kulturteorin och den feministiska teorin bildar en avlägsen fond, mot
vilken verket kan betraktas. Den musikaliska förgrunden är alltid det viktigaste.
Rehnqvist och Susan McClary träffades 2010, då McClary
hade bjudits in till Kungl. Musikhögskolan och medverkade vid
en konsert med musik av kvinnliga tonsättare. Hon var överväldigad över att höra musiken och skrev sedan i tidskriftsartikeln
»Feminine Endings at Twenty« att det var något »av de bullrigaste, mest rytmiska eftertryckliga musik jag någonsin har
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upplevt. Jag kunde inte ha förutsett svaret på frågan som ställdes
till dem, ›hur kan kvinnliga tonsättare låta?‹; Jag bara lutade mig
tillbaka och förundrades över energin och briljansen i deras
verk. Är inte ett fritt, översvallande uttryck slutligen vad vi alla
vill ha?« Den beskrivningen gäller också Rehnqvists musik,
framför allt de tidigare verken. Samtidigt går det inte att enkelt
kategorisera hennes musik. Den är både bullrig och sublim,
komisk och allvarlig, skimrande – och inte minst kärv.
Stilen har utvecklats under åren, men inte som hos Beethoven
i tydliga stilistiska perioder. Snarare är det frågan om en gradvis
förskjutning mot en mer integrerad stil. De tvära kasten och
extrema kontrasterna som i Stråk, Kast eller Puksånger – lockrop
har blivit färre. Istället kan musiken uppfattas som en flytande
stämningsskapande lavaström. Lamento är ett centralt verk i
sammanhanget.
Det här är inte det sista som skrivs om Rehnqvist. Karriären
kommer förhoppningsvis att fortsätta under åtskilliga år. Så här
långt kan man dock konstatera att hon absolut inte är en »onehit-wonder«-tonsättare. Det vore inte ens möjligt att fastslå ett
enda centralt verk, om man nu var tvungen att välja. Davids
nimm var viktigt för karriären och gjorde att hon vågade ta det
stora steget att lämna musikhögskolan i förtid och bli en professionell tonsättare på heltid. Likaså var Puksånger – lockrop och
Solsången viktiga genom det stora publika genomslaget. Men de
verk som framförs mest är körmusiken, både den för flickkör och
för blandad kör, framför allt I himmelen och Var inte rädd för
mörkret. Men den inhemska populariteten är inte det enda kriteriet på framgången: ett av de mest internationellt framförda och
viktigaste större verken, Sötskolan, har inte hörts i Sverige på
nästan tjugo år och är i princip helt okänt i Sverige.
Karin Rehnqvist har haft en framstående ställning i svenskt
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musikliv. Redan tidigt i karriären blev hon uppmärksammad för
sin starka röst och fick viktiga positioner i musiklivet. Tajmingen
var viktig men inte avgörande: det har visserligen inte direkt
varit någon nackdel att vara den första kvinnan i kompositionsklassen, men för att hålla sig kvar på den konstnärliga toppen
räcker det inte med att vara kvinna inom en mansdominerad
verksamhet, man måste åstadkomma något – och ständigt skapa
nytt. Den holländske journalisten Oswin Schneeweisz satte
fingret mitt i prick i sin recension av CD:n Puksånger – lockrop
och Davids nimm: »Bland alla Berio-kloner och Ferneyhoughepigoner i nutida musik är det ytterst sällan som det dyker upp
en komponist med ett helt eget sound.«
Och Rehnqvist utmärker sig genom originella konsertformer.
Hon har varit konsekvent i sitt konstnärskap med svensk folkmusik i kombination med centraleuropeisk modernism, dadaistiska influenser och väl valda litterära konstanter som folkliga
koraltexter, Edith Södergran, Werner Aspenström, isländska
diktepos och till synes naiva dikter för och av barn.
Kyrkklockor har normalt sett en sammankallande funktion.
Det gäller Klockrent men också Rehnqvists musik i stort och det
verket utgör sinnebilden för hennes skapande, som är större än
det en teoretisk tekniker kan svara för sittande vid skrivbordet
dag ut och dag in för att sedan ta sig till konserthallen en eller
ett par gånger per år för repetitioner och konsert. Samarbetsprojekt är nyckelbegreppet för det verket liksom för många
andra. Ny musik behöver inte vara så märkvärdig. De enkla titlarna står i kontrast till många samtida mer eller mindre komplicerade filosofiska titlar på engelska, tyska eller franska. Ett verk
startar med en idé, men sedan ska verket »skriva sig självt« – den
ska vara organisk och resultatet kan bli kaotiskt Kast- eller
TILT-likt eller homogent och flytande som Lamento.
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källor och vidare läsning:
Susan McClary »Feminine Endings at
Twenty«, Trans, nr 15, 2011, Dossier:
música y estudios sobre las mujeres,
Special issue: Music and women’s
studies http://www.sibetrans.com/

trans/public/docs/trans_15_02_
McClary.pdf
Oswin Schneeweisz, »Muzikale taal van
Karin Rehnqvist virtuoos«, Algemeen
Dagblad (Rotterdam) 1990-10-18.

v e r k för t e c k n i ng

kör a cappella
Senapskornet (1983) för diskantkör eller blandad kör. Text: Matt. 13:31–32.
TILT – Drama för kör (1985) för blandad kör. Text: Staffan Olzon.
Sång ur sagan om Fatumeh (1988) för manskör. Text: Gunnar Ekelöf.
Ljusfälten (1989) för distkantkör och stråktrio ad lib., eller blandad kör och
stråktrio ad lib. Text: Edith Södergran.
Moster Ester (1990) för diskantkör. Text: Lennart Hellsing.
Solklang (1990) för blandad kör. Text: Eddan.
Triumf att finnas till (1990) för damkör. Text: Edith Södergran.
Natt över jorden (1992) för diskantkör. Text: Erik Blomberg.
Sånger ur jorden (1992) för diskantkör eller blandad kör. Text: Erik
Blomberg. 1. Natt över jorden, 2. Var inte rädd för mörkret.
Var inte rädd för mörkret (1992) för diskantkör eller blandad kör. Text: Erik
Blomberg.
Vänner och Solen (1992) för diskantkör. Text: Johan Rehnqvist. 1. Som
solen 2. Apa-låten (alt. titel Om man har en vän).
Om man har en vän: Två fiffiga sånger för blandad kör eller diskantkör (1992).
Text: Sofia Blom, Johan Rehnqvist. 1. Livet é ett tjolahejsan, 2. Apa-låten.
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Bara du går över markerna (1995) för blandad kör. Text: Bo Bergman.
Från evighet (1996) för diskantkör. Text: Karin Rehnqvist, Ordspråksboken.
Livet é ett tjolahejsan (1996), kanon för blandad kör eller diskantkör. Text:
Sofia Blom.
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Ej blir det natt (1996/2003) för manskör eller damkör. Text: Werner
Aspenström.
En broder mer (1996/2003) för damkör eller blandad kör. Text: Stig
Dagerman.
Mätarlarven (1996/2003) för damkör eller blandad kör. Text: Werner
Aspenström.
När natten är som mörkast: luciasång för diskantkör och baryton ad lib (1996).
Text: Anna Eriksson, klass 5.
Vishetens lov (1996/2005) för blandad kör och två barnröster. Text: Stig
Dagerman, Werner Aspenström, Karin Rehnqvist, Bibeln. 1. Från evighet
2. En broder mer 3. Mätarlarven 4. Ej blir det natt.
I himmelen (1998) för stor och liten diskantkör med 4 soloröster, eller
utan soloröster, eller stor och liten blandad kör och 4 soloröster. Text:
Laurentius Laurinius.
Teile dich Nacht (2002) för blandad kör och kvinnoröst. Text: Nelly Sachs,
översättning Birgitta Trotzig.
Större och mindre (2003) för manskör. Text: Nils Ferlin.
När Natten Skänker Frid (2003/2005) för blandad kör eller damkör. Text:
Gunnar Björling.
The Raven Himself Is Hoarse (2004) för damkör. Text: William Shakespeare.

verkförteckning
Herren Är Min Herde (2007/2010) för diskantkör. Text: Psalt. 23:14.
Giv oss din frid (2009) för blandad kör.
Haya! – Song of the Joy of Day (2009/2011) för 2 blandade körer eller
blandad kör. Text: tonsättaren på det påhittade Hayaspråket.
I varje bit bröd (2009) för blandad kör. Text: Göran Sonnevi.
Tenebrae (2010) för blandad kör. Text: Paul Celan.
When I close my eyes I dream of peace (2016) för blandad kör. Text: 12-årig
kroatisk pojke.
Jag lyfter mina händer (2017) för blandad kör. Till minne av Bo Johansson.
Songs from the North (2018) för blandad kör. Text inuit trad.

kör med instrument
Surdeg (1983) för diskantkör, recitatör och slagverksinstrument med stråkoch blåsinstrument ad lib. Text: Matt. 13:33.
Här är jag. Var är du? (1989) för energisk flickkör och congas. Text: Lottie
Sällström, Ann-Sofi Pettersson, Nina Björk, Kirsi Tanskanen, Kamilla
Eriksson. 1. Här är jag. Var är du?, 2. Livsdansen, 3. Hörru Vecko-Revyn,
4. Stora kroppsvalsen, 5. Alla människor, 6. När jag är, hörru, varför det.
Ljusfälten (1989) för distkantkör och stråktrio ad lib., eller blandad kör och
stråktrio ad lib. Text: Edith Södergran.
Till Ängeln med de brinnande händerna: Konsert för damkör, sopran, och fyra
instrument (fl., ob., 2 vc.) (1990–2005). Text: Björn von Rosen, Erik
Blomberg, William Shakespeare, Lasse Lucidor, trad., Edith Södergran,
Werner Aspenström. 1. Till Ängeln med de brinnande händerna, 2. I dina
ögons klara morgonljus, 3. Rys, hisna, skälv, bäva, 4. The raven himself is
hoarse, 5. Linge linge logen, 6. Mätarlarven, 7. Trio O, 8. Ingenting,
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9. Mellanspel, 10. Det mörknar över landet, 11. Triumf att finnas till,
12. Psalm ur natten.
Kom hit, alla! (1993), fanfar för diskantkör och två trumpeter alternativt
orgel.
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Mörkrets evighet (1996) för diskantkör, blandad kör och pukor, supplement
till Vishetens lov. Text: Ordspråksboken 8:23, Mia Stolpe-Törneman, Ida
Johansson.
Till Ängeln med de brinnande händerna (2000) för oboe och blandad kör
eller oboe och damkör. Text: Björn von Rosen.
Ljus av ljus (2003) för barnkör och symfoniorkester.
Ingenting (2004) för altflöjt och damkör. Text: Edith Södergran.
Ling linge logen (2005) för damkör, sopran, 2 violonceller. Text: trad.
Salve Regina (2007) för blandad kör och instrumentensemble (fl., ob., kl.,
mand., gitarr, harpa, slagv., piano, 2 vl., vla, vc., kb.).
Requiem aeternam (2008) för två sopraner, blandad kör och orkester. Text:
trad., Kerstin Ekman, F. M. Franzén, Laurentius Laurinus. 1. Den som
föds, 2. Min vilotimma ljuder – requiem, 3. Kyrie, 4. Den som föds,
5. Umbra mortis, 6. De profundis, 7. I himmelen, 8. Sanctus. 9. Libera
me.
Triomphe d’exister (2008) för diskantkör och symfoniorkester. Text: Edith
Södergran, översättning D. Jauzion-Graverolles.
Världsklockan (2013) för blandad kör och cello. Text: Harry Martinson.
Här är musiken! (2017). Text: Karin Rehnqvist. 1. Ut ur övningsrummen
för åtta solister på balkongerna i foajén, 2. Välkommen! för tre körer, två
altsaxofoner och vibrafon, 3. Orkestern, 4 Min sång för kör, harpa och
stråkar.

verkförteckning
vokalmusik
Tre Christopher Robin sånger (1978) för sopran och piano.
Davids nimm (1984) för tre kvinnoröster och damkör ad lib.
Puksånger – lockrop (1989) för 2 kvinnoröster och slagverk. Text: trad.,
Maria Sabina, finska ordspråk, William Blake.
Andrum (1992) för 2 sopraner, trombon och slagverk. Text: Bibeln och
William Blake.
Rädda mig ur dyn (1994) för sopran och altsaxofon eller klarinett. Text:
Psalt. 69:15.
Solsången (1994) för kvinnoröst, 2 recitatörer och orkester. Text: Sólarljóð,
översättning Gunnar D. Hanson och texter av Emil Hagström, Sandro
Key-Åberg, Harry Martinsson, C. F. Neander och J. O. Wallin samt
populärvetenskapliga texter av I. Nicholson och P. Moore.
Jag lyfter mina händer (1998) för sopran och altsaxofon eller klarinett. Text:
psalmboken.
Musik till den sovande (1998) för baryton, klarinett, 2 violiner, timpani.
Text: Jacques Werup.
Passionsspel (som fyra sporter): ett radiofoniskt alternativt sceniskt konsertant
verk (1999) för stråkorkester, 7 sångare, manskör, tonband/dator. Text:
Staffan Olzon.
»Stinkarian« ur Sötskolan (1999) för sopran och piano. I samlingen Svenska
operaarior 1874–2009.
»Vampyrarian« ur Sötskolan (1999) för mezzosopran och piano. I samlingen Svenska operaarior 1874–2009.
Så går en dag (2000) för soloröst. Text: C. F. Neander, J. O. Wallin.
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Ock av törnen (2001–02) för saxofonkvartett och kvinnoröst. Text: psalmboken och Bibeln.
Ice Music Fantasy (2003) för sopran, recitatör, isinstrument och en publik
med varma vantar.
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I dina ögons klara morgonljus (2004) för sopran och 2 violonceller. Text: Erik
Blomberg.
Det mörknar över landet (2005) för sopran, flöjt, oboe och 2 violonceller.
Text: sami trad.
Embrace Me (2005–08) för fyra röster och sinfonietta. Text: Karin Rehnqvist och Viglundarsagan.
Ropade någon? – Happening för två folksångerskor, brassinstrument, försäljare
och publik (2006).
När korpen vitnar (2007) för sopran och kammarensemble.
Vem ropar? (2008), happening för ett konserthus, två sopraner och
instrumentalensemble.
Hymn (2010) för hög sopran, blandad kör och orkester. Finns i en version
för kammarorkester.
Nio nätter (2016) för sopran och kammarensemble. Text: Gerður Kristný,
översättning John Swedenmark.
Day is here! (2018) för åtta röster och stråkensemble. Text: trad. Pawnee,
Tohono O’odham, Navajo och L. Laurinus.

vokalarrangemang
Kära min mor (1984) för blandad kör och fiol (fiolstämman av Sven
Ahlbäck).

verkförteckning
Upp, upp du dränge (1984) för blandad kör och fiol (fiolstämman av Sven
Ahlbäck).
In kommer far – en folklig fars (1985) för blandad kör. Text: trad.
Gubben stod på logen (1986) för blandad kör. Arrangerad med Sven Ahlbäck.
Text: trad.
Horan (1986) för blandad kör. Arrangerad med Sven Ahlbäck. Text: trad.
Körsnusk (1986) för blandad kör, arrangerade med Sven Ahlbäck. 1. Horan,
2. Skomakaren (manskör), 3. Gubben stod på logen. Text: trad.
Skomakaren (1986) för manskör. Arrangerad med Sven Ahlbäck. Text: trad.

kammarmusik
4 Bagateller för cello och piano (1978).
Band (1983/84) för elförstärkt gitarr.
Dans (1984) för piano.
Lod (1986/2000) för tenorblockflöjt, luta och cello, eller flöjt, harpa och
cello.
Tubalur (1990) för kort fanfar för tuba.
Dådra – En sprängd koral (1992) för trombon och slagverk.
Strömmar (1992) för bascimbalom.
Polska och stöveldans (1993), två pianostycken för barn.
Valv (1996) för brasskvintett.
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Wings (1998) för flöjt.
Interludes (2000) för kantele.
Långt borta och nära (2002/2016) för klarinett solo och ebow.
Beginning (2003) för pianotrio.
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Psalm ur natten (2006) för altsaxofon.
Obönhörligt (2010) för brasskvintett.
Två fanfarer för brasskvartett (2010) 1. Kunskapens fanfar, 2. Rektors fanfar.
All Those Strings! (2014) för stråkkvartett och kantele.
In Orbit – kvartett i rörelse (2016) för violin/basviolin, klarinett/basklarinett/kontrabasklarinett, cello och piano/leksakspiano.
The Riddle (2017) för stråkkvartett.

orkester/större ensembler
Stråk (1980–82) för stråkorkester.
Taromirs tid (1985–87) för 11 stråkar, flöjt, klarinett eller 13 stråkar.
Kast (1986–87) för stråkorkester.
Senhöst – Senhöst: Lek med Vivaldi (1990) för liten stråkorkester.
Lamento – Rytmen av en röst (1993) för symfoniorkester.
Anrop – Inrop – Utrop (1997) för instrumentalensemble.
Arktis Arktis! (2001) för orkester.

verkförteckning
När jorden sjunger – svit för orkester (2004/2005).
Preludier för stor orkester (2006/2010).
Raven Chant (2007/2012) för instrumentalensemble.
Tiger Touch (2011) för symfoniorkester.
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solokonserter
Skrin (1990), konsert för fiol och orkester, komponerad i samarbete med
Sven Ahlbäck.
On a Distant Shore (2002), konsert för klarinett och orkester.

elektroakustisk/radiofonisk musik
Musik från vårt klimat (1982), elektroakustisk musik.
Råkar (1983), elektroakustisk balettmusik.
Passionsspel (som fyra sporter): ett radiofoniskt alternativt sceniskt konsertant
verk (1999) för stråkorkester, 7 sångare, manskör, tonband/dator. Text:
Staffan Olzon. (Verket kan också uppföras live.)
Klockrent – En Mycket Stor Konsert (2013), radiofoniskt verk.

scenisk och dramatisk musik
Råkar (1983), elektroakustisk balettmusik.
Gnistor (1991) för damkör, brassextett och slagverk.
Hetluft (1992), multimedia med skulpturer av Lenny Clarhäll. 1. Puksånger – lockrop, 2. Strömmar, 3. Dådra, 4. Andrum.

Häxorna ur Macbeth (1992) för 3 skådespelare och slagverk.
Passionsspel (som fyra sporter): ett radiofoniskt alternativt sceniskt konsertant
verk (1999) för stråkorkester, 7 sångare, manskör, tonband/dator. Text:
Staffan Olzon.
Sötskolan – En operarysare för barn från 10 år (1999). Text: Kerstin Perski.
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När jorden sjunger: Saga för skådespelerska, orkester och publik (2004).
Ropade någon? – Happening för två folksångerskor, brassinstrument, försäljare
och publik (2006).
Quem chama? / Vem ropar? (2008), happening för konsertsal, två sångare
och brassensemble.
Sleep now: Mini drama (2015) för sopran, altflöjt eller basflöjt och kontrabas. Text: Sally Beamish, Karin Rehnqvist.

filmmusik
Alfred (1995), filmmusik. Regi: Vilgot Sjöman.

fonogram
Samlingsalbum
Arktis Arktis! Works by Karin Rehnqvist. 1. On a Distant Shore, 2. Beginning,
3. Arktis Arktis!, 4. I Himmelen. BIS-CD-1396 (2005).
Karin Rehnqvist: Davids nimm. 1. Davids nimm, 2. Taromirs tid, 3. Puksånger
– lockrop, 4. Lamento – Rytmen av en röst. Phono Suecia PSCD 85 (1996).
Karin Rehnqvist: Lockrufe. 1. Puksånger – lockrop, 2. Wings, 3. Dådra, 4.
Rädda mig ur dyn, 5. Lod, 6. Dans, 7. Andrum. Frau Musica 002 (2001).

verkförteckning
LIVE! Karin Rehnqvist, Composer. 1. Light of Light, 2. Quem chama. Vem
ropar?, 3. Salve Regina – himlarnas drottning, 4. Musik till den sovande, 5. Till
Ängeln med de brinnande händerna, 6. Rädda mig ur dyn, 7. Hymn. Sterling
Modern CD3002-2 (2013).
Sun Song – Solsången: Music by Karin Rehnqvist. 1. Solsången, 2. Puksånger –
lockrop, 3. Bara du går över markerna. BIS-CD-996 (1999).
Till Ängeln med de brinnande händerna – To the Angel with the Fiery Hands.
1. Till Ängeln med de brinnande händerna, 2. I dina ögons klara morgonljus, 3.
Rys, hisna, skälv, bäva, 4. The raven himself is hoarse, 5. Linge linge logen,
6. Mätarlarven, 7. Trio O, 8. Ingenting, 9. Mellanspel, 10. Det mörknar över
landet, 11. Triumf att finnas till, 12. Psalm ur natten. Intim Musik IMCD
110 (2008).
Karin Rehnqvist: When I close my eyes, I dream of peace. Single album. Schola
Cantorum, Tone Bianca Sparre Dahl, dir. 2L-133 (2016).
Enskilda verk
Alla människor. Adolf Fredriks Flickkör, Bo Johansson, dir. Swedish
Society SCD 1135 (2005).
Andrum. Viveca Axell-Hedén, Malin Gjörup-Zetterström, sång, Helena
Gabrielsson, Jonny Axelsson, slagverk, Ivo Nilsson, trombon. Frau Musica
002 (2001).
Arktis Arktis! Svenska kammarorkestern, John Storgårds, dir. BISCD-1396 (2005).
Bara du går över markerna. Allmänna Sången, Cecilia Rydinger Alin, dir.
BIS-CD-996 (1999), BIS-CD-934 (2000), BIS-CD-1714 (2008); Norway
Schola Cantorum, Tone Bianca Dahl, dir. 2L-061-SACD (2009); Lunds
Vokalensemble, Ingemar Månsson, dir.
Beginning. Kungsbacka pianotrio. BIS-CD-1396 (2005).
Dans. CAP 2021, Deborah Richards, piano. Frau Musica 002 (2001).
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Davids nimm. Susanne Rosenberg, Lena Willemark, Agnete Christensen,
sång. Phono Suecia PSCD 85 (1996), Frau Musica 001.
Det mörknar över landet. La Cappella, dirigent Karin Eklundh. Intim
Musik IMCD 110 (2008).
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Dådra. Jonny Axelsson, slagverk, Ivo Nilsson, trombon. dBCD29, Frau
Musica 002 (2001).
Hymn. Storkyrkans körer, Kungl Filharmonikerna, Jeanette Köhn,
sång, Gustaf Sjökvist, dir. Sterling Modern CD3002-2 (2013), Ladybird
79556817 (2014).
Här är jag. Var är du? Adolf Fredriks Flickkör, Bo Johansson, dir. Swedish
Society SCD1135 (2005).
Hörrö veckorevyn. Adolf Fredriks Flickkör, Bo Johansson, dir. Swedish
Society SCD 1135 (2005).
I dina ögons klara morgonljus. La Cappella, Karin Eklundh, dir. Intim Musik
IMCD 110 (2008).
I himmelen. Adolf Fredriks Flickkör, dirigent Bo Johansson. AFFCD01,
BIS-CD-1396 (2005), LC00027 (2008), VICS61088 (2002); St. Gregorius
Kinderchor, Steffen Schreyer, dir. CAN58044 (2010); Svenska Kammarkören, Simon Phipps, dir. MRSACD103 (2012).
Ice Music Fantasy. Gunilla von Bahr, flöjt, Jonny Axelsson, slagverk. Ulrika
Bodén, sång, Sara Marielle Gaup, recitation, Åsa Åkerberg och Susan
Barrett, cello, Olle Hagson, bas. ICECD 003 (2014).
Ingenting. La Cappella, dirigent Karin Eklundh. Intim Musik IMCD 110
(2008).
Jag lyfter mina händer. Siri Torjesen, sång, Lars Lien, saxofon. LAWO
Classics LWC1095 (2016).

verkförteckning
Kast. Österbottens kammarorkester, Juha Kangas, dirigent. Phono Suecia
PSCD 85 (1996).
Lamento – Rytmen av en röst. Kungl. Filharmonikerna, Göran W. Nilson,
dir. Phono Suecia PSCD 85 (1996).
Linge linge logen. La Cappella, dirigent Karin Eklundh. Intim Musik
IMCD 110 (2008).
Livsdansen. Adolf Fredriks Flickkör, Bo Johansson, dir. Swedish Society
SCD 1135 (2005).
Ljus av ljus. Adolf Fredriks Flickkör, Sveriges Radios symfoniorkester,
Manfred Honeck, dir. Sterling Modern CD3002-2 (2013).
Ljusfälten. Allmänna Sången, Cecilia Rydinger Alin, dir. BIS-CD-1714
(2008); Akademiska Damkören Lyran (endast online); American Choral
Directors Association 2011 National Convention Vox Musica (Live) Vox
Musica & Daniel Paulson (endast online).
Lod. Dorothee Oberlinger, blockflöjt, Stephan Rath, teorb, Elisabeth
Wand, cello. Frau Musica 002 (2001).
Mätarlarven. La Cappella, dirigent Karin Eklundh. Intim Musik IMCD
110 (2008).
Natt över jorden. Adolf Fredriks Flickkör, Bo Johansson, dir. AFFCD01;
Female Choir of Pädagogische Hochschule Heidelberg, Heike KiefnerJesatko, dir. Castigo 02475 (2014); Maria Magdalena Chamber Choir,
Mats Nilsson, dir. FRCD087 (2015).
När natten skänker frid. La Cappella, Karin Eklundh, dir. FRCD061
(2012); Rilke Ensemblen, Gunnar Eriksson, dir. CAP21738 (2005).
On a Distant Shore. Martin Fröst, klarinett, Svenska kammarorkestern,
Petter Sundkvist, dirigent. BIS-CD-1396 (2005), BIS-CD-2123 (2014).
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Psalm ur natten. Jörgen Pettersson, saxofon. Intim Musik IMCD 110
(2008). Lars Lien, saxofon. LAWO Classics LWC1095 (2016).
Puksånger – lockrop. Lena Willemark, Susanne Rosenberg, sång, Helena
Gabrielsson, slagverk. Phono Suecia PSCD 85 (1996), BIS 996 (1999);
Marie Axelsson, Ulrika Bodén, sång, Helena Gabrielsson, slagverk. Frau
Musica 002 (2001).
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Quem chama. Vem ropar? Marie Axelsson, Johanna Bölja Hertzberg, sång,
Remix Ensemble, Franck Ollu, dir. Sterling Modern CD3002-2 (2013).
Rädda mig ur dyn. Ulrika Bodén, sång, Jörgen Petterson, saxofon. Frau
Musica 002 (2001); Susanne Rosenberg, sång, Jörgen Petterson, saxofon,
Phono Suecia PSCD 81; Either/Or, Ulrika Bodén sång, Geoff Landman,
saxofon. Sterling Modern CD3002-2 (2013). Jörgen Pettersson, Sven
Westerberg, saxofon. PS-SACD146 (2004); Berit Norbakken Solset, sång,
Lars Lien, saxofon. LAWO Classics LWC1095 (2016).
Salve Regina – himlarnas drottning. Nederlands Kamerkoor, Nieuw
Ensemble, Ed Spanjaard, dir. Sterling Modern CD3002-2 (2013).
Sånger ur jorden. La Cappella, Karin Eklundh, dir. Caprice CAP 21641
(2000).
Solsången. Lena Willemark, sång, Nina Persson, Maria Garelöv-Thorsell,
recitation, Sundsvalls kammarorkester, Niklas Willén, dir. BIS-CD-966
(1999), Intim Musik IMCD 037 (1994).
Stora kroppsvalsen. Adolf Fredriks Flickkör, Bo Johansson, dir. Swedish
Society SCD 1135 (2005).
Strömmar. Jonny Axelsson, bascimbalom. Phono Suecia PSCD 126 (2000).
Taromirs tid. Österbottens kammarorkester, Juha Kangas, dirigent. Phono
Suecia PSCD 85 (1996).
Teile dich Nacht. Lena Willemark, sång, SWR Vokalensemble Stuttgart,
Daniel Reuss, dir. Col legno. WWE 3 CD 20229 (2003).

verkförteckning
The raven himself is hoarse. La Cappella, dirigent Karin Eklundh. Intim
Musik IMCD 110 (2008).
Till Ängeln med de brinnande händerna. La Cappella, Karin Eklundh,
dir. Intim Musik IMCD 110 (2008); Svenska Kammarkören, Simon
Phipps, dir., Geoffrey Cox, oboe, Sterling Modern CD3002-2 (2013),
MRSACD103 (2012).
TILT – Drama för kör. BIS-2224 SACD (2016).
Triumf att finnas till. La Cappella, dirigent Karin Eklundh. Caprice CAP
21641 (2000), Intim Musik IMCD 110 (2008).
Var inte rädd för mörkret. La Cappella, Karin Eklundh, dir. Caprice CAP
21641 (2000); 7Adolf Fredriks Flickkör, Bo Johansson, dir. AFFCD01.
When I close my eyes, I dream of peace. Single album. Schola Cantorum, Tone
Bianca Sparre Dahl, dir. 2L-133 (2016).
Wings. Camilla Hoitenga, flöjt. Frau Musica 002 (2001); Sarah Lindloff,
flöjt. ACCD-1017 (2002).
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Alfred 174
All Those Strings! 133
Andrum 132–135, 151
Anrop – Inrop – Utrop 173
Arktis Arktis! 114, 187–188
Beginning 147
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