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Förord

örat k an inte 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 själv-
ständig lyskraft kan stärkas av att svenska verk bara sporadiskt 
dyker upp i konserthus och på skiva.

Svenska Tonsättare är en serie monografier som vill mot-
verka den bilden. Betydelsefulla kompositörer presenteras 
mot bakgrund av den tid de verkat i. Förhoppningen är att 
läsarna ska fönya 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 efter-
frågan.



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
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Författarens tack 

jag passerar Drottninggatan 106 praktiskt taget varje dag. 
När jag så här i början av 2011 går till mitt arbete på Stock-
holms Konserthus kan jag konstatera att hela fastigheten är 
urblåst, liksom från en dag till en annan. Alla hyresgäster är 
utlokaliserade. Karl-Birger Blomdahls hus. Där den så kallade 
Måndagsgruppen träffades på 1940-talet. De var den nya 
generationen tonsättare, musiker och musikforskare som så  
att säga skulle regera Konstmusiksverige under decennier.  
Nu stirrar mörka, dammiga fönster hålögt mot gatan. 

Det var visserligen länge sedan Blomdahl dog i förtid 1968, 
men Måndagsgruppen har levt kvar på ett efterhängset sätt efter 
att den utgjort en maktfaktor på musikinstitutioner, i press och på 
Sveriges Radio, men också som en sorts andlig faktor. Tycks det. 

Med det frenetiska bilandet som mullrar där inifrån Drott-
ninggatan 106 är det ändå som om ett nytt kapitel skrivs inte 
bara mentalt, utan bokstavligen huggs i sten. För Anders Elias-
son blev det som han uppfattade som Måndagsgruppens anda på 
musikhögskolan något han tog spjärn emot, och något som han 
ännu envist återkommer till som ett slags ömmande sår.

Men det är nya tider. Han är en stor konstnär i egen rätt. 
Men vad får man höra på tu man hand med honom? »Jag kan 
ingenting.« Kanske den fras jag hört oftast från Anders Eliasson. 
Jag kan ingenting, sagt på den omisskännliga daladialekten. Det 
självklara är att säga emot, för han är givetvis mycket kun  nig, 
djupt eftertänksam och känslig, humoristisk och verbal.



10 Min protest när han säger så är en reaktion på någon som 
fiskar efter komplimanger. Efter hand har det långsamt gått 
upp för mig att det nog inte fiskas särskilt mycket från hans 
sida över huvud taget. Kalla mig trög.

Anders Eliassons upplevelse av kunskap och kunnande är 
helt enkelt en annan än den gängse – kanske i synnerhet när 
det gäller det han vet allra mest om: musik. Jag vet ingenting 
om musik, säger han. Alltmedan han komponerat det ena 
helgjutna verket efter det andra. 

Eliasson uppfinner inga nya verk, som han själv ser det. Han 
skapar ingen konst. Han bara förmedlar musikens under. Detta 
sker längs en vandring inåt, mot »sanningen«. Romantiker?  
Så kan man uppleva det, men med den sortens etikett följer en 
känsla av sentimentalitet, kanske också ytlighet och poserande 
manér, om man också skulle få för sig att kalla honom nyroman-
tiker. Men han är ju inte sentimental på det nostalgiserande och 
sötade sättet, möjligen melankoliker men definitivt ingen posör. 

En sorts musikanimist kanske – med en tanke om att 
musiken finns i allt omkring oss? Med den inställningen är det 
antagligen möjligt att både känna och verkligen mena att man 
inget kan. Den som lyssnar på hans musik måste hur som helst 
ge honom fel på den punkten. Han är en alldeles fenomenal 
tonsättare. 

Jag har ansträngt mig för att så levande som möjligt försöka 
formulera mig kring hans musik och skapande, även om det 
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författarens tack

inte är möjligt att på ett tillfredsställande sätt frammana musik  
i ord. Anders själv har ställt sig fullständigt frågande till 
ambitionen. 

Det här är en bok om Anders Eliasson och hans alldeles 
oerhörda musik. Att verkligen lyssna till musiken, och sedan 
lyssna om och om igen, är det bästa läsaren kan göra.

För vägledning vill jag först och främst tacka Thomas 
Anderberg. Jag sänder också ett tack till redaktionskollegorna 
på Kungl. Musikaliska Akademien, som bistått under de år 
texten tagit form: Åke Holmquist, Carl-Gunnar Åhlén, Göran 
Bergendal, Tomas Löndahl och Erik Wallrup. För hjälp med 
material vill jag även tacka Sara Nikula-Nyman, Kristina 
Fryk löf, Inger Marie Garcia de Presno, Marie Wisén och Bodil 
Asketorp. Vidare riktar jag ett tack till Jari Eskola för översätt-
ningshjälp från finskan samt till Lars Karlsson. Jag har samtalat 
med ett flertal personer som stått honom nära i olika skeden 
av liv och karriär, ingen nämnd eller glömd.

Ett varmt tack går givetvis till Anders Eliasson själv, som 
hela tiden varit tillgänglig och full av tillit. Om inget annat 
anges bygger framställningen på mina intervjuer med honom 
åren 2008–2011. Vi har ofta haft roligt på vägen, och det har 
mellan varven blivit många skratt. Särskilt när samtalen inte 
varit i närheten av hans musik, för den vill han ju inte tala om.

Tack slutligen till min familj, som stått ut med mitt arbete 
med boken under kvällar och sena nätter.
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Förgätmigej

 De sitter runt furubordet i storstugan. Sommarregnet 
   slår mot fönsterrutan och sjön ligger grå utanför. Det 
   är scenen när den då 23-årige Borlängesonen uppmärk-

sammas i en större porträttartikel i Borlänge Tidning den 23 
juli 1970. Rubrik: »Elektronkomponist från Borlänge finner 
sam band med folkmusiken. Kopplar av med Spiskroksvalsen«. 
Just den Anders Eliasson känner man inte igen alls bara några år 
senare. Är det verkligen rätt person? 

I huset i Kråkbodarna, som man hyrt under sommaren, 
bor Anders och hustrun Marie Louise med dottern Maria, 
3 ½ år och de njuter av varje dag de får vara här och slip per 
storstadens jäkt och stress. Marie Louise är Stock holms-
flicka och ämnar börja på Musikhögskolan i höst, hittills 
har hon arbetat som pianolärarinna. 

Anders syster Kerstin tillbringar också några sommar-
veckor här tillsammans med den Eliassonska familjen.  
De fiskar abborre och gädda i sjön Molnbyggen.

Krokbodarna ligger sydväst om Leksand, men inte heller långt 
från uppväxtens Borlänge. Eliasson berättar att han för närva-
rande arbetar på en särskild serie med tre sammanhängande 
verk, en triptyk. Men där, just då, är det vila och umgänge som 
fyller dagarna. »Och det enda vi spelar blir faktiskt Spiskroks-
valsen«, säger han med ett skratt till Borlänge Tidning. »Egent-
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ligen skulle man bo här jämt«, säger den unga familjen med en 
mun, enligt reportern.

En lycklig tid. De köpte sig kort efteråt en egen stuga i Land-
bobyn, fortfarande i Dalarna men längre västerut och ännu en 
bit längre bort från Borlänge, ungefär mitt emellan Vansbro och 
Mora längs med den gamla södra inlandsbanans sträckning. Där 
tillbringade de några somrar under första hälften av 1970-talet. 
I den röda Saab 96:an åkte familjen fram och tillbaka från lägen-
heten i Bromma utanför Stockholm. Fram till katastrofen och 
splittringen.

I Borlänge Tidning berättas att Anders Eliasson numera är 
»huvudsakligen stationerad i Stockholm« och att han studerar 
vid musikhögskolan »för att eventuellt utbilda sig till musik-
teoripedagog«. Det är en lite slirande beskrivning av läget och 
något som reportern missförstått: Eliasson hade precis avslutat 
musiklärarutbildningen, och nu väntade efter sommaren studier 
i kompositionsklassen under Ingvar Lidholms ledning. Kompo-
sition – det som egentligen varit hans mål när han började stu-
dera i Stockholm tre år tidigare.

Eliasson berättar att han skrivit ett 25-tal verk, vilket kan 
stämma, även om det låter mycket. Säkert är dock att i dag knap-
past något av dem finns kvar i medvetandet och endast högst ett 
par i den officiella verklistan. Artikeln kretsar mestadels kring 
aktuella arbeten vid Elektronmusikstudion i Stockholm, förkor-
tad EMS. Det är inget Eliasson framöver kommer att vara för-
knippad med. Snarare tvärtom: en helt annan Eliasson skulle så 
småningom träda fram i musiklivet. Men just då hade han skapat 
en lång rad stycken för band, verk med inspelade ljud som klippts 
och förvrängts enligt konstens regler och tidens tekniska möj-
ligheter. Bandmusik eller elektronmusik, Anders Eliasson kom-
menterar skillnaden som han uppfattar den.
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förgätmigej

Jag talar hellre om bandkompositioner i stället för elek-
tronmusik. Många som sysslar med elektronmusik är 
föremål för ett genretänkande att det skall innebära på 
elektronisk väg skapade ljud. Men till slut blir det en 
långsökt beteckning för man överträder den där gränsen 
ganska ofta. Och mina bandkompositioner liknar inte 
dem. Jag föreställer mig att jag inte har samma utgångs-
läge men jag brukar tala om två typer av musik, säger 
Anders, tänder en cigarett, innan han snabbt fortsätter, 
indela musiken i två stora grupper. För det första en 
ornamental sakmusik och för det andra den emotionellt 
betingade musiken. Sinsemellan har de inget samband.

Vad som menas med att han inte har samma utgångsläge som 
sina kollegor är här ännu lite dunkelt, men det han idémässigt 
beskriver är tankar som han aldrig övergivit. Han har också 
talat om objektiv och subjektiv musik; den förra handlar om 
anammandet av tekniker och om att härma, den senare handlar 
om att vara personlig och söka sig inåt. Och det råder ingen 
tvekan om var han placerat sig själv och sina ambitioner med 
musik. 

Han skulle senare i livet beskriva de tidigaste bandverken som 
arbeten med enkla melodier, egentligen otänkbara i den konst-
musikaliska miljö han vistades i. Det fanns inte någon möjlighet 
att syssla med musik, upplevde han, så skapandet blev för honom 
en sorts religiösa handlingar. 

Två år tidigare, 1968, hade han presenterat sig som »riktig« 
tonsättare i Århus i Danmark, med förstlingsverket Exposition 
för kammarensemble. Den schematiska och polariserade upp-
delningen av komponerandets grundläggande villkor fanns re -
dan där, liksom den lever än i dag. Anders Eliassons musik har 
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förändrats, men inte inställningen och principerna bakom ska-
pandet. I festivalprogrammet kan man läsa hans egen kommen-
tar till Exposition: »Avsikten har varit att skriva ett stycke orna-
menterande musik. Strukturellt sett kan man säga att jag ur 
substansen ’musik’ har valt att skapa olika block och figurer som 
ställs i växlande relationer till varandra.« 

Det är tidstypiskt i sin lakoniska, sakliga ton. Talet om »sub-
stansen musik« kan likna senare beskrivningar av ett slags musi-
kaliskt urhav, något redan existerande, ur vilket tonsättaren så att 
säga har att avtappa sitt verk. Den stora skillnaden ligger i att han 
1968 faktiskt placerar sitt verk långt utanför sig själv, vid den sak-
liga och objektiva polen snarare än den emotionella och subjektiva. 
»Substansen musik« är den allmänna, identitetslösa musiken.

Redan tidigt i mottagandet av Anders Eliassons musik – från 
1970-talets inledande år – talas det ändå om en personlig röst  
i musiklivet. Några beskrivningar återkommer ofta. Man talar 
om sådant som intensiteten i uttrycket, om hetta och febrighet 
– fysiskt förnimbara kvaliteter. Det finns också en känsla av 
rastlöshet i hans musik, nästan genom hela skapandet. Samtidigt 
har han själv ofta och envetet betonat en sorts andlig dimension, 
inte i första hand av religiös art utan mer som att musiken är en 
spegling av någonting större, bortom honom själv – som en del 
av livets och skapelsens mirakel.

I det avseendet suddar han ut sitt eget bidrag till att vara en 
typ av förmedlare. Han kanaliserar ju så att säga bara vad som 
redan existerar omkring oss alla. Han gör musik av det som för 
honom tycks självklart och uppenbart. 

I botten och mer konkret för hans egen del ligger ett tidigt 
utvecklat »system« och en »ny tonalitet«, som han beskriver 
det. Arbetet framstår för honom som ett närmande till en musi-
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förgätmigej

kens urmateria. Väl inom dess fält upplever han att han bara 
följer musikens vilja och nedtecknar den, strömmande, växande 
och utan tillrättalägganden. 

»Jag är mer intresserad av hur en förgätmigej växer upp bakom 
ett skithus än hur rosor kultiveras«, är ett uttalande med aforis-
tisk knorr. Det antyder dels något om hans underdog-inställning 
– ett liv på kulturlivets bakgård, dels hur han upplever eftersträ-
vansvärda kvaliteter i det enkla, direkta och spontana. Han skyr 
maniererad förfining med samma kraft som han värnar om det 
solida hantverket, utan att vilja tala om musik i just hantverks-
mässiga termer.

Men 1968 års kommentar kring Exposition påminner om ett 
slags metamusikaliskt betraktelsesätt – begrepp som exempelvis 
tonsättaren Jan W. Morthenson vid den tiden rörde sig med mot 
bakgrund av sin modernistiska hållning och vitt överblickande 
konstnärliga intressesfär. Metamusik: musik om musik – musik 
som med analytisk distans illustrerar musikaliska grepp. 

Anders Eliasson med sin intensiva tro på musikens uttrycks-
förmåga stod ju egentligen långt ifrån den typen av tankegångar. 
Så ambitionen med just Exposition tycks närmast ha varit anti-
personlig: det var helt enkelt en avbildning av en »riktig ton-
sättare« utifrån tidens måttstockar. Då var han 20 år och ville 
vara med. Det sju minuter korta stycket som hördes i Århus var 
en anpassning hos någon som i ärlighetens namn uppfattade sig 
själv som missanpassad.  

Intervjun i Borlänge Tidning sommaren 1970 fortsätter me -
dan regnet strilar ner över Kråkbodarnas idyll. Hela familjen 
sam  lad i storstugan. De dricker kaffe tillsammans med reportern. 
Eliasson nämner den amerikanske minimalisten Terry Riley 
som en influens vid den tiden. Också det en hållpunkt som man 
inte självklart känner igen från den mogne Eliassons musik. 



18

Men tidigare samma år hade det Riley-inspirerade verket Take it 
or leave it framförts vid festivalen Ung nordisk musik i Stock-
holm. Noga räknat var det inte ens ett verk av Eliasson själv; han 
hade komponerat det tillsammans med Arne Ericsson. Carl-
Gunnar Åhlén hade i sin recension i SvD den 10 februari 1970 
noterat ett »monotont brummande samvarostycke i Terry Riley-
stil« med »ömsom tätnande, ömsom förtunnande texturer«. 

Det är till det yttre alls inget betydande verk i Anders Elias-
sons produktion, inte heller brukar det finnas med i verklistor. 
Egentligen var musiken mest ett ställningstagande riktat mot 
den rådande synen på komponerande bland andra tonsättare och 
lärare vid musikhögskolan. Enkelhet i stället för komplexitet, till 
exempel. Men musiken innehöll konturerna av det han ut vecklade 
till sitt tonspråk.

Nästan fyrtio år senare ser han tillbaka på den tiden. Han 
berättar om bakgrunden. Den något äldre tonsättaren och mu -
sikern Folke Rabe hörde till dem som under 1960-talet bröt med 
konventioner vid musikhögskolan med sinnena öppnade mot im -
provisation, happenings och musik bortom västeuropeiska konst-
 musiktraditioner. 

»Genom Folke Rabe fick jag träffa Terry Riley 1967. Efter 
det skrev jag Take it or leave it tillsammans med Arne Ericsson.« 

Eliasson beskriver Rabe som förmedlare, men mer formellt 
var det Karl-Birger Blomdahl som i egenskap av chef på Sveriges 
Radio bjudit in Terry Riley som artist-in-residence i Stockholm 
våren 1967. 

Arne spelade med bandet International Harvester och 
senare Träd, Gräs och Stenar. Jag skrev Take it, han skrev 
Or leave it. Det var ett slags minimalistiskt stycke med ett 
modus hela tiden. Det fanns en dorisk och en lydisk 
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förgätmigej

vändning i musiken, på sätt och vis ett släktskap med 
kyrkoton, men egentligen är just det ointressant.

Intressant är däremot att Anders Eliasson i detta stycke, som 
framfördes på bland annat congas och indisk sitar, gläntade på 
dörren in till en personlig musikvärld. Ingen kunde rimligen 
uppfatta det så den gången. 

Närmare till hands låg väl att tolka Take it or leave it som en 
mjuk provokation mot rådande konstmusikaliska ideal – eller 
bara som en trendig eftergivenhet, eftersom konstmusikens Elias-
son här sökt sig ut i tidstypiska flower power-domäner. Den 
andan letade sig in även på musikhögskolan. Första framföran-
det av Take it or leave it hade inofficiellt ägt rum under en kår-
fest i en källare på skolan, troligen 1969, där haschröken sötade 
luften. 

För Eliasson själv var detta ändå ett sätt att resa sig och into-
nera sin röst, för bortom dimridån fanns här vissa idéer om 
tonförråd och harmonik som han skulle utveckla till sitt »språk«. 

Men han var förklädd till en indisk Terry Riley. Eller till en 
oansenlig förgätmigej bakom ett skithus.

 



vidare läsning:

Göran Bergendals bok 33 nya svenska 
komponister (Kungl. Musikaliska 
Akademiens skriftserie, 2001) rymmer 
en större intervju med Anders 
Eliasson.

Rolf Haglunds artiklar kring Anders 
Eliasson i tidskrifterna Musikrevy  
(nr 5, 1984) respektive Tonfallet  
(nr 2, 1985) berättar om många av de 
verk som skrivits från start fram till 
början av 1980-talet, med kommenta-
rer av Eliasson själv.
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Glömmer aldrig mässingsdoften

 Anders eliassons uppväxtstad Borlänge var och är en 
    arbetarstad, inte minst präglad av Domnarvets Jernverk,  
    grundat 1878 och därmed Sveriges i särklass äldsta järn-

verk. Dalarnas både största och yngsta stad Borlänge är en pro-
dukt av sina industrier. Det är inte Borlänge man i första hand 
tänker på när man talar om kurbits, fiolspelmän och folkliga, 
kära dalatraditioner. Järnverket och koncernen Stora Koppar-
bergs Bergslags AB talar så att säga ett annat språk. Även om den 
store tenoren Jussi Björling kommit från trakten.

År 1878 hade den första masugnen kommit i drift vid Domn-
arvet, sedan man sex år tidigare och efter långa diskussioner och 
debatter enats om platsen för det nya och modernare järnverket. 
Kort därefter, 1900, började också verksamheten vid Domnar-
vets Pappersbruk, som tio år senare namnändrades till Kvarn-
svedens Pappersbruk. 

Storindustrierna i Borlänge resulterade i en snabb expansion 
med stor inflyttning – och tidvis skriande bostadsbrist. Vid mit-
ten av 1800-talet hade Borlänge varit en mycket liten ort på 
Tunaslätten i Dalarna. Namnet fanns knappt utsatt på kartor. 
Hundra år senare såg det helt annorlunda ut. 

När Anders Eliasson föddes den 3 april 1947 hade Domn-
arvets järnverk sedan ungefär tio år uppvisat en enorm expansion, 
och just vid den här tiden var man mitt uppe i en intensiv 
utbyggnadsperiod. Ett järnverk påverkas förstås av krigskon-
junkturen, och andra världskriget innebar ett starkt uppsving 
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för järnverket efter svackorna under mellankrigstiden. Produk-
tionsrekord noterades ständigt och Domnarvet var mot krigs-
slutet Stora Kopparbergs främsta investeringsobjekt. 

Läget var gynnsamt: det var en expansiv marknad, med stål-
brist i både Sverige och det krigshärjade Europa. Järnverkets 
kapacitet fördubblades vid den här tiden. Att tala om ett allmänt 
välstånd vore en överdrift, men här fanns arbete.

Till denna arbetarklass hörde Anders Eliassons familj. Som så 
många andra män i Borlänge var hans far Birger Eliasson (1922–
2008) anställd vid Domnarvets järnverk. Anders mor, Dagmar 
Eliasson (1924–1972), arbetade som frisör. 

Båda föräldrarna yrkesarbetade, vilket på den tiden fort fa-
rande var ganska ovanligt. De bodde i en liten nybyggd tvåa  
i stadsdelen Forssa i Borlänge. Majorsgatan sluttar ner mot ett 
grönområde med äldre villabebyggelse, på var sida står enkla 
trevåningshus i tegel. Det är gångavstånd längs med Dalälven 
till järnverket. 

Där bodde familjen Eliasson. Sex familjer i varje port. I folk-
mun hade det raskt döpts till Lilla Hollywood på grund av sin 
moderna prägel. Som att lägenheterna hade stort kök och bad-
kar. Någon stjärnglans vilade dock knappast över området och 
livet där. Ett utpräglat arbetarklassområde i en utpräglad arbe-
tarklasstad.

Det är en skiftande, komplicerad och ibland diffus bild som 
framträder när man närmar sig Anders Eliassons uppväxt. Till 
dess konturer hör bilden av en pojke som hade lätt för sig i sko-
lan. »Jag läste aldrig några läxor utan brukade ställa ifrån mig 
min väska när jag kom hem och tog den med mig när jag gick till 
skolan igen morgonen efter.« 

Han drogs till musiken utan att egentligen uppleva något 
musikintresse eller -kunnande hemifrån. Det var musikdrömmar 



»Moderna arbetarbostäder, Forssa«  
Borlänge, Majorsgatan på 40-talet. 
Foto: Rädda Bildenarkivet, Borlänge Kommun
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utan instrument och egentligt musicerande. Med spikar och trå-
dar försåg han sina tennsoldater med hemmagjorda instrument-
attrapper och förvandlade en armé till en tennsoldats orkester.

Till bilden av uppväxten hör också att det var en tid som ver-
kade starkt ångestframkallande på Anders Eliasson. Han har 
berättat om en dominant och bildningsföraktande far, som han 
aldrig skulle försonas med. Och om fysisk och psykisk miss-
handel. 

Miljön var tidvis förödande för hans självkänsla. »Jag förstår 
inte hur min mamma kunde vara tillsammans med honom, hon 
vart alldeles tilltufsad. Men hon var sensibel, och senare när min 
morbror startade teatergrupp inom ABF var hon med där och 
spelade amatörteater.«

Han har vid återkommande tillfällen och med stor öppenhet 
berättat att han alltid kände sig mycket ensam och att hans hälsa 
hela tiden försämrades under uppväxten. »Jag har nog alltid 
varit dålig i psyket, det var värre för mig än för min syster.« 
Under en mörk tonårstid behandlades han av psykiater och 
medicinerades. Det framstår inte som någon stor överdrift att 
tala om musiken som en räddningsplanka i hans liv. Åtminstone 
upplevde han det så. 

Han trodde bokstavligen att han skulle dö när han var sju år. 
På väg hem från skolan fick han och några vänner för sig att 
jumpa på isflak på Dalälven. Hans flak drev i väg. Det vippade 
plötsligt till så att han åkte ned i det iskalla vattnet. Han sveptes 
in under isen. Han kom upp med ett krampaktigt grepp om 
iskanten. Kylan och en förkrossande känsla av skräck strömmade 
genom honom. Benen och resten av kroppen verkade dra honom 
ner och under flaket, ondskefullt magnetiskt. Han klöste med 
naglarna. Kämpade av all sin kraft och tog sig bit för bit upp på 
det drivande isflaket innan han kunde sparka sig in mot land.
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Anders Eliasson ville sjunga, men vågade inte. Det hade inte 
någon plats bland andra kamraters grabbiga lekar. Han sjöng 
ensam i det alldeles privata, och han härmade instrument med 
rösten. Han tyckte om att läsa, och han gjorde det medan Hy -
lands hörna – först radio- och sedermera tv-stunder som fick 
då  tidens Sverige att stanna – upptog andra i hemmet. 

Och han hade tagit sig för något alldeles eget. Tio år gammal 
tjatade han till sig en trumpet.  

Unga Örnar hade något ställe där jag var den dagen då 
min syrra kom och sa: du har fått en trumpet. Det kan inte 
vara möjligt, tänkte jag och for hem som en blixt. Jag hade 
ältat det där om trumpet länge. Och den där mässingsdoften 
när jag öppnade väskan kommer jag aldrig att glömma.
 

Hans föräldrar hade lånat instrumentet på Hagströms musik-
handel i Falun, för att eventuellt hyra. Och för att få slut på tjatet, 
som Eliasson själv uttrycker det. 

Den kvällen fick jag gå till en musiker för att ta lektion, en 
hornist i orkesterföreningen. När jag kom tillbaka var det 
kväll och mörkt och jag fick inte spela mer. Men morgonen 
därpå fick jag visa vad jag lärt mig, och då kunde jag spela 
Blinka lilla stjärna och liknande. De hyrde trumpeten. Det 
var ett test, och jag hade fallenhet så det gick fort för mig 
att lära. Då tyckte de väl att det var ok. 

Musiken skapade en egen identitet. Längre bak i släkten, och 
sällan omtalat, fanns något litet att brås på: hans farmors bror 
och far var spelmän, åtminstone i någon utsträckning. 

I tredje klass fanns en kortare tid en lärare som gjorde intryck 
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på honom, Ivar Pierrou (far till musikerna Eva och Nilla Pierrou) 
som uppmärksammade hans musikbegåvning och frågade Elias-
son om han inte kunde skriva en klassång. Han minns sådant 50 
år senare. Han började spela dansmusik och jazz hemma i Bor-
längetrakten. Snart formerade sig ett band och man fick en del 
spelningar.  

Det var den konkreta starten på livet med musiken. 

Jag hade på en gång lurat ihop ett gäng pojkar för att spela 
tillsammans. Det första jag skrev var ett arrangemang av 
Stilla natt för två klarinetter, då gick jag i tredje klass. Det 
fanns några jazzgubbar som var skithyggliga. De tyckte väl 
inte att jag var helt oduglig, men jag var ju så liten, tio år 
bara. Jag minns Sven Lindstedt, vars son Inge Lindstedt 
senare var violinist i Radiosymfonikerna och väldigt 
duktig. Och så var det trumpetaren Olle Flodström, han 
hade spelat med Lulle Elboys Orkester, ett berömt band 
på den tiden. Sen hade vi också Sven Pettersson, Swingen 
kallad. De fanns där i Borlänge allihop och de hjälpte till 
genom att skriva arr åt vårt band. 

Bandet som Anders Eliasson beskriver bestod av två klarinetter, 
altsax, gitarr och trummor, och trumpet. Senare tillkom även 
trombon. »Vi repeterade och jag var väl någon sorts repetitör i 
det här hot-gänget på den tiden. Vi hade till och med notställ 
som det stod AE på. Det var ju inte Miles precis, bara en massa 
standardlåtar. Sunny Side of the Street och liknande.«

Några egentliga lektioner i jazzspel fick han aldrig. Kontak-
terna med »gubbarna«, lokala musiker, betydde allt. »Jag fick 
komma hem till Sven Pettersson, en fin basist. Han satte på sig 
ett dragspel och sa: du ska säga vilka harmisar det här är. Det var 



Jazzbandet den 10 juni 1959. Anders Eliasson 
är tvåa från vänster. Notera standaren på 
notställen: »AE« – för Anders Eliasson. 
Foto: Erik Lundberg
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min första skola. De här gubbarna var väl inga psykologer precis, 
där var det raka rör.« 

Spelandet fortsatte, de slapp även lördagarnas skollektioner 
för att i stället spela tillsammans. Och Eliasson hade goda skol-
betyg trots måttliga ambitioner. Resultaten betydde enligt alla 
normer att han borde söka sig till realskolan, något som han inte 
själv strävade efter. Men han sökte som förväntat och kom in. 
Han ändrade dock inget i sitt skolbeteende, läste inga läxor. Det 
resulterade i att han första året underkändes i tyska och matema-
tik. Han behövde gå om. »Jag tänkte: inte ett år till! Det står jag 
inte ut med. Så jag fick gå på en sommarferieskola och tentera 
ämnena där.« 

Han var omkring 14 år och det övergripande målet var att 
komma bort från Borlänge. Han spelade med flera olika jazz-
musiker, av vilka några skulle bli professionella. Det var mycket 
dansmusik, men också mer renodlad jazz i den unge Eliassons 
liv. »Men för mig passade inte den musiken. Den var städad,  
i den jazzen var det ordning, och jag var mer vildvuxen.« 

Samtidigt gick det allt sämre för honom på ett personligt 
plan. Vid ungefär 15 års ålder kom han till en psykiater, som var 
till stor hjälp och stöd för honom. Han hade vid det laget själv 
börjat inse sin psykiska ohälsa. 

Bepopintresset växte och han gjorde resor till Stockholm, där 
han kunde sova hos sin faster i Traneberg. Han hörde Don 
Cherry på Gyllene cirkeln i 1960-talets inledning. Musiker-
drömmarna blev allt starkare och identitetsskapande.

I Borlänge Tidning den 11 maj 1963 kan man läsa om att sex 
ungdomar fått stipendier av Lions Club för fortsatta »extra stu-
dier«, som det heter. Bland det årets stipendiater fanns en som 
skulle studera baptismen i Ohio, men de flesta hade musikambi-
tioner. 



Med mamma Dagmar, realexamensdagen. 
Foto: Privat
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Näst längst till vänster på bilden står Anders Eliasson, nyligen 
fyllda 16. Han tittar ner i golvet. Verkar obekväm inför kame-
ran och uppmärksamheten. Andra ser rakt in i linsen och ler. 
»An  ders Eliasson, läroverket klass 3, får bidrag till ’musikför-
kovran’«, kan man läsa i nyhetsartikeln.

Han slutade skolan när han var 16 år. Han arbetade som brev-
bärare en tid, sparade ihop till ett piano och började ta privatlek-
tioner i musik. Han tog sig också för att åka till Geijerskolan  
i Värmland, men vantrivdes och var tillbaka i Borlänge efter 
någon månad. I ett infall sökte han sig i stället till militärmusi-
ken. »Det var helt sjukt, jag passade ju inte alls där. Jag var där i 
två veckor, sen fick jag komma hem på permission och då hällde 
jag i mig all psykofarmaka jag hade.« 

Och där svartnade det. Han minns inga detaljer, bara mörker 
och förvirring. Ett självmordsförsök. Han blev intagen på psy-
ket i Falun. Han fick elchocker. Kvar i spillrorna av hans person 
och den allmänna uppgivenheten fanns alltjämt en förkrossande 
stark känsla av att han ville lära sig komponera. Liksom paral-
lellt denna ständigt förhärskande längtan att komma bort hem-
ifrån. 

Jazzintresset hade börjat blekna. Han styrde om i en annan 
riktning. Vid tolv års ålder hade han gått med i en skivklubb: 
»Då hörde jag min första riktiga musik, det var Haydns Symfoni 
nr 104.« Det var ditåt han måste ta sig. Han sökte sig till orga-
nisten Uno Sandén i Falun för att studera för honom. Snart tog 
han sig för att göra den avgörande resan till Stockholm, att flytta 
för gott. 

Han skulle tillfälligt få bo på Nybrogatan i Stockholm, inne-
boende hos Sonny Peterson, en lärare som han mött på real-
skolan i Borlänge. Denne introducerade också tonåringen An -
ders Eliasson för Valdemar Söderholm, lärare i kontrapunkt vid 



glömmer aldrig mässingsdoften

musikhögskolan i Stockholm. Ett avgörande steg i Eliassons liv.
En enastående målmedvetenhet tycktes ha besegrat dålig 

självkänsla och andra hinder i hans person och hans miljö. Den 
musikaliska talangen hade hela tiden funnits där; som riktnings-
visare, bränsle för motivationen och som ett löfte om ett annat 
liv och en annan framtid, fjärran järnverket i Borlänge. 

Året var 1965, och han skulle fylla 18. 
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 T illbak a till början av februari 1968. Sju svenskar var 
  representerade i UNM, Ung Nordisk Musik, arrang- 
  erat i Århus i Danmark. Bakom arrangemanget som 

hölls på Det Jyske Musikkonservatorium stod och står en nord-
isk organisation som sedan 1946 ordnat med årlig festival för 
unga tonsättare, varje år i ett nytt nordiskt land. Till tilldra-
gelserna denna gång hörde vid sidan av konserterna bland an -
nat föreläsningar av den argentinsk-tyske tonsättaren Mauricio 
Kagel. 

Anders Eliasson var en av de utvalda svenskarna, yngst i 
gruppen. De åkte tåg från Stockholm. Eliasson gjorde med 
detta en tjuvstart som offentlig tonsättare. När verket Exposition 
framfördes i Århus studerade han visserligen vid musikhög-
skolan, men inte i kompositionsklassen. På myndig inrådan från 
sitt livs förmodligen allra högst värderade musikaliska mentor, 
Valdemar Söderholm, var han i stället i färd med att utbilda sig 
till musiklärare, vid det här laget halvvägs in i utbildningen.

Målsättningen var utan tvivel en annan, siktet inställt sedan 
länge, men respekten för Söderholm och kanske också arbetar-
bakgrunden i Eliasson gjorde att han aldrig övervägde något 
annat alternativ: musiklärarklassen skulle ju i alla fall leda till ett 
riktigt yrke. 

Musiklärareleven som aldrig skulle bli och aldrig tänkt bli 
musiklärare kom till Århus som tonsättare 1968. Han hade bara 
helt nyligen börjat komponera »på riktigt« – något helt annat än 



34

att skriva arrangemang och enklare låtar som han gjort i Bor-
länge. I en festivalrapport av John S. Weissmann i Dansk Musik-
tidskrift (nr 3 1968) nämns Anders Eliassons namn i avsnittet 
om kammarmusikkonserter, dock inget om hans musik. Det är 
uttryckligen mer av en genomgång än en recenserande text. Ett 
par verk av den några år äldre kollegan Daniel Börtz nämns. 
Anders Eliasson och Daniel Börtz fann varandra vid den här 
tiden och blev goda vänner. De båda och deras flickvänner kom 
sedan att umgås tätt fram genom första hälften av 1970-talet.

Det var ingen kontrapunktsövning i Bachstil som Eliasson 
hade lämnat in. »Jag hade ju bara skrivit till jazzband innan. 
Men det lät väl som det brukade göra på den tiden.« 

Det finns en markerad distans från Eliassons sida dryga 40 år 
senare. Det var en tid då han kände att han ljög mot sig själv, att 
han skrev som man borde, inte som han ville. 

Gunnar Valkare, själv en av de deltagande svenska tonsättarna 
och representerad med två egna verk, skrev på uppdrag av tid-
skriften Nutida Musik (nr 7/8, 1967/68) en rapport från festivalen 
i Århus. Hans intryck pekar mot något annat än vad verkkom-
mentarens torrhet signalerat. Valkare noterar hur impro visa-
tionstekniker från vissa radikala jazzgrupper finns i en annan 
medverkande tonsättares musik, men att det kommunikativa 
hos denne gått förlorat, och med det går han över till Eliasson: 
»Större verkan hade då liknande element hos en annan svensk, 
debuterande Anders Eliasson, vars Exposition för kammarorkes-
ter hade festligt sting och intressanta formella särdrag.« 

Tre år tidigare, 1965, hade Anders Eliasson flyttat till en 
bo stad på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Fastigheten, som nu är 
riven, låg mittemot ryskortodoxa kyrkan. Det var avlägsna släk-
tingar som lät honom låna ett rum där gratis, efter att han vid 
sin ankomst hade varit inhyst i några veckor på Nybrogatan hos 
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sin några år äldre bekant Sonny Peterson, sångpedagog och 
organist som hade varit musiklärare på realskolan i Borlänge. 
Senare, 1970, skulle Eliasson tillägna honom verket Intro för 
orgel.

Eliasson befann sig i ett rus. Och det i flera avseenden: över-
lycklig över de nya, handfasta studierna i kontrapunkt för Söder-
holm, och redan insvept i Stockholms uteliv med jugendstiliga 
Operabaren som ett av flera vattenhål. Där rådde slipstvång, och 
tonåringen Eliasson följde med i lånad slips. Alla var där, som 
det brukar heta: ett legendariskt tillhåll för genier i Kultur-
stockholm – självutnämnda och verkliga. Det var en ny värld. 
»När jag tänker tillbaka på det verkar det helt otroligt. Paret jag 
bodde hos på Birger Jarlsgatan var hyggliga, men jag bar mig åt 
som ett svin och var ute på nätterna.« 

Samtidigt var han alltså inbegripen i seriösa privatstudier i 
kontrapunkt. Men innan han kunde söka till musikhögskolan 
måste han hantera vissa krav; man var tvungen att ha piano eller 
ett stråkinstrument som huvudinstrument. Det egna instru-
mentet med sin förföriska mässingsdoft kunde inte hjälpa honom 
på något sätt.

Trumpet var det inte tal om, det var inte ens giltigt som 
biinstrument. Jag hade ju inget piano i Stockholm, och det 
jag hade haft var kvar i Borlänge. Men genom Sonnys 
försorg fick jag öva i Jacobs kyrka vid Kungsträdgården. 
Någon timme då och då. Det gällde att verkligen memo-
rera. Jag gick för Rut Jacobsson, som också var lärare på 
musikhögskolan. Hon var en enormt duktig pedagog.
 

Efter att ha spelat för henne i ungefär ett år var han redo att söka 
in. »Jag minns att jag spelade Chopins Nocturne i H-dur, och 
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någon sonat av Mozart. Både pianoprovet och a vista-provet gick 
jättebra. Jag var inte nervös. Lugn som en filbunke.« 

Bilderna av eleven Eliasson där på musikhögskolan under 
kommande år är lite annorlunda. Fokuserad, visserligen, men 
ingen filbunke. Andra uppfattade en något nervös själ, hyper-
sensibel. Han hade ett undanglidande sätt, liksom på sin vakt. 
Han framstod som garderande och hade lagt sig till med en 
ibland ironisk jargong vid sidan av det djupaste allvar. Det är inte 
svårt att föreställa sig sådant som ett slags hölje mot den osäker-
het och sårbarhet han burit med sig in i den nya miljön. Anders 
Eliasson hade rest lätt, men hans bagage var tungt.

Och han bar på en känsla av oändlig ensamhet. Men det hade 
skett ytterligare omställningar också på det personliga planet: 
han hade träffat Marie Louise Roslund, som var ett år yngre, och 
de blev ett par ett halvår innan han kom in på musikhögskolan 
1966. Lite senare skulle också hon utbilda sig till musiklärare. 

Genom henne trädde han in i ännu en ny miljö: överklassens. 
Det var förstås en historia i sig för arbetarsonen Eliasson, som 
snart och lite mondänt lättjefullt skulle kalla sig maoist. 

Man bör minnas att 1960-talet var tider av omvälvningar och 
stridslystnad hos den unga generationen. Också på musikhög-
skolan. Tonsättare och musiker som Folke Rabe och Jan Bark 
stod för nya attityder som spjärnade mot de invanda: det hand-
lade bland annat om att öppna mellan genrer och andra musik-
kulturer i världen, det handlade om improvisation och scenisk 
teatralitet i den annars nottänkande och partiturmätande miljön. 

Modernismens estetik hade debatterats hett i det svenska 
1950-talet, och debattvågorna hade knappast heller lagt sig 
un der decenniet efter. Rikskonserter hade bildats, och Sveriges 
Radio bedrev ett uttalat och målmedvetet arbete i konstmusi-
kens tjänst.
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Runt omkring rörde det på sig, minst sagt. Politiskt och musik-
politiskt. Kravaller och studentuppror 1968. En tid av ameri-
kanskt inflytande och hippiekultur, växande fredsaktivism och 
Vietnamrörelse med FNL-gruppen i spetsen. För pop- och rock-
musikens del blev de vänsterpolitiskt färgade Gärdesfestivalerna  
i Stockholm ett begrepp  – den första arrangerad sommaren 
1970. Den progressiva musikrörelsen gav upphov till skivbolag 
som MNW (Musiknätet Waxholm) 1969, som rymde Blå Tåget, 
Hoola Bandoola Band med flera och Silence 1970 med Bo Hans-
son, Träd, Gräs och Stenar, Fläsket Brinner och andra. Tidningen 
Musikens makt följde dem alla från 1973 och fram till 1980. 

I vegetationen växte inte bara antiimperialismen, utan också 
en anda av antielitism. Det är alltså inget under att också konst-
musiken med sina tydliga dogmer och allmänt sett esoteriska 
kultur hamnade i skottgluggen på musikhögskolan – trots att 
konstmusiken noga räknat uppfyllde åtminstone en av progg-
rörelsens verkliga grundbultar på ett tämligen oöverträffat sätt: 
antikommersialismen. 

Ja, samhällets grundvalar hade skakats när Olof Palme 1969 
blev partiledare för Socialdemokraterna och statsminister efter 
Tage Erlander. Det var inte bara Anders Eliasson som upplevde 
en sorts existentiell uppgörelse. 

Paret Anders Eliasson och Marie Louise Roslund flyttade till 
Rosenvik på södra Djurgården och bodde i hennes familjs stora 
hus på fin adress. Det fanns kanske inget överflöd av pengar, 
men det fanns tillgångar. Hennes morfar hade varit konsthand-
lare och -expert, och han hade bland annat säkrat släkten en 
Rembrandt-samling. 

Dit kom jag från min obildade arbetarmiljö – det fick jag 
ju veta ibland. Men jag hade musiken så jag sket väl i det 
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andra. Och Marie Louises mor Märta var intresserad av 
musik och konst. De umgicks med gräddan i Stockholm, 
sådana som Jacob Wallenberg och Evert Taube. Det fanns 
pengar, så vi behövde inte bara leva på studielån. Och vi åt 
på fint Djurgårdsporslin
 

Där levde det unga paret – fram tills dess att hon blev gravid, 
vilket var något av en skandal. År 1966 föddes dottern Maria 
och de fick flytta ut. Den unga familjen bosatte sig i en lägenhet 
i Smedslätten, annars huvudsakligen ett villaområde i det bor-
gerliga Bromma nordväst om Stockholms innerstad. »Vi bodde 
där, men jag var röd som en tomat. Jag brukade ha Ny dag med 
mig när jag åkte tolvans spårvagn, och Mao-märke på mig.« 

Även om Anders Eliasson inte hörde till de drivande eller 
ägnade sig åt de marxistiska studiecirklar som arrangerades, 
fanns en dragning ditåt – åtminstone om den andra polen i spän-
 ningsfältet representerades av ett etablissemang. Det kan ha varit 
något av en ryggmärgsreflex. 

Vid musikhögskolan fanns också på Eliassons tid en grupp 
politiskt radikala musiker som tog avstånd från det »finkultu r-
ella«, bland dem Olov Franzén och Arne Ericsson – med vilken 
Anders Eliasson, som vi sett, komponerade Take it or leave it. 

Sedan Anders Eliasson plikttroget slutfört den fyraåriga musik-
lärarutbildningen, anslöt han sig till kompositionsklassen. Med 
tanke på att han ägnade musikhögskolan åren 1966–1972 bety-
der det att han formellt sett bara studerade i kompositions klassen 
i högst två år. Han fullföljde aldrig utbildningen. Och på musik-
lärarutbildningen hade man väl sällan sett en elev ägna sig så 
litet åt dess kärnämnen; han tvingades tentera av vissa ämnen  
i stora sjok, när det inte gick att skjuta upp längre. 



Valdemar Söderholm (1909–90) var kyrkomusiker  
i bland annat Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm.  
Han var även verksam som tonsättare och undervisade  
i harmonilära och kontrapunkt vid Kungliga Musik-
högskolan. Foto: Privat
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Han tog däremot mycket allvarligt på undervisningen hos 
Valdemar Söderholm. Eliasson var ambitiös, till synes helt oin-
tresserad av de värdeskalor som gällde i kretsen av blivande 
tonsättare vid musikhögskolan. Hos Söderholm gällde Johann 
Sebastian Bach, förstås. Grundliga duvningar: Das Wohltempe-
rierte Klavier från pärm till pärm. Liksom Palestrina, även om 
Eliasson i kretsen av renässanstonsättare klart föredrog Orlando 
di Lassos avskalade melodik. Fram till Chopin och inte längre 
– det var vad som gällde hos Söderholm. Men som gammal kyr-
komusiker betraktades Söderholm som historia av andra aspire-
rande tonsättare med avantgardistiska ambitioner. Helt andra 
ideal och fokus gällde för dem. 

Anders Eliassons lärare i komposition under den där korta 
tiden i början av 1970-talet var Ingvar Lidholm (född 1921), 
professor i komposition i Stockholm åren 1965–1975. Lidholm 
hörde liksom Karl-Birger Blomdahl (1916–1968, kompositions-
professor 1960–1965) till den krets som sökt sig till Hilding 
Rosenberg på 1940-talet – med den aura av förnyelse som omgav 
denne i det nationellt svenska perspektivet. Hilding Rosenberg 
representerade för dem både hantverksmässig traditionsförank-
ring och det moderna, framåtsyftande. Till skillnad från sina 
med tiden berömda elever blev Rosenberg aldrig direkt kopplad 
till musikhögskolan som lärare; hans elever fick privatundervis-
ning. En gång sökte visserligen Rosenberg professorstjänsten i 
komposition, men den tillföll då Lars-Erik Larsson (1908–1986). 

Lidholm hade tillsammans med bland andra Blomdahl och 
Sven-Erik Bäck (1919–1994) samt musikvetarna Bo Wallner 
(1923–2004) och Ingmar Bengtsson (1920–1989) förenats i vad 
som kom att kallas Måndagsgruppen, en generation tonsättare, 
mu  siker och musikforskare som regelbundet träffades hemma 
hos Blomdahl på Drottninggatan 106. 
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Det var en kraftsamling som representerade något nytt i 
svens kt musikliv, även om man i just sitt omhuldade internatio-
nella perspektiv kanske inte var fullt så modernistiskt lagd i det 
att man hade exempelvis Paul Hindemiths tämligen pragmatiska 
kompositionshandledning Unterweisung im Tonsatz på dagord-
ningen. Gruppen utvecklades emellertid också till en be  ty dande 
maktfaktor genom medlemmarnas respektive avancemang till 
viktiga positioner i svenskt musikliv.

I det svenska konstmusikklimat som Anders Eliasson mötte i 
Stockholm kan man något schematiskt tala om en syntes mellan 
å ena sidan Darmstadtskolans seriella principer – ett radikalise-
rat komponerande i Arnold Schönbergs och tolvtonsteknikens 
efterföljd, där toner och rytmer systematiseras och tar gestalt 
utifrån sifferkombinationer och matematiska principer – och å 
andra sidan den nya polska skolans mer expressiva och känslo-
laddade tilltal, representerat av sådana som Krzysztof Pende-
recki och Witold Lutosławski. 

Ungraren György Ligetis inspirerande och med tiden smått 
legendariska gästföreläsningar från tidigt 1960-tal och in i 
1970-talet skänkte den relativa avkroken Stockholm en känsla 
av internationell aktualitet. Det var en glansfull och med tid  en 
mytomspunnen tid av internationalisering på institutionen i 
Stockholm. Bland övriga framstående gäster fanns tysken Karl-
heinz Stockhausen, amerikanen Morton Feldman och dansken 
Per Nørgård. 

Hemma i Borlänge hade Eliassons kontakt med nyare konst-
musik framför allt kommit från radio och tv, med sådant som 
tv-sändningen av Sven-Erik Bäcks opera Tranfjädrarna i oktober 
1962 med Margareta Hallin och Erik Sædén i huvudrollerna, 
och genom mer happeninginriktade ensembler som Kulturkvar-
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tetten med Folke Rabe och Jan Bark i spetsen. Men sam tidigt 
som Eliasson studerade kontrapunkt med Palestrina och J.S. 
Bach som dygdemönster, följde han också sporadiskt de öppna 
kompositionsseminarierna, liksom på avstånd från den inre ton-
sättarkretsen på skolan. 

Mötet med den tidens modernism var dock en kontakt med en 
något svårsmält verklighet för Eliasson. 

Jag fick stifta bekantskap med 1960-talsmusiken där, men 
upplevde att förutsättningarna för mitt skapande var borta 
i och med den. Så tidigt kände jag det. På något sätt gick 
jag in i mig själv för att upprätthålla musiken.

Den springande punkten var ett intellektualiserat förhållnings-
sätt till musik och komponerande som skorrade med hans egen 
känsla för musikens kraft. 

Jag minns att jag pratade med Gunnar Valkare. Jag såg upp 
till honom. Han frågade mig: »Har du initialsvårigheter?« 
Ja, det kan man lugnt säga att jag hade. Jag kunde inte 
acceptera vad de sysslade med.

Eliasson var inte mentalt oförmögen att ta in den tidens estetik 
och tankegångar, det förefaller ha varit närmast en fysisk omöj-
lighet för honom. 

Man ska komma ihåg att för mig var musik så oerhört 
betydelsefullt – det enda syftet med att leva. Då kan man 
inte komma med något stendött intellektuellt. Det var som 
att jag bara skulle vara ett skelett, utan kött. Att ta till mig 
det man sa åt mig svor mot hela min person.



Tonsättaren Ingvar Lidholm, tidigt 1970-tal. 
Lidholm var professor i komposition vid  
Kungliga Musikhögskolan åren 1965–75
Foto: Bertil S-son Åberg/SVT
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Identifieringen med musikens väsen tycktes vara total för ho -
nom. Men han var inte den ende som kände så. Nya vindar blås te 
som sagt, och det blev bara än mer uppenbart med den elevkull 
som framträdde ungefär samtidigt med Eliasson, sådana som 
Hans Gefors, en sorts dissidenter i opposition mot vad som lite 
nedsättande skulle kallas standardmodernismen. De var kritiska 
till de ideal som då rådde vid musikhögskolan. 

Den som på den tiden kom att uppfylla alla estetiska krav på 
den aktuella inriktningen var kanske framför allt den kameleon-
tiske Sven-David Sandström. Lidholm hade ingen enkel uppgift 
att hantera de fria och oppositionella tonsättarna när det hela 
kom i gungning. 

I en intervju i Dansk Musiktidskrift (nr 4, 1994/95) berättade 
Gefors hur Måndagsgruppens gestalter hade en enorm bety-
delse för musiklivet i Stockholm, inte minst för utbildningen. 
»När jag gick där var Ingvar Lidholm professor och före honom 
Karl-Birger Blomdahl, de levandegjorde Måndagsgruppens anda 
för sina elever.« Gefors beskriver hur det hos denna krets togs 
konstnärligt sikte på Europa efter andra världskriget. Det fanns 
en stark önskan inom Måndagsgruppen att bli moderna och 
vända sig ut till världen. »Den var begynnelsen på den moder-
nistiska vågen, den optimistiska delen av den.« 

Det tycks som om Hans Gefors gick igenom något liknande 
det som Eliasson gjorde: upplevelsen av en anda som han inte 
stod ut med. »Premisserna var att man övertog de äldres inställ-
ning, blev inskolad i musiklivet. Det blev betraktat som värn-
plikt, det var helt enkelt en värnplikt.«

I bakgrunden fanns också det faktum att många i det etable-
rade konstmusiklivet på den tiden hade en samhörighet i att de 
kom från religiösa hem, helt enkelt därför att musiken i stora 
delar av landet levde genom Missions- och Pingstkyrkan, Fräls-
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ningsarmén och Svenska kyrkan. Det var både en generations- 
och en kulturkrock, inte så litet likt ett fadersuppror. 

»Man förväntade sig att vi stilla skulle acceptera det sätt som 
musiklivet var organiserat på, utan att ställa frågor«, säger Hans 
Gefors om klimatet. Han lämnade Stockholm för att i stället 
studera för Per Nørgård i Danmark. 

Men Anders Eliasson drog inte i väg någon annanstans. Bor-
längeflykten var den stora ansträngningen – och den stora rädd-
ningen som han upplevde det. Han blev kvar, men slutförde 
ald rig sin utbildning i kompositionsklassen. Han var något an -
nat på spåren. 
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 Det svartvita fotot visar en ung, sammanbiten och 
   allvarlig Eliasson. Man skulle kunna tolka uttrycket  
   som avståndstagande, men mest verkar han trött. Han 

har halvlångt hår i sidbena och är mörk i de penetrerande ögo-
nen. Men det verkade gå bra för honom – kan rentav ett slags 
tillförsikt läsas in i bakom svårmodet? 

Året var 1972 och Anders Eliasson intervjuades av vännen, 
poeten och tonsättaren Bengt Emil Johnson i tidskriften Nutida 
Musik (nr 3, 1972/73). Eliasson är »en av de unga svenska ton-
sättare som blivit mest uppmärksammade under senaste tiden«, 
heter det. Vid tidpunkten var han aktuell med flera besläktade 
verk: Tider, som skulle uruppföras av Harpans Kraft på Fyl-
kingen i november 1972, Inför Logos för fyra röster och tape som 
skulle uruppföras av Camerata Holmiae på Fylkingen i Stock-
holm i februari 1973 och slutligen Memet för blandad kör a cap-
pella, som stod inför sitt uruppförande i Umeå i april 1973 vid en 
konsert ledd av Eric Ericson. 

Den 25-årige Eliasson som intervjuades hade en vag aning 
om vart han var på väg. Sett till de verk han komponerade 
verkar det närmast som om han – för att så småningom nå 
fram till det egna språket inom ett mer traditionellt kompone-
rande med noter nedtecknade på papper – behövde ta vägen via 
icke-noterad musik och mer konceptuellt musikberättande. 
Me  to derna för det låg i tiden, då Fylkingen och Karl-Birger 
Blomdahls stolta skapelse EMS – Elektronmusikstudion – gav 
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ut     rymmet och de tekniska förutsättningarna. 
Undantaget från den dåtida inriktningen är anmärkningsvärt 

i sin stillsamt poetiska verkan. Då sade man … och nu är ett verk 
baserat på fyra korta japanska så kallade tankadikter, i tolk-
ningar av Per Erik Wahlund och samlade till en enda liten sam-
manhängande text på 14 rader. Det skrevs 1971 för sopran, 
basklarinett, cello, vibrafon och tamburin. 

Öppningsradens »rusig av vårluft strövar jag över fälten« 
skulle kunna vara en naivt pastoral och sött nostalgisk bild, om 
den inte följdes av »om blommorna ej vore dömda att vissna«. 
Det är en text kring längtan, kanske förlorad kärlek, en vakande 
och jämrande själ som grubblar över tidigare felsteg i livet. 
»Eldflugorna. Hur de flämta i dunklet. Så irra mina egna tankar. 
Splittrade och lösslitna från sig själv«, ljuder den utdöende 
sången i de oackompanjerade sluttakterna.

Det är spröd, inåtvänd musik, liksom skriven med lätta penn-
streck och med en ibland nästan folkmusikalisk eller visartad 
dialekt över sångstämman. Musiken är modalt tydligt förank-
rad, harmoniskt mjukt avrundad och den säregna klangbland-
ningen hos instrumenten får musiken att ytterligare dra åt det 
drömska. Lugnet står i kontrast till en splittrad tid – som en 
sorts musikalisk självmedicinering. 

Långt senare, i en radiointervju med Göran Bergendal (den 3 
oktober 1991), talade Anders Eliasson om Då sade man … och nu. 

På den tiden var det oerhört trängande att försöka abstra-
hera något i en kaotisk värld. Det kommer mig att tänka 
på situationen i dag, när jag också tycker att det är oerhört 
viktigt att abstrahera saker ur vår erfarenhet: ens egen, 
som är den enda man kan tala om. Det är viktigt att 
assimilera i sin egen natur all den erfarenhet som det vi 



Anders Eliasson 1972. 
Foto: Bo-Aje Melin/ SVT
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kallar historia utgör. Skillnaden nu mot då för min del är 
att abstraherandet sker på ett mycket mer harmoniskt sätt: 
då kändes det tvunget, nu känns det helt självklart.

Sopranen Kerstin Ståhl, som uruppförde verket, mindes det som 
att »det var första gången jag förstod att kvartstoner inte behöv-
de vara tekniska spetsfundigheter utan ett medel att gestalta 
denna inneboende sensuella hetta.«

Men det som framför allt upptog Eliassons tid kring 1972 var en 
triptyk. Inför Logos är det sista verket i denna cykel, som Anders 
Eliasson vid den här tiden komponerade utifrån logos temat. 
Verken beskriver, precis som Då sade man … och nu, en sorts 
utbrytning, en strävan att rota sig musikaliskt, ett sökande efter 
ett eget tilltal. 

Det är musik präglad av kontaktsökande i poetisk men också 
avskalad och gripbar musik. Tanken var, som det löd i en pro-
gramförklaring, att »allt omkring oss i livet och naturen, dag 
och natt, liv och död, liksom olika tidsskikt, är närvarande hos 
oss på samma gång om än i olika grad vid olika tillfällen«. 

I Inför Logos använde han sig av brottstycken av texter av bland 
andra Kafka, Dostojevskij och Vergilius. Det handlar närmast 
om ett slags text-ljudkonst, en iscensättning av ljud och röster 
som påminner om hörspel. Man hör bubblande ljud och åsk-
knallar till reciterade texter, först en mansröst som talar om hur 
det är »som om våra sorger har förmörkat allt«, sedan efter hand 
överlagrat av flera röster, både mans- och kvinnoröster. Man hör 
avlägsna dunkanden, som på plåt, och en djupt liggande hjärt-
puls och något som liknar fotsteg. Det är ett obehag som fram-
manas och som kontrasterar mot de oberört läsande och kyliga 
rösterna.
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En liggande bordunton tar form och två kvinnoröster, sopran 
och alt, rör sig tätt mot den och sjunger i långa, sönderbrutna 
fraser: »… dväljs … är vaksamhetens … ändlöst … dväljs i världen 
… innesluter allt … ditt svalg är … slutes … denna världen …«

Vindbrus och suckande melodik. Sedan, mot slutet av verket, 
hörs avlägsna, tunga och åskliknande metalljud igen. Ljudbilden 
tätnar med upplevelsen av en stegrande hjärtpuls. Ljud av steg 
eller klapp genomgår något som liknar en rytmisering tillsam-
mans med dovt metalliska smällar. Och plötsligt är det slut, just 
som en mer konstant rytm kan anas. 

Man kan även stanna ett slag vid Tider. Titeln syftar enligt en 
programförklaring på »olika former av medvetande«. Musiken 
är formulerad som en svit i tre satser. Texterna är, liksom i Inför 
Logos, hämtade från många olika håll: bondepraktikan, Jevgenij 
Jevtusjenko och den rysk-franska författaren Nathalie Sarraute. 
Där finns även egna texter. Textmaterialet är inte tänkt att ses 
som lösa citat, utan som en helhet som avtecknar sig mot musi-
ken i »ett svalg av tider«, som det beskrivs med referens till 
titeln. Också Tider är musik med en sorts teatrala dimensioner 
där det förekommer blandningar av tal och sång. Det ger tidvis 
också en känsla av improvisation. 

I den första delen växlar hastig puls hos cello och marimba 
ner i det avstannande, och vidare ner i tystnad. Händelserna 
uppträder glest, med ett slags renässansmusikartat lugn. Man 
hör hos elorgel, vibrafon och olika slagverk lösryckta fraser och 
ackord som glidande söker sin stämning. Någon gång är det som 
om en radio står på i fjärran. Andra gånger kommenterar instru-
menten hetsigt sånginsatserna. Det vilar en spöklik stämning 
över musikens cymbal- och orgelförsänkta tillvaro och talade 
fraser som »… i sömnen ser man alla sina önskningar, allt det 
som viskas i vakenhet«.
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Så övergår det i än starkare rytmiska mönster i den andra 
delen. Jämnt tickande puls, men med liksom ojämnt hackande 
accenter bland instrumenten. I en mellandel – från textens »de 
rann sakta ur de smutsiga trottoarerna« – uppstår en stilla natt-
stämning, innan rytmen och en trombons pulserande fraser 
återkommer.

Slutdelen är starkt ödesmättad. Trombonens inledande and-
ningsläten drar mot ett utdöende. Sångstämman seglar upp i 
»ensam medan tanken kröp in …« och det är återigen som om 
musiken vanmäktigt försöker intonera sig. Brötiga knarr följs av 
skira toner och ackord. Det är trevande musik som ibland ger sig 
hän i plötsliga utfall. Talad text ljuder: »Det viktigaste är att se 
sig själv och stridens rytande värld i höstlig nakenhet när både 
man själv och världen är genomskinliga.« Man kan i musiken 
ana skuggorna av en psalm. Toner glider planlöst omkring, men 
en puka ger rytmisk orientering. Känslosamheten stegras och 
sopranstämman blir nästan gossopranlik i skärande, rak och 
slank stil. Efter klimax glesnar musiken. Den slås sönder, blir 
lealös och vingligt ointonerad, innan den helt mattas ut och 
upphör. 

Tider är emotionellt laddat, och samtidigt yvigt famlande i 
arbetet med att musikaliskt länka vitt skilda sentenser. Både 
Inför Logos och Tider är på sätt och vis tidstypiska hybrider med 
dragning åt hörspelsgenren.

Man kan notera att det bland de tidiga verken är påfallande 
många som är komponerade till text, i synnerhet om man jäm-
för med den dominerande instrumentala produktionen under 
de cennierna som följer. Till exempel är alla logosverken musik 
med text. 

Eliasson har i lika hög grad som han talat om musikens språk 
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och väsen också betonat ordens otillräcklighet inför musiken. 
Men det har knappast handlat om att se på ordet med överläg-
senhet, snarare en stark respekt för textens eget uttrycksvärde. 
Han tycks ha närmat sig texterna med bävan, gång på gång, likt 
ett nattfly som dras till elden. 

»Ibland får jag ångest för att jag ska ’våldföra’ mig på texter. 
Det finns i konstens natur, subtila upplevelser är så odefinierbara. 
Det vore förfärligt om man i oförstånd tog död på texterna.« 
När Eliasson säger detta i den där intervjun med Bengt Emil 
Johnson från 1972, är det ändå vokala verk som omger honom – 
fullständigt. Förutom logosverken kan man nämna text-ljud-
kompositionen I natten alltid resa från samma år (en titel som 
påminner om poeten Erik Lindegrens … resan i denna natt, som 
för övrigt tonsattes av Karl-Birger Blomdahl på 1960-talet). 

Både i det verket och i Memet – det tredje logosverket i tripty-
ken – använde han den turkiske poeten Nazim Hikmets dikter. 
Inte för att musikaliskt tolka eller illustrera texterna, utan för att 
ge dem ett slags musikaliskt rum. Titeln Memet är för övrigt 
namnet på den dikt Eliasson valde ur samlingen Dikter om nu och 
alltid (1970), sammanställd och översatt av Arne Häggqvist. 

Memet är också namnet på poeten Hikmets son. När Elias-
son kommenterade texten var det på sätt och vis som om han 
talade om sitt eget liv och musikaliska sökande. »Hikmet hade 
det ju svårt, han hörde inte hemma någonstans, han gick i 
landsflykt från Turkiet, men var inte riktigt önskvärd i Sovjet 
heller. Det finns många symboler här: Memet representerar 
något som är svårt att nå, men ändå hans.«

Handlade det om honom själv och musiken? Det kan visserli-
gen framstå som en hårdragen parallell, men erfarenheten tycks 
likartad. Det är i alla fall rimligt att sådant förstärkte hans 
känsla av närhet till texten. 
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Dryga tio år senare, på 1980-talet, kommenterade han Memet 
och valet av Hikmets text: 

1972 visste ingen vem han var. Jag hittade en bok på 
Akade miska bokhandeln i Helsingfors med svenska över-
sättningar av Hikmet-dikter. Det var på det viset jag kom  
i kontakt med honom. Jag tyckte dikterna var vidunderliga 
… åh, du vet, de har en så vacker klang. Det kändes befryn-
dat på något sätt. Exilhistorier. Memet är namnet på exil - 
poetens son i ett land varifrån poeten är utestängd men 
som han kan se över vattnet när han står vid stranden.

Bengt Emil Johnson fångar i sin intervju upp tematiken kring 
identitetslöshet och ser i sin tur kopplingar till Carl Jonas Love 
Almqvists exil och gradvisa identitetsförlust, en längtan till ett 
slags »landet som icke är«. Eliasson värjer sig då och ser det å sin 
sida som en längtan till landet som verkligen är där någonstans. 
En logoslängtan. Han kallade Memet för en kärnpunkt i det avse-
endet och refererar till texten: »Varna, det är platsen där han är, 
men egentligen tar avstånd från utan att komma bort ifrån den.«

Det här är ännu ett verk där Eliasson håller fast vid en och 
samma harmonik, som musik strömmande i ett stort ackord, 
och låter stämmorna och orden flätas samman i en väv i över lag 
svaga nyanser. Redan från inledningens tematiskt beskrivande 
föredragsbeteckning »nostalgia ansiosa e malinconica« – orolig 
och melankolisk nostalgi – är det ett lugnt tecknat partitur med 
musik som hela tiden skrider fram i ett och samma mycket lång-
samma tempo. Det är framför allt dynamiken som förändras, 
och det särskilt i slutet; här når musiken maximal styrka i en 
desperat åkallan: »Memet min son, jag kallar på dig Memet, hör 
du mig? Från Varna kallar …«
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I logosverken som då var aktuella tycks det mer som om han 
sökte ett slags övergripande sound-samband i verkens alla språk, 
texter och ljud. Han bar sedan några år på vad han uppfattade 
som sin musikaliska röst, och hakade fast vid Herakleitos be -
grepp logos. Logos fick sammanfatta Eliassons konst- och livs-
filosofi under 1970-talets inledande år. Han skrev musik som 
han uttalat kopplade till logosbegreppet och försökte gestalta en 
helhetsupplevelse. Artikelrubriken 1972 är också kompromiss-
lös: »Vi måste vika oss under konsten«. 

Det var under de här åren i det tidiga 1970-talet men knap-
past senare som Eliasson uttalat använde logosmodellen. Men 
man kan samtidigt konstatera att han egentligen aldrig avvikit 
från tankegångarna, bara gett dem nya namn. 

Det här stora begreppet är det enda jag kan använda och 
det kanske har sina risker, men jag vet inget bättre – logos-
tanken är stoisk för mig … det är min uppfattning om 
världen och om oss … Det här svåra begreppet represen-
terar egentligen allt, man är inför det oerhört liten, man 
förstår ingenting, men man upplever en massa, ständigt 
och jämt. Varje form av konstnärligt uttryck eller språk 
som är subtilt har sin förankring i logos. Om konst lyckas 
bli ett språk är den ett med logos – för en kompositör är 
det bara en fråga om transformation till ett musikspråk. 

Han hade gjort en konstnärlig och musikalisk utläsning av anti-
kens grekiske filosof Herakleitos tankar kring logosbegreppet. 

Logos är grekiska för »ord«, men i högsta grad också kopplat 
till filosofi – liksom till flera andra discipliner genom århundra-
dena. Hos Herakleitos är logos ett uttryck för ett högsta förnuft 
som styr världen. Logos förenar alla människor, som en minsta 
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ge mensam nämnare. I någon mening är det ett slags gudssök ande. 
Den verkliga sanningen och logos uppnår den som först känner 
sig själv, som vänder sina tankar inåt och söker sitt rätta jag. 

Det var också så Eliasson såg på sitt musikaliska sökande. 
Men tanken på något gemensamt bortom det värdsliga och 
enskilda har inte hållits fast bara av Eliasson genom åren, utan 
löper förstås i mängder av trådar av samband genom mänsklig-
hetens historia, genom olika tider och genom vitt skilda kulturer 
och religioner. Denna sannare värld bortom den begreppsliga 
kan till exempel föra tankarna till Platons idévärld – den äkta  
i motsats till sinnevärldens bleka kopia. Man kan även peka på 
hinduismens moksha och buddismens nirvana – en själens frigö-
relse genom en strävan mot ett högre, individlöst tillstånd. Just 
österländsk filosofi och religiösa tankegångar var förstås inte på 
något sätt en ny ingrediens inom den västerländska konsten 
under 1900-talet, men flödade in med ny kraft inte minst under 
hippieerans sökande efter alternativa vägar. 

Långt senare, när Eliasson refererade till den bildlösa musi-
kaliska erfarenheten, skulle han oftare och med samhällskritisk 
udd tala om musiken som den »kasperbefriade« världen. Och 
med tanke på denna intensiva upplevelse av en uppdelning mel-
lan ande och materia borde man måhända kalla Anders Eliasson 
gnostiker, där det andliga inte minst är representerat av musiken.

I Eliassons logosverk iscensattes vitt skilda uttryck och tekni-
ker. Men redan före den triptyken, i Hymn för mansröster, blå-
sare och slagverk från 1970 fanns liknande tankegångar. Hymn 
uruppfördes vid Eliassons andra medverkan vid en Ung Nordisk 
Musik-festival, den som 1971 arrangerades i Helsingfors. Han 
kallade det en hymn till logos. 

Carl-Gunnar Åhlén skrev om verket i Svenska Dagbladet (den 
24 februari 1974) efter ett framförande i Stockholm:
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Hymn är det anades men aldrig tänktas musik. Med sin 
närmast österländska klangvärld, där oboer, engelska horn, 
trumpeter och basuner med få ornamentala utvikningar 
inriktar sig efter ett slags unison formel och där tempel-
block, celesta, rörklockor och vibrafon med rytmiska 
intervall mäter tiden, uppnår Eliasson en effekt av musik 
som meditationsbakgrund. Manskörens mumlande av 
latinska sentenser blir utslätat och fritt från mänskliga 
affekter. Tiden står stilla.

I intervjun från 1972 försökte Eliasson förklara Hymn och be -
greppet logos med bilden av en cirkel eller spiralform som aldrig 
sluts helt. »Vår insikt omfattar hela spiralen, men natten är hela 
tiden närvarande, vi kan inte, vi förstår ingenting, det är ett 
slags insikt trots allt, en subtil insikt, halva delen av cirkeln.« 

Den där spiraltanken skulle han senare återkomma till mer 
konkret när han skapar en schematisk bild av sitt tonspråk och 
sitt sätt att välja toner. Ännu famlar och värjer han sig, medan 
han söker orden för det begreppslösa. Man anar hans oro för 
banal förenkling. Han säger också att logos är ett begrepp han 
använder i brist på annat. 

Det fanns ovanpå detta andra händelser i hans liv som rörde sig 
i liknande spår. Mer filosofiskt-religiösa resonemang kring värl-
dens och musikens beskaffenhet verkar oupphörligt ha flutit 
samman med reflektionerna kring en sjukdomsbild. 

I självbilden har schizofreni hela tiden ingått, ända sedan han 
i tonåren i Borlänge fick den stigmatiserande diagnosen. Schizo-
frenidiagnoser var på den tiden praktiskt taget lika välanvända 
som de senare visat sig opålitliga, alltför ofta baserade på oklara, 
subjektiva definitioner. Psykisk ohälsa betyder inte självklart 
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psykisk sjukdom, och sjukdomsbilden kan vara mer svårbestämd 
och mångtydig än vad man trodde eller accepterade förr.

Eliasson har själv gjort associationer till när han som tonåring 
plötsligt fann sig springande i lera rakt ut mot ett skogsbryn i 
utkanten av Borlänge, och upplevde ögonblick av enorm frihets-
känsla. Innan han vaknade upp ur tillståndet, skakande av rädsla. 
Eller som den gången när han i början av 1970-talet befann sig  
i en stuga i Dalarna. Han hade varit ute i vedboden och hämtat 
ved och skulle gå tillbaka in i huset, när plötsligt allt stannade 
upp och blev alldeles avklarnat.

Jag minns precis hur det var. En rödstjärt flög in under en 
takpanna, men just då hade jag inga begrepp för någon-
ting. Jag kan minnas hur det såg ut, men allt var ordlöst. 
Begreppslöst. En sagolik känsla. Jag blev stående där. Om 
det är att vara sjuk, så vill jag gärna vara sjuk.

Hans konstnärliga sökande verkade ta liknande gestalt, in mot 
ett avklarnat tillstånd, med musikens och komponerandets hjälp. 
Ämnet är samtidigt ett minfält, om det görs enkla analogier 
mel  lan konst och sjukdom, ett område söndertrampat av spår 
och villospår. En första stötesten är huruvida det handlar om 
djupa och inifrån uppvällande hallucinationer, eller om det rör 
sig om illusioner som är hjärnans spratt inför yttre sinnes-
intryck. Den medicinska skillnaden är betydelsefull. Det finns 
en lockelse i att läsa konstnärskap och konstnärlig sensibilitet 
med enkelt kausala samband mellan verk och psykiskt tillstånd. 

I undersökningar av konstnärlig sensibilitet har för svenskt 
vidkommande exempelvis August Strindberg med sin inferno-
kris, sina psykoser, sin paranoia och sin grandiosa narcissism 
utövat en särskild dragningskraft. Ja, Strindberg har tolkats i 
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katalogarior av diagnoser, bland dessa just schizofreni – och just 
i det fallet med absintintaget som möjlig katalysator. 

Men talar man om schizofreni – en psykisk sjukdom med ett 
myller av ingångar och alltså bristande enighet också bland 
expertisen – infinner sig även frågan om var gränsen mellan 
normalt och sjukt egentligen går. Kort sagt: människans själsliv 
är rikt och komplicerat.

I litterär form finns ibland en möjlighet att avläsa tecken på 
en sjukdomsliknande föreställningsvärld och se hur författaren 
skri  ver sin ångest. Som i Strindbergs Ockulta dagboken och Inferno.  
I musik är det nära nog omöjligt att med någon större klarhet 
göra den typen av tolkningar utan att de samtidigt får en djupt 
spekulativ verkan. 

Att den schizofrene »hör röster« är till exempel en vanlig 
iakttagelse: ett trubbigt men populariserat symptom på sjuk-
domstillståndet. Om man ändå för illustrationens skull återan-
vänder den, kan man möjligen hävda att Eliasson i stället för 
röster har upplevelsen av att höra musik. Bland andra den ame-
rikanske neurologen och författaren Oliver Sacks har beskrivit 
sådana fall – oändligt mycket ovanligare än rösthallucinationer, 
men förekommande. I musikhistorien har Robert Schumann 
räknats dit, bland annat utifrån beskrivningarna i hustrun Claras 
dagbok. Under kreativa perioder lyckades Schumann bemästra 
och musikaliskt kanalisera sina hallucinationer, men de pressade 
honom också mot undergång, enligt Sacks.

Eliasson uppfattar musiken och nedtecknar den enligt de 
mönster som musiken själv antar och i de riktningar som musi-
ken själv bestämmer. Han har alltid, envetet och konsekvent, 
tonat ner subjektet, sin egen uppfinningsförmåga. Musiken blir 
då en avspegling av något annat, till exempel logos, som han 
valde att kalla saken vid 1970-talets inledning. 
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Anders Eliasson utvecklade gradvis och mödosamt ett ton-
språk för sin bortomvärld, denna den »kasperbefriade«. Han 
gjorde det liksom utifrån ellipsens metod: ett urval i det lilla ger 
en helhet. Musikvokabulären i sig är inte mystifierad; den har 
sina konsekventa formler och konsekvenser, även om dess vidare 
tolkningar kan framstå som dunkla. Däri ligger nog en del av 
svårigheterna med att förmedla hans kompositionstekniska tan-
kar – trots att de noga räknat kan kokas ner till vissa toner och 
skalor och strikt musikaliska samband. 

För honom är nämligen valet av skalor, harmonier och rytmiska 
förlopp inte en fråga om att nå örat, utan ett sätt att formulera en 
djupare sanning. Skulle man hårdra en sådan inställning kan man 
säga att han inte lyssnar, han prövar inte om musiken »fungerar« 
– han formulerar den bara som den tycks vilja formuleras. 

Till grund för hans sätt att tänka musik ligger två »modus« 
om man så vill, två typer av skalor eller färger. Eller mer filo-
sofiskt som sats och motsats, tes och antites. Man ska i alla fall 
inte låta tanken på modus ge enkla associationer till så kallade 
kyrkotonarter eller till jazz. Det är en annan värld. Men Elias-
son har förstås inte varit ensam om att komponera »modalt« 
inom konstmusiken heller – ett välkänt exempel under efter-
krigstiden är den franske tonsättaren Olivier Messiaen (1908–
1992), som arbetade med sju modus.

Ett modus är bara ett urval av toner som ger en viss karaktä-
ristik genom avstånden hos tonstegen. I Eliassons vokabulär ger 
hans första modus en grupp toner som, om man för enkelhetens 
skull börjar på C, består av »grundackordet« C-D-G-A, och 
mellan dem skaltonerna Ciss-F-Giss-B. I sin helhet blir skalan 
då med en stigande rörelse: C-Ciss-D-Ess-F-G-Giss-A-B-(C). 
Stegen mellan tonerna, alltså hur hela och halva tonsteg infaller, 
ger skalan dess karaktär. Detsamma gäller naturligtvis även 
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samklanger uppbyggda på olika urval av skaltonerna. Den andra 
fullt likvärdiga »grundackordet« har då, fortfarande tänkt med 
C som inledning, tonerna C-D-F-H. Mellan dem finns Ciss-
Ess-Gess-Ass-B, och i sin helhet blir den här skalan då C-Ciss-
D-Ess-F-Gess-Ass-B-H-(C). Två niotonsskalor ska komma att 
utgöra fundamentet för allt Eliasson skriver.

Den första har en karaktär som Anders Eliasson talar om som 
»rund« och »gudomlig«. Den andra är enligt hans bild »fyrkan-
tig« och »mänsklig«. Ja, det är nästan som om också skalorna i sig, 
dessa harmoniska magnetfält i hans musik, är uttryck för tanken 
på en vardaglig yttre och en hinsides, »kasperbefriad« värld. 

I ett verk som stråkkvartetten Melos från 1970 är det här 
modala arbetet demonstrativt tydligt. I ett glest, tuschtecknat 
partitur med släpande förlopp prövar musiken sig fram. Musi-
ken verkar lyssna till sina egna samklanger när den vidgar sig 
försiktigt ur kvartettens inledande unisona D, smittas en halv-
ton upp av Ess i försiktiga växlingar, och sedan långsamt bygger 
ut tonförrådet med enstaka toner åt gången, innan allt slutligen 
sjunker tillbaka till upptaktens unisont liggande ton. 

Det är inte helt utgjort enligt den dualistiska och renodlade 
formen av tongrupper som senare utkristalliserade sig för ho -
nom, men det ligger nära. Det enda som egentligen skvallrar om 
kompositionsteknisk tidsanda, i denna nästan barnsligt enk  la 
notbild, är några inslag av fri rörlighet och varierande dynamik 
enligt en karaktäristisk instruktion: »fluent and irregular altera-
tions of the note inside a semi-tone up and a whole tone down, 
ritmo ad lib« (snabba och oregelbundna förändringar av aktuell 
ton, med ett halvt tonsteg upp och ett helt tonsteg ned, rytmiskt 
fritt). Typisk också för att instruktionen är på engelska. 

Men även andra stycken utgör en sorts embryon till det 
modala tänkandet, där de klangliga rörelserna utspelar sig över 



Systemet. Anders Eliasson ritar snabbt en symbolisk bild av sitt system: triangel-
former som rör sig runt i ständiga och allt vidare rörelser. Det är inget han »hittat 
på«, understryker han, utan snarare snubblat över. »Men det är något helt nytt, som 
att betrakta universum från en ny position. Det är mysteriöst och jag har inte sett 
allt som finns i det, bara ett litet korn av en otrolig rymd.« 

Basen på den inre triangeln är tonen C, dess kvint G är nästa triangelsida,  
och sedan följer på samma sätt D, A, E, H, Fiss, Ciss, Ass (eller Giss), Ess, B  
(det anglosaxiska Bb eller »Bess«) och F i en lång spiralrörelse. Det Eliasson i sin 
harmoniska dialektik kallar sitt »runda« ackord utgörs av tonerna som cirklar runt  
i mitten, som första varvets C, G, D och A. Motbildens »fyrkantiga« ackord löper 
från baslinjens referenston ut mot sidan, till exempel åt höger som C, D, H, F  
(med Ass tolkat som avlägsen »satellitton« i sammanhanget). 



Egentligen bör triangelns sidor ha förhållandet 6-2-1 påpekar han: lång bas,  
sedan en tredjedel så lång vänstersida och ytterligare en tredjedel så lång högersida. 
Det är illustrativt: om man på ett instrument kortar en sträng med en tredjedel 
ljuder just kvinten. Talet tre och relationen 1:3 är grundläggande, understryker han, 
liksom tvärsumman nio. Han ritar mer omsorgsfullt och med linjal en ny, utsnur-
rande triangelmodell, där varje sida – varje ny kvint – inom en triangelform är en 
tredjedel så lång som denföregående. 

Eliasson tillämpar denna triangelsymbol på flera sätt, långt bortom den musika -
liska modellen. Till exempel som en tidsresa, med en ofrivillig men slående parallell 
till den bild Gioacchino da Fiore gav av tre tidsåldrar: den långa »Faderns« tids  ålder 
över 6000 år, Kristendomen över 2000 år, som nu i vår tid ska följas av ett nytt 
paradigmskifte med en andlig tidsålder över 1000 år (se vidare kapitlet Anarken och 
exilen). Eliasson har också beskrivit symbolen som en väg från en nollpunkt vid 
basens C – från 0 grader kelvin och vidare mot allt hetare tillstånd.
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en fast grund i form av en sorts liggande ton – en bordunton. 
Den typen av suggererande monotoni kan man notera i såväl 
bandstycken som Kvällsmusik från 1969 och Från Thor i fjäll 
från 1971, som i mer rörliga text-ljudkompositioner som I natten 
alltid resa samt i logosverken. Ja, till och med i hans första 
»seriösa« verk Exposition från 1968 finns de här elementen i de 
komponerade avsnitt som ramar in de mer kakofoniska och im -
provisativa.

Eliasson byggde långsamt och – tycks det – via friare, koncep-
tuella bandstycken ut sitt tonspråk. Och som man förstår av den 
uppdelning i stam- och mellantoner som beskrivits har inte alla 
toner samma »vikt« – det råder en hierarki mellan dem. Vissa 
steg är så avlägsna i sitt skalmässiga och harmoniska samman-
hang, enligt Eliassons sätt att se det, att han väljer att kalla dem 
»satellittoner«. 

I modal musik är tonernas relation till en fast grund i form av 
en underliggande oföränderlig ton, en bordunton, ofta helt cent-
ral. Det finns i folkmusik från många kulturer, det blev en 
bärande idé i jazzen under 1950- och 60-talet, och det är prak-
tiskt taget sinnebilden för de hypnotiska tillstånd som kan fram-
manas i indisk ragamusik. 

Det är med bordunen som ständig referens som resten av 
musiken utspelar sig, och mot en magnetisk bordun kan tonerna 
i ett och samma modus bygga upp timslång musikalisk trans. 
Det blir så att säga musik med ett ackord.

Det var där Eliasson började, bland annat i stråkkvartetten 
Melos men som vi sett också i sin bandmusik och text-ljud-kom-
positioner: ständigt detta uppdykande av en ankrande bordun. 
Ett laborerande med ett ackord och med toner som »drar« har-
moniskt och med olika styrka på grund av sina olika avstånd 
från borduntonens referens. 
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Vad som sedan skedde var, med en förenklad beskrivning, att 
han lösgjorde bordunen från dess ankartillvaro: han lät den 
sväva i väg med sitt relaterade modus i ständiga upp- och ned-
växlingar genom registren, dessutom i möten och överlagringar 
med ett andra modus. Praktiskt taget hela resten av 1970-talet 
var ett arbete med förfiningen och utvecklingen av den sortens 
förlopp, mot större sammanhang och besättningar. 

De här modellerna blev med tiden utgångspunkten för all 
Eliassons musik – hans språk. Till en början fanns en ganska vag 
aning om hur de skulle gestalta sig i musiken, men hela tiden 
skedde det med allt större konsekvens för att under 1980-talet 
verkligen blomma. Genom att på det här sättet transponera och 
kombinera dessa två modus blir variationsmöjligheterna när-
mast oändliga. 

Sammantaget rör det sig då om ett arbete med hela den kro-
matiska skalan (motsvarande alla såväl vita som svarta tangenter 
på ett piano) – och båda typerna innehåller som synes var för sig 
kromatiska delar – men det är ett tänkesätt där de båda skal-
karaktärerna ändå grupperas i två musikaliska väsen med sina 
speciella anletsdrag. 

Det konsekventa arbetet med dessa två modus skänkte snart 
hans musik en särskild harmonisk karaktär, som varken låter som 
traditionell dur/moll-tonalitet eller är »atonal«, utan be finner sig 
någonstans däremellan, fritt svävande men med ett slags magne-
tiskt sammanhållande verkan. 

Anders Eliasson har inte uppfunnit »systemet« och gjort det 
till sitt, som han ser det, utan det är i stället grundat i en upp-
levelse av ett än större samband. Något subtilt som samtidigt 
rymmer en sträng lagbundenhet. I Göran Bergendals bok 33 nya 
svenska komponister uttrycker Anders Eliasson sin väg dit som en 
färd mellan rum och mot allt större förhöjning: 
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Det enda jag vet är vad mitt språk består i, det är två olika 
modi, två olika ackord. Utifrån de här två byggstenarna 
äger allting rum. Det är otroligt viktigt att ha koll på dem. 

Han tycks hämta andan innan han fortsätter med en bild av en 
färd allt längre in i ett hus. 

Det är det första, jag har kommit liksom in i farstun  
i stugan. Och sen när man har förstått det där så kan  
man börja på att komponera. Och då befinner man sig  
i köket. Att komponera betyder att sammanställa de här 
bygg klossarna och vad man kan få ut ifrån dem. Men det 
räcker inte. För att se de oändliga möjligheterna krävs  
det att man kommer in i själva salongen. Och då kom-
ponerar man inte längre. Då försöker man bara att av -
lyssna vad det här egentligen har för möjligheter i sig  
att leva.

Hans återkommande sätt att formulera sig kring skapande är 
närmast identiskt med hans upplevelse av två samtidiga världar 
– för honom själv mycket reella, där den befriande andra världen 
egentligen inte är jämförbar med exempelvis dagdrömmerier 
och fantasier i förhållande till den verklighet vi har omkring oss. 
Komponerandet och musiken befinner sig i den andra världen,  
i en icke-begreppslig, bildlös värld. 

Också tyngdpunkterna är omkastade: han skulle kalla den 
världen för den sanna och den vi har omkring oss för den falska, 
fylld av charader och utanpåverk. Analogierna för tillvarons be -
skaffenhet fortsätter ända ner till grupperandet av toner i musiken, 
med en förnimmelse av något subtilt i tillvaron. 



Bengt Emil Johnson i början av 1970-talet. 
Foto: Bo-Aje Mellin/SVT
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Mindre subtilt kunde motsättningar mellan olika tonsättar-
falanger gestalta sig. Efter en konsertkväll på Fylkingen med 
ensemblen Harpans Kraft en fredag i mars 1973 kunde man i 
Dagens Nyheter läsa om att två personer slagits blodiga och 
»måste söka läkarhjälp«. Eliasson var en av dem. 

En grupp män från Uppsala och en elektronmusiktonsättare 
som känt sig åsidosatt – Harpans Kraft hade valt att inte fram-
föra hans verk vid just den konserten – började bråka med publik, 
personal och musiker, de vandaliserade lokalen, slet loss dörr-
foder och slog sig fram. »De skulle ge sig på Bengt Emil«, minns 
Eliasson: 

Så jag hoppade upp på en av dem och hängde mig om 
halsen på honom, jag flög väl runt som en vante för det 
var riktiga råbusar. Plötsligt fick jag en jävla käftsmäll.  
De måste ha använt knogjärn för tänderna var helt 
sönderslagna och det blödde förbannat. Jag borde väl  
ha sytt, men tog mig i alla fall till tandläkaren och fick  
det reparerat.

1970-talets inledande år var omtumlande samtidigt som de var 
kreativt intensiva för Anders Eliasson. Dessutom gick hans mor 
Dagmar bort 1972, vid 48 års ålder och efter flera års kamp mot 
cancern. Han tog det mycket hårt. Det var som om de aldrig 
hunnit känna varandra ordentligt.

Så nog var blicken mörk och trött vid den där intervjun det 
året, men livet och en begynnande karriär snurrade obönhörligt 
vidare. Han hade lämnat skolbänken och musikhögskolan för 
gott och han var alltmer förvissad om sin konstnärliga riktning.



källor och vidare läsning:

Bengt Emil Johnson, »Vi måste vika 
oss under konsten«, artikel i Nutida 
Musik nr 3, 1972/73.

Göran Bergendal, 33 nya svenska 
komponister (2001).

En rik källa till Fylkingens historia är 
Teddy Hultbergs (red.) Fylkingen 
– Ny musik & intermediakonst (1994),  
i boken finns även en del recensioner 
återgivna samt listor över föreningens 
samtliga konserter fram till 1992  
(1 494 stycken).

Anders Eliasson, »Lite om och kring 
musikgalleriet«, är en sällsynt artikel 
av Eliasson själv (Nutida Musik nr 3 
1971/72). Han ger uttryck för en 
orientalisk livssyn och menar att 
musiken inte kan ses som objekt utan 
som ett sätt att kommunicera, han 
argumenterar vidare för vikten av att 
hitta nya spelplatser »i det vardagliga 
rummet« för att möta publiken där 
den finns.
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 Hans äktensk ap bröts sönder. Det gick inte att upp- 
   rätthålla ett ordnat familjeliv. De separerade slutligen 
   1975. Vid det laget fungerade han dåligt mentalt.  

I bilden fanns både alkohol och psykofarmaka. Han gick på den 
antipsykotiska och neuroleptiska medicinen hibernal. Han var 
tidvis som en zombie, ordentligt nerdrogad. 

I efterhand märker man ändå inga påfallande glipor i produk-
tionen. Det förefaller som om fokuseringen på musiken haft sin 
direkta motbild i yttre och om fysiskt sönderfall. Hans dotter 
flyt tade ut tillsammans med sin mor. Anders Eliasson bodde 
kvar i lägenheten i Bromma. 

Ända sedan början av 1970-talet hade han försett sig med 
tung medicin. Särskilt framgångsrik var han där i trakterna av 
Bromma. »Jag minns särskilt en gång när jag var på Blackebergs 
sjukhus och hämtade ut hibernal, jag fick till en hel armé.« Men 
skilsmässan gjorde honom panikslagen. Han sjönk ännu djupare 
in i mörker, gick in i en depression och blev 1976 inlagd på Sankt 
Görans sjukhus. 

När man ville medicinera honom genom injektioner var det 
som om han vaknade till. Han vägrade, kände misstänksamhet 
och äckel. Han ringde den psykiater han hade haft i tonåren  
i Borlänge, och som han kände stort förtroende för. Hon menade 
att han inte borde gå med på behandlingen. Ett råd i linje med 
hans egen ingivelse och något han följde. Det blev inga oklara 
injektioner, men kvar på sjukhuset blev han – för avgiftning  
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i alkoholismens namn i stället. Det fanns flera substanser och 
beteenden att ta sikte på hos Eliasson. 

Det var där han träffade den kvinnliga läkare som tog bort all 
medicin ur hans liv, tömde dosettlådan. Det var som att lyfta 
bort en tung börda från hans kropp. Han och läkaren inledde 
dessutom en kortare relation och hon flyttade hem till honom  
i Bromma under det året. Det vore kanske en överdrift att kalla 
Eliasson en hälsans apostel efter kollapsen, men han slutade med 
tunga psykofarmaka.

Skilsmässoåret 1975 stod Disegno per quartetto d’archi färdig, 
en milstolpe i hans verklista. Det var hans andra stråkkvartett, 
om man räknar in Melos från 1970. En första version av den nya 
stråkkvartetten skrevs till stora delar runt 1971, då under titeln 
Aurora. Musiken omarbetades och färdigställdes i sin slutliga 
form framåt 1974–1975. 

När Disegno per quartetto d’archi så slutligen uruppfördes av 
Crafoordkvartetten i Radiohusets Studio 2 i mars 1976 hade 
mycket hänt, på det personliga planet onekligen, men också med 
hans musikaliska handlag. Han ville i det här verket nå fram till 
en »glasklar form« och hade sparsmakade japanska teckningar 
som förebild, »där motivet fångades med några få streck«. 
Disegno betyder teckning, och kvartetten är ett ytterst stramt 
verk med endast 7–8 minuters speltid, ett verk i vad som skulle 
komma att bli en stor familj av framför allt musik för soloinstru-
ment under den samlande titeln Disegno.

Ännu var Eliassons namn nytt och inte allmänt känt i svenskt 
musikliv. I Dagens Nyheter kallade Leif Aare stråkkvartetten 
»ett mycket personligt verk av en högt begåvad kompositör«. 
Han fortsatte med en beskrivning av musiken: 



Dottern Maria i tvåårsåldern, tecknad av fadern.
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Strukturen är slank, nästan grafisk. Klangen i sig själv ger 
ett neutralt intryck. Den tycks befinna sig i ett magnetiskt 
kraftfält mellan aggressivitet och poesi. Den attraheras av 
den ena polen, tar färg, stöts bort och börjar färdas mot 
den andra i ett pendlande som tycks vara styckets själva 
substans.
 

Svenska Dagbladets Ulla-Britt Edberg lät sig också smittas av 
titeln och talade om »… enkla streck, raka linjer som ligger över 
ett splitter av toner i ackompanjemanget men som växer till en 
stark förtätning av de uppdragna ritningarna. Det förs fram till en 
punkt där alla linjer klingar samman i ett starkt brus. Kompositio-
nen avslutades efter all kraftutlösning i ett andlöst pianissimo.«

Det är mycket annat som ligger inbäddat i denna tillspetsade 
och skarpa musik med sina hårt sammanlindade stämmor. Den 
underliggande matematiska precisionen står på sätt och vis i 
kontrast till hans egen livssituation vid den tiden: Disegno per 
quartetto d’archi är fastlåst kring primtal. Eliasson hyser en utta-
lad kärlek till primtal. I en intervju sa han: »Man radar upp dem, 
helt enkelt i hela tal. Så ser man med vilken vankelmodighet de 
återkommer. Och jag tycker faktiskt de är som livets träd.« Han 
ser dem som kringgärdade av en attraktiv mystik, och medger 
att primtalen var till hjälp när han sökte en strängare musikalisk 
form.

Primtalsserien, som är oändlig, ser ut enligt följande: 2, 3, 5, 
7, 11, 13, 17, 19 och så vidare. Joakim Tillman gjorde i Nutida 
Musik (nr 1, 2002) en analys av användandet av primtal i Disegno 
per quartetto d’archi, och pekade bland annat på hur Eliasson låtit 
toners längd (inledningens långa, skärande insatser i olika stäm-
mor är till exempel i den första tonen 17 fjärdedelar lång, i den 
andra 13 och i den tredje 7) förkortas med olika återkommande 



75

på rygg under lövverket

cykler men behåller primtalsformler samt att detsamma gäller 
för exempelvis olika rytmiska figurer, liksom även räknat i av -
stånden mellan instrumentens insatser. 

Åren som ledde fram till kvartetten ger en spräcklig bild, med 
några få men sinsemellan väsensskilda kammarmusikverk samt 
en bågnande stor och i sammanhanget tämligen apart »kyrko-
opera«. Först kom, i direkt anslutning till text-ljudverken och 
logos-tematiken en överraskande lättviktig sak – kanhända ett 
uttryck för Eliassons behov att intala sig om en nystart. Picknick 
för blåsarkvintett är ett melodiskt, lättsamt skolkonsertverk 
byggt på barnramsan Bro, bro, breja, i avsaknad av pretentioner 
– och av personlighet. Det är en musikantisk bagatell som när-
mast framstår som en ironisk grimas bland övrigt musikfilosofiskt 
gods från samma tid. År 1973 skrevs ett kort pianostycke kallat 
Versione, det religiöst färgade Quo vadis för mezzosopran, elorgel 
och band samt Oktober för blandad kör a cappella, till Werner 
Aspenströms dikt om att dröja sig kvar i den sköna sommaren 
ända tills oktober »skäller som en raggig hund«. 

Över lag bestod ännu mycket av den stillastående modala 
karaktär med vissa starkt expressiva utskott som Eliasson visat 
upp. Det hindrade inte en avståndstagande recensent i Göte-
borgs Handels- och Sjöfarts-Tidning (12 februari 1973) att in -
för Quo Vadis tala om en »elektronisk långliggare«, ett »lättje-
fullt akustiskt monstrum« samt om sopranens »ändlösa ylande 
klagan«.

Recensenten kanske ska vara glad att han inte utsattes för 
kyrkooperan En av oss från 1974, med libretto av författaren 
Bengt V. Wall, som med sin speltid på ungefär en timme var det 
största verk Eliasson dittills hade gett sig i kast med: för recita-
tör, talkör, dansare och kammarorkester. 

Eliasson själv har senare tagit avstånd från verket, kallat det 
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»dåligt determinerat« – som att han inte nådde fram till någon 
riktig musikalisk precision, kanske därför att han också kände 
att texten befann sig långt ifrån honom själv. 

1970-talet var ingen glansperiod för den nyskrivna operan  
i Sverige, men bortom estraderna slingrade sig »kyrkooperan« 
fram som ett slags inomkyrkligt allkonstverk. En sorts berät-
tande och illustrerande bruksmusik. Bengt V. Wall låg bakom 
praktiskt taget alla de beställningar i genren som utfördes av 
många i Eliassons generationskrets – däribland Daniel Börtz 
och Sven-David Sandström – under 1970-talet och in på 1980-    
talet. 

Som för att verkligen täcka in hela spektret av genrer på kor-
tast möjliga tid skrev Anders Eliasson även sitt första verk för 
större orkester 1973: Glasdans. Musiken skrevs för ett tv-program 
under vinjetten Musik i vintermörkret, och filmen med Elias-
sons musik till Pål-Nils Nilssons bilder från glasblåsarnas arbete 
i Småland sändes i januari 1974. Han fick ur sig musiken, men 
omständigheterna var sämsta tänkbara. Mest hade han sig själv 
att skylla: han hade förhalat kompositionsarbetet i det längsta. 
Dessutom hade han planerat och köpt en resa till Italien, men 
det ville sig inte bättre än att producenten liksom genom en 
satanisk slump ringde upp honom dagen före avresan och med-
delade att det var dags: två veckor senare skulle man börja repe-
tera. Han fick ställa in resan, och sätta sig ner och skriva med 
brinnande hastighet. 

I Glasdans möter man än en gång musik som står och väger på 
stället enligt den modala modellen, med försiktigt gungande 
stråkar i små kvartstonsrörelser som försiktigt trevar sig ut ur 
den egentliga vokabulären. Bleck- och träblåsare lägger sig i la -
ger på lager eller stegrar sig emellanåt i dramatiskt hårda block. 
Men man kan samtidigt lägga märke till en typ av blomstrande 
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fraser och, mer svårfångat i ord, en expressivitet som bär en 
senare Eliassons kännetecken. 

Det är tydligt, trots allt, att det sena 1970-talets uppmärk-
sammade orkestermusik har ett äldre syskon i det mindre över-
vägda Glasdans. Helhetsintrycket av det kvartslånga tv-program-
met är däremot anmärkningsvärt, för de filmade glas blåsarnas 
metodiskt lugna och vardagliga arbete står i nästan komisk 
kontrast till det drama som utspelar sig i musiken. »Glasets 
värld, i glaset en strålande stjärna, en flyende klang«, säger 
berättarrösten i filmens inledning. Och klangen flyr verkligen 
glasblåsarna.

En avsevärd koncentration infann sig däremot med hans allra 
första verk med Disegno-titel: Disegno della pioggia för fyrhän-
digt piano, cello och xylofon som uruppfördes den 10 oktober 
1974 i Helsingfors av musiker ur Harpans Kraft. Disegno della 
pioggia är italienska för teckning av regnet. Eliasson har sagt 
att tanken snarare låg på upplevelsen av en sorts mentala stört-
skurar. Men titeln står också i enkel samklang med titeln; tick-
andet och de trippande löpningarna av toner kan utan stor 
ansträngning tolkas som just regndroppar som slår ner och 
studsar upp. Det är kristalliskt klar musik, med en tydlig och 
jämn puls som varit ovanlig i hans musik. Om han tidigare häm-
tat klangliga intryck från minimalismen, var det som att han här 
delvis anslöt sig till den rytmiska sidan av genren. 

Ställda sida vid sida avtecknar sig Disegno della pioggia som den 
rytmiskt livliga och luftiga motbilden till den sylvassa stråk-
kvartetten Disegno per quartetto d’archi som han alltså färdig-
ställde därefter. Men det påtagligt tillskärpta i framställningen 
hos dessa båda äldsta Disegno-syskon utgör ett gemensamt drag. 

Något viktigt hade hänt i hans formuleringskonst, något som 
hade att göra med förmågan att koncentrera idéerna och samti-
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digt skänka dem formmässig konsekvens i en organisk utveck-
ling. 

I den tidigaste partiturversionen av Disegno per quartetto 
d’archi hade han, förunderligt profetiskt, skrivit »nato« i inled-
ningen: född. Och något av en konstnärlig födelse inträffade 
mycket riktigt med den slutliga versionen, mitt i det privata 
tumult och de starka känslor han gick igenom.

Ytterligare ett Disegno-verk stod klart 1975: Disegno per 
sestetto d’ottoni – en sextett för brassensemble med två trumpeter, 
horn, två tromboner och tuba med ungefär samma kompakta 
utformning som hos den stråkkvartett som föregått den. Sextet-
ten uruppfördes i Boston i oktober 1976 inom ramen för den 
ISCM-festival som det året hölls i USA. (International Society 
for Contempory Music har sedan 1923 arrangerat festivaler för 
ny musik, kallade Världsmusikdagarna och varje gång i ett nytt 
medlemsland.) 

The New England Conservatory Contemporary Music En-
semble spelade under ledning av Gunther Schuller och Svens ka 
Dagbladets Carl-Gunnar Åhlén skrev den 2 november om fram-
förandet i en rapport som i övrigt uppgivet gav uttryck för en leda 
över likriktningen bland många festivalbidrag, och kallade det 
hela en anspråksfullare och icke-kommersiell motsvarighet till 
likriktningen inom Eurovisionen. 

På tisdagen uruppförde de rent otroligt skickliga musik-
studenterna från New England Conservatory Anders 
Eliassons Disegno per sestetto d’ottoni. De fina graderna i den 
subtila stämflätningen av bleckblåsarklanger, de fräscha 
idéerna, den slutna formen och den dramatiska hettan 
visar på en begåvning som starkt kan hävda sig i ett 
internationellt sammanhang.   
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Sestetto d’ottoni prövar sig här fram i långa, liggande toner och 
ackordiska överlagringar. Det påminner om Eliassons andra in -
strumentalverk från tiden. Musiken växer till ett skärande men 
magnetiskt sammanhållet harmoniskt modus. En långsam stig-
ning i registren och gradvis ökande styrka leder sedan till en 
splittring med lätt kaotisk, improvisativ rörlighet. Principiellt är 
det inte helt väsensskilt från förstlingsverket Exposition. Därefter 
ljuder dissonant ringande ackord vid mitten av det runt sju 
minuter långa verket. Sedan är det som om musiken börjar om i 
svaga nyanser, med kombinationer av improvisativa, solistiska 
utspel och inledningens liggande klanger. Musiken sväller och 
sjunker tillbaka i kärva ackord fram till slutet.

Den amerikanska tidningen Newsweek rapporterade från 
festivalen (15 november, 1976) och skisserade den nutida musiken 
dels som isolerad med tonsättare som komponerar för kolle gor, 
dels som den »beska medicinen« mellan Mozart och Mahler 
för vanliga konsertbesökare. Men, konstaterade en överraskad 
Hubert Saal, det fanns undantag från just den så kallade Darm-
stadt-skolans modernistideal bland de 66 unga och okända ton-
sättarna från 29 länder: musik som strävade efter att nå sina 
lyssnare. Han nämner särskilt Eliasson, där publiken möttes 
»mer än halvvägs i den briljanta brassextetten av den unge 
svensken Anders Eliasson«.

Eliasson var med i Boston, liksom kollegan och vännen Daniel 
Börtz. Men den egna upplevelsen av musiken, det fina fram-
förandet och mottagandet, överskuggades av andra händelser. 
Han levde långt över sin budget och efter bara något dygn var 
han pank. En sen natt resulterade dessutom i trasiga byxor, 
något oklart hur. Sten Broman, tonsättaren och tv-personlig-
heten med mera, var på plats eftersom han sedan decennier 
var engagerad i ISCM-arbetet. Broman talade lugnande till 
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Eliasson: »Det gör inget, de har fina tyger här i Boston.« 
Vilket hjälpte föga när kassan var tom. Eliasson lyckades låna 

pengar, men budgeten begränsade urvalet och han fann sig snart 
iklädd ett par giftgröna byxor. »Jag gick under namnet Han med 
de gröna byxorna.«

Om de tre Disegno-verken från 1974–1975 framstått som skick-
ligt återhållna mitt i all expressivitet, så är Den gröna rosen från 
1976 ett betydligt mer fysiskt och utlevelsefullt verk, kompone-
rat för sopran, saxofonkvartett och slagverk. Det hör till Anders 
Eliassons mer extrema verk – vilt och aggressivt. 

Han hade drabbats vid läsningen av den polske författaren 
Tadeusz Różewicz. Różewiczs dikt Den gröna rosen beskriver 
stä  dernas växande människomassor och deras lika växande kon-
takt löshet – där »även de närmaste viker av, var och en åt sitt 
håll«. Kvar finns »skärvor av en gud, skärvor av kärlek«. 

Det är en bild av hur en modern civilisation slår sönder med-
mänsklighet och återskapar en hårdhudad grottmänniska. 

I diktens och musikens andra och sista del talar diktjaget om 
hur något ändå väller upp inombords. Kanske är det kärlek, det 
är i alla fall inte hat, men det är oformulerbara känslor. Diktjaget 
vänder sig till ett du: »du ska se att allt blir bra, Nej, du säger att 
det inte finns något annat ställe, att man inte kan flytta, du säger 
ingenting, jag säger att det inte finns någonting, inom oss.«

Att texten tog ett hårt grepp om Eliasson vid just den här 
tiden verkar förklarligt, nästan övertydligt med tanke på hän-
delserna i privatlivet. 

Inledningens saxofonfraser skjuter fram som slag. De ska spe-
las så starkt som möjligt – brutalt, vilket också är spelanvis-
ningen i partituret. Det är som att bli örfilad. Musiken piskar  
i hårda, glidande och skärande dissonanser alternativt långa 
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klagande dissonanser. Akustiska skärsår uppstår i instrumentens 
hårt gnidande halvtoner mot sopranstämman. Här ligger inte 
det harmoniska golvet fast, utan glider osäkert i utdragna rörelser 
uppåt. Sopransolisten spottar fram orden i höga lägen. Också 
lugnare avsnitt är förmedlade med en ångestsprängd verkan, när 
saxofonerna rör sig i en intrikat rytmisk väv med 7 mot 6 mot 5 
toner och så vidare. 

Verkets andra del, egentligen en längre coda, inleds stilla och 
en virveltrumma ljuder militäriskt. Men sångstämman befinner 
sig i samma uppskruvade och hetsiga läge. Saxofonerna hugger 
här bara ibland till med korta, avbrytande inpass gentemot virvel-
trumma och sopran. Uppbrutet, som inför en urladdning. Saxo-
fonerna rusar plötsligt i snabba och myllrande skalrörelser vid 
textens »Nej« för att sedan sjunka ner till den sortens pulse-
rande, långsamma dissonanser som också hörts i musikens första 
del. Ett slags flämtande, och en känsla av utdöende. Återigen 
några piskslag och det är över.

Eliasson kunde efteråt själv konstatera att texten inte går 
fram, men att det inte heller var avsikten. »Det är något annat 
man skall komma åt. Det finns kanske ett slags desperation i det 
här stycket, jag har för mig det, en sådan där desperation som jag 
känner ibland.« 

Det tillståndet, ett tillstånd laddat inte bara av vanmakt utan 
också av aggression, lever kvar i hans första Disegno för solo-
instrument. Det skulle, som nämnts, bli många fler sådana verk, 
men det allra första var Disegno per violoncello 1977 för cellisten 
Peter Schuback, som uruppförde stycket i juni året efter. Det är 
en jagad cello som vräker sig fram och klättrar i registren med 
en uppruggad och raspig klang. Cellon är intvingad i något som 
drar åt perkussiva utspel, och endast undantagsvis tillåts den 
sjunga i höjden. Det vilar något nästan improviserat över den 
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här musiken, där uttrycket är allt och mer finstilta resonemang 
är utraderade. 

Då innehåller Canti in lontananza från samma år – titeln bety-
der ungefär Sånger på avstånd – fler öppningar mot den Eliasson 
som kom att framträda. Här är det klangliga arbetet mer detal-
jerat, även om musiken harmoniskt ännu befinner sig i ett en -
färgat och stillastående läge, liksom fäst mot en befintlig eller 
frammanad bordun. Runar Mangs skrev träffande i sin recension 
i Dagens Nyheter (3 oktober 1977) om »en musik som lyssnar 
till sig själv och begrundar sitt lyssnande«.

Dramatiska intensifieringar åstadkoms fortfarande snarast 
genom dynamiska förändringar än stegrad rörlighet och själv-
ständighet hos stämmorna. Också här möter man alltså den typ 
av »sluten form« som Åhlén talade om i fallet med exempelvis 
brassextetten Sestetto d’ottoni, men det finns måleriskt dröm-
mande inslag i Canti in lontananza som pekar mot framför allt 
karaktären i den senare Eliassons stillsamt vemodiga mellan-
satser, så som de utkristalliserar sig från och med 1980-talet.  
I det här verket för kammarorkester – om än med hela fyra slag-
verkare – uppstår dessutom i flera avsnitt en stark känsla av rit. 
Det är dock framför allt slutdelarnas vemodigt fladdrande trä-
blåsare över mörka och något jazzfärgade ackordväxlingar som 
ger verket dess sinnliga särprägel. 

Anders Eliasson skrev Canti in lontananza efter att ha läst 
Bengt Emil Johnsons diktsamling Rötmånad som gavs ut 1976, 
och han tillägnade även verket författaren och vännen. »Det 
finns en passus där man befinner sig i lövverket«, har Eliasson 
sagt med referens till Johnsons bok. 

Och finns det lövverk också i musiken, så är det framför allt  
i just den där avslutande, liksom försiktigt öppnande och syre-
satta delen av verket. Ett »italienskt lövverk«, Fogliame, skrev 
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Eliasson för övrigt senare i och med pianokvartetten från 1990. 
Bengt Emil Johnson svarade själv på Eliassons tillägnan med 

en dikt, publicerad i Efter vanligheten: höstlig dikt (1978):

Det blir inte annorlunda
jag erinrar mig,
jag påstår att bakom, kanhända
igenom musikens syntes
ljus av ett visst slag. Eller
förnams det i
en lövskogsglänta, som – bortsett
från det som brukar anses
bilda gläntan – är
själva gläntningen. Idel
mellan, av omsorg. Ett ljus
som egentligen endast kan ses
på östsluttningen av vissa berg
och vid vissa solstånd.
(Grönsångaren vet.)
Det finns skogsbryn
som vid vissa klockslag djupnar,
av vissa solstånd vidgas
och därefter sluter sig. Förblir
i livstid okända, ehuru
genomströvade. Därinne
pulserar vissa vinternätter
snöhjärtan, slår
snövingar.



inspelningar:

Disegno per quartetto d’archi finns i en 
inspelning av Crafoord-kvartetten 
som uruppförde verket, på Caprice 
Records (CAP 21402). Denna cd 
innehåller enbart Eliasson-verk från 
den här tiden, även Canto del vagabondo 
med Sveriges Radios Symfoniorkester, 
Radiokören, Eric Ericsons kammar -
kör och gossopran under ledning av 
Herbert Blomstedt samt Canti in 
lontananza med Sveriges Radios 
Symfoniorkester dirigerad av Stig 
Westerberg.

Disegno per quartetto d’archi har även 
spelats in av Talekvartetten (BIS-
CD-603), samma skiva innehåller 
även Quartetto d’archi och Quintetto 
per clavicembalo e quartetto d’archi  
med Love Derwinger på cembalo. 
Den gröna rosen finns med Stockholms 
Saxofonkvartett, Leif Karlsson och 
sopranen Iwa Sörenson under ledning 
av Per Lyng (Caprice CAP 21399).

Disegno per violoncello har spelats in av 
Peter Schuback (Caprice CAP 1190).
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 Det ligger i människans natur att vara nyfiken. Det är 
   hela tiden något som gäckar en. Annars skulle det vara 
   slut, definitivt. Dödsstilla.« Anders Eliasson blev in -

tervjuad i radio och talade om en enkelhet i det ogripbara på inter-
vjuarens undran över komplexiteten i musiken. Han talade om det 
eviga sökandet, som han benämnt på lite olika sätt genom åren, 
och att »själva sanningen är enkel, men den går inte att fånga«. 

Ämnet för dagen var Canto del vagabondo som då stod inför sitt 
uruppförande, den 28 november 1980. Herbert Blomstedt skulle 
leda Sveriges Radios Symfoniorkester och en damkör ur Radio-
kören i Berwaldhallen. 

En sorts bild av denna verklighet som inte går att fånga hade 
Eliasson av en slump funnit i en suggestiv passage i boken Lapp-
ländsk resa (Iter lapponicum) av Carl von Linné, en resa som den 
store botanikern gjorde i 25-årsåldern, i början av 1730-talet. 
Reseanteckningarna var aldrig tänkta att publiceras och utkom 
postumt, först på engelska 1811, därefter i svensk översättning 
av den engelska versionen och inte förrän 1913 på original-
svenskan i den version Eliasson närmade sig. 

Han läste den sedan han fångats av Linné genom Elis Malme-
ströms Carl von Linné – Geniets kamp för klarhet (1964), en bok 
som »låg och skräpade« där i lägenheten i Bromma och som han 
en dag fick för sig att titta i. 

Dryga trettio år senare erinrar han sig hur starkt läsningen av 
Lapplandsresan gripit honom: 

»
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Just den här passagen när Linné kommer med sitt sällskap 
och ska upp på Norbyknölen i Medelpad – det är så 
oerhört fascinerande. Berget hade man som utkik mot 
ryssen. De hade vårdkase som de skulle tända eld på för att 
varna om ryssen kom. När sällskapet står där uppe tycker 
de sig se hela världen. Sen går de ner därifrån. Då är 
berget omhöljt av dimma så att man inte ser toppen. Det 
är lite mystiskt. Då säger Linné: jordens utandning gör att 
den plats varifrån du kan skåda hela världen, den kan du 
aldrig se här nerifrån. Det var så det blev Linné. Det 
avgjorde saken.

Anders Eliasson hade egentligen vänt på bilden: Linné ser dim-
man uppifrån, mellan sig och marken, men resultatet blir i 
grunden detsamma. Det var hur som helst inte Linnés bild som 
var den första impulsen till verket, utan en kreativ knuff.

I Rolf Haglunds intervju i Musikrevy (nr 5, 1984) talade han 
några år senare också om hur personliga upplevelser påverkat 
honom när han fått den där bilden genom Linné, om att inte 
kunna se, att förlora fotfästet. »Jag har själv varit med om sådana 
upplevelser när man mist identiteten. Eller snarare: man har flutit 
ut som smält smör över allting, och identiteten sträcker sig långt ut 
i oändligheten. För mig är det här en god bild av hela proceduren.«

Lappländsk resa blev en sorts referenspunkt på vägen och gav 
en yttre kontur åt musikberättandet. Det är inte en tonsättning 
av Linné: rösterna är vokaliserande och utan text. Han hade 
dessutom börjat i en annan ände, i det helt instrumentala, men 
musiken gled honom ur händerna och återkom först i kontakten 
med Linnés utblick. Det var som om texten funnit sin väg till 
den skisserade musiken, har han själv hävdat. »Det är spännande 
när man stöter på sina egna tankar, skrivna så där för ett par 
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hundra år sedan. Det är samma sanningstankar, tror jag. Då kan 
man inte säga att jag är inspirerad av Linné, däremot kan man 
säga att jag är inspirerad av själva sökandet.« 

Ett par decennier senare, i samband med det väldiga oratoriet 
Dante Anarca, skulle han återigen uppleva hur det fenomenet 
upprepades med Giacomo Oreglias moderna Dante-parafras, 
hur en text så att säga bekräftade de tankar och den musik han 
just då bar på. 

Den fullständiga titeln är Canto del vagabondo in memoria di 
Carolus Linnaeus, vilket kan översättas som Luffarsång till minne 
av Carl von Linné. Luffaren, menar Eliasson, är han själv lika 
mycket som Linné. En vandrare som söker riktning, som söker 
sanningen. 

I efterhand kan det framstå som om det ena naturligt ledde 
till det andra, när musiken växte fram. Det är en egenskap hos 
återblickandet att sortera och ställa saker tillrätta med rimliga 
samband och följder. Men Canto del vagabondo har en snirklig 
tillkomsthistoria. Det var till exempel ursprungligen en beställ-
ning av Rikskonserter för Kungliga Filharmonikerna i Stock-
holms Konserthus. Eliasson kom i tidsnöd, och han minns med 
viss bitterhet att han blev nekad det förskott han bad om när 
arbetstiden behövde förlängas. Han försökte spegla en helhet 
med Canto del vagabondo, men det ville sig inte. Han kämpade 
länge med verket. Började om flera gånger. Han har berättat att 
han bokstavligen upplevde det som att en hand lyfte bort hans 
egen. Gång på gång. Han fick lägga det åt sidan. Däremot minns 
han inte hur beställningen kom att gå över till Sveriges Radio. 
Det finns dock sådant som liknar förklaringar. 

Dåvarande chefen för Stockholms Konserthus, Bengt Olof 
Engström, kommenterade verket i ett brevsvar den 30 december 
1980, adresserat till en enkätundersökning utförd av tidskriften 
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Nutida Musik. På tidskriftens fråga om det finns exempel på hur 
planerad ny musik fått utgå ur repertoaren nämner Engström 
Canto del vagabondo. Han talar om hur verket var tänkt att också 
framföras vid ett stort körinternat vid Siljan, men Eliasson bytte 
ut en tänkt stor amatörkör mot en liten damkör av elitsnitt. 
»Där  med måste verket utgå dels från Musik vid Siljan, dels ur 
vår repertoar (vi kunde inte inom rimlig tid få fram den damkör 
som erfordrades).«

Canto del vagabondo iscensätter extremer med svart-vit tydlighet. 
Ur ett väldigt inre tryck i musiken framträder två poler – likt 
våld mot oskuld. När klockor ljuder i några ödestyngda slag 
precis i slutet av verket, sker det i en så uppgiven sorgsenhet att 
man tänker sig att striden krävt sina offer och att den inte är 
över.

Musiken drar i gång i ett upprivet tillstånd, hektiskt och ner-
vöst flimrande, liksom mitt i en uppgörelse. Här finns absolut 
inget av titelns lätt pastorala övertoner. Det är en kraftigt an -
spänd och ibland våldsam musik som slungas fram genom fram-
för allt blåsares och slagverks mörka stämningslägen. Efter hand 
hörs ett ringande från en xylofon, likt en larmsignal. Gradvis 
växer ur detta en maskinlik rörelse i det pepprande myllret. Man 
hör cymbaler, hårt klämda drillar hos flöjter och klarinetter. Det 
är militäriskt hotfullt. 

När det avsnittet tonar ut inträder ett slags överjordiskt skim-
rande och skirt avsnitt med vokaliserande damkör. Musikens 
rörelser blir mycket försiktiga och alla vassa kanter är plötsligt 
borta. Mezzogiorno står det i partituret. Ordagrant »mitt på 
dagen«, men i överförd mening kan det förstås tolkas som ett 
dramatiskt krön eller en hjärtpunkt. En gossopran ljuder.

Det stämningsläget är länge intakt, först helt rofyllt och näs-
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tan stillastående, sedan alltmer utsatt för inpass från orkestern: 
återigen bleck- och slagverkshårda. Stråkarna däremot sjunger  
i långt utdragna fraser, eller vilar som en efterklang i musiken 
– ofta med de glasartade darrningar som blivit typiska för Elias-
son. Det är som om olika världar och ljus och skymning skaver 
skoningslöst mot varandra. 

Oroligt bleck river i musiken med erinringar om verkets in -
ledning. Ringande och smällande cymbaler hörs. Änglakörens 
smekningar står mot bleckets envisa pepprande. Därpå penetre-
rande bleck, sen tystnad. Några klockslag och det är över. 

Canto del vagabondo blev en stor framgång för Anders Elias-
son, hans dittills största sett till den breda uppmärksamheten. 
Det var vid det laget också ett av hans störst anlagda verk, skrivet 
för orkester, damkör och gossopran och med en halvtimmes 
speltid. En 33-årig Anders Eliasson träffade under förberedel-
serna den redan då internationellt ryktbare Herbert Blomstedt. 
»Jag var hem till Herbert där borta i Danderyd eller var det nu 
var. Jag var ganska nervös, det är klart att man såg upp till någon 
som Herbert Blomstedt, bara det att komma hem till honom. 
Han var enormt påläst. Jag kan inte klaga på hur det blev.«

Camilla Lundberg associerade i Expressen till Harry Martin-
son och menade att Eliassons luffarsång hör hemma i en vidare 
konstnärlig tradition. »Vandringsmotivet – längtansmotivet – 
som vi genom Harry Martinson känner är ’vårt’, något speci-
fikt svenskt. Men som också är själva symbolen för den tyska 
1800-talsromantiken – Schubert, Goethe …«, skriver Lundberg 
och ställer sedan Eliasson sida vid sida med den svenske förfat-
taren: 

Själv har jag betraktat Eliassons konstnärliga profil som 
besläktad med Martinsons: en musik av hyperkänsliga 
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sinnen, längtansdrömmar och ett nästan vetenskapligt 
sökande; alltid ’nordiskt’. Men Canto del vagabondo har 
också ett surrealistiskt och demoniskt ansikte med drag  
av E T A Hoffmann och Wagner.

Också Göteborgs-Postens Per-Anders Hellqvist såg litterära 
speglingar i sin rapport från Eliasson-festivalen i Stockholms 
Konserthus den 30 november 1996, då Canto del vagabondo åter -
igen framfördes. I Göteborgs-Posten vände han sig till August 
Strindberg: 

Eliassons personliga inferno är inte olikt Strindbergs. 
Liksom Strindberg uttrycker han sin frustration genom 
att överdriva, provocera, testa gränser. Och i likhet med 
Strindberg bibehåller han under tvekampen fullständig 
kontroll över sina uttrycksmedel. Det är kanske därför 
hans grepp om publiken är så starkt. Också den som är 
van att höra hans musik drabbas lätt av en chock.
 

Hellqvist avslutar: »Under orkestral kakofoni stiger han mot 
höjden, kaos råder där uppe men om grannskapet till Gud kan 
man tvivla.«

Från Norbyknölens topp och Canto del vagabondo kan man blicka 
tillbaka. Som stämningsmässiga föregångare hittar man i första 
hand två syskonverk för orkester, Impronta och Turnings från 
1978 – de första orkesterverk Eliasson skrev efter den hastigt 
tillkomna tv-musiken Glasdans från 1973. 

Men några år senare hade Eliasson otvivelaktigt genomgått 
ytterligare konstnärlig förfining, samtidigt som han tagit sig 
upp ur mörkret av en kris – nästan lika djup om än inte lika 
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chockartat överraskande som den gången då han i tonåren spän-
des fast och fick veta att han var »schizofren«. Han hade varit 
medicinerad och självmedicinerad till bristningsgränsen vid 
mitten av 1970-talet.

I ljuset av sådant förefaller en titel som Turnings, vändpunkter, 
som talande. Men hans titel har egentligen inte att göra med 
vändpunkter till något bättre. Snarare såg Eliasson framför sig 
ett slags kretslopp där det varken finns början eller slut. Itali en-
s kans Impronta kan betyda avtryck eller märke, men också 
handla om ett rent fysiskt minne och kroppsligt märke, till ex -
empel ett ärr. 

Orkesterverken Impronta och Turnings växte fram nästan 
pa rallellt. Han hade med blåssextetten Sestetto d’ottoni varit på 
ISCM-festivalen i Boston i USA och sedan bland annat träffat 
en oöverträffat kedjerökande Morton Feldman i New York och 
på det hela taget känt ovilja att återvända hem. Han drog på det 
så länge han kunde. När han slutligen återvände till Sverige 
undvek han lägenheten i Stockholm. I stället fick han låna ett 
hus som hans syster hyrde i Königshyttan i närheten av Säter. 

Det var vinter när han tog sig dit i hennes nästan skrotfärdiga 
bil. Han komponerade där den vintern och fram till våren 1978 
i det telefonlösa, ensliga huset. Han hade systerns katt Rickard 
med sig, hon menade nämligen att han behövde sällskap. Det var 
stundtals lite besvärligt att arbeta just av den anledningen, för 
katten Rickard skulle hela tiden ligga i knäet, och Anders Elias-
son hade inte hjärta att lyfta bort honom. Han fick sträcka sig 
med sin penna mot notpapperen till Impronta på skrivbordet. 

I det elva minuter långa stycket som han skrev för Norr-
köpings symfoniorkester – där han vid den tiden var utsedd till 
»Composer in Residence«, hustonsättare – uppenbarar sig käns-
lan av en tom rymd, syrefattig och intensivt mörk. Liksom 
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senare i Canto del vagabondo får man intrycket av att Anders 
Eliasson i Impronta använder instrumentgrupperna i orkestern 
som motståndare till varandra. Här är det inledningsvis oerhört 
kärva stråkar som hugger sig fram, medan bleckblåsare hejdar 
och lugnar med liggande ackord. Till skillnad från Canto del 
vagabondo råder en ilsken hetta just i verkets mitt, där aggressiva 
blåsare möter brännande stråkar. Den ödslighet som följer är 
fylld av oro. Några soloinstrument lyfter sig upp ur kollektivet. 
En harpa anger en knäppande puls, medan den övriga orkes-
terns täta tonklungor ligger som en brummande motor inunder, 
och med violiner som reser glasartade tak i höjden. Ett dovt 
mörker lägger sig över musiken innan allt upphör med en sista 
darrning. 

Recensenten i Norrköpings Tidningar tog titeln och pro-
gram bladet bokstavligt: »Enligt den tillhandahållna bruksan-
vis ningen skulle detta verk illustrera en annan värk eller ’det ärr 
man får när man ramlar och slår sig ordentligt’. Att döma av de 
eruptiva utbrott orkestern åstadkom torde det ha varit ett känn-
bart ärr tonsättaren fått vid detta tillfälle.«

Eliasson pekade några år senare snarare på tanken med fot-
spår på en strand, liksom på en förbindelse mellan Impronta och 
föregående års Canti in lontananza. 

En dag på sommaren, det är alltså vad det är frågan om, 
och fotspår som sköljs bort av det oändliga havet. Det är 
inte utan att Newton gör sig gällande. Jag tänker på 
snäckan och havet och det där. Anknytningen finns att 
söka i Canti … Det som består, allt som består, det är också 
som ett fotspår, alldeles anonymt kanske men anonymiteten 
är i så fall allas vår anonymitet. Jag kan inte komma ifrån 
Ekelöf i det avseendet: Det som är botten i mig, det är 



93

från norbyknölens topp

också botten i alla andra. Det finns så många människor 
som säger: jag, jag betyder ingenting. Men varje människa 
betyder så kolossalt mycket. Varje människa betyder precis 
lika mycket som varje annan människa. Varje spår betyder 
så mycket. Så var det i det här stycket. Jag vet inget 
bestämt, jag kan bara sitta och fabulera. Men om jag 
föreställer mig att jag gick på den där stranden, alldeles 
öde, så fick jag plötsligt se ett annat sådant där spår, ett 
tungt fotspår av någon som varit där förut, och jag före-
ställde mig att det var Linnés.

Ja, visionen och känslan av närhet till Linné låg och grodde hos 
Eliasson, för att realiseras kort efteråt i Canto del vagabondo. 

Det större, dubbelt så långa Turnings var ett samarbete mellan 
Anders Eliasson och konstnären Ulf Sundén, med Sveriges 
Television som beställare. Det sändes i december 1979, med en 
repris i juni året efter som skapade viss tittarstorm, eftersom en 
utdragen tennismatch på tv fick avbrytas av den här bildsatta 
orkesterstunden. 

Eliasson komponerade inte musiken efter de abstrakta bil-
derna – i stället var det Sundén som gjorde sin del efter hand. 
Turnings är ett orkesterverk i egen rätt, och man ska med andra 
ord inte från tonsättarens horisont göra några vidare tolkningar 
av relationen musik–bild. Turnings har också senare framförts 
som renodlat konsertverk, men vid en gemensam presentation 
som i sändningen i SVT uppstår förstås en dialogisk relation 
mellan musik och bild.

Turnings stiger ur orkesterns djup. De dova och mörka klang-
erna uppenbarar sig på ett närmast fysiskt sätt, som en mörkt 
skimrande glaskropp. De svartvita bilderna utgörs å sin sida av 
tunt trådiga, abstrakta figurer. Det finns en ljusskimrande lätt-
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het i bilderna, medan musiken är påtagligt mycket mer till-
knäppt, dissonant och långsamt framdrivande. Några minuter 
in i musiken börjar slagverk dominera, en starkare rörelse 
understryks av bland annat träblåsardrillar, ungefär som när 
xylofonen börjar ringa alarmerande i Canto del vagabondo. Också 
bilderna växlar nu i snabbare takt. 

När långa stråkklanger därefter bryter in tycker man sig ana 
en människofigur i de grå, skuggrika bilderna. Stråkarna söker 
sig uppåt i långsamma glidningar genom registren, och störs av 
bleckblåsare på vägen. Men också stråkarna ljuder av oro trots 
enskilt liggande klanger som tar sig ur dissonanserna; här finns 
en skärande stress i det stilla myllret. Musiken ljuder nästan av 
skräck. Bilderna är mörka, svarta med vita mönster, som ristade 
på skrapkartong. 

I de partier som följer sker övergångar mellan å ena sidan 
kraftiga dissonanser i ett slags rituellt pukdunkande och träblås-
drillar, och partier av fasthållna stråkklanger å den andra, sam-
tidigt som man också där upplever hur en upprepad strävan 
uppåt i registren liksom spjärnar mot låsningen. Det handlar om 
molande, spända klanger som glider obestämt i processer där 
tydligt uppdelade instrumentgrupper ställs i hårda kontraster 
mot varandra. 

Svarta bilder övergår i vita, som en växling mellan negativ och 
positiv. De vita bilderna med lätta svarta streck har något 
japanskt i stilen. Efter en kort paus, då det är helt tyst, ljuder en 
blåsarklang. I en bild med ett brett svart fält nertill och vitt upp-
till uppstår en känsla av jord och himmel, och mot det vita 
avtecknar sig svarta figurer. Sundéns bilder påminner något om 
dansen mot ovädershimlen i Ingmar Bergmans Det sjunde inseglet. 
Nu tonas uttrycket ner. Musiken blir vagare, bilderna suddigare. 
En försiktig puls hos slagverk hörs till dova, tätt tvinnade cellor 
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och kontrabasar. Ett utsträckt violinsolo bär sedan musiken till 
slutet, »deserto e doloroso« är föredragsbeteckningen – över-
givet och smärtsamt. 

Turnings är ett verk som i många stycken ligger nära hur 
andra tonsättare i Eliassons generation kunde låta, men violin-
solot utgör ett personligare tillskott: i en melankolisk sång hör 
man bland annat de hastigt uppblossande och nervöst fladd ran-
de växeltonssekvenser som omisskänsligt är hans. Bleckblåsare 
smälter in i svaga nyanser. Sundéns svarta bilder med vita streck 
tonas in och ut, zoomas in och ut.

Orkestermusiken hade nu definitivt fått en plats i Eliassons 
universum. Men när han 1977 deltog i en intervju i ett rum på 
Kungliga Musikaliska Akademien på Blasieholmen var den ännu 
mest en hägring. Ämnet var symfoniorkesterns framtid och 
Hans Åstrand hade samlat »fyra unga lejon i trettioårsåldern«. 
Det var en intervju för Stockholms Konserthus programtidning 
Konsertnytt.

I en soffa satt föremålen uppradade intill varandra, »det nya 
gardet« bland Sveriges tonsättare. Längst till vänster Miklós 
Maros, intill honom Anders Eliasson med den ofrånkomliga 
cigaretten i handen, därefter Daniel Börtz och längst till höger 
Sven-David Sandström. Det var inte ens då på något sätt en 
homogen kvartett, ändå var det åtminstone till det yttre rim -
ligt att se dem som grupp: alla utbildade vid musikhögskolan  
i Stockholm, som ännu hade landets enda kompositionsutbild-
ning. De representerade en ny tonsättargeneration som bröt 
Måndagsgruppens dominans.

Men Eliasson hade alltså inte, till skillnad från de andra, skri-
vit något större orkesterverk; i bagaget fanns då tv-musiken Glas-
dans och Canti in lontananza för mindre orkesterbesättningar. 
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Men flera större orkesterverk var som vi sett på gång och fanns 
åtminstone i idévärlden.

Enigt deklarerar alla fyra att symfoniorkestern är ett lysande 
instrument även för dem, och att den absolut har en framtid. 
Som tänkt motpol i samtalet står elektronmusiken, som de alla 
arbetat med tidigare. »Datorprogrammet är konsekvent«, säger 
Eliasson, »skapat av mänsklig hjärna i logikens namn, men tän-
ker man på naturen, så finns det inget som är så intressant som 
när den är inkonsekvent, och i orkestern möter man mer av in -
konsekvent natur än i datorprogrammet.« 

Han talar om det oförutsägbara i mötet med levande musiker 
men tillägger: »Trots det är kanske det intressantaste med or -
kestern paradoxalt nog det som försiggår när man sitter pin 
ensam på kammaren, där man tveklöst sitter och drömmer.« 
Eliasson menar att det »största vågspelet är att komma ut ur 
kammaren med idéer som är så annorlunda för en person utan-
för ens eget lilla huvud att han/hon – till exempel just dirigenten 
– kanske aldrig ägnat dem en tanke. Då uppstår ett spänningsfält 
som elektronmusikstudion inte på samma sätt kan erbjuda.«

För Eliassons del tycks det i alla fall inte råda något tvivel om 
att just den här tiden, med sina expansiva orkesterverk och stra-
ma kammarmusikstycken, representerade ett avgörande konst-
närligt språng. På sätt och vis utgjorde den ett definitivt avstamp 
bort från elektronmusiktänkandets konceptuella fasthet till den 
levande orkester- och kammarmusikens uttryck. 

Efter att Eliasson tidigare under 1970-talet hade skrivit ett par 
verk om året med tämligen konsekvent regelbundenhet, fram  står 
decenniets slut som en period av högintensiv kreativitet. År 1978 
skrevs alltså båda de stora orkesterverken Impronta och Turnings 
– vilka i sin tur röjde mark för den storslagna Canto del vagabondo 
1979. 



Fyra unga lejon 1977, kvartetten Miklós Maros,  
Anders Eliasson, Daniel Börtz, Sven-David Sandström. 
Det var på den tiden då askfaten var större än kakfaten.
Foto: Per B Adolphson
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Under 1978 tillkom dessutom de två kammarmusikverken 
Malaria och La fièvre. Titlarna har lett till tolkningar om en 
»feberperiod«, något som kan representera den febriga kreativi-
teten eller ett sjukdomstillstånd. Ur den ångest han upplevde 
strömmade musik. Malaria kan även utläsas som »mal aria«, 
sjuk aria.

Malaria är skrivet för den ovanliga besättningen klarinett, 
trumpet, trombon och slagverk – med bland annat karaktäris-
tiska javanesiska gongar – och kontrabas. Verket bär en till-
ägnan, »a Hummel«, till Hummel. Inte tonsättaren Johann 
Nepomuk Hummel, samtida med Beethoven, utan gestalten ur 
August Strindbergs pjäs Spöksonaten. Det är som »känslan av att 
se ett spöke«, förklarade Eliasson, »en person som är ständigt 
närvarande, fast han inte själv vet om det«. 

Det vilar en sorts kvävd och ödesmättad stämning över musi-
ken när den tar form. Grundpulsen är långsam och ska så förbli 
genom hela verket. Malaria är ett tillstånd och en enda långsam 
inbromsning. Det är musik som hela tiden tycks befinna sig  
i efterdyningarna av ett större utbrott. Genom instrumentens 
krumbuktande infall och den relativa gleshet som efter hand 
uppstår, blir den precist noterade musiken ändå så differentierad 
att den får något improvisationsartat över sig. Man får intrycket 
av en sorts söndertrasad jazzvokabulär. 

Mot en mörk horisontlinje av liggande toner – en bordun-
klang – infinner sig ett slags käbbel, omväxlande hos klarinett, 
trumpet och trombon. Instrumenten kvider snart i stelnande 
rörelser och manér. Och än mer avstannande, med de javane-
siska gongarna och kontrabasen i långsamma och dovt ljudande 
steg, når musiken ett utdöende: »a niente« – till intet och en 
nollpunkt. 

Malaria tycks, jämfört med La fièvre för blåsarkvintett från 
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samma år, ha mer gemensamt med Anders Eliassons verk från 
det tidiga 1970-talet. Det är visserligen koncentrerad musik, 
men den återhållna och fritt associerande karaktären i Malaria, 
som uruppfördes vid musikhögskolan i Stockholm av en eleven-
semble där den senare berömde trombonisten Christian Lind-
berg ingick, har ganska litet gemensamt med de täta verk han 
skrev samtidigt. 

La Fièvre – en beställning från Norrköpings Symfoniorkester 
– är av det mer tidstypiska slaget: larmande och intensivt. I ett 
tämligen informations- och instruktionstätt partitur är »broken 
sound« en återkommande önskan: klangen ska låta trasig. Men 
inte heller La fièvre förmedlar någon tydligare rörelse eller rikt-
ning. Jämfört med Malaria befinner sig dock musiken i ett mer 
upprivet tillstånd med sina skakningar, sitt ylande och sin brö-
lande monotoni. Med sådana intryck framstår titeln som rent 
beskrivande; man kan verkligen tala om musikalisk febrighet. 

Men det var framför allt genom Impronta och Turnings som 
Anders Eliasson framträdde som en alltmer formmässigt med-
veten, dramatisk tonsättare av större dimensioner. I verken som 
följde, från Canto del vagabondo och vidare, infinner sig efter 
hand dessutom en allt starkare rytmisk profilering i hans musik. 
Turnings utgör inte heller i det avseendet någon »vändpunkt«, 
utan ett av flera steg på vägen. 

Som något av en rytmisk solitär i 1970-talsmusiken framstår 
det närmast minimalistiska verket Disegno della pioggia från 1974. 

Det skulle ändå dröja till 1980-talets inledande år innan 
känslan av pådrivande puls började växa samman organiskt 
med den klangliga hetta som annars dominerade i musikens 
kraschande motsättningar i det sena 1970-talet. Berättandet 
blev inte mindre känsloladdat för det, men mer linjärt fram-
forsande och framför allt rikare kontrapunktiskt; som om de 



många åren av Bachstudier med Valdemar Söderholm under det 
sena 1960-talet verkligen började finna en plats i hans klangliga 
egenart. 

Från Norbyknölens topp kan man också se framåt.

inspelningar:

Canto del vagabondo med Sveriges Radios 
Symfoniorkester, Radiokören, Eric 
Ericsons kammarkör och gos  sopran 
under ledning av Herbert Blomstedt 
(Caprice CAP 21402), innehåller även 
Disegno per quartetto d’archi med 
Crafoord-kvartetten och Canti in 
lontananza med Sveriges Radios 
Symfoniorkester dirigerad av Stig 
Westerberg.

La fièvre med Stockholms blåsarkvintett 
(Caprice CAP 21402).

vidare läsning:

Rolf Haglund, »Kontakten med 
musiken en ojämförlig lyckokänsla« 
(Musikrevy nr 5, 1984).

Nils–Göran Sundin: »På spaning efter 
tillvarons kärna – en idéanalys av 
Anders Eliassons Luffarsång« (Nutida 
Musik nr 2, 1980/81).

Sten Andersson: »Turnings – En kom - 
po sition för TV av Anders Elias son 
och Ulf Sundén« (Nutida Musik nr 4, 
1978/79). 
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Ut ur skuggan

 Efter dimman vid Norbyknölen väntade ett skuggrike 
   för Anders Eliasson. Ett skuggrike med nya öppningar. 
   1980-talet inleddes med ett av de mer tillknäppta styck-

en Anders Eliasson komponerat: Ombra för klarinett och stråk-
kvartett. Ombra är italienska för skugga. »I Eliassons dunkel 
finns både tätnande hot och fjärran befrielse; en skymning som 
inte är en syn utan ett tillstånd«, skrev Camilla Lundberg i 
Expressen efter uruppförandet i april 1980. Hon talar om hur 
naturlighet och gåtfullhet präglar musiken och gör en paral-
lell till filmaren Andrej Tarkovskijs »betydelsemättade, mora-
liska land  skap«.

Ett ödsligt landskap onekligen, men inte ofruktbart. För det 
vilar något nästan paradoxalt över att klarinettkvintetten Ombra, 
betraktad i backspegeln, också framstår som det direkta förspe-
let till en renodling och trimning av Eliassons vokabulär – lik-
som på trots med den här musikens täthet och komplexitet. 

Det var inledningen på ett nytt kreativt decennium vars för-
sta år var påfallande produktiva. Inte minst betydelsefull var 
starten på ett av de mest livgivande samarbetena över huvud 
taget i hans skapande verksamhet, det med den briljante klari-
nettisten Kjell-Inge Stevensson (1950–2010). Det var Stevensson 
och Savinkvartetten som uruppförde Ombra i Berwaldhallen 
våren 1980. Tre månader senare skulle Stevensson även urupp-
föra Disegno per clarinetto, Eliassons andra Disegno-verk för solo-
 instrument, denna gång för klarinett.



102

Det verket är ingen stämningsmässig avknoppning till Ombra 
utan musik med sitt eget gycklande väsen, för att använda Ste-
venssons beskrivning i en artikel i Nutida Musik (nr 4, 1980/81), 
och utöver det en milt blomstrande epilog. Stevensson fäster 
samtidigt uppmärksamheten på användandet av olika klarinett-
typer i verken: A-klarinett i Ombra och B-klarinett i Disegno. 

Vanligt är att registeromfånget får styra instrumentvalet, 
det vill säga A-klarinettens möjlighet att nå en halv ton 
lägre. I äldre musik har ju det med tonarter att göra. 
Eliasson använder inte alls A-klarinettens båda sista 
halvtoner, medan B-klarinetten ofta rusar ned till sin 
bottenton, noterat lilla e. Av detta förstår vi att det är  
den dovare A-klarinettens lugubra dofter som föresvävar 
tonsättaren i Ombra.
 

Med Disegno per clarinetto har Eliasson sagt att han började inse 
hur han kunde arbeta intuitivt och ändå nå formmässig skärpa, 
efter att tidigare ha varit väldigt upptagen av att försöka bygga 
strukturen bakom musiken. Och i det här avseendet slumpar det 
sig så att han fick ett verkligt grepp om sitt musikspråk via 
samma instrument som han en gång börjat komponera för; det 
första han någonsin skrev var ett arrangemang av Stilla natt för 
två klarinetter, när han gick i tredje klass i Hushagens folkskola  
i Borlänge. 

Det finns knappast något verk med samma detaljrikt utveck-
lade kontrapunktik före klarinettkvintetten Ombra. Men i den 
här musiken råder samtidigt en förtvivlad kontaktlöshet. Så kan 
man uppfatta det. För klarinetten och stråkkvartetten framstår 
som fullständiga främlingar för varandra, trots att de så att säga 
är inträngda i samma hörn. Den vibrerande och starkt anspända 
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stämning som genast etableras fortgår genom hela verkets dryga 
tjugo minuter. Bara undantagsvis hakar klarinetten och strå-
karna i varandra, men desto oftare råder en sorts kylslagen 
stämning mitt i all hetsig och hettande intensitet. 

Klarinetten och stråkkvartetten rör sig liksom i sina egna 
dimensioner, ibland med pressade höga toner hos klarinetten, 
ibland med stråkarna som en sorts bländande reflexer av klari-
nettens utspel. Också i tillfälligt lyriska avsnitt vidmakthålls 
känslan av beröringsrädsla, eller -frihet. Och så, slutligen, sjun-
ker både klarinett och stråkkvartett långsamt undan. Tillsam-
mans, liksom utmattade, men utan att egentligen ha mötts. Och 
kvar finns en känsla av vemod. Man känner igen upplevelsen 
från flera av Eliassons verk som börjar mitt i ett skeende, för att 
långt senare lämna lyssnaren utan svar, utan syntes – och i det 
här fallet närmast utan syntax.

En del av förklaringarna till sådana gehörsmässiga intryck 
hit  tar man i den bakomliggande strukturen i Ombra. Den 
stränga musiken har, liksom exempelvis 1970-talets Disegno per 
quartetto d’archi, ett matematiskt undertema. Här är sådant 
knutet till både primtal och till matematikens mängdlära, som 
en musikalisk gestaltning av begreppet »tom mängd«. Inom 
matematiken består en mängd av en samling objekt som kallas 
för element. Ett objekt bestäms eller karaktäriseras av sina ele-
ment. Sedan talar man också om objekt som saknar element, 
och dessa kallas »tom mängd«. Inom matematiken laborerar 
man på så sätt med tom mängd, även om det i det vardagliga 
kan tyckas som om tomhet vore just ingenting. I Ombra rör det 
sig om hur olika tonmaterial förhåller sig till varandra – eller 
hur de inte gör det, så att det uppstår harmoniska »hål«, tomma 
tonrymder. 

Men det finns samtidigt en mysteriös attraktionskraft hos 
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Ombra. I Svenska Dagbladet skrev Carl-Gunnar Åhlén efter 
uruppförandet att Eliasson var »avundsvärd i det att hans musik 
har ett musikaliskt egenvärde och en absolut integritet« och: »… 
få kompositioner i denna genre har rört mig djupare«. Dagens 
Nyheters Zagorca Zivkovic talade om »luminöst vacker« musik 
vars kraft finns i lamentationen, »i intrycket av fördämd despe-
ration som tonsättaren låter komma fram ibland«. 

Några år senare i en intervju i Dagens Nyheter (den 11 au gusti 
1983) såg Anders Eliasson tillbaka på Ombra och även denna 
koppling till »tom mängd«, som en närvaro av ljus i ett mörker:

Men dunkelt är det i högsta grad, för du kan inte se de 
enskilda delarna, bara när du slår ihop dem till en helhet 
kan du se ett ljus. Sedan är det så att det alltid finns något 
som inte stämmer för mig själv. Det finns olika byggklossar 
i musiken, och det finns en byggkloss som man aldrig 
riktigt vet vad den innehåller. Den styrs av innehållet i de 
andra. Denna tomma mängd återkommer med fast perio-
dicitet, och tillsammans med de andra delarna speglar den 
storformen i stycket.

Intervjuaren talar om intrycken av att klarinetten tycks röra sig 
motströms i den myllrande musiken. Eliasson svarar i sin tur 
med tal om småkryp. Bilden handlar på något sätt om hans 
återkommande mantra kring det ogripbara i vår föreställnings-
värld, om något oöverblickbart: »Jag tycker om tusenfotingar«, 
är den kryptiska formuleringen, »jag vill inte bara ha ett par 
ben.«

Det är som om han pekar på upplevelsen av något som ännu 
inte kan urskiljas i detalj. Angränsande till det är den emellanåt 
omtalade »nervositeten« i musiken, som också förs på tal. Det 
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gäller inte bara i Ombra, utan också generellt. Eliasson är lika 
öppen som självmedveten när han talar om nervositeten som 
både ett personligt och ett musikaliskt drag. »Och att det låter 
som det gör, tror jag beror på att jag har ett genuint språk, för jag 
har besvärat mig med att ta reda på vem jag är, åtminstone på 
den punkten.«

I Senza risposte, som tillkom 1983, finns inte samma svärta som 
hos Ombra, för alla stämmor framstår här som likvärdiga och 
lyhörda för varandra. Verkets titel – italienska för »utan svar« – 
antyder att musiken skulle peka på något uttalat kommunika-
tionslöst, men i själva verket tonar musiken fram som kommuni-
kativ ensemblemusik, där stämmorna möts i öppen dialog. Senza 
risposte var en beställning från Landsdelsmusikerne i Troms 
Fylke i Norge och uruppfördes 1984 i norska Harstad. Det är 
skrivet för flöjt och pianotrio – det vill säga violin, cello och 
piano. Flöjten inleder, som en morgonfras; ett uppvaknande och 
en åkallan ligger i tonernas kvintväxling, som bildar ett åter-
kommande motiv i musiken. 

Det vilar en relativ enkelhet över musiken i Senza risposte, 
men det är likväl fråga om en stundtals tät sats med stark käns-
lighet och intensitet som uppvisar en rad mycket typiskt elias-
sonska inslag. Eliasson själv har talat om ett samspel mellan ljus 
och mörker i detta verk, som två olika ackord. »Allting pendlar 
mellan de här båda sakerna, det där kompakta mörkret och den 
där ljusstrimman. Men inom de här ackorden finns också melo-
diken, hela riktningen, alltihop.«

Det är märkbart hur han under de här åren frigör och så att 
säga vecklar ut sitt språk. I Rolf Haglunds intervju i Tonfallet 
(nr 3, 1985) konstaterade Eliasson: 
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Något har hänt här i början på 80-talet. Allt det arbete jag 
lagt ned har gett resultat, jag har blivit styvare och styvare. 
Mest i käften kanske. Men det är säkert: samtidigt som de 
här styckena påminner om en del jag skrev omkring 1970, 
så är jag alldeles frikopplad. Jag vänder mig inåt, precis 
som jag gjorde i min barndom. Det var det enda jag kunde 
göra då, vända mig inåt alltså. Men jag har på sätt och vis 
gjort det nu också. Det är bara så att jag fått så mycket, 
mycket större erfarenhet nu. Allt jag har gått igenom, det 
har liksom blivit mitt eget språk.

Man bör inte minst föra in det något äldre Notturno – »natt« – 
från 1981 i ett sådant resonemang. Musiken komponerades för 
basklarinett, cello och piano, kort efter Ombra. Här är visser-
ligen en karaktärsmässig motsättning inskriven i stämmornas 
karakteristik, med »pauroso« – räddhågset – över klarinett-
stämman och »sicuro« – säkert – över de övriga. Men det är 
ingen ångestriden musik. I stället är det som att uppdelningen 
fungerar som en dubbelexponering; den solistiska klarinetten är 
självständig men vilar sammanjämkad i bilden av de övriga. 

Elegans och en sorts romantisk svärta präglar Notturno. Styck-
et öppnar med böljande rörelser, som mörka strömmar i öv er lag 
svaga nyanser, mellan pianissimo och mezzopiano. Det är tre 
självständiga stämmor som efter hand blir allt hetsigare. Så kom-
mer en inbromsning, musiken glesnar och lättar med »in no-
cente« – oskyldigt – som ny och talade stämningsangivelse. 

Efter ett snabbt förbisvepande utbrott återtas lugnet i ett slags 
ödesmättat läge, med sångbara linjer och jämn rytm i piano. 
Melodiskt beskriver musiken känslan av att långsamt falla, tyna 
bort och sväva i väg – man kan möjligen associera till Debussy  
i parallellt förflyttade och mjukt klingande ackord. Det hela 
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stramas upp genom pianots alltmer stressade energi, som väller 
över de övriga instrumenten. Och även om cellon kan bryta 
fram i lyriskt spel, är det som om pianot rensar spelplanen när 
musiken målar upp både intensiva utbrott och utdöenden. Efter 
en ilning upp genom registret tar den nu övergivna – »deserto« 
– klarinetten upp en enkel melodi som faller i lugnande rörelser 
och avrundar stycket. 

I dessa verk är berättandet lösgjort, musiken sveper in i olika 
känslolägen utan att tappa fokus. Men det tycks alltså vara med 
Ombras tillknäppthet och dunkel, som en måhända överraskande 
hävstång, som Eliassons mogna tonspråk började bryta fram. 
Till kännetecknen hör den flödande rörelsen, det organiskt 
framvällande men ändå hastigt skiftande och rastlösa berättan-
det. Bilden är naturligtvis inte entydig, för utvecklingslinjen 
ringlar fram. 

Ombra följdes i själva verket direkt av en egenartad musik som 
i sin febrighet kan föra tankarna till kärvheten hos kammar-
musikverken från andra hälften av 1970-talet: Serenad i göm-
stället från 1980. En sjukdomsserenad, har Eliasson sagt. »Men 
det är bara det att här spänner jag upp den nästan till en åkallan, 
en åkallan om att jag måtte komma till bättring.« 

I Ombra frammanades en närmast hallucinatorisk gestaltning 
av frånvaro, men som för att samtidigt försöka låta sin musik 
rota sig i begreppsvärlden skrev Eliasson den här musiken till 
fyra dikter av Lars Norén, för recitatör och ensemble. Det är ett 
ovanligt verk också därför att Eliasson aldrig annars, bortsett 
från de text-ljud-liknande kompositionerna under tidigt 1970-
tal, delat upp text och musik på samma sätt. Texterna i Serenad i 
gömstället är hämtade ur diktsamlingen Den ofullbordade stjärnan 
från 1979 och läses mellan satserna. Musiken är alltså formellt 
frikopplad från texten men befinner sig i dess stämningsmässiga 
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närhet. Här hade Norén lämnat de mer konkreta miljöerna i den 
så kallade dagbokspoesin, för att i stället utveckla ett sparsmakat 
språk med egenartade nybildningar; gåtfulla, undflyende bilder 
– öppnande för tolkningar. Och för musik.

Eliasson valde besättningen med tanke på att uppnå ett vasst 
uttryck med mycket bett: flöjt, klarinett, horn, harpa samt 
stråktrio med violin, viola och cello.

Det är samtidigt, på ett mer idémässigt än stilistiskt plan, 
intressant att lägga märke till att han, som under sitt mest text-
intensiva tidiga 1970-tal gav uttryck för en bävan inför att 
arbeta med text, nu i stället kände en musikalisk samhörighet 
med ordet. I en intervju vid den här tiden hävdade han, apropå 
Serenad i gömstället, att det gick utmärkt att komponera musik 
till text, därför att språket bär på en för musiken fruktbar smitta. 
»Det har jag varit mycket intresserad av, för det betyder att jag 
kan hantera en text på samma sätt som jag skriver musik.« 

Attitydförändringen jämfört med tio år tidigare framstår som 
ett symptom på den musikaliska förnyelsen: när han insåg att han 
började behärska och intuitivt kunde utveckla sitt musikspråk 
var inte textfrågan lika betungande. Musikens innebörd kunde 
bli analog med textens, menade han. »Ja, att det till och med kan 
verka som ett formelement, texten får musikalisk status.«

Serenad i gömstället är visserligen skriven för en lite udda och 
till synes skir ensemble, men det vilar en påtaglig tyngd över 
musiken, när den tar fart från underjorden i den första delen. 
Också här finns upplevelsen av mörka skuggor, när musiken ilar 
förbi i snabba svep eller tungt skrapande rörelser. Det är skym-
ningsmusik. Den tystnar, och recitatören tar vid för första 
gången i satsmellanrummen.

I musikens andra del följer mer punktmässiga insatser med en 
fläkt av andra wienskolan och exempelvis Anton Weberns redu-
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cerade musik samt en Arnold Schönbergs eller Alban Bergs 
ödesmättade vandringar över tonerna. Samtidigt vilar det något 
lekande och scherzo-artat över delar av den här satsen. Men när 
musiken fladdrar och därefter skjuts sönder och splittras lämnas 
man med en fråga. 

Intensiteten och närvaron stegras. Den tredje delen innehål-
ler ihållande tjut i en snabb genomträngande musik som ibland 
krackelerar ljudmässigt. Instrumentens röster växer till sig, var 
och en för sig. 

Det meditativa i det sista avsnittet kommer som en befrielse, 
men inte i form av bländande klarhet utan återigen med en sorts 
nattmusik, initierad av långsamma blåsardrillar och harpans lätta 
knäppningar, en drömsk värld befolkad av musikaliska skugg   -
gestalter. Det är en epilog, och som så ofta hos Eliasson upp hör 
musiken mitt i steget.

Mörkret i Serenad i gömstället är inte så totalt att det döljer 
framåtskridandet. Koncentrationen i uttrycket är stark, men 
strukturen är fri och musiken kan löpa genom olika uttryck 
utan att förlora sin skärpa. 

Han såg det själv när han i Musikrevy (nr 5, 1984) blickade 
tillbaka på åren närmast före: 

Förut var jag ju så oerhört fokuserad på att försöka reda 
upp förhållandet till det stora musikhavet att det liksom 
var av nöden att vara koncis och klar. Jag tror att jag 
försöker nu också. Det är naturligtvis självklart att försöka 
sträva efter att vara koncis och klar. Men jag behöver inte 
vara så spänd och observant på detta längre. Jag känner 
musikängeln, jag är god vän med den, en kompis. Det 
underlättar kommunikationen. Speglingen har blivit en 
helhet, det är inte fråga om skärvor längre.
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Ett annat verk som befäster de intrycken av behärskning är 
Desert Point för stråkorkester från 1981, uruppfört i februari året 
efter av Musica Vitae i Växjö. Det handlar om en ensembletyp 
som med tiden blev något av en Eliassonspecialitet. 

Titeln betyder ordagrant Ökenpunkt. »Egentligen är det ju 
musik helt igenom. Men ibland upplever man sig som om man 
stod i en öken. En sådan där känslokyla, en total isolering. Där-
för heter stycket Desert Point.« 

Den nya rörligheten, starkt pådrivande och i attackerande 
fall framåt, är alldeles tydlig i Desert Point. En del av stram-
heten skulle man visserligen kunna spåra ända tillbaka till 
Disegno per quartetto d’archi från mitten av 1970-talet, här finns 
en liknande hårdhet i stråkarbetet, men de eruptiva elementen 
– så påtagliga när Desert Point skjuter fart – signalerar något 
utöver det mer kompakta blocktänkande som förekom förr. 
Här är musiken i högsta grad även horisontellt verksam i olika 
skikt. 

Det råder en oerhörd intensitet i musikens upptakt med sina 
vassa klanger och dissonanser. Förloppet är myllrande men lätt 
att följa genom de framskjutna motoriska dragen. I verkets mitt 
tunnas satsen ut och går ner i svagare dynamik, utan att förlora 
sitt brännande fokus, sin hetta. Och liksom i slow motion häver 
sig tonklungorna fram med plötsliga och korta skär genom dis-
kantregistret som omöjliggör någon egentlig vila. 

När händelserna tätnar och musiken börjar ta fart igen brom-
sar den plötsligt, låser fast sig i stora samtidiga ackord, vilka 
först avstannande stöts fram men så småningom arbetas upp  
i våldsam forcering. Därefter stillhet, med fruset liggande toner 
som söker vila men gång på gång störs av nya attacker, innan 
musiken slutligen bleknar i ett utdraget ackord.
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Pusslandet bland skärvor pågick ständigt under 1980-talets 
in ledande år samtidigt som livet snurrade. Han levde ungkarlsliv 
där dag och natt kunde upplösas i varandra. I um  gängeskretsen 
ingick vid den här tiden bland andra den oförliknelige pianisten, 
organisten, tonsättaren – och personligheten – Karl-Erik Welin. 
Operabaren hörde återigen till de nattliga scenerna, och Welin 
sov på soffan hos Eliasson. 

Och det är som om privatlivets rastlöshet löpt rakt in i verkens 
karaktär, med något som liknar en berg-och-dalbana av stäm-
ningslägen. Nystar man vidare bland de verk Anders Eliasson 
skrev direkt efter Ombra, Serenad i gömstället och Desert Point, 
hittar man musik som antingen rör sig mot det tillknäppta och 
kärva eller det nyktert frisläppta och luftigare – det dramatiskt 
hårt anspända eller finstämt vemod. Till den senare kategorin 
hör onekligen Notturno. 

Till den förra hör – förutom de verk som redan nämnts – 
också det märkliga Dai cammini misteriosi från 1983, för den 
udda besättningen två oboer, fagott, cembalo och kontrabas. 
Verket uruppfördes först 1985 vid nutida musik-dagarna i tyska 
Braunschweig av Merlinkvartetten i sällskap med fagottisten 
Knut Sönstevold. Liksom i Serenad i gömstället är det här som 
om Eliasson tagit klivet ner till La fièvre-tidens 1970-tal och 
gjort det via något av den tillknäppta dunkelheten hos Ombra.

Dai cammini misteriosi är mörk musik, för att inte säga despe-
rat svart. Över de dryga 20 minuternas speltid i en enda lång 
ma  lande berättelse vilar en smärta i uttrycket, där oboeparets 
kla gande och skriande linjespel har sin melankoliska skugga  
i den ofta solistiska fagotten. Allt underblåst av cembalons ner-
vöst klapprande vandringar. Titelns »Från de mystiska stigarna« 
säger bara en del om stämningsläget. Det bestående in trycket 
är känslan av något ödesmättat, vilset och spöklikt.
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Cembalon förenar Dai cammini misteriosi med 1984 års Quin-
tetto per clavicembalo e quartetto d’archi; gemensam är också käns-
lan av vilsenhet. Men kvintetten är ett starkare verk och fram-
träder som en förening av de olika uttryck som varit verksamma 
i andra verk vid samma tid. I klangligt hänseende finns däremot 
en del svårhanterliga sidor med en volymsvag cembalo som fam-
lar i satsen. 

För det är musik med en väldig täthet, praktiskt taget ända 
från upptaktens spastiska ryckighet fram till sluttakternas mar-
kerade utglesning i detta fyrsatsiga och dryga halvtimmen långa 
verk. Partituret innehåller en uppsjö av föredrags- och karak-
tärsbeteckningar, gränsande till en berättelse i sig inunder sat-
sernas mer schematiska hållpunkter. 

Inledningens »Inquito in attero di felicità«, Oroligt i väntan 
på lycka, följs av en sats som dignar av tungt staplade ackord-
block. Tredje satsen, »speranze« – förhoppningar, innehåller en 
stor cembalokadens, och musikens desperation kan bara tolkas 
som en hoppfullhet söndertrasad av frustration. De små oaserna 
av stillhet som infinner sig vid ett par tillfällen under musikens 
gång blir bara än mer markerade genom omgivningarnas all-
männa stresspåslag. Ett exempel är markerat »con siderazione«, 
övervägande, formulerat som inåtvänt sjungande solistiska ut -
brytningar i den tredje satsen. Ytterligare lite senare, i final delen, 
kommer »fata morgana« – en skönhetsstrålande häg  ring fram-
manad av stråkarnas övertoner.

I Rolf Haglunds intervju i Borås Tidning den 6 oktober 1985, 
inför uruppförandet, sa Eliasson mer om tankarna bakom den 
här musiken än han kanske någonsin tidigare gjort. Motvilligt, 
visserligen: 
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Det värsta jag vet är att börja tala om musik på ett fack-
mannamässigt sätt. Jag tycker inte heller det är särskilt 
intressant. Dessutom är de flesta människor inte tillräck-
ligt musikaliskt bildade för att hänga med i ett sådant 
resonemang. Men slutligen är det trots allt en fråga om 
vad musiken betyder för mig själv. Jag tror hela ande-
meningen i stycket sammanfattas i karaktärsbeteckningen 
över första satsen. Vad jag velat komma åt är detta att man 
ofta gör sig förhoppningar i en eller annan riktning. Men 
det blir aldrig som man tänkt sig. Man dimper ned där 
man minst kan ana det. Man kan inte styra över förloppen.

Jakt- och flykttematiken var inget nytt inslag i Eliassons musik. 
Han hade också året före kvintetten skrivit en Fagottkonsert där 
den tankegången uttryckligen utgjorde ett spår. Det är annars 
med ständiga reservationer han ändå fortsätter att lägga ut tex-
ten kring Quintetto per clavicembalo e quartetto d’archi – men det 
handlar om tankar som tycks kunna appliceras på hans konst-
närskap i stort.

Jag måste väl understryka att det inte på något sätt är 
fråga om något slags programmusik, att musikaliskt skildra 
något bestämt förlopp. Jag vill bara att musiken skall 
kunna innehålla associationer till en allmänmänsklig 
erfarenhet. Som andra satsen. Jag tänker mig en situation 
när man äntligen beslutat att dra i väg. Musiken tar en 
bestämd riktning, fast det kanske helt enkelt är så att man 
bara inbillar sig att den harmoni finns som man – och 
musiken – strävar emot. Tredje satsen kallas förhopp-
ningar. Om man väl kommer till den punkt där man trott 
harmonin vara möjlig, så föreställer jag mig att man blir 
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besviken. Förhoppningarna grusas. Ingenting blir som 
man tänkt sig. Kvar finns bara den där hägringen. Fata 
morgana. Själv blir man tvungen att söka sig tillbaka till 
utgångspunkten igen.

Tranquillo slutligen ja, det står för ett slags lugn, som 
när man kommit hem igen efter en vandring; så är fjärde 
satsen tänkt. Men det är inte fråga om något direkt lyckligt 
slut. Fortfarande blir ingenting som man tänkt sig. Det 
man söker, det styr sig självt. Lagarna för skeendet rår 
man inte på. Även om man kommer hem, så kanske man 
dör på tröskeln.
 

En sorts trösterik död, frestas man ändå att säga: »bianco«, vitt, 
står det i partiturets sista delar. Det är en sval vind som sveper in 
i musiken. Några arpeggion hos cembalon, och sedan ljuder 
öppna strängar hos stråkarna – nästan som om instrumenten 
börjar stämma. Det är på sätt och vis en föraning om hur inled-
ningen av Symfoni nr 1 skulle formuleras några år senare. 

»Men trots allt är det ju musik det är fråga om«, säger han, 
när han läser den sista partitursidan till kvintetten, »ett musika-
liskt skeende, det får ju inte övertolkas.«

Till de kärvare verken i det tidiga 1980-talets produktion hör 
orkestermusiken till Backanterna från 1982. Den 90 minuter 
långa radioteaterföreställningen av Euripides Backanterna sän-
des första gången den 4 april 1982. Regissör var Britt Edwall, 
som Eliasson umgicks med vid den här tiden, och bland de med-
verkande skådespelarna i en namnkunnig ensemble kan nämnas 
Krister Henriksson som Dionysos samt Solveig Ternström, 
Ingvar Kjellson, Per Myrberg med flera. 

Musiken har något av den intensitet och lätt kaotiska stil som 
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präglar det sena 1970-talets orkesterverk, med en rituell och 
bryskt arkaiserande karaktär. Den ligger väl i linje med dramat. 
Rent tematisk kan man dessutom måhända hävda att Backanterna 
kunde gripa tag i Eliasson på djupet; tro ställs mot vetande i 
Dionysos konflikt med gudsförnekaren Pentheus, tvivel och kaos, 
rationellt mot irrationellt. Det var strider som också Eliasson 
utkämpat, inte minst inom sin egen person.

Och till bilden av de här åren kan också läggas ett havererat 
projekt från 1982. Eliasson hade fått en beställning från Sveriges 
Radio på ett stort verk för kör och orkester över Elsa Graves 
Slutförbannelser och gled i planerna i väg från sin annars så kon-
sekventa linje och lockades ta med med ett positiv och väva in 
valsmelodin »Tulpaner från Amsterdam« i musiken – låten som 
Lasse Lönndahl gjort succé med på 1950-talet. 

Greppet skulle ha varit tidstypiskt. Det var en tid då den så 
kallade postmodernistiska andan definitivt svept in över Konst-
musiksverige, efter ett 1970-tal av mindre och gradvisa för flytt-
ningar undan modernismens auktoritetssträvan. En del bott-
nade i genrens kontaktbehov, annat var troligen ett resultat av 
en alltmer kommersiell attityd i samhället i stort, och det hand-
lade naturligtvis även om en frigörelse med övertoner av faders-
uppror. I just det avseendet egentligen inte olikt den frigörelse-
process som Eliasson själv inlett redan i slutet av 1960-talet. 

Men det postmoderna tänkandet inbegrep inte i första hand 
sökandet efter ett personligt musikspråk utan handlade framför 
allt om bejakandet av pluralism: av stilblandningar, av högt och 
lågt om man så vill. Stilvalet blev en fråga om val av verktyg för 
stämningar eller allusioner, en sorts inter-musikaliska blink-
ningar utan egentliga genregränser. 

Så även om Eliasson rört sig vid sidan av musikens konstnär-
liga modeväxlingar undgick han inte påverkan av tidsandan. 
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Men han körde omedelbart fast. Det uppstod en identitetskonflikt; 
det var inte han, utan kanske bara en banal önskan om att popu-
larisera sig. Kreativiteten dog hastigt. Det hela slutade med att 
han avsade sig uppdraget. 

Vacklandet illustrerar inte bara en tid av konstnärliga om -
prövningar inom genren utan kanske i samma utsträckning stra-
 tegiska och karriärfrämjande förflyttningar bland en rad ton -
sättare, något som alltid varit främmande för Eliasson. Arbetet 
med musiken har ju för honom på fullt allvar haft en sorts livs-
uppehållande funktion, gett mening långt bortom det dagliga 
stretandet. 1984 konstaterade han självanalyserande: »Jag blir 
nervös när jag inte arbetar. Det är som om jag miste människo-
värdet. Jag vill så gärna fly till musiken, till musikängeln. För jag 
har det lite svårt annars, jag klarar mig inte riktigt bra.« 

Någon sådan ängel mötte han inte bland Amsterdams tulpaner. 
Måttstickan, både för tonsättaren och lyssnaren, var att upp-

leva en fysisk retning och påverkan av musiken. I intervjun i 
Musikrevy (nr 5, 1984) sa han: 

Jag kan bli riktigt sur och förbannad om jag kanske kastat 
bort ett par timmar och det inte har kittlat i magen en 
endaste gång. Det är på något sätt entrén. Annars vete 
håken vad man håller på med för någonting. Nu ger jag 
bara uttryck för mitt sätt att se på musik. Det betyder ju 
inte att jag är antiintellektuell. Jag menar: det intellektuella 
kommer man aldrig ifrån när man sysslar med musik.  
Det är benranglet. Sedan måste man sätta kött och fett  
på också.

Han hade bott kvar i lägenheten i Bromma efter skilsmässan 
men började i det tidiga 1980-talet känna en lust att röra sig in 
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mot centrala Stockholm. Och i och med att den hyrestvåa han 
bodde i skulle omvandlas till bostadsrätt lyckades han genom ett 
lyckosamt triangelbyte komma över en större lägenhet på Öster-
långgatan i Gamla stan. Dottern Maria, som hade bott hos sin 
mamma, skulle få ett av rummen. Men när det inte blev så kände 
han sig med tanke på hyran tvungen att efter bara ett halvår 
byta även den lägenheten. 

På så sätt hamnade han i den lilla tvåa på Munkbrogatan i 
Gamla stan där han bott sedan dess. Kallad »råtthålet«, med en 
bitter blandning av affektion och avsmak. Med kvarteren om -
kring som sitt vardagliga universum. Tobaksaffären på Lilla 
Nygatan, baren på hotell Reisen, krogarna Zum Franziskaner 
och Slingerbulten. 

Anders Eliasson komponerade vid samma tid en rad verk för 
soloinstrument. Disegno per clavicembalo tillkom 1982, det expan-
siva och virtuosa Suolo – Jordmån – för piano 1983, två ytterligare 
Disegno-verk 1983, för flöjt respektive trombon samt Disegno per 
piano året efter. De speglar kontakter med enskilda musiker. 

Disegno per clavicembalo skrevs, liksom Cembalokvintetten, för 
Eva Nordwall och framfördes vid en uppvaktning av Hilding 
Rosenberg, då denne fyllde 90 år i juni 1982. Eliasson hade även 
lagt in ett citat ur Rosenbergs sjätte symfoni, Sinfonia semplice, 
som han varit fascinerad av under musikhögskoletiden. »Den 
där gamla vanliga rosenbergska galoppen.« 

I det större perspektivet utgjorde soloverken även anhalter 
mot ett alltmer förfinat instrumenttekniskt raffinemang, som  
i sin tur ledde fram till kammarmusikaliska verk med solistiska 
huvudroller – och förstås till solokonserterna.

Över huvud taget började det komponeras mängder av solo-
konserter i Sverige från 1980-talet och framåt. En rad virtuosa 
solister villiga att anta utmaningar i samverkan med konsert-
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livets behov av affischnamn bidrog antagligen till den utveck-
lingen. Bakom den växande solokonsertgenren låg bland andra 
Sven-David Sandström, Daniel Börtz – och Anders Eliasson. 

Först ut bland Eliassons bidrag i genren var Konsert för fagott 
och stråkar från 1983. 

När jag skrev fagottkonserten hade jag som vanligt levt  
på skuggsidan. Jag behövde förändring och det var då jag 
flyttade in till stan. Det var bråttom men jag hade plötsligt 
inget piano på Österlånggatan där jag först bodde. Så 
medan jag skrev fagottkonserten hände det att jag ringde 
till en bekant och bad honom spela upp olika saker på 
piano för mig på telefon. Det var också på den tiden jag 
började skriva i particell i stället för direkt i partitur.

Particell är ett komprimerat partitur, som ett utvidgat klaver-
utdrag, med stämmorna samlade på några få, kanske en handfull 
notsystem.

Fagottkonserten markerade samtidigt starten på ännu ett blå-
sarsamarbete, med fagottisten Knut Sönstevold. I en stor por-
trättintervju i tidningen Tonfallet (nr 2, 1985) kommenterade 
han fagottkonserten: »Jag sa till Knut när han uruppförde kon-
serten: du skall känna dig som Raskolnikov. I Brott och straff 
alltså.« Raskolnikov, studenten som blev jagad dubbelmördare  
i Dostojevskijs roman.

Fagottens Raskolnikovstämma rusar jagad med stråkarna om -
kring sig, den rör sig frenetiskt pepprande genom satsen i små 
intervallsteg. Musiken trycks efter hand utmattad ner i ett lägre 
register och avstannar med ett stråkkluster, isande tonklungor 
som tagna ur Bernard Herrmanns musik till Alfred Hitchcock-
filmen Psycho och med klara erinringar om ett verk som Desert 



Fagottisten Knut Sönstevold uruppförde 
fagottkonserten 1983 och medverkade även vid 
uruppförandena av kammarmusikverk som Dai 
cammini misteriosi, Wellen och Pentagramm.
Foto: Per B Adolphson



120

Point. Ja, över huvud taget finns här en sådan täthet att man, om 
man lyfte bort solostämman, ändå skulle ha ett fullt utvecklat 
verk för stråkorkester. 

Om den första delen på ett illustrativt sätt manat fram ett 
andfått och stressat tillstånd, är det som om fagotten återger sin 
egen berättelse i den lugnande mittdelen markerad »misterioso« 
– mystiskt: melankoliskt sjungande, förklarad oskuld. När fre-
nesin så återigen byggs upp sker det med en fagottsolist som 
andas starkare självkänsla, som är mindre av undflyende och mer 
jämbördig med kollektivet, trots att fraserna till det yttre har en 
liknande kontur och trots att »caccia«, jakt, är en föredrags-
beteckning. Ångesten tycks ha sugits upp i något som plötsligt 
klingar absolut-musikaliskt med lekande spel. Och i ett försik-
tigt, koralartat slut flyter fagotten ut över milda stråkar.

Alltsedan Canto del vagabondo och Ombra hade intresset och res-
pekten för Anders Eliassons musik vuxit. 1983 tilldelades han 
det stora Christ Johnson-priset med en prissumma på 100000 
kronor för Canto del vagabondo. Priset finns i två klasser. 1977 
hade han fått det lilla Christ Johnson-priset på 15000 kronor för 
Canti in lontananza.

Eliasson var för övrigt med sina 36 år den dittills yngste mot-
tagaren av det stora priset, tätt följd av sin kompositionsprofessor 
Ingvar Lidholm, som mottagit samma pris 1958.

På omvägar fick han höra att en del samtidigt frågat sig hur 
lång tid det skulle ta innan han supit upp prispengarna. Han 
bestämde sig för att trotsa den sortens förväntningar. På hans 
Handelsbankskontor i Gamla stan rådde man honom att placera 
pengarna i aktier hos Saléninvest. 

Det gick som det gick. 1984 var Salénrederiets konkurs ett 
faktum – en av de största i Sverige sedan Kreugerkraschen 1932. 



Leif Segerstam uruppförde 1987 Eliassons 
Symfoni nr 1 och har därefter dirigerat verket  
flera gånger i Sverige och Finland. 
Foto: John Myhre/Aftenposten
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Grundaren Sven Salén (1890–1969) hade visserligen varit starkt 
engagerad i musik och huvudfinansiären när svenskt visarkiv 
kom till stånd 1951, men han var sedan länge borta och den 
kopplingen till Musiksverige hjälpte föga när Christ Johnson-
pengarna var förlorade lika snabbt som de upp enbarat sig. 

Rolf Haglund, som från Borås sedan länge drivit en journa-
listisk kamp för erkännandet av Eliassons musik genom en lång 
rad artiklar och recensioner, undrade hur det kändes med fram-
gångarna med anledning av de då förestående uruppförandena 
av Quintetto per clavicembalo e quartetto d’archi och Dai cammini 
misteriosi. 

Eliasson slog ifrån sig:

Framgångar? Jag är fattig som en lus. Och jag arbetar som 
en besatt. Just nu är det min första symfoni jag måste ha 
ifrån mig. Första satsen är i det närmaste klar efter ett 
oändligt slavarbete. Men jag är försenad. Den skall urupp-
föras i april nästa år av Radiosymfonikerna under ledning 
av den spanske tonsättaren och dirigenten Cristóbal 
Halffter … han som lär vara gift med en prinsessa av 
Alba. Framgångar! Jag sitter här för mig själv och murvlar 
i min rökiga håla.

Symfoni nr 1 blev mycket riktigt försenad. Det blev inget urupp-
förande våren 1986, utan det dröjde till februari 1987, och då 
med Leif Segerstam som dirigerade Sveriges Radios Symfoni-
orkester. Haglund skrev: »Frågan är om inte Sverige håller på 
att få en tonsättare av det riktigt stora internationella formatet. 
Det är något som knappast hänt tidigare.«

Att det skulle kunna betyda bred internationell uppmärksam-
het var ett önsketänkande. Några år senare hade önsketänkandet 
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övergått i något som liknade en förtvivlad uppmaning: »Lansera 
Anders Eliasson!«, var rubriken i Borås Tidning i Haglunds 
nästa artikel den 14 juni 1990, sedan en inspelning av Symfoni 
nr 1 äntligen kommit ut på cd, tillsammans med bland annat 
Konsert för fagott och stråkorkester.

inspelningar:

Desert Point har spelats in av Mellersta 
Österbottniska Kammarorkestern 
(Caprice CAP 21422). Samma cd 
innehåller även hornkonserten Farfalle 
e ferro med Sören Hermansson som 
solist och Concerto per violino ed 
orchestra d’archi med Jari Valo som 
solist.

Desert Point har även spelats in av Arcos 
Chamber Orchestra, se vidare skiv - 
referens i kapitel 8.

Concerto per fagotto ed orchestra d’archi 
har spelats in av Knut Sönstevold och 
Mellersta Österbottens Kammarorkes-
ter under ledning av Juha Kangas på 
Caprice Records (CAP 21381). På 
samma cd finns även en inspelning  
av Ostacoli med samma ensemble samt 
Symfoni nr 1 med Ryska kulturminis-
teriets orkester under ledning av 
Gennady Rozhdestvensky.

Quintetto per clavicembalo e quartetto 
d’archi har spelats in av Talekvartetten 
med Love Derwinger som cembalist 
(BIS-CD-603). På samma cd finns 
inspelningar av Quartetto d’archi och 
Disegno per quartetto d’archi.

Senza risposte har spelats in av Sonanza 
på Acoustica (ACCD 1010).

Disegno per flauto med Mats Möller 
(SFZ Records).

Disegno per trombone med Christian 
Lindberg (BIS CD-388).

vidare läsning:

Rolf Haglund, »Anders Eliasson –  
Ett tonsättarporträtt« (Tonfallet nr 2, 
1985). 
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 Andra hälften av 1980-talet innehöll – i turordning –  
    ett genombrott, ett sammanbrott och ett stilbrott inom 
    ett nytt område för Anders Eliasson, det symfoniska. 

»Hans första symfoni är bottenlöst rik, själv ett musikens hav 
för lyssnaren: ett utflöde av den ocean tonsättaren hämtar sin 
näring ur … Symfoni nr 1 bär generationers symfoniska min-
nen«, heter det i Sören Engbloms recension i Expressen den 11 
februari 1987. Det var samma vecka som den populäre Yuri 
Ahronovitch tackade för sig som chefdirigent för filharmonikerna 
i Stockholms Konserthus, med slutkonserter under omfattande 
pressbevakning.

I medieskuggan av detta upplevde Eliasson i Berwaldhallen 
något som man kan kalla ett andra genombrott. Canto del vaga-
bondo, som uruppförts 1980, var det förra – alldeles oavsett kam-
marmusikaliska toppar längs vägen, för det är med stora verk 
som större genomslag åstadkoms.

Symfoni nr 1 är en halvtimmeslång, minutiöst tät och drama-
tisk musik. Det skrevs inte mycket annat det året, för vid sidan 
av den klara och samtidigt drömskt bortdrivande Längs radien 
för sopran och piano till Tomas Tranströmers text, ägnade 
Anders Eliasson tiden åt att komponera sin första symfoni. 

1986, ödesåret som inletts med att statsminister Olof Palme 
skjutits till döds på Sveavägen i Stockholm kvällen den 28 feb-
ruari. Man talade om att Sverige förlorat sin oskuld. Under som-
maren som följde befann sig Eliasson i en stuga i Dalarna för att 
komponera. 
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Det var där den påbörjade symfonin fick sin slutliga form. 
Huset var fullt av arbetarlitteratur som han läste däremellan har 
han berättat. Och samtidigt, från mitten av juli till slutet av 
augusti det året, gick berättelsen om Lars Hård av Jan Fridegård 
som följetong i radio i inläsning av Torsten Wahlund. Lars Hård 
är Fridegårds självbiografiskt färgade berättelse om den hårt och 
oskyldigt drabbade statarsonen. Eliasson lyssnade, uppslukad, 
men det betyder inte att musiken han arbetade med påverkades  
i något slags socialrealistisk riktning – snarare rörde sig partitu-
ret till Symfoni nr 1 i betydligt mer abstrakta riktningar. 

Det är musik fylld av känslosamhet, men fullständigt osenti-
mental. Hetta. Han tänkte sig en hetta, att från en sval punkt se 
rakt in i hettan, i solen. Här fanns också tanken på en födelse, ett 
urtillstånd som leder fram till att en människa föds och så små-
ningom närmar sig solens hetta. Likt en Ikaros kan man tänka, 
även om han själv inte uttryckt det så, som med sina vaxade fjä-
dervingar flög för nära solen, vilket fick vaxet att smälta och 
fjädrarna falla av så att han störtade ner i Egeiska havet. Hög-
mod, säger sensmoralen i den myten. Eliassons Symfoni nr 1 var 
däremot inget oöverlagt företag. När han väl tog sig an symfo-
niformen var han flygfärdig. 

Symfoniformen hade vunnit ny lockelse bland flera tonsättare 
i ett slags nyromantiskt, eller i vidare mening »postmodernt« 
tidevarv inom konstmusiken, där äldre former och uttryck togs 
till heder igen. Hans kollega Daniel Börtz hade vid det laget 
kommit upp i hela sju symfonier. För Eliasson var det en sats-
ning som med största allvar inbegrep en inordning i en stor 
symfonisk tradition, bland husgudar som den rebelliske Beet-
hoven och den förfinade Brahms. Ja, just den källådern, snarare 
än den allt inkluderande mahlerska. 

Eliassons Symfoni nr 1 uruppfördes av Leif Segerstam och 
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Sveriges Radios Symfoniorkester den 6 februari, året efter till-
komsten, och gjorde ett bestående avtryck i ett enigt imponerat 
Musiksverige. Orkestererfarenheten hade hos Eliasson vid det 
här laget sedimenterats; i botten fanns det hastigt tillkomna 
Glasdans, följt av Impronta, Turnings och Canto del vagabondo samt 
teatermusiken till Backanterna. Den långa raden av sammansatta 
kammarmusikverk och musik för halvstora besättningar hade 
ytterligare förfinat handlaget. Och två år tidigare hade han med 
Sinfonia da camera från 1984 även i titeln pekat ut vägen: en sym-
foni i det mindre formatet, en kammarsymfoni. I en intervju  
i Tonfallet (nr 2, 1985) nämndes att han där försökt gestalta ett 
slags ljudlöst, ihåligt skrik som man kan uppleva i en tunnelbane-
vagn.

Just Sinfonia da camera var speciell också av andra anledningar. 
Den studerades in vid Internationella kammarmusikkursen i 
Sveg för unga musiker, och uruppfördes i Berwaldhallen i au gusti 
1984 av musiker som alltså ännu var elever. Vid direktsänd-
ningen i radio berättade kursledaren Gerhard Hamann om det 
stora arbetet med instuderingen, där man först efter hand 
»kände in geisten« i Eliassons musik. Det är verkligen ingen 
tillrättalagd »elevmusik«, utan ett hårt sammanknutet verk med 
snabba och tunga ytterdelar som ramar in ett orosfyllt men 
dämpat centrum. Inledningsvis är Sinfonia da camera grävande 
och penetrerande och bitvis med många lösgjort solistiska rörel-
ser bland stämmorna, där instrumenten tycks agera oberoende 
av varandra. Vissa skärande inslag hos stråkarna skulle åter-
komma och utvecklas i exempelvis Ostacoli för stråkorkester 
några år senare. Slutet består av några tunga ackord och egen-
artade skalrusningar i tjocka lager hos instrumenten. 

Sinfonia da camera är ytterligare ett verk där Eliassons inten-
sitet också försätts i stark och myllrande rörelse – och till skill-
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nad från i fallet med exempelvis Desert Point hör man det här 
iscensatt för många av instrumenttyperna ur en stor symfoni-
orkester. 

Så när han skrev Symfoni nr 1 kunde det ske med kammarmu-
sikalisk detaljrikedom och med de stora linjerna i ett tematiskt 
väl sammanhållet förlopp enligt klassisk symfonisk tradition. 
Det är så symfonin uppenbarar sig; myllret är så koncentrerat 
och solitt att musiken framstår som en enda stor kropp.

Ett enkelt, nästan torftigt tema. Ett tema med iskalla dopp-
lereffekter. Det är Anders Eliassons egen karakteristik av in -
ledningen. Dopplereffekt är det där fenomenet att frekvensen, 
allt  så tonhöjden, påverkas när en ljudkälla i någorlunda hög fart 
närmar sig och avlägsnar sig. Som när man står vid en järnväg 
och hör ett signalerande tåg på väg förbi; den ton man uppfattar 
sjunker tvärt (svängningstalet minskar) i det ögonblick tåget 
passerar. I symfonin imiteras sådant i inledningen, med pukans 
plötsliga och mullrande insvängning som följs av stråkarnas 
bortdöende övertoner. »Det rör sig från noll, från någonting, 
liksom en glaciär. Det är en vandring genom värme som smälter. 
En vandring genom iskyla och värme. Man märker en mänsklig 
röst. En människa föds.« Eliassons egen beskrivning (i Nutida 
Musik nr 2, 1986/87) utelämnar den obönhörliga kamp som rå -
der i musiken. Det är egentligen svårt att tolka förloppet som en 
vandring. Snarare är det intrycket av en mödosam och utmat-
tande stigning som är lyssnarens bestående upplevelse. Om det 
är en människa som föds, sker det under våndor. Faktum är att 
ett maximalt spänningsfält etableras redan under de första tak-
terna av symfonin. 

De plötsliga och dramatiska pukslagen trycker ner musiken 
mot orkesterns allra djupaste och vibrerande mörker, bestående 
av fagotter, basklarinett och horn. Det övergår sedan direkt i 
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stråkarnas öppna strängar, ljust och liksom tomt utklingande  
i sina glasartade övertoner på öppna strängar. Sedan tätnar mu -
siken i höga samklanger som påminner om skrin, och till dessa 
läggs hastigt förbiilande fraser. Ett ryckande och huggande 
stråk   motiv drar också förbi. 

Dessa enheter bildar återkommande stoff i första satsen, i 
olika stämmor och med ständiga variationer, men fullt igen-
kännbart. Tonläget är upprivet, för att inte säga ångestfyllt. Det 
är en myllrande sats som ofta håller hela orkestern i rörelse. Mot 
slutet är det tromboners utdragna suckar som får musiken att ge 
efter och släppa sitt alltmer krampaktiga grepp. Satsen avslutas 
med skymten av ett lugn.

Den andra satsen är omvänd: lugn på ytan, men gestaltad med 
oroande underströmmar. Om den första satsen klingar metal-
liskt och har ett dominerande slagverk, är den andra satsen 
fram  för allt stråkarnas och träblåsarnas. Resignerade stråkar  
i utdragna, vaggande rörelser och träblåsare i snabbt utspottade 
fraser; det är som om en tvetydig drömsekvens spelas upp. Mot 
mitten av satsen hör man mjukare erinringar om symfonins 
dramatiska upptakt, dämpat och med mjukt fågellika fraser hos 
träblåsare i stället för de kristalliska stråkarna som inlett. När 
musiken dör bort sker det med dova horn, medan liggande strå-
kar bildar fond mot oboens och klarinettens rörelser i högre 
register. Satsen tycks sluta med en fråga, eller i en oavslutad 
mening.

En variant på första satsens inledning är också början på den 
tredje satsen, men nu mer präglat av bleckblåsare. Snart driver 
ett rytmiskt tryck fram genom musiken. Vi hör flera återkopp-
lingar till första satsen, bland annat i form av stråkarnas kantiga 
och ryckande rörelser. Man hör konvulsioner i slagverk och 
bleck, innan en oas av stråkar bryter stämningsläget till något 



130

som påminner om andra satsens mjukt drömlika tillstånd. Men 
piskande inslag i musiken bryter åter sönder det relativa lugnet. 
Malande repetitiva fraser i stråkarna driver upp tempot och 
intensiteten. Orkesterns olika delar tycks inbegripna i en kamp. 
Så plötsligt tystnar allt. Punkten sätts just där, mitt i det upp-
skruvade läget och utan tecken på försoning. 

Tre år senare sitter Anders Eliasson i lägenheten i Gamla 
stan. Han röker medan han lyssnar på den musik som strömmar 
ur högtalarna, lätt framåtlutad i stolen, utan en rörelse. Cigaret-
ten brinner och lägger upp en lång aska. Sören Engblom är 
hemma hos Eliasson för att göra en intervju. Engblom ser på 
den lyssnande tonsättaren: »Han blundar inte men ser knappast 
heller.« Kassetten med en inspelning av den nya symfonin hade 
anlänt, Symfoni nr 3, från uruppförandet i Trondheim i Norge 
den 16 november 1989. 

Luckan mellan Symfoni nr 1 och Symfoni nr 3 är gåtfull, inte 
heller Anders Eliasson vet riktigt vad som hände. Han, som bara 
upplever brist på tid men egentligen aldrig haft några svårig-
heter med att få musiken att strömma, körde plötsligt fast full-
ständigt. Mellan Symfoni nr 1 och Symfoni nr 3 kom ingen andra 
symfoni. Den blev liggande, bara fem eller sex minuter in i en 
första sats. 

Följden blev dessutom en rad administrativa turer. Det var 
Kungliga Filharmonikerna som hade beställt ett nytt orkester-
verk med cirka 25 minuters speltid av Eliasson, ett nytt försök 
efter misslyckandet med Canto del vagabondo som först fördröjts 
länge och till slut av »körtekniska skäl« övergått till Sveriges 
Radios Symfoniorkester med damkör ur Radiokören. 

Beställningen av det nya orkesterverket gjordes i november 
1985. När två år gått och bland annat Symfoni nr 1 hunnit skri-
vas och uruppföras i Berwaldhallen, formulerades beställningen 
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om till att uttryckligen gälla en ny symfoni. Men sedan också 
den leveransen uteblivit omformulerades – så sent som år 2000 
– den fortfarande liggande beställningen till att gälla den Konsert 
för basklarinett och orkester som sedan framfördes i Stockholms 
Konserthus, men egentligen var det stycket Malmö Symfoni-
orkesters beställning från början, och uruppfördes i Malmö i 
februari 2004 med Bo Pettersson som solist. Därtill spelades det 
av Norrköpings symfoniorkester veckan efter. Så när Kungliga 
Fil harmonikerna och Bo Pettersson framförde konserten i feb-
ruari 2005 var det bara på papperet en egen beställning.

Ändå är det inte så att åren efter den självständiga och stilsäkra 
Symfoni nr 1 – denna sällan skådade debut i symfonigenren – 
framstår som splittrade. 1987 följde exempelvis flera lika strama 
och koncentrerade verk. Men det finns ett undantag. Nästa verk 
för stor orkester, Fantasia från 1988, ter sig som ett misslyckande, 
och det av skäl som annars aldrig förknippas med Eliassons 
komponerande. 

Fantasia för orkester beställdes av Örebro symfoniorkester. 
Här ingår ett rikt slagverk för två spelare och även piano. Med 
karakteristiken »deserto e luminoso« – övergivet och lysande – 
smäller musiken i gång med rörklockor och crotales mot en 
liggande bordun av stråkar. (Crotales är små cymbaler med 
be stämda tonhöjder.) Som så ofta hos Eliasson har man intrycket 
att det hela inte börjar, utan snarare tar vid från något annat. 
Och det finns mycket av Eliassons särprägel nedlagt i Fantasia, 
men när avsnitt läggs till avsnitt, när inre tryck och urladd-
ningar följer på varandra i förlopp efter förlopp börjar man ana 
att de inte är förankrade i ett större skeende – att riktningen 
förlorats. Det är som om han ideligen börjar om. Fantasia lider 
av formproblem. Den mjuka stråksången till försiktigt anlagda 
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bleckackord i verkets avslutning inträder bara som ännu ett 
inslag. 

Orkesterverket Fantasia kom ungefär där andra symfonin 
borde ha varit. Eliasson, han som snarare har för mycket än för 
litet att säga musikaliskt, tvingades överge den andra symfonin. 
Samtidigt säger det möjligen en del om hans sätt att fungera att 
den symfoni han faktiskt skrev lite senare ändå fick bli nr 3; den 
andra symfonin fanns ju där i sinnevärlden. Fantasia framfördes 
några gånger under 1990-talet, men drogs sedan tillbaka. 

Och om man alltså låter Fantasia fungera som en temperatur-
givare, kanske dess karaktär ändå säger något om de svårigheter 
som uppstod med andra symfonin, formproblem i den genretyp 
där Eliasson så uttalat vill vårda just formstrukturen, med 
1800-talets stora symfonikonst som ideal. 

Annars skrevs under just de här åren flera mycket starka verk 
för mindre ensembler. Exempelvis Intermezzi för kammaren-
semble, som stod färdigt samma år som Fantasia. Det är ett verk 
med något kortare speltid, men framför allt är det ett starkare 
strukturerat verk. Det här är ljust elegant musik som leder tan-
karna till Igor Stravinsky – egentligen både den »ryske« med 
Våroffer och Eldfågeln liksom den senare, nyklassicistiske som 
man kan höra i verk som violinkonserten och Symfoni i tre satser. 

Detta även om det i partiturets tillägnan står »Omaggio a 
Ligeti e Lutosławski«. Bakgrunden till just det är att verket 
skrev på beställning av Rikskonserter för KammarensembleNs 
och dirigenten Ansgar Krooks (1962–92) turnéprogram 1989, 
och i övrigt på programmet ingick just musik av György Ligeti 
och Witold Lutosławski. 

I den flygande inledningen av Intermezzi, för övrigt markerad 
»leggero« – med lätthet, ges en tydligt igenkännbar blåsarsignal 
som sedan återkommer i hela verket, som ett mantra. Det är ett 
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effektivt sätt att markera de snabba övergångarna i musiken, 
för som titeln säger består verket i fortsättningen också av in -
termezzi, fyra mellandelar som utgör kontraster till de åter-
kommande varianterna på inledningstemats musik. Det första 
in  ter mezzot är ett lugnande »cantabile«, sångbart. Det andra 
inne  håller en stillsam stråksats, medan det tredje intermezzot är 
mer blåsarbetonat och med sitt darrande horn, sin frenetiskt 
rullande fagott och sitt kärvare tonläge inte så lugnande denna 
gång. Avsnittet mynnar ut i gleshet och ett lugnt fallande ner  
i »deserto«, övergivet, där en sordinerad trumpet ljuder. Det 
fjärde och sista intermezzot är markerat »infrazione« – överträ-
delse – och i enlighet med karakteristiken är detta en avstickare 
med eldig musik i högre tempo, ylande träblås och mer domi-
nant slagverk och repetitiva rörelser hos stråk och fagott. Plöts-
ligt uppstår mitt i detta visserligen även en skir stämning, likt en 
solbelyst öppen plats, men musiken tätnar återigen och stegrar 
sig oroligt. En lång trumpetton leder så över till avslutningen, 
och återigen erinras vi om motivet i verkets upptakt. Mot lig-
gande stråkar hörs krypande toner i träblåsarnas högre register, 
innan det hela dör bort i ett piano pianissimo.

Bland verken mellan första och tredje symfonin finns även 
Ostacoli för stråkorkester 1987 – ett än mer finslipat verk än 
Intermezzi och med tiden ett av hans mest framförda. Ostacoli är 
italienska för »hinder«, men det är en envetet, nästan tjurigt 
framryckande musik med ett imponerande tryck i snart sagt 
varje enskild takt. 

Eventuella hinder forceras, och det finns en ursinnig ladd-
ning redan i musikens upptakt med resoluta, samtidiga ackord i 
forte fortissimo. Överst i ackordstaplarna anas ett motiv med 
tungt fallande tonsteg, en grupp om tre toner som ska återkom-
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ma i olika skepnader. Tyngden i musiken genomskärs av fjäder-
lätta ilningar och Eliasson-typiska, andningslika ackordväxlingar. 
Och inunder dramat utspelar sig hela tiden en nästan lekande 
rörelse. Efter ett kort avsnitt av utdragna ackord inleds en ryt-
miskt rullande musik där tumskruvarna dras åt. 

En utglesning sker när violinerna lätt studsar på upprepade 
toner, vilket tjänar som en överledning till mittdelens »lento e 
lugubre« – långsamt och sorgset. Här är det som om musiken 
leviterar, och likt en tunn dimma driver fram. Violinernas fläm-
tande darrningar högst upp i registret är som flimrande ljus  
i fjärran. Efter en uthållen klimax utkristalliserar sig en ensamt 
sjungande soloviolin som spelar »innocente«, oskuldsfullt. Men 
det pågår bara i ett tiotal takter, för med några små harmoniska 
växlingar förbyts stämningen plötsligt från det ljusskimrande 
till det hotande. Med hastigt fallande glissandon – snabba glid-
ningar mellan toner – skär så fler violiner ilsket in i satsen och 
strimlar den violinistiska bilden av oskuld. Det är som måsskrin 
ur skyn, och de faller gång på gång in i musiken, med allt större 
täthet.

Finaldelen avlöser utan uppehåll, och även om föredrags-
beteckningen »vivace« – livligt – kan låta upprymd, handlar det 
om en stenhård forcering och en enorm kraftutlösning i hela 
stråkorkestern. Korta fraser sprutar fram och kastar lyssnaren 
in i ett andfått tillstånd. Här spelas en väldig ackumulerad 
energi ut, dels i enskilda rusande rörelser hos de olika stäm-
morna, dels i mer blockvisa ackordattacker med sträva dubbel-
grepp hos stråkinstrumenten.

I de sista takterna återkommer stillheten, med typiska stäm-
ningsangivelser som »innocente«, oskyldigt och »deserto«, över-
 givet – en sorts åkallan av mittdelens iskalla övergivenhet. Musi-
ken dör ut i utsträckta, milt liggande ackord, fallande glissandon 
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hos violiner återkommer, men den här gången mjukare, liksom 
utmattat. 

Ostacoli uruppfördes i Kaustby i Finland den sista januari 1988 
av Mellersta Österbottens Kammarorkester under ledning av 
grundaren Juha Kangas, också det ett samarbete och en vänskap 
som tog sin början. Det finns inget land utanför Sverige där 
 Eliassons musik har spelats så ofta, och mottagits med sådan 
värme och uppskattning som i Finland. Det är ingen överdrift att 
tala om Eliasson och Finland som en ömsesidig kärlekshistoria. 

Ostacoli ingick i den lilla ortens ambitiösa kammarmusikvecka, 
arrangerad för tionde året med den finländske tonsättaren Pehr 
Henrik Nordgren som konstnärlig ledare. Efter uruppförandet 
skrev Helsingin Sanomats Hannu-Ilari Lampila i en stort upp-
lagd och analytisk recension den 2 februari om en särskild sug-
gestionskraft i Ostacoli: 

Det sjuder av energi, en pulserande, vibrerande och 
på  drivande kraft, vars riktning och förändringar Eliasson 
styr suveränt. Strukturmedvetenheten ger verket dess 
disciplin och glödande stränghet, som tvingar lyssnaren 
att skärpa tankarna. 

I Hufvudstadsbladet berättade Wivan Nygård att verket nu 
skulle tas på turné till Sverige. I sin kommentar i artikeln var 
Juha Kangas karakteristiskt återhållen men överraskande mång-
ordig: »Utan att försöka smickra kan jag säga att jag mycket 
gärna arbetat med den här musiken.« I översättning från kargt 
Kangas-språk betyder det att han upplevt musiken som närmast 
fantastisk.

Det var för övrigt vid Mellersta Österbottens Kammarorkes-
ters Sverigeturné i september samma år som Eliasson kallades 
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»den unge finländaren« av recensenten i Sundsvalls Tidning – 
något som inte grämde honom utan tvärtom gladde honom 
enormt. I övrigt vann Ostacoli stort erkännande även i svensk 
press, när verket för första gången presenterades i Sverige. 

Att Eliassons musik framfördes i Helsingfors vid 1970-talets 
början var naturligtvis mer en fråga om tillfälligheter och am -
bulerande festivalarrangemang än någon särskild koppling till 
Finland. Men nu, under 1980-talets senare delar, knöts starkare 
band till det östra grannlandet. Det skulle framöver bli många 
resor över Östersjön för Eliasson i samband med konserter och 
så småningom även för att undervisa vid Sibelius-Akademin i 
Helsingfors.

Samma år som Ostacoli skrev han även Sotto il segno del sole – 
Under soltecknet – för blåsare, fem slagverkare och kontrabas. 
Också det verket uruppfördes i Finland. Bara några dagar efter 
Ostacolis uruppförande i Karleby i Österbotten var det därför 
dags för ett nytt uruppförande, denna gång i Helsingfors. Dock 
handlade det nu om en svensk ensemble, eller snarare flera 
sammanslagna: Falu blåsarkvintett, Omnibus kammarblåsare 
och slag  verksensemblen Kroumata under Anders Loguins led-
ning. Den udda besättningen var en spegling av övriga verk vid 
samma konsert, där man framförde Olivier Messiaens Oiseaux 
exotiques från 1955 och Karl-Birger Blomdahls Kammarkonsert 
för piano, blåsare och slagverk, från 1953.

Med titeln avsåg Eliasson den gamla korssymbolen, hakkor-
set, i modern tid obrukbar men ett heligt tecken under tusentals 
år. Han har kallat tecknet en nyckel till musikens föreställnings-
värld, med ett bländande ljus som efter hand blir en sorts fond 
mellan tonernas tomrum. Sotto il segno del sole är återigen ett 
stycke som i sin klangliga kärvhet kan påminna något om en del 
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äldre musik, som La fièvre från 1970-talet eller Serenad i gömstället 
från det tidiga 1980-talet, även om rörligheten hos stämmorna 
skvallrar om att det är ett senare verk. 

Sotto il segno del sole rymmer även en stark känsla av rit med 
sina dunkande trummor och dova stämningar i verkets ytter-
delar. Ett inspirerat avsnitt i mitten rymmer en drömvärld, med 
bland annat mjukt fladdrande tonväxlingar hos träblåsare och 
vemodigt sjungande linjer.

De två konserterna i Finland var ett avbrott under året 1988, 
då han annars satt och skrev på Fantasia och Intermezzi. Han 
skrev även ett Disegno nr 2 för piano 1987, som uruppfördes av 
Helge Antoni vid en konsert på Nationalmuseum i augusti 1988. 
Vid det laget hade samtidigt tankarna på Symfoni nr 3 vuxit till 
sig. 

Tillbaka till den där höstdagen 1989 i tvåan i Gamla stan, då 
inspelningen av uruppförandet av tredje symfonin just anlänt. 
Sören Engblom som några år tidigare recenserat första symfo-
nin sitter hos Eliasson och gör en intervju för tidskriften Nutida 
Musik (nr 1, 1990). De lyssnar på inspelningen från Trondheim. 
Symfonin som blev en Sinfonia concertante, en »konsertsymfoni« 
med solistisk altsaxofon skriven för den tysk-amerikanske musi-
kern John-Edward Kelly. 

Det var den hybriden som kom efter första symfonin. Ett 
stilbrott mot det renodlat symfoniska, men inte heller någon 
eg  entlig solokonsert – vilket annars var vad beställaren Trond -
heims symfoniorkester och solisten hade tänkt sig. Ändå en sorts 
saxofonkonsert för Kelly, som på kort tid blev en ton givande 
Eliasson-musiker. För svenskt vidkommande ser man närmast 
en parallell i Allan Petterssons Symfoni nr 16 från 1979, också 
den med obligat saxofonstämma.
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John-Edward Kelly hade tidigare mött Sven-David Sand-
ström. Och när Kelly var i Stockholm frågade han helt enkelt 
Sandström vem denne tyckte var Sveriges bäste tonsättare. Efter 
en stunds tystnad skrev Sandström ett namn och ett telefon-
nummer på en pappersservett. Kelly bestämde snabbt ett möte 
med den utpekade: Anders Eliasson. När han kom till hemmet  
i Gamla stan mötte han en tonsättare som »såg ut som döden 
själv«, har Kelly berättat. 

Eliasson var kanske inte i sitt mest presentabla skick. Han gav 
själv en minnesbild av mötet vid en intervju i SVT inför en tv-
sändning av Symfoni nr 3. »Det var en dag då jag inte var riktigt 
till min fördel, som många dagar i och för sig. Jag var orakad, 
svart under ögonen, kanske en doft av gammalt vin omkring 
mig också. Och han stod där klädd i smoking, som en vit ängel 
som mötte en svart.« 

Men långa samtal om musik tog vid och där etablerades ett 
varaktigt samarbete och en lång vänskap. Det första som John-
Edward Kelly fick att spela var Poem för altsaxofon och piano, 
helt enkelt en in  strumental version av Tranströmer-tonsätt-
ningen Längs radien från 1986. Symfoni nr 3 var förstås något 
helt annat.

Sökande. Upprört. Ensamhet. Stilla övergivet. Spänningar. 
Sorgset: stilla. Dimmor. De italienska satstitlarna i Symfoni nr 3 
är talande för Eliassons sätt att karakterisera sin musik. Han 
undviker helst bilder – musiken är ju »den bildlösa verklig heten« 
– men de fungerar som orienteringsmärken för musiker, och 
lyssnare. 

De framstår i Eliassons fall som en sorts mantran. Och just de 
italienska beteckningarna i satser och inuti enskilda stämmor 
återkommer som vi sett i verk efter verk. Vissa oftare än andra: 
deserto – övergivet, och lugubre – sorgset, hör till den centrala 



John-Edward Kelly, som uruppfört bland  
annat Poem, Sinfonia concertante: Symfoni nr 3 
och Konsert för altsaxofon och stråkorkester.
Foto: Björn Edergren/SVT
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vokabulären – anvisningar för hur musiken ska spelas lika 
mycket som beskrivningar av dess verkan. 

Till skillnad från inledningen i Symfoni nr 1 med sin drama-
tiskt breda utfällning av klanger och gestaltning av stora brott-
ytor, börjar Symfoni nr 3 i strömvirvlar av toner i svaga nyanser 
men med skyhög intensitet. Det börjar mitt i ett skeende, som så 
ofta hos Eliasson. Hela orkestern agerar bisvärm, om än med 
plötsliga inbromsningar och oaser av utrymme åt altsaxofonens 
uppstigningar; den sjunger klagande ur myllret innan den rast-
lösa orkestersatsen åter rullar in. Mot ett oroligt fladder hos 
stråkar och träblåsare står efter hand bleck, som tillsammans 
med lägre stråkar synkront skjuter in rytmiska markeringar, 
mer maskinellt hackande.

Så släpper plötsligt greppet, harpans arpeggion får musiken 
att djupandas. Det råder en sagoartad disighet när saxofonsolis-
ten ges utrymme, ständigt med en melodisk fras som ljuder som 
en fråga. Det är ett mjukt lyriskt parti i symfonin, beslöjat och 
lätt exotiskt i sin färgsättning, men med altsaxofonen placerad i 
mycket högt register – vilket bidrar till att göra solostämman till 
en stor utmaning. En kort duett mellan solist och slagverk höjer 
återigen tempot – och oron i musiken. Mot djupa bastoner och 
dunkande slagverk i orkestern fladdrar saxofonen skadeskjutet i 
fallande skalsekvenser. Den når en hysterisk karaktär i extrema 
höjdlägen, ylar desperat. Rytmiska stråkrörelser drar i gång 
musiken igen, påminnande om inledningens oroliga strömvirv-
lar. Det är mycket dramatiskt, när plötsliga, huggande tutti sät-
ter emot altsaxofonens oupphörligt stressade utspel. Hela orkes-
tern antar en dovt och maskinellt rullande karaktär och når en 
väldig klimax. En bordunton hos basarna ligger kvar när allt 
annat plötsligt tystnat. 

Harpans klättrande toner öppnar än en gång till en ny still-



en födelse

samhet. Med Eliassons karakteristik »nebbie« – dimmor. Det är 
en epilog som är höljd i melankoliska stråkar, liksom i ett Allan 
Pettersson-artat gränsland, nästan med en känsla av sorgearbete. 
Och altsaxofonen ställer återigen sina obesvarade frågor i fal-
lande intervall. Det är en konsonant klingande värld, men inte 
spänningslös. Harmoniken rör sig i egenartade mediantförbindel-
ser – växlingar mellan ackord på tersavstånd. Effekten är en upp-
levelse av att förlora balansen en aning. En mycket hög ton hos 
altsaxofonen skjuter upp och med det upphör musiken plötsligt.

Symfoni nr 3 framstår som en briljant revansch efter misslyck-
andet med andra symfonin.

inspelningar:

Symfoni nr 1 har spelats in med Ryska 
kulturministeriets orkester under 
ledning av Gennady Rozhdestvensky 
(Caprice CAP 21381). På samma cd 
finns Concerto per fagotto ed orchestra 
d’archi med Knut Sönstevold och 
Mellersta Österbottens Kammarorkes-
ter under ledning av Juha Kangas 
samt Ostacoli med samma ensemble.

Ostacoli har även spelats in av Camerata 
Nordica (Caprice CAP 21731), en cd 
som även innehåller Concerto per 
violino ed orchestra d’archi med Levon 
Chilingirian som solist samt Ein 
schneller Blick … ein kurzes Aufscheinen. 

Ostacoli har dessutom spelats in av Arcos 
Chamber Orchestra under ledning av 
John-Edward Kelly (Neos 10813), en 
cd som även innehåller Desert Point 
och Sinfonia per archi. 

Intermezzi är inspelad av Kammaren-
sembleN med dirigenten Ansgar 
Krook, som också hade uruppfört 
verket (Phono Suecia PSCD 57). 

 Samma cd innehåller flera verk av 
svens ka tonsättare för kammar-
ensemble.

Sotto il segno del sole är inspelad av Omni-
bus kammarblåsare, Falu blås ar kvin-
tett och Kroumata (Caprice CAP 
21355). På samma cd finns även de 
verk av Messiaen och Blomdahl  
som stod på programmet vid urupp- 
 fö randet.

Saxofonisten John-Edward Kelly har 
spelat in Poem med Bob Versteegh 
(Col legno AU 031817). Även Jörgen 
Pettersson har spelat in Poem, med 
Bengt-Åke Lundin. På samma cd, 
med titeln Saxophone con forza, finns 
en rad svenska verk för saxofon 
(Phono Suecia PSCD 81).

Längs radien är inspelad av sopranen 
Ilona Maros och pianisten Bengt 
Forsberg på en samlings-cd (Phono 
Suecia PSCD 37) med svensk nutida 
vokalmusik.
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Bland fjärilar och järn

 Det poetisk a språket döljer de hårdare realiteterna.  
   Farfalle e ferro, Fjärilar och järn, heter hornkonserten 
   som Anders Eliasson skrev 1991. Titeln ger även en 

bild av musikens både tyngda och lättflygande element. Eliasson 
associerar fjärilen till den buddistiska föreställningen om att 
man blir återfödd när en fjäril landar på ens arm. 

Och man behöver inte föra det djupare än så, men det är 
också en titel som tycks ge en bild av hans barndom i järnverkets 
Borlänge. I förhållande till Borlänge och järnverket var han en 
fjäril som lyfte och avlägsnade sig. Återfödd. En ryckig färd på 
bräckliga vingar. Det mänskligt gemensamma motiverar fjäri-
larnas plural, men han är också för alltid ensam med sina upple-
velser. Uppväxtens Borlänge är för evigt förknippad med ångest. 

Mardrömmar väller in. Sen kväll i övergången mot natt. 
Ambulansen kommer till hemmet i Forssa i Borlänge. De starka 
ljusen skjuter in genom tvåans fönster. Trötthetens overklighet 
och förvirring. Hans mor ligger och blöder på en framdragen 
madrass. Skräcken är ordlös. Anders, ännu liten pojke, förstår 
inget alls av det som händer. Åren går, mardrömmen biter sig 
fast. Hans far sätter in pessar i hans mor och kör in en strump-
sticka. Han gör aborter på henne. Och det tar aldrig slut. Han 
hör vuxna röster som talar om flera aborter. Tidigare och senare. 
Foster kastade i masugnen vid järnverket. Allt tränger sig ut i 
kallsvett. Mardrömmen år efter år.

Närmast till hands kanske hade varit att enbart känna avsky, 
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att hata. Men för Anders Eliasson har mardrömmen även grubb-
lats in i självbilden. Hans känsla av att som människa sakna 
verklig hemhörighet kan spåras hit – till en borrande känsla som 
är mycket mer direkt än varje intellektuell eller filosofisk omväg. 

Det är som att jag prenatalt tvingat mig på den här världen. 
Det är svårt att föreställa sig om man inte existerar, men 
tänk om det är så? Jag har alltid haft känslan av att jag är 
fel människa. Det var inte jag som skulle gå här på jorden. 
Det känns som att jag tagit någon annans plats.

Så grodde Anders Eliassons känsla av främlingskap. Uppfatt-
ningen har inte bleknat eller förminskats med åren. Den är 
bestående, kanske har den till och med blivit starkare. »Jag 
skulle aldrig ha blivit född«, säger han med eftertryck. Aldrig ha 
blivit född.

Det här tänkte jag göra en opera på en gång. Jag berättade 
aldrig den här historien för Bengt Emil Johnson, men jag 
sa till honom: jag har storyn. Jag hade den helt klar för 
mig. Det blev ingen operabeställning och operan blev 
aldrig av, men jag vet precis hur jag ville ha den. I slutet 
skulle operan rikta sig till publiken och förklara: ni existerar 
inte, ni är här för min skull, för att jag ska fullborda det 
här eländet.

Och medan den inre oron ständigt fanns med honom som en 
molvärkande plåga inleddes 1990-talet med att han både gifte sig 
och skilde sig med ungefär ett halvårs mellanrum. Men det för-
hållandet skulle ändå löpa vidare som ett stadigt särboförhållande 
under större delen av decenniet. I skapandet noterades sam tidigt 
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en rad höjdpunkter som skulle följas av en relativ tystnad.
Farfalle e ferro. Bilden avtecknar sig i orden mer än i musiken. 

För i musiken ser Eliasson sig alltid som i någon mening 
självbiografisk. Eller snarare allmänmänsklig. Symfoni nr 1 och 
Symfoni nr 3 formulerade hans inställning i ett mer storskaligt 
och traditionstyngt sammanhang under det sena 1980-talet, 
men sanningslidelsen går igen i all musik Eliasson skriver. Ända 
sedan de första trevande försöken. 

Han gräver där han står och är totalt ointresserad av karriär-
strategier eller att följa musikaliska modeväxlingar. Egentligen 
rör det sig inte ens om ointresse, för han är helt enkelt oförmö-
gen att förställa sig. 

Likt en musikens Harry Martinson är Eliassons kompo-
nerande ett uttryck för stark sinnlighet och längtan. Ja, om 
man vä  ger in samme Martinsons tankar om en överblickande 
»världs nomad« som ser de universella sambanden, eller hans 
»kolossalperspektiv« där det lilla speglar det stora och omvänt 
– tussilagon som inrymmer solen – hittar man paralleller till 
Eliassons upplevelse av delad identitet.

Det betyder också att den som undrar om musiken han skri-
ver är självbiografisk får svaret: javisst, den är självbiografisk. 
Den kunde så att säga inte vara något annat. Men den är också 
ofrånkomligen ett uttryck för en gemensam erfarenhet. Musi-
ken är den bildlösa verklighetens spegel, upprepar han, och han 
utgör själv en spegel. Så blir pluralformen farfalle given. Och 
så ges identitetslösheten – främlingskapet och tvivlen – ändå en 
kanske paradoxalt allmängiltig dimension.

1990-talets inledande år skulle präglas av en rad solokonserter: 
nämnda Hornkonsert, en Violinkonsert, en Klarinettkonsert och 
vid mitten av 1990-talet en Basklarinettkonsert som under olyck-
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liga omständigheter skulle hamna i malpåse i 15 år. Med generös 
tillämpning av konsertbegreppet kan man här även räkna in 
Kimmo för trumpet och slagverksensemble från tiden.

I sina solokonster är Anders Eliassons uppfattning av del och 
helhet påtagligt verksam i musiken. Verken lägger sig långt från 
den romantiska musikens modell med en högburen solist som 
har orkestern som en sorts ackomanpanjemangsapparat. Egent-
ligen står han närmare en förromantisk och även förklassicistisk 
utformning; allra mest rör han sig intill barockens praxis och ett 
slags concerto grosso-idiom.

Avgränsningen mellan solist och orkester är nämligen inte 
alldeles given hos Eliasson. Även om soloinstrumentet är klart 
urskiljbart rent klangligt, är till exempel orkestersatsen ofta lika 
energirik som solostämman. Den här egenheten lägger man 
märke till redan i Fagottkonserten från 1982, den allra första solo-
konsert Eliasson skrev.

Hornkonserten Farfalle e ferro komponerades 1991, hans andra 
bidrag i den växande svenska solokonsertgenren. Verket till ägna-
des och uruppfördes av hornisten Sören Hermansson tillsam-
mans med Göteborgs Symfoniker under Neeme Järvis ledning. 
Att Järvi vid repetitionerna med beundran utbrast att det inte 
var en solokonsert, utan en symfoni, är på så sätt i linje med 
Eliassons hantering av del och helhet. Faktum är att Järvi på 
stående fot ville beställa en symfoni av Eliasson för Göteborgs 
symfonikers räkning. Något som Eliasson tackade nej till med 
hänvisning till att han inte hade tid, vilket på sätt och vis var 
sant just då med snäv utblick. Senare skulle Eliasson tänka till-
baka på händelsen, känna ånger och lägga den till sitt växande 
personliga konto av dumdristiga beslut. 

Sören Hermansson har om instuderingen av Farfalle e ferro 
sagt att det väldigt snart gick upp för honom att det här inte var 
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fråga om en traditionell uppdelning mellan solist och orkester, 
utan om att vara en del i något större, vilket var i linje med Järvis 
intryck av musiken. Men det är inte unikt just för hornkonserten 
utan alltså karakteristiskt för samtliga Eliassons konserter; solis-
ten är integrerad i orkestern.

Och den upplevelse Sören Hermansson ger uttryck för är 
egentligen inte så mycket beroende på att solostämman i Elias-
sons konserter är återhållen, utan mer på att den omgivande 
orkestersatsen tar lika stort utrymme. Liksom i fallet med den 
frenetiskt pepprande Fagottkonserten ger dock soloinstrumentets 
karaktär ett särskilt tryck i musiken bara genom sin närvaro. 
Det är också musik som motsäger en måhända allmän bild av 
hornet som ett lite trögt instrument.

Hornkonserten Farfalle e ferro består av tre satser som spelas 
utan uppehåll. I inledningen, markerad Risoluto – resolut – bil-
dar det signalerande hornets fallande tretonssekvenser ett ryt-
miskt huggande och hamrande motiv. Också här finns något av 
den jagade känsla som fanns hos föregångaren, Fagottkonserten. 
Efter inledningens hetsiga musik uppstår ett kort lugn, innan 
det signalerande motivet återigen återkallas med rastlöshet och 
upprördhet.

Musiken tunnas ut och övergår i en stilla mellandel i ett sårat 
och stämningsmättat uttryck. Här råder harmoni, men också ett 
starkt vemod. Hornets försiktiga registersprång och rena inter-
vall med dominerande inslag av oktaver och kvinter ramar in 
den mjuka stråksatsens djupa andhämtning. Det är musik som 
långsamt bygger mot höjden, som sjunger. När hornet sordine-
ras försvinner det in i bakgrunden av de böljande stråkarna för 
att sedan efter hand återigen träda fram i lyriska svep tillsam-
mans med orkestern. I slutet av satsen andas stråkstämmorna 
långsamt i högt register.
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Med finaldelen är vi tillbaka i det högre tempot – men till 
skillnad från verkets inledning rör det sig nu om motoriskt 
rullande musik med avrundade harmoniska kanter i ett slags 
diverterande tonläge: »Presto leggiero« är också satsangivelsen: 
snabbt och lätt. Musiken präglas av hastiga rörelser i mindre 
intervall med växeltoner, där det sekvensartade präglar både 
horn och stråkar. Allt är dock inte alldeles vitmenat. Mörka 
stämningar återkallas i en stor och dramatisk mittdel, men av -
slutningen har över lag tecknats i ett ljust fjärilsskimmer.

I recensionen i Göteborgs-Posten talades det om en »sprud-
lande hornkonsert« och ett »mycket entusiastiskt mottagande 
från publikens sida«, men recensenten själv hade invändningar: 

Konserten är ju skriven för Sören Hermansson, och han 
har uppenbarligen inga tekniska gränser som sätter hinder 
i vägen. Men om något litet frågetecken ändå skall sättas så 
var det kanske just att solostämman var väl överlastad med 
virtuosa övningar.
 

Reservationen överraskar. Jämförd med vilken traditionell solo-
konsert som helst är inte Eliassons hornkonsert överlastad. Inte 
heller i jämförelse med en händelsetät föregångare som fagott-
konserten. Men detta att just ett horn är placerat i solistrollen 
har troligen påverkat bilden; ett mer traditionellt soloinstrument 
hade inte givit samma intryck.

Året efter Farfalle e ferro skrev Anders Eliasson både en klari-
nettkonsert och en violinkonsert. Klarinetten, och då i synner-
het i Kjell-Inge Stevenssons händer, utgjorde en viktig byggsten 
i de kammarmusikverk där Eliasson formulerade sitt mogna 
tonspråk i början av 1980-talet. Men det dröjde alltså till 1992 



Kjell-Inge Stevensson (1950–2010). Foto från 1992. »En klarinett på två ben« 
brukade Eliasson säga om sin gode vän. Här med både basklarinett och klockspel. 
Stevensson medverkade i olika roller vid uruppförandena av La Fièvre, Malaria, 
Serenad i gömstället, Disegno per clarinetto, Ombra och Notturno.
Foto: Bertil S-son Åberg/SVT
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innan han skrev en konsert för klarinett och orkester. Den till-
ägnades Håkan Rosengren, som för övrigt varit elev till bland 
andra Stevensson och som vid mitten av 1980-talet gjort en 
uppmärksammad solistdebut i Carl Nielsens klarinettkonsert. 
Klarinettkonserten var en beställning från Helsingborgs Sym-
foniorkester, där uruppförandet skedde i februari 1993. 

Konsertens titel är en beskrivning av dess formupplägg: Sette 
passaggi – sju steg, passager eller delar. Det är inte ofta som Eli-
asson uttryckligen arbetat på det sättet, men i Intermezzi för 
kammarorkester några år tidigare fanns en liknande formel, då 
han frångick den annars så ofta förekommande tredelade stor-
formen i sina verk. Och liksom i fallet med just Intermezzi finns 
det rytmiska element i Sette passaggi som för tankarna till Stra-
vinsky. 

När det gäller formstrukturerna hos Eliasson kan man sam-
tidigt lägga märke till att det inunder den vanliga tresatsiga, 
klassiska storformen regelmässigt kan anas tredelade förlopp 
inom varje sats, med den sista tredjedelen av satsen som en vari-
ant av den inledande. Det är till exempel möjligt att se hornkon-
serten som ett verk med tredelade yttersatser som inramar en 
utsträckt och ömsint mittdel, och då består också hornkonserten 
på sätt och vis av sju avsnitt i en obruten följd.

Så trots soloinstrumentens mycket olika karaktär och tek-
niska förutsättningar framstår horn- och klarinettkonserterna 
som syskon; de ligger nära varandra i tiden och det finns gemen-
samma stildrag. Och även om orkestern i Sette passaggi inte 
enbart består av stråkar utan också dubbla träblåsare, tre horn 
och dubbla trumpeter och tromboner – en typiskt romantisk 
orkesterapparat – är den klangligt så homogent sammansatt och 
stråkarna så dominerande att just den skillnaden inte förändrar 
intrycket i stort. 
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Sette passaggi är ett rikt varierat verk och samtidigt mycket 
tillgängligt och fängslande – genast gripbart när klarinetten  
i upptakten formulerar sin melodiskt skruvande fras och sätter i 
gång förloppen. Ändå är det inte säkert att man gehörsmässigt 
uppfattar just sju avgränsade delar. Faktum är att den centralt 
placerade och utsträckta lugna »passagen«, med klarinetten me -
lan koliskt men svalt seglande över stråkarnas värme, utgör ett 
centrum i flera bemärkelser. Denna fjärde del i Sette passaggi följs 
visserligen av ett upptrissande av intensiteten – maskinellt och 
repetitivt med karaktär av sirenartade utspel och ett slags pulse-
rande, bländande ljus – men den stillhet som följer gör att detta 
uppfattas som ett tillfälligt avbrott. Den serena musiken tar 
snart åter vid med ett eftertänksamt vilande uttryck. 

Också det näst sista avsnittets ryckande och hetsiga musik är 
övergående, för efter denna allra sista stegring avrundas Sette 
passaggi i en känsla av lugn.

År 1992 kom en hälsning från 1980-talet. Eliasson kunde över-
raskad motta Nordiska rådets musikpris för sin första symfoni. 
Motiveringen löd: »Anders Eliassons första symfoni är ett 
monumentalt verk av hög konstnärlig halt – genomarbetad och 
detaljrik. Symfonin äger ursprunglig äkthet och klarhet och 
utgör ett väsentligt bidrag till den nordiska orkesterlitteratu-
ren.« Juryn var helt enig i sitt beslut.

Det hade gått sex år sedan han komponerade verket den där 
sommaren i stugan i Dalarna, och fem år sedan uruppförandet. 
Men det var ett stort erkännande och 150000 danska kronor  
i prispengar. (Han placerade inte pengarna i aktier, som han så 
olyckligt gjort med Christ Johnson-priset.) Det hade annars 
varit överraskande tyst kring Symfoni nr 1 efter uruppförandet, 
trots den uppmärksamhet och kritikerframgång verket medförde. 



152

Tystnaden var också något som Eliasson själv återkom till när 
han intervjuades av Hufvudstadsbladet i Helsingfors när han 
anlänt för att ta emot priset i Finlandiahuset den där tisdags-
kvällen den 3 mars 1992. »Det här priset befrämjar inte musik-
livet utan bankkontot«, kommenterade han i den svenskspråkiga 
tidningen.

Tänk om det hade blivit lika stor uppståndelse när jag 
skrev verket. I dag är det spektaklet som observeras och 
det är en stor brist hos oss i västvärlden. Vi gör saker som 
en förevändning för att nå andra mål än det vi egentligen 
sysslar med. Mitt komponerande skulle således vara en 
förevändning för att nå suspekta mål som rikedom och ära 
och berömmelse. Dessa företeelser förekommer tyvärr 
även inom konsten.

Han var inne på liknande tankar kring en kommersialiserad 
värld när han kommenterade priset i Dagens Nyheter: »Till och 
med konstnärer, tonsättare och musiker förvandlar sig till någon 
sorts rumpnissar som ängsligt undrar hur de skall vända sig och 
ställa sig för att få till något som ska passa. Jag talar om män-
niskor som skulle veta bättre.«

Vad som krävdes för att väcka Symfoni nr 1 till liv igen, tycks 
det, var den cd-inspelning som kom 1989. Nordiska rådets mu -
sikpris och några ytterligare framföranden av några svenska 
or kestrar följde i kölvattnet av den förnyade uppmärksamheten, 
samt även framföranden av Finska Radions Symfoniorkester 1991 
vid Nordiska Musikdagar i Helsingfors och senare av Kungliga 
Filharmonikerna under Eliasson-festivalen i Stockholms Kon-
serthus 1996 och av BBC Symphony Orchestra i London 1997.
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»Lansera Anders Eliasson!« hade rubriken varit på Rolf Hag-
lunds artikel i Borås Tidning den 14 juni 1990, där han bland 
annat skrev om den nya skivan som förutom första symfonin 
även innehöll Konsert för fagott och stråkar från 1982 och Ostacoli 
från 1987. Haglund, som följt Eliasson i ett par decennier vid det 
laget, menade att det nu var hög tid för Musiksverige att göra 
något åt känslan av att vara på efterkälken gentemot omvärlden. 
»I 10–15 års tid har varje initierad musikmänniska kunnat kon-
statera Anders Eliassons särart och begåvning – alla utom mu -
siketablissemanget.« Haglund ansåg att vi nu ändå stod inför 
inspelningar som »borde göra Anders Eliasson till en interna-
tionell tonsättarstorhet även om vi svenskar fortsätter att negli-
gera honom.« 

Om Nordiska rådets musikpris representerade etablisse-
mang et blev han alltså bönhörd, men om det funnits förhopp-
ningar om någon större och framför allt mer varaktig inter na-
tionell spridning av Eliassons musik blev han det inte.

Men den tyske musikskribenten Christoph Schlüren såg till 
att partituret till Symfoni nr 1 kom i den åldrade rumänskfödde 
dirigenten Sergiu Celibidaches (1912–1996) händer. Celibidache 
uppslukades, och ska enligt Schlüren (omnämnt i flera artiklar, 
bland annat i Tempo nr 202, 1997 och Highlights nr 3, 2008) 
imponerat ha talat om »vår tids Béla Bartók«. 

Med en blandning av lycklig beundran och beklagande kon-
staterade Sergiu Celibidache: »Tyvärr är det för sent för mig, och 
jag kan inte ens säga att jag alltid har sökt den här kvalitetsnivån. 
Det är bortom vad jag kunnat föreställa mig. I den här musiken, 
i dess transcendentala egenskaper, finns framtiden. Jag känner 
inte till någon annan som lärt sig så grundligt av det för flutna, 
och som arbetar med sådan närvaro och sådant mästerskap.« 

I ett annat liv hade det mötet kunnat betyda en storslagen 



154

lansering av Eliasson i det internationella musiklivet. Så blev det 
alltså inte, tajmingen var helt enkelt olycklig. Men det var förstås 
inte så att Anders Eliasson hade suttit och väntat på priser och 
erkännande. 

Decenniet hade inletts med att han var composer in residence 
– huskompositör och alltså i särskilt fokus vid Lapplands Fest-
spel i Arjeplog sommaren 1991 (festivalen arrangerades åren 
1986–2000). Kungliga Filharmonikerna på turné framförde vid 
festivalen Turnings under Eri Klas ledning, men framför allt 
uruppfördes där i juli två nya och betydande kammarmusikverk, 
dels Fogliame för piano och stråktrio med Brittenkvartetten, dels 
Quartetto d’archi med Talekvartetten. 

Fogliame, titeln är italienska för »lövverk«. Man drar sig till 
minnes hur Bengt Emil Johnsons »lövverk« i Rötmånad hade 
fångat Eliasson nästan femton år tidigare. Det är ett mycket 
elegant formulerat verk, liksom klassiskt till sin karaktär och 
varmt brunbetsat i sina klangfärger. En vaggande inledning  
i stråkarna, jämn men lätt haltande genom sina upprepade ryt-
miska förslag. Pianot agerar solistiskt över detta, i snabba, upp-
rörda fraser. Efter hand vävs piano och stråkar mer samman och 
når mer jämbördiga positioner i en livligt flödande musik. 

Den för Eliasson så typiska och stillsamt drömska mittdelen 
är vemodigt romantisk, enkel i sin mjuka luftighet med innerligt 
sjungande melodier. 

Den vaggande stråktriomusiken – nu ett återkommande mo  tiv 
– bryter viloläget, och här är piano och stråkar fullständigt inte-
grerade med varandra i musik med sugande intensitet. Små till-
fälliga andningshål med jämna mellanrum bryter in i förlopp 
som annars består av blixtrande utfall och en rikt differentierad 
sats innan slutet nås, en sorts utdragen och lugnt sjungande coda, 
en återkomst till det romantiska vemodets stämningar. Det allt 
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hetsigare pianot bryter återigen in med den typen av snabba 
löpningar som inlett verket innan det hela upphör – just när en 
högt sjungande violinmelodi inletts.

Quartetto d’archi är hans andra stråkkvartett om man också 
räknar in Disegno per quartetto d’archi från 1970-talet (den tredje 
om man inkluderar även det ännu äldre Melos). Men Quartetto 
d’archi är ett mer omfattande verk. Med sina dryga 20 minuters 
speltid mer än dubbelt så långt som Disegno-kvartetten. Ställda 
sida vid sida markerar de inte bara ett formellt avstånd på dryga 
15 år, utan de beskriver även en anmärkningsvärd musikalisk 
utveckling under vilken Eliassons tonspråk genomgått en enorm 
utvecklig. I Quartetto d’archis sista sats, ovanligt nog ett långsamt 
andante, befinner han sig närmast i Béla Bartóks kvartettvärld  
i den passionerat sjungande och flerskiktade stämväven. 

När Quartetto d’archi inleds är det dock med ett helt annat 
utryck. För det är med häftiga, korthuggna och studsande rörel-
ser som stråkkvartetten uppenbarar sig, mestadels i rytmiskt 
homogena insatser hos de fyra instrumenten. Pulsen är snabb 
och bultande. Inte heller en tillfälligt lugnande passage ändrar 
på det helhetsintrycket; stämmorna rycker ideligen till och sliter 
nervöst i satsen. 

Med en utbrytare i form av cellon leder musiken rakt in  
i nästa sats: Larghetto doloroso. »Doloroso« betyder smärtsamt, 
och det är heller inte fråga om någon stillsamt meditativ musik. 
Den utstrålar en stark lidelsefullhet, medan de melodiska fra-
serna oupphörligt suckar i fallande sekundintervall. Den yttre 
stillheten erbjuder absolut inget lugn här.

Med en aggressiv pizzicato-insats hos instrumenten är vi inne 
i den snabba tredje satsen, Allegro scherzando. Dropplikt pizzi-
catoknäppande återkommer i satsen, men om man tolkar »scher-
zando« bokstavligt som ett skämt så är man vilseledd. Musiken 
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kan både i denna tredje och i andra satsen snarare leda tankarna 
till Ostacolis hets, med fallande kurvatur och nervöst ryckiga 
figurer som studsar och skruvar sig fram i sicksackande växel-
tonsrörelser. 

Det hade efter denna uppskruvade, frenetiska forcering varit 
omöjligt att ytterligare stegra den sortens uttryck i finalen. Men 
den sista satsens stilla andante är ändå allt annat än någon efter-
given avrundning. Brännbarheten är kvar, karaktären är svedd 
och glödande intensiv ända fram till sluttonernas utdöen de 
flämt  ningar.

Den jämna strömmen av verk vid 1990-talets början följdes av 
relativ tystnad. Under 1993 uruppfördes visserligen Sette passaggi 
i Helsingborg, men den enda nya musik som kom från Eliassons 
penna var de fyra romanserna Vier Lieder för sopran och piano, 
komponerade till Griegjubileet i Norge. Året efter det ingenting 
alls. 

Hans Konsert för basklarinett och orkester stod färdig 1996, men 
det skulle dröja länge innan verket äntligen uruppfördes. Det 
har sin alldeles speciella historia. Gemensamt med klarinettkon-
serten Sette passaggi är ett slags nyklassicistisk lekande rytmik, 
delvis i Stravinsky-stil. Den ovanliga solokonserten be  ställdes 
av Malmö symfoniorkester och skrevs för Tommie Lundberg, 
som Eliasson var god vän med. Men Tommie Lundberg drab-
bades av cancer. Konserten annonserades ut ett par gånger men 
fick ställas in då Lundberg blev allt sjukare. Till slut gick han 
bort. 

Det var Norrköpings symfoniorkesters klarinettist Bo Pet-
tersson som gav musiken liv långt senare, när han uruppförde 
verket med Malmö symfoniorkester i februari 2004. I en pro-
gramkommentar berättade Bo Pettersson om bakgrunden. Han 
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hade 1995 träffat och lärt känna Tommie Lundberg i Stock-
holm. 

Vi deltog båda i ISCM-festivalen i olika produktioner  
och fick tillfälle att lyssna på varandra. Detta ledde till en 
vänskap och ett förhållande där Tommie fungerade som 
min mentor i basklarinettspel. 1998 träffades vi återigen  
i Stockholm. Då var Tommie sjuk och gjorde vad som kom 
att bli hans sista konsert. Strax efter bad han mig att överta 
ett uruppförande åt honom. Det ledde till en intensifierad 
kontakt, med flera träffar i Lund, den sista tiden av hans 
levnad. Efter hans död tog Elisabet Lundberg kontakt med 
mig och berättade att Tommie testamenterat sina noter till 
mig. Jag kände mig hedrad. Det var en rejäl laddning ny 
musik. Bland de efterlämnade noterna fanns partitur och 
solostämma till Eliassons basklarinettkonsert. Det var en 
konsert som var klar, men som aldrig blivit spelad.

Det är en väldig konsert med nära 30 minuters speltid i ett flöde 
med en diskret skissad tredelning. Det finns som nämnts visst 
släktskap med klarinettkonserten Sette passagi, men basklarinett-
konserten har en mer rastlöst myllrande och dovare karaktär 
generellt. Här finns även ett antal stämningsfulla, inåtvända och 
nattligt sjungande passager som inte minst trotsar varje farhåga 
om något slags parodierande av ett mycket ovanligt soloinstru-
ment. I dessa stilla stunder är det som om basklarinetten prövar 
sin röst med resonerande och sirligt undrande fraser. Den förbi-
talande orkesteromgivningen lämnar den utan svar, ungefär som 
i fallet med den harmoniskt isolerade trumpeten i Charles Ives 
The Unanswered Question. 

Basklarinettkonserten har en böljande formkaraktär och är 
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inte alltid så lättöverskådlig, men den innehåller uppenbarande 
partier där den vanligen nedtonade basklarinetten leder hela 
orkesterapparaten.

 
Med konserten för basklarinett är vi redan inne i mitten av 
1990-talet och en ny våg av verk. Kastar vi därifrån ett öga i 
backspegeln finner det i övrigt en förklaring till den relativa ut -
glesningen i verklistan några år in på 1990-talet. Eliasson hade 
börjat göra regelbundna turer till Helsingfors och det hade sitt 
pris att undervisa vid Sibelius-Akademin. Han var gästprofessor 
i komposition läsåret 1993–1994.

»Välkommen. Jag är Paavo Heininen, modernist.« Så tog den 
finländske tonsättaren och kompositionsprofessorn emot Elias-
son när han anlände till den berömda musikhögskolan i Helsing-
fors. »Anders Eliasson, bara vanlig människa«, svarade Bor  länge-
 sonen. Varannan vecka var han i Helsingfors och under  visade. 
En nästan otänkbar situation för en person som så ogärna talar 
om musikens mer hantverksmässiga, prosaiska sidor kan man 
tycka. Men så hade fallet Finland också blivit något alldeles 
speciellt. 

Sedan många år hade kontakterna med finländska musiker 
och finländsk konsertpublik utvecklats till en ömsesidig kärleks-
historia. Förutom många tidiga framföranden av Eliassons verk 
var alltså samarbetet med Juha Kangas och Mellersta Österbot-
tens Kammarorkester den direkta orsaken till verk som Ostacoli 
och Konserten för violin och stråkorkester – som var i vardande vid 
den här tiden. Ensemblen framförde även fagottkonserten i Fin-
land tillsammans med solisten Knut Sönstevold – och spelade in 
verket på skiva. 

Eliasson efterträdde Kalevi Aho på gästprofessuren. Han 
tvekade länge om han över huvud taget skulle acceptera erbju-



Professor Eliasson utanför Sibelius-Akademin. 
Rökpaus. 
Foto: Heikki Tuuli
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dandet men var även smickrad över att bli tillfrågad. Så han bad 
uttryckligen om att få tiden begränsad till ett läsår, medveten 
om vad flackandet mellan Stockholm och Helsingfors skulle göra 
med hans komponerande. 

Men det blev samtidigt en lyckosam tid för den oväntade och 
initialt motvillige läraren Eliasson. Han blev omtyckt av många 
men stack onekligen ut. När han vid ett tillfälle gav en offentlig 
föreläsning på skolan så sa han bara: »Jag har inget att säga om 
min musik«, och satt sedan där i tystnad inför det förundrade 
auditoriet. 

Ja, om finländare i gemen hade haft en bild av svenskar som 
alltför pratsamma, fick de en tankeställare med Eliasson på det 
humöret. Och det var knappast som vägledare i det tekniska 
hantverket kring komponerandet som Eliasson utmärkte sig 
utan mer i kraft av sin personlighet, uppriktighet och kompro-
misslöshet som konstnär. 

I en stor intervju i Helsingin Sanomat (14 oktober 1993) med 
anledning av gästprofessuren sa också Eliasson att han inte var 
intresserad av att undervisa. Han underströk att även om det är 
nödvändigt att tillägna sig ett tekniskt kunnande under en fas, 
så är det viktigaste att utveckla det personliga. »Jag har inte 
ändrat åsikt om undervisning. Enligt min mening går det inte 
att lära någon att komponera. Jag ser inte mina elever som elever, 
utan mer som kollegor, likvärdiga med mig.«

Han blev också varse att det – förstås – även på den här insti-
tutionen fanns underliggande strukturer liknande dem på mu -
sik   högskolan i Stockholm, spänningar mellan vad som grovt 
sche  matiskt kunde kallas modernister och traditionalister, eller 
mellan säg Paavo Heininen-lägret och Einojuhani Rautavaaras 
och Kalevi Ahos mer romantiska orientering. 

»Det förväntandes nog att jag skulle ta parti för Rautavaara 
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för att jag efterträdde Kalevi Aho som hört till den sidan, men 
jag tog många gånger Paavo Heininen i försvar.« 

Han levde som han lärde. Han visste hur det hade varit att bli 
pådyvlad musikaliska förhållningssätt, och visste att fastlåsta 
positioner var dömda att misslyckas. I stället krävdes öppenhet 
och förståelse åt alla håll. Synsätt och skolor måste få existera 
parallellt, som han såg det. Samtidigt erkänner han att det var 
krävande att som lärare vara öppen inför varje enskild elevs väg-
val. 

Men någonstans gick ju gränsen. En elev har berättat att 
Eliasson till exempel varnade dem för att åka till Ircam i Paris 
– det högteknologiska musikforskningsinstitut som Pierre Boulez 
grundat och som blivit något av en vallfartsort för många yngre 
tonsättare världen över. Eliasson kallade det en fabrik som be -
rövar tonsättare deras personliga kvaliteter och gör dem till 
musikproducerande robotar. Han fattade tycke för och brydde 
sig om sina elever, som medmänniskor och konstnärssjälar, mer 
än som formbara och kunskapstörstande elever, tycks det. 

Tonsättaren Juha T. Koskinen studerade vid Sibelius-Akade-
min vid den här tiden och berättar:

Jag har en stark känsla av att han var både respekterad 
som tonsättare och omtyckt som lärare: han gav eleverna 
en känsla av varm omsorg om varje enskild individ. I det 
avseendet var han närmast en andlig vägledare, en sorts 
guru. Ett år är en väldigt kort tid, men några elever 
besökte honom även i Stockholm efteråt.

Omsorgen tog sig starka uttryck och man kan föreställa sig att 
Anders Eliasson av hela sin person identifierade sig med dessa 
yngre konstnärssjälar. Särskilt starkt berördes han av Kimmo 
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Nevonmaa, som tragiskt gick bort 1996 i en hjärnblödning 
endast 36 år gammal och bara två år efter att han avslutat sina 
studier vid Sibelius-Akademin. 

Verket Kimmo för trumpet och slagverk är visserligen tilläg-
nat Håkan Hardenberger och Kroumata, men titeln är en hom-
mage till Kimmo Nevonmaa. Det var andra gången Eliasson 
samarbetade med slagverksensemblen Kroumata. Första gången 
var i samband med Sotto il segno del sole 1987, och han skulle 
senare även skriva det kortare hyllningsverket Venti anni avanti 
– Tjugo år framåt – till Kroumata vid ensemblens 20-åriga jubi-
leumskonsert i Stockholms Konserthus i februari 1998.

Kimmo är på sätt och vis en solokonsert, en trumpetkonsert.  
I alla fall råder det ingen tvekan om rollfördelningen. Men samti-
digt befinner sig Kimmo i ett slags ingenmansland. Det kan kallas 
kammarmusik, men instrumenten har givits en närmast orkest  ral 
uppgift. Det är slagverksmusik men inte på något förutsägbart 
sätt utan med instrumenten behandlade som en sorts orkester. 

Yttersatserna i det tredelade verket präglas av oro – i den 
avslutande satsen får man rentav intrycket att musiken drar mot 
ökad splittring snarare än någon form av syntes. Hjärtpunkten 
hittar man i mittsatsen med den Eliasson-typiska karakteristi-
ken »tranquillo, lugubre« – stilla, sorgligt. Här möts man av den 
sortens dovt österländska klangvärld som man närmast anat  
i hans tidiga 1970-talsverk. Och intrycket av åkallan förstärks 
av de tänjande kvartstonerna i den sordinerade solotrumpet-
stämman – en teknik som Eliasson annars hade övergivit efter 
1970-talets experiment. Tonerna ger trumpetens fraser en vack-
lande, svävande och lätt undanglidande karaktär. 

Resultatet berättar djupt gripande om mänsklig bräcklighet. 
Med innerlig tyngd tycks Eliasson gestalta sorgen efter Kimmo 
Nevonmaas bortgång.



Kimmo Nevonmaa, en tidigt bortgången 
Eliassonelev, vars förnamn lånats som titel till 
ett Eliasson-verk för trumpet och slagverk. 
Foto: Heikki Tuuli
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Vi stannar i Finland. Konsert för violin och stråkorkester (med den 
italienska titeln Concerto per violino ed orchestra d’archi) från 1992 
var Anders Eliassons fjärde solokonsert. Det var samtidigt hans 
andra samarbete med Mellersta Österbottens Kammarorkester 
och dess ledare Juha Kangas, och det skulle bli fler framöver. 
Solist i violinkonserten vid uruppförandet i Karleby i mars 
1994 var en annan finländare, Jari Valo. I en intervju i tidningen 
Öster bottningen sa Valo inför uruppförandet: »Detta är den sen-
sibla skolan. Eliasson använder enkla medel men stycket är tek-
niskt krävande. Det första intrycket var att verket är omöjligt 
att spela.«

Den här konserten skiljer sig från föregångarna i genren. 
Dels smälter soloinstrumentet av naturliga skäl homogent sam-
man med stråkorkestern på ett annat sätt än i fagott- eller 
hornkonserten; inifrånperspektivet för soloviolinen är så fysiskt 
känn  bart att man kan tala om ett intryck av att befinna sig under 
vatten. Dels är det ett verk som praktiskt taget rakt igenom hyser 
stämningar av en mer romantisk karaktär.

I violinkonserten är solisten alltså väl integrerad i stråkorkes-
tersatsen, och de speglar oupphörligt varandras infall och rörel-
ser. Solisten skär visserligen revor i den tungt böljande orkester-
väven i inledningen, men det framstår som ett sisyfosarbete. 
Momentet bildar ett slags motiviskt mantra, som återkommer  
i alla tre satserna i olika varianter. 

Allegro-beteckningen signalerar vanligen relativt snabb mu -
sik, men här gör det överbundna, tjocka flödet att musiken ändå 
segar sig fram på ett dramatiskt sätt. Mörker härskar, och violin-
solisten spelar anklagande ut sitt svårmod. I slutet av den tre-
delade första satsen återkommer inledningsmantrat som en 
obön hörligt framvällande stråkmassa att ta sig fram igenom för 
solo    violinen.
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Via ett glissando i soloviolinen öppnar sig andra satsen i en 
sorts slowmotion-variant av första satsens vaggande musik.  
I den tappningen släpar sig stråkarna fram i något som för tan-
karna till sorgemusik över vilken soloviolinen sjunger ömsint.  
I den oändligt melankoliska stämningen tränger solistens okta-
veringar ur satsen som ljusstrimmor. 

Finalsatsen behåller kärvheten, men det handlar nu mer om 
rytmisk och studsande musik i högre tempo. Solisten når fågel-
lik höjd med sina växeltonsekvenser. Här finns en stor rörlighet 
och rik kontrapunktik. Över lag framträder ett slags långsamt 
fallande rörelse; musiken sjunker, faller, sjunker. En variant på 
första satsens motiviska mantra återkommer när tempot tillfäl-
ligt hejdas. Musiken djupandas i sina ackordväxlingar. Man hör 
höga toner hos soloviolinen men hela tiden med ihärdigt speg-
lande orkester. 

I en solokadens uppstår plötsligt ett lugn, men det finns inget 
av överdåd och briljans att hämta för solisten. Snarare möter 
man ett slags spelmansartade violinistiska utspel, inte helt olikt 
det tidiga In medias för soloviolin från 1970 (man kan lägga 
märke till att Eliasson reviderade det verket vid just den här 
tiden).

Det sorgstämda väller åter in med mjukt pulserande orkester 
och klangliga djupandningar i diskantregister. En sista gång 
landar vi i det böljande och vaggande mantra som med jämna 
mellanrum återkommit genom hela verket, denna gång lätt för-
vandlat och med starkare rytmiskt tuggande profilering mot 
solistens skärande dubbelgrepp. En tvär punkt sätts efter ännu 
en kort kadens för solisten.

Solokonsert på solokonsert. Instrumentalverk efter instrumen-
talverk. Man förvånas över hur lite vokalmusik Anders Elias son 
komponerade under de två decennier som låg mellan detta nu 
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och det tidiga 1970-talet, då vokala inslag varit så dominerande. 
I den bråkdel av vokalverk som finns i hans »mogna« tonspråk 
räknar man med nöd in i Canto del vagabondo från 1979 med 
sina vokaliserande inslag och kan därefter peka på Tranströmer-
tonsättningarna Breathing room: July och Längs radien från 1984 
respektive 1986 samt däremellan det lilla körverket Ave maris 
stella från 1985. 

Av dessa är Breathing room: July, en tonsättning av Tomas 
Tranströmers Andrum juli, det störst anlagda verket för kör a 
cappella. Eliasson träffade Tomas Tranströmer, berättade han 
i Musikrevy, »… och vi kom att prata om den gamla skivan 
Tider, där det står på omslaget att jag tonsatt hans Andrum juli, 
den där underbara dikten ur Mörkerseende. Sedan råkade sam-
ma sak komma med på ytterligare ett skivfodral.« Eliasson 
hade alltså felaktigt tillskrivits en tonsättning av Tranströmers 
dikt. »Jag sa att nu måste vi rätta till detta. Ja, tyckte han, det 
skulle jag göra.«

Breathing room: July är ett mäktigt körverk, men det är ändå 
som om Eliassons identitet inte lyckas framträda i den över lag 
tjocka satsen, när linjespelens skärpa går förlorade i en homogen 
körklang. Men Tranströmers text hade onekligen slagit an per-
sonliga strängar hos Eliasson. »Att skriva stycket innebar för 
mig en återkoppling till min mormor, där jag vistades mycket 
när jag var liten. Hon hade en sådan där trappa, en förstukvist, 
av silvergrått trä som det står om i dikten. Jag fick tillbaka hela 
känslan från 30 år tillbaka.« 

I sitt svenska original lyder passagen: 

Den som står nere vid bryggorna kisar mot vattnen. Bryg-
gorna åldras fortare än människor. De har silvergrått virke 
och stenar i magen. Det bländande ljuset slår ända in. 



167

bland fjärilar och järn

Åren 1993 och 1995 skrev han så två nya vokalverk. De fyra 
Goethe-tonsättningarna Vier Lieder för sopran och piano är alla 
säreget luftburna, enkla och avklarnade. För det är med en redu-
cerad och genomskinligt klar musik som Eliasson här har när-
mat sig Goethe-dikterna, i en romanskonst som ju annars varit 
täm ligen utdöd inom nutida musik och tidigare även från va ran-
de i Anders Eliassons egen verklista – bortsett då från Längs 
 ra  dien. Vier Lieder uruppfördes sommaren 1993 i Bergen i Norge, 
av Ragn hild Heiland Sørensen och pianisten Nils Anders 
Mortensen. 

Det hade börjat med en vaggsång, den som ligger sist av de 
fyra, Wanderers Nachtlied. Sångerna rymmer ett för Eliasson 
ovanligt lugn: den ljust kristalliska Gefunden, den drömmande 
och eftertänksamma Eigentum, den större anlagda Grenzen der 
Menschheit med sin vidgade uttryckspalett och slutligen i natt-
vandrarsången Wanderers Nachtlied med de mjukt flödande, 
våglikt framsvepande pianofigurer som sångstämman vilar på.

Sylvia Plath fångade därefter Eliasson med en känsla av stark 
identifikation. Han kom över hennes dikter i en samlingsvolym. 
Han hade aldrig läst henne tidigare »men det var som att jag 
kände henne«. Han valde Soliloquy of the Solipsist. Solipsismen är 
den filosofiska ståndpunkt som säger att endast det egna jaget 
och dess föreställningsvärld existerar, medan soliloquy helt 
enkelt betyder samtal med sig själv. Sammantaget ger det en 
dubbel bild av avskärmning. 

Det är en dikt som talar om hur jaget frammanar och (om)
tolkar sin omgivning efter eget godtycke och egen kreativitet. 
Hus kan krympas, himlen ges sin blåa glans eller berövas sin 
färg, människors liv kan släckas med en blinkning – en fantasi ur 
ett jag med upplevd absolut makt: »all din skönhet, allt ditt vett, 
är en gåva, min kära, från mig«.
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Det är ett kort stycke. Till sitt musikaliska temperament lig-
ger Plath-tonsättningen bara i förstone nära de två år äldre 
Goethe-sångerna i Vier Lieder. Man kan lägga märke till att 
piano  stämman i Soliloquy of the Solipsist är rörligare och mer rast-
löst karakteriserande medan Vier Lieder ofta bärs fram med en 
visans transparens. De ständigt undflyende figurerna hos pianot 
är parade med en nästan operamässigt berättande sångstämma  
i återhållen intensitet.

Soliloquy of the Solipsist var en beställning från Sveriges Radio, 
som 1995 satsade på en romanshöst, en »sångarserie« där flera 
tonsättare fick i uppdrag att komponera nya sånger – på sätt och 
vis en upprättelse av den romansgenre som sedan decennier haft 
så låg status i den nutida musiken. 

Eliasson menade i en intervju i tidningen Musik (nr 8, 1995) 
att detta var »det mest avantgardistiska inslaget« i P2:s hela 
säsongsprogram: »Solosång tarvar själsligt engagemang! Själs-
ligt liv är viktigt. Det konventionella finner man i det oengage-
rade, det karriärskapande.« Han betonade respekten för poesin 
när han underströk att »det handlar om att bära fram ett bud-
skap. Inte tolka. Det är konstens kärna.« 

Han kunde lika gärna ha sagt detsamma om sin syn på fram-
förandet också av annan, helt instrumental kammar- eller orkes-
termusik. För ett återkommande och växande irritationsmoment 
hos Eliasson har varit bristen på förståelse för hur hans musik 
ska spelas. Inte minst rör det intonationen, där hans »system« 
förutsätter liksvävande temperatur (att alla halvtonsteg är lika 
stora) i alla lägen – vilket inte är fallet med praxis inom det dur/
moll-system som musiker är vana vid. Samtidigt kan man in -
vända att gränsen  – för den vanlige lyssnaren – mellan att bära 
fram ett inre budskap och att egenmäktigt omtolka musik lätt 
blir hårfin, för att inte säga helt osynlig.
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Så hur tolkas Anders Eliasson, människan och konstnären? 
Den stora festivalen i november 1996, helt ägnad hans musik  
i en stor exposé och till sällan skådad massmedial uppmärksam-
het, gav många tillfällen att avläsa just den saken. 

inspelningar:

Violinisten Jari Valo och Mellersta 
Österbottniska Kammarorkestern har 
spelat in Concerto per violino ed orchestra 
d’archi (Caprice CAP 21422). Samma 
cd innehåller även hornkonserten 
Farfalle e ferro med Sören Hermansson 
som solist och Desert Point. 

Concerto per violino ed orchestra d’archi 
har även spelats in av Camerata 
Nordica med Levon Chilingirian som 
solist (Caprice CAP 21731), en cd 
som även innehåller Ostacoli och Ein 
schneller Blick … ein kurzes Aufscheinen.

Quartetto d’archi har spelats in av 
Talekvartetten (BIS-CD-603), cd:n 
innehåller även Disegno per quartetto 
d’archi och Quintetto per clavicembalo e 
quartetto d’archi med Love Derwinger 
som cembalist. 

Fogliame finns i en inspelning av Sonanza 
(Caprice CAP 21450).

Körverket Breathing Room: July har 
spe lats in av Eric Ericsons Kammarkör 
un der Eric Ericsons ledning (Phono 
Suecia PSCD 44).

På en cd med svensk vokalmusik finns 
en inspelning av Vier Lieder med 
Maria Höglind och Henrik Löwen-
mark (Phono Suecia PSCD 133).

vidare läsning:

Anders Tykessons avhandling Musik 
som handling (Högskolan för scen och 
musik vid Göteborgs universitet, 
2009) innehåller en omfattande analys 
av Anders Eliassons Quartetto d’archi. 

Roland Horovitz, Anders Eliassons 
»Andrum – ett kosmiskt körverk« 
(Nutida Musik nr 5, 1987/88).

Katherine Powers, »Anders Eliasson’s 
Concertos« (Fazer Music nr 7, 1993). 
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 Bilderna av Anders Eliasson lades för första gången sam- 
   man när han fyllt 49 år. Verken hade hämtats upp med 
   ett stort svep med håven ner till 1970 och fram till 1996. 

I november det året ägnades Eliasson en veckolång festival i 
Stockholms Konserthus. Nio konserter, trettiosju verk. Han var 
vid det laget ordentligt etablerad i det svenska musiklivet, också 
i en mer prosaisk mening genom Christ Johnson-prisen 1977 
respektive 1983, Stockholms stads hederspris 1984, tidningen 
Expressens kulturpris Spelmannen 1986, Årets tonsättare 1991 
och en svensk Grammis för inspelningen av Symfoni nr 1 samt 
Nordiska rådets musikpris 1992.

Festivalens urval av verk gav en i det närmaste heltäckande 
bild av hans skapande: en lång rad kammarmusikverk från 
1970-talet fram till uruppförandet av Trio för violin, horn och piano, 
stora orkesterverk som Turnings och Canto del vagabondo samt 
Symfoni nr 1 och nr 3, flera av solokonserterna samt de mindre 
vokalverken.

Anders Eliasson befann sig i den massmediala hetluften. Han 
talade med journalister om musikängeln och den musikens 
ocean som han öser ur. I spotlightens sken är det som om han 
antar något av kufens roll i samma reflexartade rörelse som han 
ryggar för det plötsliga ljuset. Tacksamt exponerades han som 
en särling i det svenska musiklandskapet och på samma gång 
som oerhört angelägen. 

Verbalt drastisk, musikaliskt kompromisslös och emotionellt 
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osäkrad i en Allan Petterssons efterföljd. Ja, egentligen är det väl 
bara Pettersson som kan fungera som jämförelse i svenskt mu -
sik  liv under efterkrigstiden när det handlar om hur personen 
präglar uppfattningen av själva musiken. 

Vid det laget hade ju också Eliasson själv, sedan decennier, 
envetet givit uttryck för sitt djupa sanningskrav, och det med 
formuleringar som ställt hans person i oupplöslig förening med 
musiken. Kompromisslösheten hade inte bara varit en ledstjärna 
– det hade inte funnits några andra alternativ som han uppfattat 
det.

Inför festivalstarten publicerades också en rad porträttartik-
lar i svensk dagspress. I Aftonbladet beskrevs han som tvärstub-
ben i åkern, en som vägrar spela med i rollspelet i lilla Sverige. 
»Roller är hyckleri. För egentligen bär alla människor omkring 
på samma identitet«, sa han och gav uttryck för en uppfattning 
som han burit på i stort sett under hela sitt liv, detta med den 
gemensamma identiteten. »Egentligen är jag inte verksam, bara 
med i ett spel, som är en kärlekshandling«, hävdade han i inter-
vjun i Dagens Nyheter och fortsatte med att tala om respekten 
för Brahms och en fascination för spelmännens musik: »De 
ikläder sig musiken, är inga extravaganta uttolkare, gestaltar 
inte sig själva. Det tycker musikängeln om.« 

I det till synes svepande uttalandet ligger som vi sett egent-
ligen något mycket djupare, något som rör konsertkulturen  
i stort. Det ligger i sakens natur i konstmusikvärlden att det är 
noter som tolkas; upphovsmannen spelar sällan själv. Och Elias-
son ger där uttryck för något som han återkommit till också  
i andra sammanhang, känslan av att musiken tvingas till under-
ordning av dirigenten eller solisten, som önskar sätta sin prägel 
på den och fraserar utifrån sin uppfattning snarare än utifrån 
hur det är skrivet. Men det finns knappast något som upprör 
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honom så mycket som bristen på respekt för notbilden, vilket för 
hans del hänger samman med att han upplever sig respektera 
»musikängelns« önskan när han skrivit musiken. Om inte musi-
ken utförs som den är skriven och tänkt, är det våld på musiken 
som utövas.

Och samtidigt satt han i Sveriges Radio P2 och sa att han inte 
vill komponera. Ja, inte bara det, han hävdade att han bokstavli-
gen inte komponerar, ett påstående som säkert gav en del höjda 
ögonbryn i ett läge när en stor produktion just inventerats och 
presenterades. 

Man känner hur också intervjuaren Bengt Emil Johnson ver-
kar rycka till där i radiostudion den 15 november 1996. För det 
är med en sorts road förundran han konstaterar: »Nu sitter vi 
och talar om en kompositör som har en lång verkförteckning 
med symfonier, kantater, sånger, alla möjliga sorter … så säger 
du att komponera, det vill du verkligen inte?«

Anders Eliasson är helt enkelt noga med valörerna. Också 
ordens. Han förklarade: 

Att komponera betyder alltså att sammanställa. Att på 
förhand ha fullständigt klart för sig det här objektet som 
jag då sysslar med. Och jag vill inte alls låta någon skugga 
falla över dem som tycker att det där är tillfyllest. Men jag 
tycker inte det. Jag vill vara med där det händer. Musiken 
måste få generera sig själv. Det betyder att jag måste 
befinna mig i den, inte betrakta den som ett objekt.

Eliasson gick vidare i utläggningen och talade rentav om en 
strävan att låta varje verk vara ett eget subjekt i sig. »Att generera 
ett verk betyder att vara med i den musikaliska processen själv, 
att fullständigt utsläcka sig själv.« 
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Följdfrågan var naturlig. Resonemanget påminde ju starkt om 
konstnären som ett slags medium, en romantisk bild, medan 
själva musikskapandet ändå i något läge måste reduceras till mer 
praktiska ting som förmågan att ordna tonerna i ett partitur, ett 
stort yrkeskunnande. Så Johnson konstaterar mer än frågar att 
det Eliasson nu beskriver inte handlar om ett förakt för hant-
verket.

Nej! Det är ju ABC, självklart alltså. Men det är inte 
samma sak som husmorsgymnastik: det kan det ju lätt bli  
i dag med syntar och datorer. För då ligger det återigen 
väldigt nära till hands att det är ett slags extensiv handling 
som man sysselsätter sig med, eftersom man hela tiden 
kopplar det till yttre instrument, i vid bemärkelse instru-
ment. I stället för att man borde vara ’in-tensiv’. Ta till 
exempel ett äpples natur: det är alltså inte bara det friska 
grawensteineräpplet som du tar en härlig tugga av, utan 
det har en kolossal mängd aspekter. Du har till och med 
det åldrande äppelträdet som inte bär frukt. Du har 
äppelskrottet. Ja, alltså, hela äpplets natur. Och det når du 
inte genom att så att säga, avbilda eller sammanställa det. 
Du måste vara det. Du måste vara inom det.

Han talade, enkelt uttryckt, om att vara ett med musiken – inte 
lyssna till den och rätta till den med örat som måttstock. Det 
handlade, som alltid, om en total identifikation med musiken. Så 
som han alltid sett på saken. Och den bildspråksvärld Eliasson 
gav sig ut i är naturligtvis i det avseendet bleka avbilder av hans 
egna upplevelser – oaktat äppelmetaforens vidare religiösa tolk-
ningsmöjligheter, som en symbol för själva livet om man så vill. 

Det han upplever är, och man känner hans uppriktighet när 
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han söker orden där i radioutsändningen, ett svårförklarligt 
under:

Jag vet faktiskt inte hur musiken beter sig när den genere-
rar sig själv. Och det är absolut inte så att jag lyssnar fram 
någonting. Det sker på alla plan samtidigt. Men jag säger 
att det spelar ju ingen roll om det är två trummor och en 
lergök eller om det är en symfoniorkester. Det är olika 
slags begränsningar. Och precis som språket – det är en 
viktig sak tycker jag när man sysslar med de här sakerna: 
musiken, mitt språk, mitt alfabet – redan det begränsar ju 
mig och den sektor av musikoceanen som jag befinner mig 
i. Men det visar sig att den här begränsningen är bara till 
det yttre en begränsning. Den är oändlig. Det finns ingen 
gräns för den. Detsamma gäller för instrumentariet. Det 
har ingen betydelse om det är ett soloinstrument eller en 
stor symfoniorkester. I princip är det samma sak.

Gränslöst. En oändlig ocean. Också för en del radiolyssnare och 
tidningsläsare kändes det säkert som att en udda fågel landat 
framför dem. Med sin musikängel som sällskap. Och den där 
musikoceanen. En tonsättare som inte komponerar. I Afton-
bladet gav han samtidigt och mitt i all denna plötsliga uppmärk-
samhet uttryck för sin vantrivsel i kulturen; han berättade att 
han längtade bort, bort från svågerpolitikens Sverige, bort från 
det förytligade Sverige och ett allmänt brus: »Snart står jag inte 
ut längre. Det är som om en ond kraft valt ut just mig. Bak-
grundsbruset är något som man borde ta på allvar. Snart har du 
glömt hur du lyssnar. Änglaröster göre sig icke besvär.« 

Vårt östra grannland återkom som en hägring: »Jag längtar 
till det bysantiska Finland. Bort från den svenska nepotismen. 
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Till ett annat land – som kanske inte existerar, men där tystnad 
och öppenhet råder.« 

Tystnad rådde ju knappast kring Anders Eliasson den där 
veckan. Festivalen drog i gång på kvällen den 14 november med 
Turnings, Symfoni nr 1 och klarinettkonserten Sette passaggi un -
der ledning av Sakari Oramo och med Håkan Rosengren som 
klarinettsolist, han som också uruppfört verket några år tidigare. 
En festivalöppning som i kronologisk ordning speglade vägen 
från kraschande brottytor till kontrapunktisk och melodisk för-
fining, något som flera recensenter noterar. 

Men värderingarna av Eliassons musik gick isär, en stötesten 
var frågan om hur »originell« han egentligen kunde sägas vara. 
Kategoriseringen »outsider« hade då och då förts fram, vilket 
en del tog fasta på och andra helt enkelt retade sig på. Svenska 
Dagbladets Erik Wallrup talade om »reklamspråkets lockelser« 
och fortsatte: »… han löper sitt eget lopp och får därför ett 
annorlunda perspektiv, men han befinner sig inom den gemen-
samma terrängen.« Wallrup ansåg att Eliasson och generations-
kamrater som Daniel Börtz och Sven-David Sandström ändå 
och på olika sätt alla kunde sägas ha anslutit sig till traditionen, 
liksom att deras musik uppvisade likheter: »Modernistisk ex  pres-
sivitet som slår över i romantik hittar man fler exempel på under 
80-talet än Eliassons första symfoni (1986). Tendensen till neo-
klassicism i klarinettkonserten från 1992 har en rad svenska 
paralleller, men Eliasson blir bara elegant, aldrig kåserande.« 

I Expressen skrev Eva Welander (Eva Clementi), apropå de 
båda kammarkonserterna: »Det påstås ibland att Eliasson skulle 
vara frikopplad från sin tid, en outsider.« Också Welander såg i 
första hand tidstypiska inslag i hans musik, och hon fortsatte: 
»… att Eliassons musik skulle vara så omisskänligt personlig vet 
jag inte om jag kan hålla med om.«
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Det är slående hur olika intrycken av Eliassons musik var 
under festivalen. För redan dagen efter Wallrups beskrivning 
av Eliassons likheter med sina generationskamrater, gav Carl-
Gunnar Åhlén en diametralt motsatt bild i samma tidning. Efter 
den första kammarmusikkonserten hävdade Åhlén att Eliasson 
inte är särskilt typisk för sin generation, »kanske inte ens tids-
typisk«. Han fortsatte: 

Märkligt opåverkad av tidens sammelsurier lyckas han 
bevara både sin integritet och sin närvaro hos lyssnaren. 
Och till skillnad från många andra tonsättare lämnar han 
inte bara tillbaka det han lånat ur musikhistoriens skafferi 
utan alltid med ränta på flera hundra procent.
 

Åhlén beskrev inspirerat det nya verket Trio för horn, violin och 
piano, som uruppfördes av Sören Hermansson – för vilken Elias-
son tidigare skrivit hornkonserten Farfalle e ferro – tillsammans 
med violinisten Nils-Erik Sparf och pianisten Arne Torger: 

Endast besättningstypen och speltiden erinrar om Brahms, 
och formtypen om det klassiska arvet. Däremot skvallrar 
tillägget inquieto – oroligt – efter Allegrot om nutid, men 
inte som ett yttre våld utan som en oro i själen. I Largot 
växlar inte bara tempot utan också scenen: skuggorna blir 
längre, det kvällas och känns ödsligt, och därpå en ny dag, 
Presto, vid en övergång som har Beethoven till fadder, och 
som smattrar och kvillrar av livslust, men inte enbart. 
Ibland tystnar ett instrument, ibland två, som i codan, där 
violinen ensam mediterar efter reminiscenser ur de båda 
första satserna.
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Men inunder denna horntrios klassiska formschema spjärnar 
framför allt en musik som i sin intensiva rörlighet – rentav en 
sorts lustfylld stress – låter det lilla trioformatet spricka upp mot 
orkestrala dimensioner. Det är tre jämspelta parter förenade av 
samma höga energinivå, nervigt drillande och med ständiga mo -
dala tyngdpunktsförflyttningar. Den glesnande och utsträckta 
Largo-satsen i den lugnt resonerande centrala scenen utgör en 
kontrast före den rakare och motoriska presto-delen, men den 
orkestrala dimensionen kvarstår hela tiden hos trion genom det 
halvtimmeslånga verket. Det är oerhört förtätad musik i kon-
stant fall framåt, med musikerna som en löparklunga på ett evigt 
upplopp. Horntrion är fullt i klass med andra helgjutna och ut -
trycksbågnande kammarmusikverk från decenniet, som Fogliame 
och Quartetto d’archi från 1990-talets inledning.

I Dagens Nyheter befann sig Thomas Anderberg närmare 
Åhléns inställning till Eliasson, när han efter öppningskonser-
ten bland annat fäste sig särskilt vid klarinettkonserten, med 
»passager som måste räknas till något av det vackraste som kom-
 ponerats i Sverige under senare decennier«. Anderberg talade 
om musik som saknar postmodernistiska ironier, och att sådant 
»klarar bara en konstnär vars intuition inte fläckas av spekula-
tion.«

Det är som om man i det yttre registrerat ungefär samma 
drag, men dragit skilda slutsatser. Man kan tycka att det är ord-
valen snarare än innebörden som skiljer. Med ord som »out-
sider« ges en anda av rabulist i något slags positiv mening, och 
dessutom bilden av någon som varit missförstådd. Begreppet 
outsider lägger framför allt tyngdpunkten på person, men sna-
rare än den sortens personrelaterade utanförskap har Eliassons 
musik handlat om självständighet.

Eliasson personifierar på sätt och vis urtypen för en roman-
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tiserad bild av konstnären. Artiklarna och intervjuerna inför 
festivalen tog gärna fasta på den sidan, den personliga, och den 
auran dröjde sig på gott och ont kvar i tankarna när musiken 
började ljuda. Men Eliassons konstnärliga självständighet ligger 
på en subtil nivå i tonspråket och musikberättandet. Hans musik 
har otvivelaktigt ett eget tilltal. Men om man väljer att stanna 
inför det yttre stilskalet är musiken inte djärv; den manifesterar 
inte sin originalitet med effekter.

Kjell-Åke Hamrén var inne på sådana tankegångar när han  
i en artikel (Highlights nr 1, 1996) skisserade den mylla ur vil-
ken Eliasson trätt fram.

Många har sagt att Eliasson har ett eget tonspråk, och att 
han står vid sidan av trender och mallar. Detta kan mycket 
väl vara sant, men jag skulle inte betona det så starkt. 
Snarare än att sakna föregångare är Eliassons musik rotad  
i den stora klassiskt-romantiska traditionen, särskilt om  
vi ser till hans verklista som helhet. Men hans idiom är 
personligt och »modernt«.

En av kammarmusikkonserterna dominerades av musik för röst, 
med verken Då sade man … och nu, Vier Lieder, Den gröna rosen, 
Soliloquy of the Solipsist och Längs radien samt Serenad i gömstället 
för ensemble och recitatör. I samband med den frågade sig Erik 
Wallrup i Svenska Dagbladet vad som är Eliassons mest person-
liga drag i musiken. Hans eget förslag var »det lyriska och lind-
rande«, men fortsatte med att tala om att det hela ändå är en 
»skendiskussion«, att Eliasson »har inget personligt ton läge, 
däremot besitter han den högst ovanliga förmågan att avlyssna 
det material han använder, och då höra vilka medel som behövs 
för att få det att sjunga på gränsen.« 
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Inför samma kammarkonsert med vokalverk gick Dagens 
Nyheters Martin Nyström så långt som att tala om »nyckel-
verk« i denna den minst kända sidan av Eliassons skapande: 
vitt skilda verk »där man kommer tonsättaren mycket nära«. 
Nyström fortsätter:

Dessa enstaka men starkt talande vokalverk accentuerar 
också något som ofta försummas när man försöker 
bestämma Eliassons position. Nämligen att hans stilistiska 
»tidlöshet« och »integritet«, som grundlades ungefär  
i mitten av 70-talet, har starkt släktskap med en del av 
samma tids svårbestämbara poetiska strömningar. Men det 
låg i tiden att markera ett avstånd mot en bullrigt ideologi-
serande omgivning för att skärpa lyssnandet mot konsten 
själv. Och att, som ett uttryck för ett individuellt val, 
överräcka sig åt traditionen.

Både Wallrup och Nyström skriver om hur Eliasson »avlyssnat« 
texter, men deras slutsatser om verkens kvaliteter gick isär. 
Wallrup såg problem i hur texterna gestaltats. Han såg en fel-
läsning i Vier Lieder, eftersom Goethes »olympiska upphöjdhet« 
i raderna »Über allen Gipfeln / Ist Ruh« satts till nervöst dar-
rande pianoackord. Wallrup menade också att Tranströmer-
raderna i Längs radien – »här är världens tak / tystnaden« – inte 
lästs samman utan bara gestaltats med en sopranstämma som 
når takhöjd, samt att diktens känsliga landskap förvandlats till 
något väsensfrämmande hallucinatoriskt i musiken. »Antingen 
har jag totalt missuppfattat Tranströmer i femton år eller så har 
Eliasson utfört en enorm transformation.«

Man skulle kunna tro att det handlat om olika konserter med 
olika innehåll när Per-Anders Hellqvist i sin rapport i Göte-



Stockholms konserthus tonsättarfestival 1996 ägnades 
Anders Eliasson. Något decennium senare skulle nog 
programhäftets omslag inte ha ansetts gå an.
Fotot på omslaget: Mats Lundqvist. 
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borgs-Posten om samma tillfälle skrev att publiken grät i salen, 
att tonsättaren gråtande omfamnade sopranen Lena Hoel och 
pianisten Bengt-Åke Lundin »… och det var åter mycket käns-
lostarkt utan sentimentalitet«. 

Mot slutet av festivalen övergick det enskilda recenserandet 
till festivalsummeringar. »Är Eliasson ett geni?« frågade sig 
Mikael Strömberg i Aftonbladet och eldade på den mer roman-
tiserade konstnärsbilden. »Ja, kanske. Genier blir ju ofta ensamma 
med få utvalda vänner som förstår dem. En ensam människa 
med papper och penna och partiturglasögon i förkrossande me -
di  tation.« Strömberg gjorde också en referens till Lars Norén, 
vars diktning Eliasson använt i Serenad i gömstället: 

Om Noréns ämne är den psykosociala relationen, är 
Eliassons ämne det psykoakustiska rummet. Allt han 
komponerat är i princip en spegling av en akustisk teater 
med varierande rollbesättning. En projicerad scen för 
tyngdlösa gestalter, eteriska oljor och hotfulla demoner.

Expressens Camilla Lundberg beskrev hans musik som natur-
material:

För det är ett musikskapande som verkligen bottnar –  
i den intuitiva traditionsgemenskap som Anders Eliasson 
själv talar om som »det stora musikhavet«. Därför denna 
märkliga, odefinierbara hemkänsla i en musik som aldrig 
lånar eller härmar, utan bara liksom … fortsätter. Därför 
också intrycket av musicerande i utförandet, så fritt från 
den spastiska anspänning som ofta plågar »nutida musik«-
genren.
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I liknande termer sammanfattade Thomas Anderberg i Dagens 
Nyheter sina intryck, och menade att festivalen bland annat 
visat Eliassons vandring mot ett alltmer sångbart idiom: 

Anders Eliassons musik håller måttet och har tillräcklig 
bredd för att inte mätta för snabbt. Inte minst beror detta 
på att hans skapande genomgått en utveckling som bör 
förstås utifrån den problematisering av avantgardet som 
lett till en fastare knytning till traditionen. Intensiteten 
och det kontrollerade men ändå påtagliga känsloflödet 
dröjer kvar men tar sig inte längre riktigt så våldsamma 
uttryck. Samtidigt har det lyriska fått större utrymme utan 
att man för den skull kan tala om sötma. Skönheten har 
inte pressats in i denna tonvärld, den har långsamt växt 
fram och lagt under sig allt större ytor.

Man kan, trots skiljaktigheter, säga att journalistkåren var mer 
bekväm med Anders Eliasson och festivalsituationen än vad 
Eliasson själv var. Men man hade svårigheter med fokuseringen 
och det blev ingen entydig bild som förmedlades. I någon me -
ning är just det också träffande när det gäller hans person. Ur 
citatvänliga kommentarer utkristalliserar sig enslighetens allvar 
sida vid sida med det gamängartade. Han betraktas som egen-
sinnig i mediebruset, rak och direkt, uppriktig och underhål-
lande i sin avighet, samtidigt som han ideligen tycks vrida sig ur 
greppen och kategoriseringar. 

»Man skrattar gärna i hans sällskap, ty bara en djupt allvarlig 
människa ser det komiska i tillvaron«, skrev Carl-Gunnar Åhlén 
i Svenska Dagbladet och sammanfattade på så vis elegant de två 
tydliga motsatserna i en. Rubriken i Aftonbladets porträttinter-
vju inför festivalstarten utgjordes av en karaktäristisk Eliasson-
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punchline, apropå ekonomiska realiteter och slitet för brödfödan 
med ständiga musikleveranser: »Man vill ju för fan inte bli re -
ducerad till Bullens pilsnerkorv.«

Och till allt detta festivalens profilbild, som visade en blos-
sande Eliasson. Inget konstigt egentligen, det är svårt att fånga 
honom utan en cigarett i handen. Närbilden där han kisar med 
ögonen och suger på cigaretten gick igen på affischer och 
annonser. Också på den tiden kunde sådant väcka anstöt. Vilket 
det gjorde. Skulle verkligen landstingsfinansierade Stockholms 
Konserthusstiftelse marknadsföra en festival på det sättet? 

I Dagens Nyheters intervju skrev Marcus Boldemann: 

På den officiella festivalbilden ser den rökande Anders 
Eliasson ut som en hårding i en amerikansk gangsterfilm 
efter det tredje glaset bourbon utan is. Men mot mig 
kommer en tonsättare som mellan varven talar om musik-
ängeln. Anders Eliasson tittar på en med poetiskt roman-
tiska ögon, men han kan också skratta rått. Man förstår 
snabbt att han är en mycket sensibel människa.

Det var som sagt en del olika bilder man hade att sammanjämka. 
Det spelade liksom ingen roll att den musikaliska konsekvensen 
i hans utveckling var möjlig att peka ut och säkerställa med 
någorlunda övertygande argument och ett rikt musikaliskt facit, 
för Eliasson är både en spegling av sitt skapande och en mycket 
självkritisk betraktare. 

Musiken strömmar fram med en obönhörlig kraft och säker-
het, medan Anders Eliasson själv verkar betrakta det hela med 
en säregen blandning av total identifikation och underdånig 
distans i förhållande till musiken. 

I Svenska Dagbladet gav han en belysande, suggestiv bild av 
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vad han egentligen tänker sig med det återkommande talet om 
att alla människor delar samma identitet. 

Vi människor är som kärl med lite olika form, alla fyllda 
med rent klart vatten: det är jagmedvetandet, som Gud har 
slagit i våra kärl. Under livet droppas våra erfarenheter i 
detta vatten, där de ligger som osmälta tabletter vilka kan 
tas upp och förevisas för att få acceptans. Men den enda 
acceptans som finns är det rena vattnets: målet är att rena 
det, för vi är alla samma andliga varelser.

Men orenheter ligger gärna kvar i människokärlen, och kan ge 
en besk smak. Hans far ringde plötsligt en septemberdag ett 
par månader före festivalen. Ett samtal över ett oändligt av -
stånd, trots att det bara handlade om Borlänge–Stockholm. 
Festivalen utgjorde ett kalejdoskop över 25 års skapande, men  
i och med det samtalet frammanades även känslan av ett annat 
liv. 

Hans far hade oväntat lyft luren och ringt – inte direkt till 
sonen, utan till P2 och programmet Önskekonserten (den 14 
september 1996). Möjligen mallig över den nu närmast geni-
förklarade sonen. Passande glömsk över avståndet. Det mänsk-
liga vill säga. 

Fysisk misshandel var legio. Det drabbade min syster 
ännu mer. I dag skulle han ha hamnat i fängelse för vad 
han gjorde mot oss. Jag minns en gång när min syster hade 
börjat i tredje klass i skolan. Jag var sju år. Vi sov intill 
varandra i den enda sängkammaren. Min mamma och 
pappa sov i köket. Den natten hade hon stark ångest. Hon 
skrek att hon höll på att dö. Jag dör! Då kom grisen in, 
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min pappa, och pryglade henne med livrem. Fan! Hon 
hade ju grav ångest. Jag kan fortfarande känna hans bruna 
ögon, bruna stickande ögon.

Önskekonsertens gäst den dagen var nämligen Anders Eliasson, 
nu väntande i luren i hemmet för att snart tala med den lyssnare 
som listade ut gästens namn. »En tonsättare född i södra Da -
larna«, vägleder programledaren Christian Ljunggren, och man 
spelar ett avsnitt ur Canto del vagabondo.

– Jag tror att vi har en lyssnare med oss som gissat rätt.
– Va? 
Lyssnarrösten i radion. De stickande ögonen i radion. 
– Vem är det jag talar med?
– Birger Eliasson. 
Anders Eliasson hade inte behövt den information. Han hade 

känt igen rösten omedelbart och kastat på luren.
– Jaha, och du gissade vem det här kunde vara?, undrar pro-

gramledaren, ovetandes om vad som just hänt.
– Det var min son, Anders.
Överraskat skratt från studion. Vad ingen vet just då är att 

Anders Eliasson berättat för sin syster att han skulle vara gästen 
i Önskekonserten, och att hon i sin tur nämnt det för Birger 
Eliasson som valde att ringa.

– Det var inte så svårt, konstaterar mer än frågar program-
ledaren och fortsätter:

– Anders, du finns med här också. Hallå?
– Hallå ja, svarar Birger Eliasson. 
Förvirring.
– Finns Anders med? Hallå ja. Anders Eliasson? Finns du 

med? Då ska vi se här, vi hade Anders med alldeles nyss i alla fall.
– Jaså? Han kanske gick toa!, säger Birger Eliasson. Det bör-
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jar verka både pinsamt och stressat från studion. Man försöker 
vinna tid.

– Vi kanske får ringa upp Anders igen, för att se om han kan-
ske har kopplats bort här på något sätt. Visade Anders tidiga an -
lag för musikutövning eller hur kom det här musiska in i hans liv?

– Va?
– Hur kom musiken in i Anders liv?
– Ja, det var rätt tidigt. Han börja studera på musikhögskolan 

där. 
– Jaha, som liten pojk då?
– Han spela trumpet en gång i tiden. Jättebra var han på 

trumpet.
Småpratet pågår medan man försöker få tag i Anders Eliasson 

gång på gång, naturligtvis utan att ha en aning om vad som 
utspelat sig. Efter flera försök hänvisar man till att ett »tekniskt 
misstag« tydligen gjort att man förlorat kontakten med tonsät-
taren.

Hemma i Gamla stan satt Anders Eliasson. Plågad och för-
bannad.

Ännu tre decennier efter »flykten« till Stockholm behövde 
han bara höra rösten för att allsköns ångest skulle välla upp. Där 
var han, snart i centrum av Musiksverige även om tonsättar-
karriären parades med en offentlighetens Eliasson som verkade 
sky fixering. Fjärilen som vägrade att låta sig nålas fast. Men en 
nål var fortfarande obeveklig. Hans fars samtal borrade sig in  
i köttet, bara genom röstens igenkänning och associationer, oav-
sett samtalets tomt ekande trevlighetsinnehåll. 

Måhända är det också något av denna ordlösa smärtingrediens 
som fungerat som en kreativ drivkraft i Eliassons arbete – det 
paradoxala bränslet för skapandets ständiga rörelse och själv-
terapeutiska strävan. 



Också det är förstås en romantisk läsning av det konstnärliga 
skapandet. Det ångestridna. Men det konstnärliga sanningskra-
vet hos Eliasson inbegriper med nödvändighet självrannsakan. 
Och att »utsläcka sig själv« i relationen till musiken – som han 
själv beskriver det – betyder inte att musiken lämnas opåverkad 
av sin upphovsman. Hans temperament och erfarenheter präglar 
skapandet. Som en ännu osmält tablett. En orenhet i vattnet. 

artiklar och recensioner 
i samband med tonsättar
festivalen 1996: 

Dagens Nyheter (13/11, 17/11, 19/11, 
21/11 och 24/11), Svenska Dagbladet 
(14/11, 16/11, 17/11, 19/11, 20/11, 
21/11, 22/11 och 24/11), Aftonbladet 
(15/11 och 22/11), Expressen (19/11 
och 21/11), Göteborgs-Posten (30/11).

inspelningar:

Trio för horn, violin och piano med Sören 
Hermansson, Nils-Erik Sparf och 
Arne Torger – som uruppförde verket 
under festivalen – är inspelad på 
Hermanssons Corno con forza, som 
innehåller flera nutida verk för horn 
av svenska tonsättare (Phono Suecia 
PSCD 113).



189

Anarken och exilen

 Efter komponerandet av det väldiga oratoriet Dante 
   Anarca hade luften gått ur honom fullständigt. Han 
   hade haft siktet inställt på verket ända sedan början av 

1990-talet, men på ett alltmer skriande sätt varit oförmögen att 
få det färdigt. Han låg långt efter sitt tidsschema, när en dead-
line slutligen närmade sig. En slutspurt av forcerat kompone-
rande hade gjort honom totalt utmattad. Tidvis satt han och 
skrev i femton timmar i sträck, mot slutet praktiskt taget dygnet 
runt. Det påminde om den upplevelse han hade med första sym-
fonin ett drygt decennium tidigare, ett arbete som pågick i flera 
år bara för att avslutas med en brant stigning och en intensiv 
kamp mot klockan. 

Men med en lika enorm som självförbrännande kraftansam-
ling levererade han det tjocka partituret i tid. Dante Anarca var 
en sambeställning av Sveriges Radio och Rikskonserter och den 
80 minuter långa musiken består av prolog och sju satser. Ett 
väldigt partitur. 

Därpå vidtog förberedelser för uruppförandet, kantade av ytt re 
svårigheter och sjukskrivningar. Både tenoren Göran Eliasson 
och dirigenten Manfred Honeck hade kallats in i sista stund och 
på ett djupt imponerande sätt räddat konserten och uruppföran-
det den där fredagskvällen före jul den 18 december 1998. Med-
verkade gjorde även sopranen Lena Hoel, alten Anna Larsson, 
barytonen Johan Edholm, Radiokören, Eric Ericsons Kammar-
kör och Sveriges Radios Symfoniorkester. 
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Och sedan: total tomhet. Ovanpå den en alltmer akut känsla 
av uppgivenhet inför det som han länge hade upplevt som ett 
starkt förytligat samhälle och kulturliv. Liksom en mer krass 
ingrediens: skatteskulder.

Sammantaget ledde det honom till valet att lämna landet. I ett 
uttalande sa han att man i Sverige hade ersatt Goethe med Kalle 
Anka och Beethoven med Musse Pigg. Ja, humorn och slagfär-
digheten sken också då fram men kunde på intet sätt dölja hans 
uppriktiga förtvivlan. År 1999 hyrde han ut sin tvåa i Gamla 
Stan på tre år, och tog sig till en liten lägenhet i München. Det 
var inte en minutiöst utvald tillflyktsort, och han hade inget 
kontaktnät där att tala om. Han ville bara bort.

 
Det var plötsligt som att han befann sig i ett oändligt vakuum i 
Sverige. Inte heller ett mästerverk, en skimrande juvel i svensk 
musik, gjorde någon skillnad; det klingade och dog bort, utan 
ekon. Och det är fullt tänkbart att kontakten och identifieringen 
med Giacomo Oreglias apokalyptiska text förstärkt behoven att 
i någon mening börja om. Man kan göra många uttolkningar av 
läget, för det finns inte något enkelt sätt att närma sig Dante 
Anarca, med dess brännande musik och referensrika text. Men 
en möjlighet är att helt enkelt börja med Eliassons egen horisont 
– med just identifikationen. 

Jag fick Giacomo Oreglias text i korrektur, innan boken 
var utgiven. Jag höll på att få en chock när jag läste om 
Gioacchino da Fiore. Det han beskrev hade ju jag själv 
tänkt, det här om de tre tidsåldrarna, och just på det sättet. 
Men jag kände inte ens till honom. Jag ropade på min 
dåvarande sambo Eva för att visa henne, och hon kände 
också igen det. Fan, det är ju det här jag stått och pratat 
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om tänkte jag. Plötsligt var det fullständigt givet: det var 
utan vidare spisning det som gjorde att jag skrev Dante 
Anarca. Det var väldigt märkligt.
 

Han blev djupt berörd av texten, andligen såväl som intellektu-
ellt. Och det var inte bara ord på papper han komponerade till, 
för det handlade även mer bokstavligt om ett slags musikaliskt 
iscensättande av författarens röst; Giacomo Oreglia hade på be -
gäran läst in texten åt Eliasson, så att uttal, betoningar och 
minsta valör kunde inlemmas i musiken. Ändå var Eliasson osäker 
på om han skulle orka skriva verket. Han har sagt att styrkan kom 
ur känslan att han för en gångs skull inte upplevde sig som ensam.

Den 543-radiga diktens fullständiga titel är Dante Anarken och 
hans sex lärjungar, och den beskriver en apokalyps, en nära före-
stående och omstörtande förändring för mänskligheten. Dikten 
följer detta via den senmedeltida Dante Alighieri och hans idé-
mässiga »lärjungar«, varav en är denne Gioacchino da Fiore. 
Språket är präglat av en sorts mässande högtidlighet, men sam-
tidsreferenser spricker fram som språkliga anakronismer i det 
sirligt ålderdomliga. Oreglia rör sig fritt över historien, med vår 
tid, betraktad som den yttersta, som utsiktspunkt. Man lägger 
märke till detta perspektiv i första delens rader om »det kaos 
som råder i denna värld på drift«, med »den illagrinande vapen-
handeln« och det »infernaliska nätverket av partimaffior«. Det 
är inte det historiskt fintecknade och upphöjda Italien som 
Oreglia blickar ut över då, utan en modern tids blinda och döva 
bärsärkagång.

»Anarken« ska inte tolkas utifrån Ernst Jüngers anarken-
begrepp, utan i enlighet med ordets etymologi: an-archos – utan 
ledare. Giacomo Oreglia betonar det särskilt. I den meningen 
talar han om Dante som en vishetens modige fritänkare. Jüngers 
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anark, däremot, är upphöjt egocentrisk och – till skillnad från 
exempelvis den i sin tur begreppsligt besläktade och även i 
modern tids politik mer bekante anarkisten – inte motståndare 
till samhället utan mer bokstavligt bortkopplad från samhället 
och världen. Anarken står över samhället i Jüngers nietzsche-
anskt färgade modell, men så är det inte tänkt med Oreglias 
Dante-anark. 

De sex lärjungar med vilka Oreglia målar upp sin dramatiska 
fresk är i själva verket fem, med Dante själv som den sjätte. De 
övriga är Vergilius, Jungfru Maria, Gioacchino da Fiore – som 
Eliasson först identifierade sig med – samt Franciskus av Assisi 
och Siger av Brabant. Här öser Oregliga ur sin djupa kunskap 
om senmedeltidens och den tidiga renässansens Italien. 

Giacomo Oreglia (1924–2007) var en författare och översät-
tare som kommit till Sverige redan 1949 och var verksam som 
docent vid Italienska kulturinstitutet i Stockholm. Men vad som 
fick honom att lyfta luren och ringa upp Anders Eliasson kan 
man bara spekulera om. Han måste själv ha känt en affinitet med 
Eliassons musik. Oreglia bad att få skicka manuset, gjorde sedan 
en inläsning av den italienska texten, och Eliasson satte i gång. 
»Jag skrev lite först, sen blev jag försenad. Djävulen själv kan ha 
kommit emellan. Så merparten gick på väldigt kort tid. I stort 
sett skrev jag Dante Anarca på två månader.« Det är en häpnads-
väckande uppgift med tanke på verkets omfattning och mång-
bottnade innehåll.

Så vad säger Oreglias text om denne Gioacchino da Fiore, 
»den kalabresiske abboten« som för Eliasson blev som en uppen-
barelse? Oreglia beskriver honom som en »apokalypsens sol«, 
som »med glödande djärvhet trängde in i förståelsen av skrif-
terna«, han som »tolkat, dechiffrerat, besvurit och demaskerat 
vårt provisorium«. 
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Gioacchino da Fiore talar om tre tidsåldrar. Först genomgick 
mänskligheten den långa förkristna perioden Faderns rike, se -
dan kristenheten med Sonens rike i och med Jesu födelse och 
slut ligen ett Andens rike som ska följa på denna, tidsåldern efter 
Kristi gemenskap. Oreglias text innehåller inte den bakgrunds-
beskrivningen, men ledde Eliasson till vidare läsning av Gioac-
chino da Fiore och till en känsla av samhörighet. 

Talet tre och treenigheten hade inte bara sedan decennier 
präglat Anders Eliassons egna tankar kring tillvarons beskaf-
fenhet enligt liknande modell, utan också hans syn på kompo-
nerandet och musikens väsen. Tillvaron och musiken är noga 
räknat speglingar av varandra, som Eliasson ser det (se framför 
allt kapitlet »Förnimmelsen av något subtilt« i denna bok). Mu -
si  ken är lika basal som vattnet – en annan treenighet med sina 
två väteatomer och en syreatom. Och medan den västerländska 
musikteorin beskriver olika tonarter i en så kallad kvint  cirkel, 
ritar Eliasson upp triangelformationer i långa spiraler, där ton-
grupperna i hans modus och deras transponeringar på ett illus-
trativt och bildligt sätt passas in. 

Så när Eliasson läste om Gioacchino da Fiore och såg hur 
hans egna vidareföringar av talet tre, som snart innefattat 
 be  skrivningen av en hel värld också långt bortom musikens 
mind re beståndsdelar – ja, ända bort till tanken på just tre tids-
åld  rar – var det som om han hittat en själsfrände i 1100-talets 
Italien. 

Om Carl von Linnés Lappländsk resa blev en stum stämnings-
skapare i bakgrunden vid komponerandet av Canto del vagabondo 
ett par decennier tidigare, utgjorde Dante Anarca och Giacomo 
Oreglias text en än mer direkt identifikation för Eliasson – 
starkare än den metaforiska bilden i fallet med Linné. Man bör 
höra Dante Anarca med texten och eventuellt Ingemar Broströms 
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svenska översättning till hands eller i närminnet; musiken ligger 
så intensivt nära orden. 

I en furiös upptakt stormar vi in i Dante Anarca – det är med 
något som liknar en störtlandning som den ilsket stampande 
musiken skjuter rakt in i prologen, berättad med en känsla av 
stress och desperation inför den inkvisitor som ger en andlig 
man uppgiften att finna Dantes sanna mästare: »först och främst 
kyrkofäderna den helige Bernhard, den helige Thomas och den 
heliga Bonaventura och …«. Inkvisitorn blir avbruten med be -
skedet att Dantes sanna mästare är sex till antalet och att de 
andliga tolkningar som den påvliga staten (»kurian«) ägnar sig 
åt »är och förblir damm och aska«.

Kören markerar så den första satsen som karakteriserar Dante: 

Du är världsalltets anark, ty du har pejlat, lodat, sugit och 
smakat på, delat itu och åter hopfogat, med ord av logik 
och magi, genom ditt Verbum, som är sökandets innersta 
väsen, så att ditt vara, är intryckt i det Vara som blir till.

Om man erinrar sig Eliassons sökande och strävan efter ett hop-
fogande – »speglingen har blivit en helhet, det är inte fråga om 
skärvor längre«, som han sa apropå hur hans komponerande 
blev mer avspänt flödande i början av 1980-talet – kan man 
mycket väl tänka sig att han såg paralleller till vedermödorna vid 
notpapperen där vid skrivbordet i Gamla stan. 

Det är med ett barytonsolo till hårda slagverk (hela orkestern 
är egentligen perkussiv) som perspektivet sedan växlar till en 
betraktelse över vår egen moderna tid som höljd i rutten rökelse: 

… bortom en horisont som märkts av cementens och 
ockrets smog tecknar sig skärselden, bortom dån och brak 
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och fladdrande masker, bortom monstruösa floder av 
rykande ruiner och gyllene sophögar.
 

En skir körsats bryter in och beskriver i änglalikt stämningsläge 
en ny framtid där barn leker, »slutet på vårt provisorium«, där 
»symboler och emblem har hissats ner och härskandets arro-
ganta fälttecken nedtrampats av vita hästar som nu sjunger som 
mänskliga varelser«. Barytonen sjunger stillsamt och ömsint om 
denna början till det eviga paradiset. Den tredje tidsåldern om 
man så vill.

Den andra satsen inleds med att rikta sig till Dante i en prun-
kande musik med kråmande träblåsare. »Dante, mästare och 
bror«, du som är »den sjätte mästaren, din egen mästare«, 
sjunger barytonen mot den mjukt inramande kören och orkes-
tern. Än mer försiktigt är det när sopranen träder in och be -
sjunger vishetens, poesins och förnuftets seger, liksom i en famn 
av smekande stråkar. Lugnet bryts av barytonens meddelande 
om en svallvåg från Brindisium (staden Brindisi i dagens Ita-
lien) där vi hör Dantes vädjan: debellare superbos – ungefär 
»be kämpa överheten«. Eliasson låter kören upprepa och repe-
titivt mässa orden i tungt rytmisk musik. Det är en ihållande 
dramatisk höjdpunkt i första delen av Dante Anarca. När det 
ödesmättade och nästan militäriska avsnittet tonar ut, hör vi en 
duett mellan sopran och baryton, som hälsar den andlige fadern 
Dante.

Med den tredje satsen, »La candida rosa« – Den vita rosen – 
infinner sig en helt annorlunda stämning. Det är ett adagio med 
lugnt pulserande, ofta ömsint stråksjungande musik där ett stort 
tenorsolo varvas med körinsatser. Det är en Maria-sats, ägnad 
Jungfru Maria, andens drottning: »Maria, allt förstår du, efter-
som du är livgiverskan.« Namnet ljuder i svällande kör, likt en 
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väldig åkallan. Här besjungs även Dantes musa Beatrice. Och 
första delen av Dante Anarca avslutas med en förtröstansfull 
musik.

Spröda stråkar mot harpa öppnar den andra delen. Det är ljus 
omkring altsolistens berättelse om Gioacchino da Fiore, »den 
underbare uttolkaren, han som med glödande djärvhet trängde 
in i förståelsen av skrifterna«. Det är en enkel och försiktigt lagd 
inramning, med drömsk och idyllisk stämning. 

Och när altsolot når fram till orden »Du är apokalypsens sol« 
sker det suggestivt och naket med endast kontrabasarnas djupa 
stråkklang liggande inunder; det är andlösa sekunder i det väl-
diga verket. 

Mer rörligt men ändå i en anda av fortsatt förtröstan ansluter 
övriga solister och beskriver hur de ser honom klättra uppför 
Silas stup och uppnå vishet. (Det var på Silasberget, i Kalabrien 
i Syditalien, som Gioacchino da Fiore grundade klostret San 
Giovanni in Fiore.) 

En kortare instrumental del, där expressiviteten stegras ge -
nom framför allt en glödande intensiv stråksats, slutar i minnet 
av inledningens tunnhudade musik till altens upprepade fras 
»veni creator spiritus« – Kom, Skaparande.

Den femte satsen handlar om Francesco – Franciskus av 
Assisi – och är snabbare musik som är mer bleck- och slagverks-
präglad. Utan att något kaos råder stegras dramatiken här, åter-
igen med nästan marschartade stämningar. Sopranen spinner 
sitt solo kring Francesco, denne nomad »som aldrig kallade sin 
luffarorden för orden«. Och kören ropar till Dante, »anarken-
monarken« som äger allt därför att han ingenting äger, som kan 
»bekämpa fursten-tyrannen«. Texten talar om hur män och 
kvinnor beväpnade med vishet samlas. Den anger historiska re -
ferenser till anarkistiska uppror i Paris (1871), Kronstadt (1921), 



Partituret till Dante Anarca i Anders Eliassons handskrift.  
Ur tredje satsen, La candida rosa (Den vita rosen) – en symbol 
för kvinnan och främst jungfru Maria: »Madre di un figlio, vero 
dio e vero uomo, come tu eri e sei vera donna« (Moder till en son, 
sann Gud och sann människa, som du var och är sann kvinna). 
Foto: Tony Lundman



198

Ukraina (1918–21) och Katalonien (1936–38). Också musiken 
samlar sig till en sorts strid och når brännande höjd i en förbe-
redelse inför nästa, betydligt hårdare och bitvis tumult artade 
sats. Det frammanas en stark känsla av att Dante Anarca nu går 
in i ett avgörande skede.

Den sjätte satsen har titeln »La luce eterna di Sigieri« – Sigers 
eviga ljus. Hetsigt, i högt tempo och stark dynamik med ljud 
från smidesstäd och ilsket ringande rörklockor, tränger sig kören 
genom orkestersatsen med sin sång om Sigers eviga ljus. Siger av 
Brabant var lärare vid Sorbonne i Paris på 1200-talet och blev av 
kurian i Rom betraktad som kättare och sedermera lönnmördad. 
Mordet omnämndes också av Dante, som dessutom provoce-
rande placerade honom i »solens himmel«. 

Efter de insprängda, inåtvända och sorgtyngda solona för 
baryton och alt, bygger Eliasson upp en hastigt uppblossande 
klimax för kören och orkestern just vid textens tal om lönnmör-
dardolken. Sopran, baryton och sedan även tenor och alt beskriver 
Sigers övergång i evighet, »döden en gryning«. Kören sjunger 
avstannande, mäktigt och deklamatoriskt, om modet att vara 
sann mot sig själv, »ty där människan verkligen är sig själv och 
ända till sitt innersta, bara där kan människan spränga sina grän-
ser«. Ömsinthet i uttunnad musik omsluter orden »Vita militia 
est« – livet är en strid. De känsliga valörerna har stor verkan.

Och när barytonen i den avslutande sjunde satsen till sjung-
ande stråkar målar upp Dante som befriaren och avslöjaren, 
»den nya tidsålderns fanbärare«, sker det i ett slags resignerat 
tonläge. Finstilt. I samma anda sjunger kören vädjande om Dante 
och hans mästare: »bli vittne till vår jäsande oro«. Med en ljus-
strålande kör och orkester kungörs att »det är du som är vår 
framtids klappande hjärta«.

Giacomo Oreglias vision sammanföll med Anders Eliassons 
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egen upplevelse av mödosamt sökande inåt medan han bara upp-
levde charader, girighet och yta omkring sig. Han ville bort. 
Känslan av att inte känna någon hemhörighet var inte ny i hans 
liv, snarare hade den varit konstant så länge han kunde minnas. 
»Ytterst handlar det om exil. Har jag någon talang så är det att 
inte passa in någonstans«, sa han i Aftonbladet i samband med 
tonsättarfestivalen två år tidigare. Han utgöt sig på liknande sätt 
i den radiointervju som gjordes av Bengt Emil Johnson och sän-
des samma novemberkväll 1996.

Han kunde annars inte klaga över mottagandet hos kritikerna 
efter uruppförandet av Dante Anarca. Hans-Gunnar Peterson 
porträtterade Eliasson i en Under strecket-artikel i Svenska Dag-
 bladet inför uruppförandet. Thomas Anderberg i Dagens Ny  he ter 
skrev en lång, inkännande recension och kallade Dante Anarca en 
1990-talspendang till Hilding Rosenbergs Josef och hans bröder 
(detta jättelika, fyrdelade oratorium till Thomas Manns text 
som Rosenberg komponerade 1946) vad beträffar det mänsk    liga 
tilltalet och formbehärskningen. »Här offras inget åt den billiga 
chockeffekten, även om uttrycket ofta är starkt, och det illustra-
tiva ligger på ett subtilt känsloplan.« 

Anders Eliassons landsflykt handlade om djupare liggande 
orsaker än besvikelser över mottagandet, även om entusiasmen 
från en del håll tenderade att överskuggas av en generell ljum-
het. »Det var som att stå och prata i ett isolerat rum; det bara 
ramlar ner på fötterna. Till sist orkar man inte mer. Jag ville 
kunna andas. Så jag bestämde att det fick vara nog.« 

Något paradis väntade kanske inte i München, när han flyt-
tade dit 1999. Att det blev just München ingick ju inte i någon 
särskild plan utan var i mycket en slump. »Det var vinden som 
förde mig dit«, sa han. Han kände en kvinna på bayerska radion 
och hans sociala nätverk växte snabbare än hans tyska ordförråd. 
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Men det uppstod snart ett akut gissel: en granne hotade med att 
ringa polisen om han spelade på pianot i lägenheten. Han kunde 
med andra ord inte komponera. Bråket uppmärksammades även 
i dagstidningen Süddeutsche Zeitung.

Så det fick bli en kostsam dubbellösning. Han började pendla 
mellan München och Gotland, där han hyrde en stuga för att 
kunna arbeta. Olyckorna föll över honom i jämn ström. Hans 
syster insjuknade i cancer och gick bort. Hon hade en vuxen 
son, född 1966 precis som Anders Eliassons dotter, men framför 
allt lämnade hon en tonårig dotter, Sofia, efter sig. Hon gick då 
sista året på gymnasiet. Det var vad som gjorde att Anders Elias-
son avslutade exilen 2002. Han kom tillbaka till Stockholm för 
att vara ett stöd för sin systerdotter.

Tiden efter Dante Anarca började med ett tidsligt glapp i verk-
listan – högst ovanligt hos den annars så flödande produktive 
Eliasson även om det bara handlar om något år. Det var förstås 
begripligt i ljuset av de omställningar i livet han genomgick 
och den uppgivenhetskänsla som gripit honom. Sedan tillkom 
en serie verk för blåsinstrument, och först ut bland dem var än -
nu en solokonsert, denna gång för trombon. Concerto per trom  -
bone skrevs för och tillägnades trombonisten Christian Lind  -
berg. 

Eliassons solokonserter brukar som vi sett gärna inledas och 
avslutas dramatiskt och i högt tempo, med en stillsam mittdel 
däremellan. En klassisk modell. I fallet med den här konserten 
är det tvärtom. Den börjar dämpat och bibehåller också sitt milt 
sjungande stämningsläge genom stora delar av verket med några 
mer dramatiska utspel i verkets centrum. 

Neeme Järvi hade visserligen ansett hornkonserten Farfalle e 
ferro vara »symfonisk« vid tiden för uruppförandet av den, men 
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trombonkonserten är egentligen mer än någon av de tidigare 
solokonserterna ett verk av symfonisk karaktär, med stämnings-
lägen som förebådar framför allt Symfoni nr 4.

Christian Lindberg hade vid sidan av en utsökt teknik inte 
minst gjort sig ett namn som extrovert solist med visuellt/
teatrala inslag i exempelvis de trombonkonserter som Jan Sand-
ström skrivit åt honom – i synnerhet den så kallade Motorcykel-
konserten. Men Eliassons konsert är något helt annat. »Du ska 
spela som en burfågel«, förklarade han för Lindberg inför 
uruppförandet med Malmö Symfoniorkester i september 2000, 
»fast i det här stycket har faktiskt fågeln flugit ut«.

Solostämman saknar fåfänga, den är en förtrolig berättare; 
det rör sig om försiktiga utsagor, ibland nästan viskande med 
trombonen som en röst som lutar sig in mot lyssnaren. Redan 
den smygande inledningen har den karaktären. Det finns en 
känsla av tillbakablick, av något återberättat. Vid många tillfäl-
len under verkets gång är det onekligen som om solostämman 
ägnar sig åt just fågelsång – i slowmotion – då klagande halv-
tonsväxlingar på höjden paras med stora, arpeggioartade språng 
genom registren.

Den stillsamma inledningen leder gradvis in i det mer ryt-
miskt dansanta, för att via ett parti där musiken trycker sig ner  
i djupare register gå över i ett intensivt »misterioso« – mystiskt. 
Här bygger orkesterns bleckblåsare – hornen, trumpet och 
tromboner – upp en malande rörelse av samklanger präglade av 
kvarter i verkets mest dramatiska och mörka klimax, markerad 
»riso luto con intensità« – bestämt med intensitet.

Efter detta rör sig musiken oupphörligt mot ljusare stäm-
ningslägen. Länge bibehålls det högre tempot i en mer lekande 
musik, orkesterns stråkar och övriga blåsare speglar solistens 
rörelser. Det sker visserligen nya intensifieringar med omväx-
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lande mjukt sjungande och pepprande rörelser hos trombon-
solisten och orkester, men siktet är inställt på en epilog. 

Det dryga 20 minuter långa verkets sista 4–5 minuter, marke-
rade »lento, cantabile« – långsamt, sångbart – är milda och djupt 
eftertänksamma. Om det är någonstans man får intrycket av att 
den där fågeln faktiskt har lämnat sin bur, så är det här. Berät-
tandet träder fram i ljusa, trösterika tonlägen.

Efter uruppförandet i Malmö talade Sydvenska Dagbladets 
Matti Edén i en entusiastisk recension om »något utöver det 
vanliga« och om ett organiskt växelspel mellan solist och orkes-
ter. »Eliassons nya verk aktualiserar en konstnärlig princip som 
är tidlös: hur formen, ramarna kan leda till befrielse av uttrycket.«

Ett tungt vägande verk för stråkorkester tillkom sedan under 
2001 efter att ursprungligen ha varit tänkt att uruppföras flera år 
tidigare: Sinfonia per archi, en stråksymfoni. Verket gick inled-
ningsvis under namnet Sinfonia da camera II, vilket lett till viss 
förvirring så att det ibland uppfattats som två skilda verk. Det är 
alltså ingen numrerad symfoni, men musiken är onekligen sym-
fonisk till formatet. Den är formulerad i tre satser, två huvud-
delar i form av ett andante och ett allegro samt med ett lento 
som epilogliknande avslutning. Men verket tonar fram i ett en  da, 
35 minuter långt, svep; bara den första delen utgör 20 minuter av 
speltiden. 

Karaktärsmässigt ligger verket nära de melankoliskt moll-
stämda kvaliteter som brukar finnas som mellansats i hans mu -
sik, men här är det alltså utbyggt till väldiga proportioner, ett 
mästarprov i tematisk och uttrycksmässig koncentration. Verket 
är tillägnat Juha Kangas, dirigenten och skaparen av Mellersta 
Österbottens Kammarorkester, som Eliasson samarbetat med så 
många gånger förut. Det var också dessa som uruppförde verket 
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i februari 2002 i Karleby i Finland vid orkesterns 30-årsjubileum 
det året.

Eliasson bidrog för övrigt med en text i den jubileumsbok 
som orkestern gav ut. Det är en kärleksförklaring till musikerna, 
andan och miljön – och förstås till Juha Kangas, vars kombina-
tion av fåordighet, hängivenhet och »total vördnad för parti-
turet« alltid tilltalat Eliasson. Eliasson skriver i boken: 

Han glömmer sig själv, är den genuine tjänaren. Han 
kastar sig in i elden, står inte bredvid. Han låter sin egen 
personlighet, sitt eget kärl, fyllas av det som finns bakom 
partituret. När musiken sedan rinner fram bär den, 
ofrivilligt, hans signum och resultatet blir mästerligt.  
Att ha den stora förmånen att få samarbeta med en sådan 
musiker är en ynnest.

Både i Sinfonia per archi och andra 2000-talsverk kan man upp-
fatta släktskap med till exempel Béla Bartóks musik, i just det 
här fallet till Divertimento för stråkar. Men man hör framför allt 
släktskapen med andra Eliasson-verk, som andra satsens inled-
ning där vi rör oss i samma hotfullt dramatiska landskap som  
i stråkorkesterverket Ostacoli från 1987. 

Men Sinfonia per archi har en alldeles egen sorgtyngd sida som 
känns igen i dess återkommande suckar, långsamt fallande rörel-
ser med skärande sekundintervall och djupa andetag – enkla 
växlingar mellan en dissonant och en konsonant samklang, fram 
och tillbaka, likt en pipande inandning och en befriande utand-
ning – som finns någonstans i snart sagt all mu sik han skrivit. I 
stråksymfonin går den där andningsrörelsen igen vid många 
tillfällen. Ska man sammanfatta musiken med ett enda ord 
måste det bli med »flämtningar«.
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Första satsen byggs tålmodigt och mödosamt upp till stora 
dramatiska utbrott, där musiken sedan övergår i den andra sat-
sens ryckigt rastlösa framfart som i sin tur mynnar ut – på en 
handfull avslutande partitursidor – i ett lento som återtar inled-
ningens motiv där fraserna kastas upp i höjden med snabb 
arpeggiorörelse och registersprång, för att sedan långsamt falla. 
Slutpunkten kan tolkas både som ett slags katharsis eller som en 
återgång till ruta ett – en nollpunkt, efter en vid och halvtim-
meslång cirkelrörelse. Några sista djupa andetag och musiken 
tonar ut.

Under 2002 tillkom Abendlicht för oboe och piano, tillägnat obo-
isten Helén Jahren, som uruppförde verket sommaren 2002 vid 
Båstad kammarmusikfestival som hon då var konstnärlig ledare 
för. Eliasson var det året festivalens huvudtonsättare och flera av 
hans kammarmusikverk framfördes, bland dem Notturno och 
hans första Disegno för piano. Abendlicht är ett tredelat stycke med 
lugna ytterdelar som inramar en intensivare mittdel, där oboen 
och pianot följer varandra tätt i ryckiga rörelser. Över lag slås 
man dock av stillsamheten och de mjukt lyriska, meditativa 
inslagen. Abendlicht – Aftonljus – liknar en dans för två skön-
hetslängtande instrument.

I en intervju i Sydsvenska Dagbladet (den 27 juni 2002) med 
anledning av festivalen återkom annars hans kritik av allt »skräp 
i omlopp«, som han uttryckte det. 

Nuförtiden är det svårt att längre tala om estetik. Vi får 
ekonomism i stället för inre krafter, andlighet. Det moder-
nistiska projektets optimistiska människosyn har mynnat 
ut i förhävelse, vi behöver nya perspektiv. Musik måste 
beröra. Gå på djupet.
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Samma år komponerade han ytterligare en solokonsert, denna 
gång Konsert för altsaxofon och stråkorkester, ett verk som John-
Edward Kelly uruppförde i Vasa i Finland i juni året efter, till-
sammans med Mellersta Österbottens Kammarorkester under 
ledning av Juha Kangas. Idel trogna vapendragare med andra 
ord. 

Kelly hade fått vänta i 13 år på den saxofonkonsert han sett 
framför sig i Trondheim 1989, när det i stället blev en »konsert-
symfoni« i form av Symfoni nr 3. Altsaxofonkonserten är ett 
omfattande verk, med sina 30 minuters speltid även lite längre 
än tredje symfonin.

Solisten är också här väl integrerad med orkestern. De följs 
hela tiden åt – de är varandras medspelare och iakttagare när de 
oupphörligt speglar varandra genom de fem eller sex delar man 
urskiljer i musiken, som annars aldrig gör uppehåll. Inledningen 
är smygande, med altsaxofonen som klättrar sjungande och 
fågellikt mot höga register, medan stråkarna böljar diskret om -
kring den och skuggar dess rörelser. Det liknar en lek, trots den 
vemodiga karaktären. Andhämtningen blir än lugnare när mjukt 
vaggande stråkar tar vid och låter saxofonen sjunka ner från de 
högre sfärerna och bli mer inåtvänd, ständigt frågande, ständigt 
undrande med fallande tonsekvenser. 

Med ett ryck drar de plötsligt mer aktiva stråkarna upp tem-
pot, och musiken blir rytmiskt accentuerad. Ändå vidhålls i het-
 sen ett slags diverterande musik, och solisten kliver i stora steg 
genom registren bara för att i nästa stund snubbla fram över 
snabba tonföljder. 

Så växlar musiken gradvis över från detta stämningsläge, 
och det avsnitt som följer präglas av en mer svärtad musik, näs-
tan av sorgekaraktär. Hos stråkarna uppstår en rytmiskt för-
siktig vaggande rörelse, över vilken solisten vid några tillfällen 
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sjunger i fallande toner och mjukt guppande melodiska rörel-
ser. När tempot så intensifieras en sista gång kommer snart 
leken tillbaka i samspelet, mitt i all den svärta som samtidigt 
uppbådats. 

Slutdelen är dämpad och liksom pustande hos stråkarna, allt-
medan altsaxofonen återtar sin melankoliska sång i höga toner. 
Efter en acceleration med alltmer huggande musik tar allt tvärt 
slut mitt i solistens utdragna höjdton.

I Hufvudstadsbladet skrev recesenten Mats Liljeroos om …

… ett mångfasetterat musikaliskt universum som inte 
riktigt klingar som något annat man hört och som genom-
syras av hans starka musikaliska ärlighets- och sannings-
patos. Eliassons musik är djuplodande utan att vara träig, 
intensiv utan att bli hysterisk och den besjälas ständigt av 
ett klart uttalat humanistiskt strävande, en vilja att beröra, 
störa och, i bästa fall, läka.

John-Edward Kelly hade i sin verkkommentar talat om en färd 
genom musikens bergrum: »Ur grottornas underjordiska per-
spektiv kan minsta ljusstråle te sig som ett löfte om att gry-
ningen är på väg. Ju mörkare omgivningarna är, desto skarpare 
förnims ljuset.«

Konsert för altsaxofon är ett formmässigt skärpt och koncen  -
t rerat verk oavsett de många karaktärsmässiga växlingarna. 
Den är över lag mjukt följsam musik, som trots några mer till-
spetsade och dramatiska intensifieringar varslar om de fram-
sprickande lekande handlagen i ett verk som Ein schneller Blick 
… ein kurzes Aufscheinen för stråkorkester, som han skulle skriva 
året därpå.



Juha Kangas och Mellersta Österbottens Kammarorkester har 
uruppfört och inspirerat till ett flertal Eliassonverk, bland dem 
Oscatocli, Concerto per violino ed orchestra d’archi, Sinfonia per 
archi och Konsert för altsaxofon och stråkorkester.
Foto: Heikki Tuuli
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Det var inte bara John-Edward Kelly som fick ännu ett verk från 
Eliassons penna. Också fagottisten Knut Sönstevold, som ett 
decennium tidigare hade spelat den allra första solokonserten 
och som även varit med och uruppfört det mörktonade kam-
marmusikverket Dai cammini misteriosi ett par år senare, urupp-
förde ett nytt verk vid den här tiden: Wellen för fagott och piano. 
Det skedde vid festivalen Sommersprossen i den lilla staden 
Rottweil i sydvästra Tyskland. 

Men till skillnad från exempelvis det tidsmässigt närlig-
gande Abendlicht för oboe och piano har Wellen ett mörkare 
tonläge, och melodiska passager – många gånger med fagotten 
ensam – inramas av mer ryckigt rytmiska och bitvis malande 
mekaniska avsnitt. I sluttakternas oväntade avrundning är det 
dock som om musiken plötsligt öppnar sig, den förbyts när 
den kliver ut mot ett ljusare rum men lämnar oss där mitt i 
steget.

Vid samma tyska festival 2003 deltog Sönstevold två dagar 
senare i ytterligare ett uruppförande: Pentagramm för blåsar-
kvartett (oboe, klarinett, fagott, horn) och piano. Med sin spel-
tid på ungefär en kvart är Pentagramm ett något längre verk än 
Wellen, formulerat i fem avsnitt som följer direkt på varandra 
utan uppehåll. Det är ljus, överblickbar musik som inleds av ett 
vilsamt andante där en fallande sekund sätter an ett melodiskt 
enkelt grundmotiv. Sedan växlar snabbt lekande och långsamt 
sjungande partier i turordning. 

Det mest anslående i den här musiken är de rytmiskt sväng-
ande inslagen och det lätta steget – här finns alltså något av 
den anda som präglar Ein schneller Blick, ein kurzes Aufscheinen.  
I Pentagramms andra och framför allt dess fjärde del finns hos 
pianot ilande arpeggiofigurer och vibrerande motorisk briljans 
som når en nästan minimalistisk renhet. Det är ovanligt, och 
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man kan möjligen komma att tänka på ett betydligt äldre verk: 
Disegno della pioggia från 1974. 

Däremot skulle den här sortens slanka och pulserande fram-
åtrörelse utvecklas och ge rent dansanta kvaliteter i den musik-
historiskt sett mycket ovanliga dubbelkonsertkombination som 
Eliasson färdigställde två år senare: Konsert för violin, piano och 
orkester.

Det som hade börjat i en djupt existentiell upplevelse, där 
mö  tet med Giacomo Oreglias text fungerade som katalysator, 
och som fortsatt med exiltillvaro under den tomhetskänsla som 
in  fann sig efter den totala utlevelsen i kraftprovet med Dante 
Anarca, hade undan för undan lett fram till något som började 
likna ett nytt ljusinsläpp.
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Vart går du?

Jag vet precis vad som felas mig. Jag har alltid fått ta hand 
om mig själv. Jag har aldrig haft någon hamn att fly till. 
Det betyder att jag varit villrådig från början. Jag kommer 
från ingenstans, på väg ingenstans. När man som i mitt fall 
blivit fråntagen all värdighet som människa går det aldrig 
att reparera: det finns i märgen. Jag är ett sittande ville-
bråd.

 V art går du? Anders Eliassons ögon är sorgsna. Humorn 
   och de kvicka och drastiska formuleringarna berättar  
   om andra, kompletterande drag i hans person, men 

ögonen förråder honom. Grundtonen är en annan än den lättje-
fulla. Man brukar säga att ögonen är själens spegel, men kanske 
kan de också spegla musik. Han är alltid uppriktig. Och den 
upp  riktigheten går igen i musiken. Den är som ögonen. Ögon 
som inte kan förställa sig.

»Thank you for the music – vilka idioter; är det någonting 
som givit mig så mycket elände och sorg så är det musiken«, sa 
han en gång med referens till den välkända Abba-låten. Men vad 
vore han utan musiken? Det är knappast ett yrkesval vi talar om 
i denna fullständiga identifikation med musiken. Hatkärlek? 
Förmodligen. Han har ju annars talat om hur oron växer inom 
honom när han inte arbetar, att han mister sitt människovärde 
när han inte befinner sig i musikens tillblivelse. Musiken har en 
klart existentiell dimension.
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Fängelse och befrielse på samma gång. Det är inte undra på 
att en fråga återkommande ekar: Vart går du? Eller mer själv-
rannsakande: Vem är jag? I en porträtterande, timslång doku-
mentärfilm som visades i SVT 2006, där man följt Anders Elias-
son under åren 1998–2003, gav han återigen uttryck för sin syn 
på musiken som ett slags gåtfullt allomfattande kraftområde  
i sitt liv. 

Jag är livrädd för att musiken skulle ha någon semantik. 
Förmodligen har den det, men det är för mig ett fullstän-
digt okänt fält. Det enda sättet jag kan rädda mig på är att 
allt som sker i musik genereras av musiken själv: jag kan 
enbart iaktta, jag kan inte vara med i det egentliga formu-
lerandet. För att det för mig skulle få en semantisk inne-
börd föreställer jag mig att jag måste behöva kunna styra 
över formuleringarna. Men det gör jag inte. Jag är lite 
osäker på den punkten men det som görs, det är det man 
måste avlyssna. Det viktigaste är att man känner sig 
förankrad i något som är stort, av religiös natur. Jag 
bejakar det, har svårt att förstå någonting utan den för-
ankringen: ett större sammanhang är hela tiden absolut 
nödvändigt, för all existens.

Quo vadis heter ett verk för mezzosopran, kammarensemble och 
ljudband från 1973. Samma titel fick det stora oratoriet för 
tenorsolist, kör och orkester från 2008. Domine, quo vadis? – 
Herre, vart går du? Petrus fråga när han möter Jesus på Via 
Appia. Slagfärdigt vore ju att säga att en cirkel sluts här. Att Quo 
vadis förseglar de trevande idéer som fanns bland annat i logos-
trilogin vid 1970-talets början. Men så är det ju inte. Det är 
exakt samma frågeställning. Utan svar. Utan avrundning. En 
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strä  van lika målmedveten som den tycks hopplös och nödvändig.
Frågan är inte i första hand religiös: han ser det som en fråga 

till sina medmänniskor, något som bottnar i den där tanken om 
den gemensamma identiteten och ansvaret att söka.

Vart går du? Första hälften av 2000-talet var en tid då han 
utåt sett flera gånger tycktes kämpa med sitt komponerande och 
sina deadlines. Symfoni nr 4 blev försenad. Konsert för violin, piano 
och orkester blev försenad. Och Quo vadis kom äntligen till urupp-
förande 2009 – ett decennium efter den initiala beställningen – 
och även det verkets dop hann skjutas upp ytterligare. 

Däremot finns det i slutresultaten inga tecken på kreativ kris. 
Tvärtom: den briljans och nivå av mästerskap som finns nedlagd 
i den färdiga musiken talar ett annat språk. 

Vad som sysselsatt honom verkar ha varit en långt driven 
förfining av uttrycksmedlen. Ett synligt mycket mer än hörbart 
tecken på den sene Eliassons mästerskap är partiturbilderna: 
rena och avskalade  – förledande enkla. Vid en första anblick kan 
notationen verka gles, men det klingande resultatet är som 
genom trolleri fyllt av detaljer och livliga rörelser; varje ton har 
en bärande funktion, allt hörs. 

Detta hade pågått en tid, naturligtvis, men orkesterpartituren 
från decenniet talar alla samma språk i det avseendet, i verk som 
Trombonkonserten från 2000, Sinfonia per archi från 2001, Alt-
saxofonkonserten från 2002, stråkorkesterverket Ein schneller Blick 
… ein kurzes Aufscheinen från 2003 och slutligen då 2005 års 
Symfoni nr 4 samt Dubbelkonsert för violin, piano och orkester och 
Quo vadis från 2008. 

Också i det mindre formatet upptäcker man en liknande strä-
van till reducering och även en harmoniskt mildare formule-
ringskonst. Disegno nr 3 för piano med undertiteln Carosello, som 
skrevs för och uruppfördes av pianisten Hans Pålsson hösten 
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2005, är musik som andas ett slags resonerande lugn jämfört 
med föregångarna i serien, och i synnerhet jämfört med det 
yvigt virtuosa och extroverta Suolo för solopiano som skrevs ett 
par decennier tidigare. 

Bortom gemensamma yttre drag framträder samtidigt olika 
inre kopplingar mellan 2000-talets verk. På så vis tycks exem-
pelvis Dubbelkonsert för violin, piano och orkester ha sitt närmaste 
syskon i Ein schneller Blick … ein kurzes Aufscheinen, där de ge -
mensamma anletsdragen handlar om en sorts dansant, klassicis-
tisk lätthet i steget. På liknande sätt kan man para ihop Symfoni 
nr 4 med Quo vadis, där musiken i båda fallen har än mer roman-
tisk tyngd och svällande dramatisk karaktär. 

Intrycken är naturligtvis inte helt entydiga, och man kan 
exempelvis se Trombonkonserten som en av förbindelselänkarna 
mellan utlöparna. Men framför allt uppvisar verken samma 
grundläggande mönster: det avklarnade är parat med det maxi-
malt verkningsfulla.

Dubbelkonserter för just violin, piano och orkester är ovan-
liga, vilket kanske är överraskande med tanke på instrumentens 
vanlighet. På repertoaren finns det egentligen bara några få 
kända: man kan exempelvis nämna den av Felix Mendelssohn-
Bartholdy och den av Bohuslav Martinú.

»Ja, och jag förstår varför«, sa Eliasson vid en intervju 2006 
(Highlights nr 20) i samband med att hans egen dubbelkonsert 
med den besättningen skulle uruppföras. »Det är otroligt svårt 
att skriva för den här kombinationen. Det får inte bli som en 
violinsonat med tillagd orkester. Musiken måste växa organiskt.« 

Det var pianisten Roland Pöntinen och violinisten Ulf Wallin 
som kontaktade Eliasson med förfrågan om en dubbelkonsert. 
»Roland och jag träffades. Vi är nästan grannar i Gamla stan. 
Han hade pratat med Ulf Wallin om att be mig skriva för dem. 



215

vart går du?

Och jag hade själv ruvat på en pianokonsert i många år.« 
Tanken på en pianokonsert fick löpa in i dubbelkonserten som 

beställdes av Finska Radions Symfoniorkester och tillägnades 
Ulf Wallin och Roland Pöntinen. 

Det omedelbart mest slående med det tresatsiga verket är dess 
starka rytmiska driv, dess lätthet och dansanta karaktär. Dub-
belkonsertens rikt differentierade och varierade orkestersats är 
smittad av solisternas ofta synkoperade rörelser där fraserna 
signaleras, lämnas över och skjuts in i varandra – likt kuggar i ett 
intrikat maskineri. Violinens och pianots gemensamma huvud-
motiv som öppnar första satsens Allegro moderato, utgör ett 
slags motto för hela verket, om man så vill. Här finns en stark 
off-beat-profil – en »mordent«-rytm hos pianot (enligt modellen 
kort-kort-lång) samt markerade registersprång och klättrande 
sekvenser hos båda solisterna. Ett annat återkommande motiv är 
en hög, utdragen växeltonssekvens på sekundintervall, som skju-
ter upp i vad som liknar en obesvarad fråga.

Pianot och violinen tar lika stor plats och växlar huvudroller 
när de inte spelar tillsammans. Det finns även individuella ka -
denser, och för pianots del ligger en första solokadens i den första 
satsen med vindlande rörelser i korthuggna ackord. Ett orkester-
mellanspel går över i en utsträckt solokadens för violinen, innan 
inledningsmottot återkommer i orkestersats som ger sken av att 
snabbspola verkets upptakt i nya instrumentationslösningar. 

En inbromsning, med sjungande stråkar och ett slags vag-
gande rörelser, leder direkt över i andra satsen, en milt glasartad 
och klar musik där pianots spröda oktaveringar utgör dörröpp-
nare till stämningar som gränsar till Arvo Pärts meditationer. 
Tematiskt bibehålls släktskap med första satsens melodik. Där 
finns ett längre parti för soloduon, likt en insprängd violinsonat. 
Satsen övergår mot slutet i en stor kadens för soloviolinen, rik 
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på självackompanjerande dubbelgrepp och virtuosa utspel i klas-
sisk stil.

Utan uppehåll löper musiken in i finalsatsens Presto och en 
blixtrande snabb trefjärdedelstakt med virtuosa vändningar, där 
mycket av de båda föregående satsernas tematiska karaktärer går 
igen i omstöpta former. Danskaraktären är än mer påtaglig här. 
Men avrundningen är ingen stormande målgång; i stället sker 
en ny inbromsning med ett adagio, och det som infaller efter en 
gemensam kadens för violin och piano liknar en epilog i andra 
satsens milda stämningslägen.

Konsert för violin, piano och orkester är rikt flödande, minutiöst 
välstämd i uttrycket och elegant komponerad; skarpslipad och 
klassicistisk till sitt väsen. 

Vart går du? Rör man sig alltså tillbaka till Ein schneller Blick 
… ein kurzes Aufscheinen för stråkorkester, komponerad två år 
före dubbelkonserten och uruppförd av Camerata Roman i no -
vember 2003, uppenbarar sig denna nya lätthet och eleganta 
rörlighet på ett tydligt sätt. 

Eliasson är egentligen inte mycket för verktitlar. Våra ord når 
inte in till musikspråkets värld, det kan alla vara mer eller mindre 
överens om, men det är som om Eliasson inte ens vill ha orden  
i närheten av musiken. Det finns dock verk som bär träffande 
beskrivningar. Disegno della pioggia, teckning av regnet; La fièvre, 
febern; Desert Point, ökenpunkt; Ombra, skugga; Ostacoli, hinder. 

Hit hör också det här verket med den sällsamt långspunna 
tyska titeln. Den ger en vacker aning om musiken: »En hastig 
blick … ett kort uppflammande«. Framför allt tänker man på 
ytterdelarnas snabba och diverterande steg i det tredelade ver-
ket, där satserna följer på varandra utan avbrott. Det vilar en ljus 
lätthet över rampartierna till den utsträckta, vemodigt sjung-
ande mittdelen som stävar fram som dramat i Sinfonia per archi. 
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Första satsens Allegro moderato öppnar i gungande ljus stil. 
Musiken dansar fram i en mozartsk flykt. Eller spelmanslikt, 
med stråkarna rullande över strängarna i ackompanjemangs-
figurerna – som en fjärran daladialekt.

Satsen går igenom förvandlingar, transponerar sig genom 
registren och löper in mot kärvare uttryck och en begrundande 
försänkning, för att mot slutet återgå till inledningens stäm-
ningslägen så att satsen i sig bildar en tredelning.

Den centrala delen, markerad »tranquillo«, lugnt, är också 
den klart längsta satsen, lika lång som ytterdelarna tillsammans. 
Här finns en fallande rörelse i musiken med starkt melodiskt 
patos, uttryckt i en närmast barockartad retorik med sina halv-
tonssuckar.

Finaldelens Presto utgör en variant på inledningens gungande 
musik, gehörsmässigt inte fullt så mycket snabbare som tempo-
beteckningen anger eftersom underdelningen här är åttondelar 
i stället för sextondelar. Materialet är dessutom utsmyckat och 
an  ingen omvänt i figurerna med sinnrika variationer. Det su  gan-
 de svänget övergår i lugn ögonblicksepilog, en sekundsnabb sneg-
 ling åt andra satsen, och verket slutar där med en liggande ton.

Vart går du, Anders Eliasson? Portugisiskan har begreppet 
»soudade«: en melankolisk längtan efter något förlorat, kanske 
något som i bästa fall kan infinna sig. Eller ännu mer plågsamt 
djupborrande, efter något som egentligen inte alls existerar. 
Begreppet uttrycker en känsla av ofullständighet, av tomhet.  
I finskans besläktade »kaiho« handlar det kanske än mer om en 
ofrivillig ensamhetskänsla och en strävan efter något som måste 
beskrivas som ouppnåeligt. Det är inte svårt att i Eliasson se 
sådana kontexter.
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Jag har aldrig känt mig hemma någonstans. Jag är i fel 
galax. I allt högre utsträckning kopplar jag det till känslan 
av att jag aldrig skulle ha blivit född. När jag var barn, 
kanske bara fyra år, såg jag i en leksaksaffär en bensinmack 
med pump, en sån där med oval skylt som det stod Esso 
på. Jag drömde om den där bensinpumpen. Jag ville så 
gärna ha den. Varenda dag gick jag och tittade i pappas 
unikabox när han kom hem från arbetet på järnverket. 
Hoppades att den plötsligt skulle finnas där. Efteråt har 
jag betraktat det här med kikandet efter bensinpumpen 
som en typ av projektion. Jag letade efter den där andra 
människan, som borde ha varit här i mitt ställe.

Han uttrycker en dubbel längtan, bort från och till denna värld. 
Och det är som om han försöker överbrygga alla dessa avgrunds-
djup med musik. Men samtidigt som känslan av ensamhet har 
förstärkts, har hans musik undan för undan fått en allt starkare 
utstrålning av lek, ro och försoning. 

Och över allt detta ändå denna konstant, en ständig åkallan, 
kanske mer trösterik med tiden. Skavande kanter och hårda 
sammanstötningar har tämjts till ett finkornigt organiskt flöde 
fullt av lyster. 

I ett verk som Dante Anarca finns egentligen alla element 
samtidigt, och i den meningen utgör det stora oratoriet ett verk-
ligt magnum opus, en sammanfattning och ett slags transcendens. 
Canto del vagabondo var krönet på en första fas. Nästa övergång 
var mer flytande. Symfoni nr 1 utgjorde en sorts födelse mer  
i fråga om ansats, format och fullbordan än ett stilistiskt skifte. 
Det är inga kvalitetsangivelser, för mellan dessa hållpunkter i 
utvecklingen komponerades en rad fina verk. Symfoni nr 3 är om 
möjligt ännu starkare än Symfoni nr 1. Ostacoli är än mer förfinad 
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än exempelvis Desert Point, det första verket för specialiteten 
stråk  orkester.

Och sett i ett stort övergripande perspektiv framstår det som 
om den klagan som hans musik uttrycker, tidigare starkast for-
mulerad i stilla inre delar mellan både aggressiva och rastlösa 
ytterdelar, mer och mer letat sig ut i varje cell av hans musik. 
Sinfonia per archi varslar om den saken. Symfoni nr 4 och Quo 
vadis inger en liknande känsla.

Vart går du? Anders Eliassons liv och verk framkallar en sorts 
romantiska beskrivningar av konstnärskapet. Hans musik är 
hans liv. Man måste verkligen uppfatta det bokstavligt. Men 
musiken är bara en del av människan. Mycket mer kunde berät-
tas, andra berättelser om vardag, skratt och motgångar, lust och 
olust, förälskelser och svek, sjukdomar och ångest och mer pro-
saiska ting som ekonomisk oro.

Det som finns i musiken i form av omsorg och ömsinthet 
utgör en del av personligheten. Det gäller även förtvivlans och 
vanmaktens musikaliska uttryck som det spelas upp i hans ska-
pande. Ja, i den mån vi nu kan uppfatta sådant i musik. Men om 
man inte vill eller kan acceptera att också sådant kan frammanas 
av toner, i en kulturell kontext som skänker oss tolkningsverkty-
gen, uppfattar man inte de fysiska nervtrådar som löper genom 
hans skapande. 

Själv har han å andra sidan konsekvent tonat ned sitt eget 
bidrag, människan Anders Eliassons del i musiken. Tvärtemot 
den subjektets hetta som präglar praktiskt taget allt han skri-
vit. »Jag har alltid varit ensam med min musik«, säger han 
visser ligen. Men han säger också att han bara följer den. Någon 
gång har han förlorat kontakten med sin ledsagare, inte upp-
fattat musikens egen vilja. Som i fallet med andra symfonin, 
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den som inte komponerades mellan nr 1 och 3. 
Musiken finns överallt, som han ser det. Så hans »kompone-

rande« är snarast ett arbete med att uppfatta och nedteckna 
musiken medan den rycker fram. På så sätt ser han det inte själv 
som att han medverkar aktivt i processen. Han skriver bara ner 
det som är musikens egen vilja. 

Pressar man honom medger han visserligen att individen 
Eliasson kan ha något med de musikaliska formuleringarna att 
göra, men det är som om han uppriktigt inte vill göra den kopp-
lingen. »Det handlar om att vara receptiv. Enormt koncentrerad. 
Och om musiken inte skriver sig själv, är den inte värd att skriva 
ner.« Samtidigt då denna intensiva närvaro av ett subjekt i hans 
musik, lika omisskännlig som fingeravtryck eller DNA.

I Expressen den 16 juli 1991 intervjuades Anders Eliasson av 
Pia Zandelin kring temat inspiration, en artikelserie som bland 
övriga porträtterade konstnären Lena Cronqvist, poeten Tobias 
Berggren och skådespelaren Agneta Ekmanner. »För mig har 
begreppet inspiration två innebörder«, säger Eliasson: 

Dels är det fråga om en yttre påverkan, ett rent stimuli, 
som sen gör att man handlar på ett speciellt sätt. Dels 
ingivelse. Ordet kommer från det latinska inspirare. Och 
det betyder väl ungefär inblåsa. Respirare betyder ju att 
förnya det inblåsta. Och spirare spiritus är ju ande. Det 
där har naturligtvis med genesis att göra. När Gud hade 
skapat världen och allt var klart så blåste han livsanden  
i människorna.

Där citeras författaren Lars Forssells sonett, tillägnad Eliasson 
sedan han tilldelats Expressens musikpris Spelmannen: 
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I skogen, ensam, sjunger klarinetten
sin varningssång i täta, tvära kast
högt över havets oro, långt från slätten
och den är ömsom kråka, ömsom trast.

Kråkan kraxar, trasten sjunger. När han arbetar befinner han 
sig i trans, säger han i samma intervju. »Och där är det nödvän-
digt att befinna sig. I annat fall skulle avståndet bli för stort till 
det jag håller på med. Det skulle bara bli som en sak jag satt och 
petade med.« 

Han får frågan om vad som sätter allt i rörelse. Och man kän-
ner igen hans beskrivningar, från praktiskt taget hela hans ska-
pande verksamhet och mängder av intervjuer. 

Du skulle lika gärna kunna fråga ett enzym i kroppen: 
Varför aktiveras du just nu? Eller du kunde fråga en 
äppelkärna vad det är som gör att den växer ut och blir en 
blomma. Varför blomman befruktas. Varför blomman blir 
en äppelkart som mognar och trillar ner och ruttnar. Det 
går helt enkelt inte att förklara vad som sätter i gång 
alltihop, och skulle jag säga någonting annat så tror jag  
att man bluffar.

Han talar om ett tillstånd av trans eller flow, om att vara helt 
uppslukad, men också om att föra en kamp, eller kanske dialog 
med musiken.

Ofta är det så att jag har tänkt att det skall låta så här 
under de här tio takterna men det vill inte det. Musiken 
själv vill helt enkelt inte det. Och då får man lov att foga 
sig. Musiken genererar någonting i sig. Någonting helt 
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obekant för mig. Och då kan man inte heller värja sig utan 
måste fortsätta att löpa linan ut. Vad som är intressant är 
att sådana fenomen förklarar sig själva efter hand. Musik-
språket formulerar sig. Jag säger »formulerar sig«, för  
det kan vara svårt att veta vad som är jag och vad som  
är språket i sig självt. Och så där fortgår det tills det är 
färdigt.

Det är inte svårt eller på något sätt problematiskt att citera 
Eliassons uttalanden kors och tvärs genom decennierna. Konse-
kvensen går igen såväl i toner som i ord. Tankegångar återkom-
mer. »Ett musikstycke som tar en halvtimme kan uppenbara sig 
för mig på ett ögonblick«, påstår han. »En annan sak som är 
intressant när man talar om inspiration är vad som händer rent 
hormonellt. När man sitter och arbetar får man högt blodtryck. 
Och det är förmodligen en väldigt hög adrenalinproduktion.«

Han talar om sanningslidelsen som det viktigaste av allt i sitt 
skapande, om att vara genomärlig.

Jag tror att det jag önskar är att nå ett förstadium till alla 
jordens språk. Ett allspråk där allting dväljs. Jag tror 
nämligen att alla människor har en kärna som är likadan. 
Det är bara vägen dit som är olika.

Den kärnan är något annat än ett tilltalande yttre. Han ryggar 
för ytliga kittlingar av örat. Hela organismen måste vara med, 
inte enbart trumhinnan, upprepar han för journalisten.

Trombonkonserten, Sinfonia per archi, Konsert för violin, piano 
och orkester och Symfoni nr 4 slutar med stilla epiloger, inte i ett 
plötsligt stopp som så ofta annars i hans musik. I de flesta fall sker 
det med en återkoppling till tidigare stämningslägen i verket, 
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men i Symfoni nr 4 glider det ännu mer över i musik som verkar 
vilja peka ut en annan horisont: det är ett solo för flygelhorn som 
fungerar som något av en överledning – ett slut, men också en ny 
riktning. 

Symfoni nr 4 uppvisar hög tematisk täthet, allt sammanhänger 
enligt en närmast brahmsk måttstock, men den förmedlar dess-
utom denna märkliga öppning med sin epilog. Är det den unge 
jazztrumpetaren Eliasson som hörs i solot för flygelhorn? Lik-
som glidflygande. Man ser sällan Eliasson njuta så intensivt som 
när en sådan som till exempel Lee Morgan (1938–1972) låter 
trumpetens fraser trotsa taktstrecken med varm innerlighet. 
Och Eliassons egen timing tycks verkligen många gånger rotad 
i den jazz han dyrkat sedan unga år.

Quo vadis, Anders Eliasson? 

Allt faller tillbaka på olika gamla religiösa traditioner som 
assyriska, grekiska och babyloniska. Det är komplicerad 
materia, men framför allt vill jag understryka det gemen-
samma människor emellan. Det ska inte vara dogmatiskt. 
Varenda själ ska fråga sig, vart går du? Alla är då och då 
desorienterade. 

Så formulerade han sig i en intervju i Dagens Nyheter inför 
uruppförandet av Quo vadis i maj 2009, och tillade att han helt 
enkelt inte hade haft »tillräckligt kristet på fötterna« för att 
skriva ett rekviem.

Egentligen skulle 2000-talets Quo vadis ha varit ett rekviem. 
Det var nämligen den beställningen han fick från Sveriges 
Radios Symfoniorkester. Historien gick tillbaka ett tiotal år.
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Jag träffade Manfred Honeck i München när jag bodde 
där. Vi satt och åt på en restaurang tillsammans. Han hade 
tyckt mycket om Dante Anarca, som han ju uruppförde, 
och nu hade han tillträtt som chefdirigent och ville beställa 
ett rekviem av mig.
 

Den troende katoliken Honeck hade visserligen upplevt några 
textpassager i Dante Anarca som smått hädiska, men hans enga-
gemang för Eliassons musik var oförblommerat, och till Elias-
son sa han bland annat om adagiosatsen ägnad Jungfru Maria 
att det var den vackraste Mariahymn han hört. Det framstår 
inte som en total överraskning att han bad Eliasson om ett rek-
viem.

Sen började jag skriva. Jag har inga problem med kristen-
dom egentligen, men ett rekviem … Jag kunde inte ge mig 
på att skriva ett rekviem, det skulle vara fullständigt oärligt 
mot min person. Så jag började få problem och slog 
planerna ur hågen. 

Han försköt tankarna på verket och andra arbeten kom i vägen. 
Men beställningen fanns kvar, och den fick ligga till sig ytterli-
gare några år innan han kunde formulera det som blev Quo vadis 
i dödsmässans ställe. 

Vart går du? Frågan kan kanske också verka ställd tills hans 
vägvisare Musiken. Bengt Emil Johnson skrev i en kommentar 
inför uruppförandet av Quo vadis: 

Frågan riktar sig naturligtvis inåt, till detta icke konfessio-
nella gudsbegrepp (som han i andra sammanhang kallat 
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»logos« eller »musikens ängel«) – till den yttersta kraft 
som driver honom att arbeta vidare och som är samtidigt 
trygghet och plåga. Men också utåt, mot det samhälle vi 
alla med eller utan vilja är delar av.

Logos, återigen. Det tidiga 1970-talets sökande. Men man kan 
också gå till de valda texterna för att få en bild av vad Eliasson 
tänkt sig. Det var hans österrikiske vän, radiomannen Peter 
Kislinger, som ledde honom in på ett nytt textspår för den lig-
gande beställningen. Han hade besökt Kislinger i Wien efter 
uruppförandet av fjärde symfonin i München. De diskuterade 
textuppslag och han fick läsa en antologi av den österrikiske 
författaren Raoul Schrotts med texter från folkliga religioner. 
Tillsammans med Gustav Menschings samling av religiösa tex-
ter, Das lebendige Wort (Det levande ordet) fann han ingångarna 
till det nya verket. Sapfo, sufiska och sumeriska texter. Han såg 
ett huvudspår i just frågan »vart går du?«. Sju olika texter från 
olika andliga traditioner är tonsatta i sju delar.

Quo vadis är, trots några karaktärsmässiga likheter med Sym-
foni nr 4, ett mer slutet och monokromt verk; den timslånga 
utläggningen kring livets grundläggande frågor har en kompakt 
effekt. 

Det vilar ett starkt tungsinne över Quo vadis darrande inled-
ning. En rörlighet byggs visserligen upp, men det råder en åter-
hållen desperation över hela den inledande orkesterintroduktio-
nen som leder fram till körens inträde – och det anger tonen för 
praktiskt taget hela verket. 

Den första texten är en sumerisk tempelsång som skildrar 
stormgudens vrede. Nästa vokala insats är en dikt om Inannas 
upphöjelse, hon som sover med månguden An, »du härskarinna 
som håller allting i din hand«. Så kommer ett Sapfo-fragment, 
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en djupt uppgiven passage: »När du dör, är döden slutpunkten, 
ingen kommer längre att fråga efter dig, och du lever inte kvar  
i någons minne.« Och den sufiska Unio mystica, Den mystiska 
föreningen, om två själar blandade som vin blandat med klart 
vatten, »När du berörs av någonting, blir jag berörd, nu är du jag 
i varje sammanhang.« Eliassons tankar om mänsklig gemenskap 
genljuder obönhörligt i sådana utgjutelser. 

Detsamma gäller nästa del, Straffpredikan till skrymtaren, 
som säger: »Kan du inte, i din inåtvändhet, lyfta dårskapens 
slöja, blir du aldrig fri från det stoft, som klibbar fast vid jorde-
livet.« 

Efter detta sjunger kören Quo Vadis Domine, »Vart går du, 
Herre? Jag går till Rom för att korsfästas på nytt«. Avslutnings-
vis kommer en växelsång kring den sumeriska Inanna, hennes 
upphöjelse och hennes vrede, hon som »sliter av huvudena« och 
som »äter upp de döda likt en hund«. 

Det finns partier i Quo vadis som återkallar något av den kärv-
het och frenesi som finns i Dante Anarca, men det är över lag ett 
mindre konfliktfyllt verk med en evigt böljande karaktär. Quo 
vadis utgör inget påtagligt stridsfält. Snarare uppenbarar sig 
musiken som ett väldigt dragdjur som till timslängd sträcker ut 
den mörktonade frågan: »Vart går du?«

Precis i slutet, inunder en väldig orkesterklang, ljuder under 
någon sekund en sorts fläktande träblåsarinsatser. Det är som 
om någon vinkar. Välkommen? Eller adjö?

Vart går du? Anders Eliassons skapande uppvisar inga tvära 
stilistiska kast, så det faller sig naturligt att man i närliggande 
verk kan lägga märke till gemensamma drag. I fallet med Quo 
va dis handlar förebudet framför allt om Symfoni nr 4 från 2005, 
som var ett beställningsverk från Bayerska radions symfoni-
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orkester och Göteborgs Symfoniker. Verket uruppfördes i Mün-
chen 2007 under ledning av Christoph Poppen. Här handlar det 
inte om samma typ av våldsamma drama som i första och tredje 
symfonin.

Det hade gått 16 år mellan Symfoni nr 3 och Symfoni nr 4. När 
Eliasson återvände till symfonigenren var det med en starkare 
dragning åt det klassiskt romantiska symfonikomponerandet än 
i de tidigare symfonierna. Det gäller inte enbart det klangliga, 
utan även den långt drivna materialekonomin. Det tematiska 
arbetet är mästerligt. Verket uppvisar också, som de flesta verken 
från exempelvis trombonkonserten och framåt, en till synes gles 
och enkel partiturbild men ändå ett musikaliskt förtätat resultat.

Symfoni nr 4 består av tre satser, som spelas i en obruten 
följd, och en avslutande epilog som delvis återkallar den lugna 
mitt delen. Första satsen, markerad moderato, öppnar med stor 
blåsarklang i forte fortissimo. En ridå går upp. Musiken löper 
vidare med en mjukt rullande och blomstrande melodisk fras 
som varieras och lämnas över mellan olika delar av orkestern 
utan att förlora sin identitet. Det är snabbt framforsande musik. 
Orkestersatsen förvandlas hela tiden, tunnas ut och tjocknar  
i ett orga  niskt framsvepande flöde. En återtagning av upp-
taktens mu  sik leder över till en kulmination; hela orkestern 
med smattrande slagverk skjuts i väg i stora utbrott och ton-
virvlar.

Så en kort vilopunkt, koralartad, som efter vilsamma träblå-
sarinsatser övergår i ett avsnitt som återkallar något av de hårt 
anspända momenten i Symfoni nr 1 med dess ryckigt klättrande 
fraser och hårda stråkpizzicaton mot bland annat klockspel –  
i synnerhet slutdelarna av första satsen i Symfoni nr 1. 

Dramat byggs återigen upp till stormstyrka och en väldig 
klimax, innan musiken sjunker tillbaka och övergår i adagio-
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satsen, framburen av ett solo för flygelhorn. Solot öppnar i lugn-
ande lyft över rena kvinter och andas en försiktighet som ger 
känslan av improvisation. Intimiteten förstärks av den besjälade 
vekhet och varmt luftströmmande ton som följer med flygel-
hornets karaktär.

Det är stråkarna som sedan gradvis leder in mot finalsatsens 
intensiva »con moto, minaccioso« – rörligt, hotfullt. Här finns 
nästan genomgående en suggestivt vaggande rörelse som ger 
känslan av att gunga hela orkestern från sida till sida i en stor 
pendelrörelse. Det är knappast ett vaggande till sömns, utan till 
allt starkare och hetsigare underströmmar, som forcerar musi-
ken utan att den tematiska identiteten upplöses.

I en musikalisk glänta kommer flygelhornet tillbaka, och efter 
en sista skälvande flämtning i hela orkestern inträder den still-
samma epilogen. Mot barockliknande och mjukt hjärtpulseran-
de stråkar sjunger flygelhornet i sluttakterna fram Symfoni nr 4 
till ett kolon snarare än en punktsättning. Det sker som i en 
egenartad dröm.

Den lokala tyska tidningen Straubinger Tagblatts recension 
(15 januari 2007) talade efter uruppförandet om »avtäckandet av 
ett mästerverk«, ett verk som »anknyter till Sibelius nivå«. 
Michael B. Weiß skriver om en »helt egen och högt utvecklad 
motivisk teknik«, där instrumenten »flyter samman i en mång-
stämmig polyfoni, vars högst sensuella harmonik, förenad med 
en enastående fantasi, alltid är utformad med exakt precision.« 
Recensionen avslutas: 

Så uppstår en sorts abstrakt klassicism som, väl att märka, 
är befriad från klichéer och som endast kan uppfattas som 
konservativ av den som förlorat känslan för verkligt 
komponerad musik.
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Musikförläggarnas pris gick 2007 till Eliasson för Symfoni nr 4. 
Dessförinnan, 2006, hade han också tilldelats Medaljen för ton-
konstens främjande: Kungliga Musikaliska Akademiens finaste 
utmärkelse »till högt förtjänta personer för betydande insatser  
i svenskt musikliv«. Det var som om det högstämda i just det 
sammanhanget nödvändigtvis måste få en neutraliserande dråp-
lig inramning. Så när kung Carl XVI Gustaf högtidligt över-
räckte den ovala medaljen i svart band med blå kanter tappade 
Anders Eliasson den. Kungen fick böja sig ner till golvet och 
plocka upp medaljen åt honom. Också det som i en egenartad 
dröm. Kungen och narren, öga mot öga. 

Ett generande minne, men det bekommer honom egentligen 
inte. »Jag bär den aldrig. Och varför skulle jag det? Alla har ju 
fått den. Jag kunde lika gärna sätta simborgarmärket på fracken.« 
Det är inte riktigt sant: han var den 168:e mottagaren sedan 1945.

Vart går du? Man kan lägga märke till en märkvärdig konse-
kvens. Hans skapande är organiskt, så till den grad att enskilda 
verk framstår som delar av en och samma ljudkropp. Så ofta 
inleds verk mitt i ett händelseförlopp, och lämnar oss mitt i ste-
get tjugo eller trettio minuter senare. Eliassons musikaliska be -
rättande är inte avrundat. Det saknar egentlig början och slut. 

Också i harmonisk mening är den effekten inbyggd. Hans 
harmoniska modus är svävande – det ligger inte i den modala 
musikens natur att nå ett hem, som med landningen i en tonika 
efter ett dominantackord i dur/moll-tonalitet. 

Man kan invända att sådana enkla avslut inte är något som efter-
krigstidens konstmusik sysselsatt sig med särskilt mycket. Men 
Eliassons musik rör sig trots allt i ett slags tonalt landskap, och det 
gör att effekten av dessa subtila avsteg blir så mycket mer kännbar, 
känslan av det oavslutade, ett tillstånd som blir hängande i luften.
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Vart går du? Man skulle kunna tala om enhetlighet. Själv 
säger han sig ta avstånd från alla resonemang kring »stil«. Det 
är följdriktigt, men det gör inte hans musik stillös. Det är kal-
kylerade stilval han skyr: han menar ju att han följer musikens 
inneboende vilja. 

I intervjun i Hufvudstadsbladet i samband med utdelningen 
av Nordiska rådets musikpris 1992 sa han om stil: 

Det är egentligen helt obegripligt för mig. Om jag skall 
dricka en kopp kaffe så krävs det i vissa sällskap att man 
gör det på ett visst sätt – till exempel så att lillfingret 
spretar. Det är själva stilen, men ur min synpunkt är det 
fullständigt betydelselöst hur jag håller i koppen. Det  
som är intressant är det kaffe jag dricker.

Oförtröttligt beskriver Anders Eliasson sitt musikaliska språk 
för musiker som han arbetar med, för andra tonsättare och för 
journalister. Alltså hur själva kaffet är beskaffat. Han förmedlar 
tankarna kring en sorts treenighet, han ritar sina trianglar som 
ger en bild av hur hans olika modus förhåller sig till varandra 
och en överblick av deras transponerade varianter. En annan 
bild än dur/moll-tonalitetens kvintcirkel.

Oförtröttligt talar han om en annan typ av tonalitet, som ger 
en traditionell tonalitets alla möjligheter till musikalisk framåt-
rörelse – i motsats till den helt tonalitetsupplösta musiken – och 
som ändå är något helt annat. År efter år, decennium efter 
decennium. Han vill sällan eller aldrig prata om musikens inne-
håll, men han kan tala om dess språk, förutsättningarna. 

Men uppgivenheten avtar inte.
Det är en ensam färd men den går åtminstone framåt, tycks 

det. Ja, den gör det även om målet är okänt eller rentav icke-
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existerande. Quo vadis – Vart går du, Herre? Det stora verket 
med den uppfordrande titeln ger inget svar, förstås.

Senare års stora violinkonsert, Einsame Fahrt – Ensam färd – 
kan placeras utmed det spår som leder över verk som Symfoni nr 4 
och Quo vadis. Det är en halvtimmeslång konsert i en samman-
hållen sats som, likt bland annat Sinfonia per archi, många gång er 
djupandas med orkestern, samtidigt som violinsolisten är för  satt 
i ständig aktivitet med inåtvänt sjungande i fraser.

De inledande delarna av Einsame Fahrt är så innerliga att den 
hårt åtskruvande musiken efter halva speltiden är nästan chock-
artad i sin anfallande dramatik. Verket återkommer till den 
typen av åtstramande spelvändning, för efter en solokadens och 
ännu ett stillsamt avsnitt hävs den väldiga orkesterenergin in i 
verkets slutdelar: en stormande musik som leder tankarna till de 
mest intensiva attackerna i ett betydligt äldre verk, Symfoni nr 3. 
Och den här violinkonserten hade för övrigt utifrån det ex -
emplet, mycket väl kunnat kallas symfoni med obligat solo-
stämma.

Ungefär parallellt med violinkonserten komponerade Elias-
son kammarmusik, en stor och uttrycksmättad Trio för vibrafon, 
violin och piano samt det bitvis motoriskt rullande Fantasia per 
sei strumenti. De komponerades 2010, och ännu en dubbelkon-
sert uruppfördes i Helsingfors samma år, med vissa inslag av 
båda deras karaktärsdrag: Concerto per violino, viola ed orchestra da 
camera. Här finns en direkthet och pådrivande puls, precis som  
i föregångaren för violin, piano och orkester – men ett mörkare 
väsen gör att konserten för violin och viola egentligen står Ein-
same Fahrt närmare. Tyngdpunkten är låg, med dunkande rörel-
ser och krafter som är nedåtriktade, borrande, reducerat på den 
dansanta flykt som finns i dubbelkonserten för violin och piano.

Det är en ensam färd. Han skriver med blyerts på notpapper  
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i sin tvåa i Gamla Stan. Där vid skrivbordet vid fönstret i sov-
rummet som ligger intill köket. Om somrarna kvalmigt och 
varmt, ett helvete att arbeta i. Råtthålet. Det är som om han 
hatar det, och som om han inte vill något annat. Stunderna av 
koncentrerat komponerande är ändå sagolika.

Han har genom åren komponerat förtvivlan, aggressivitet 
och rastlöshet. En sinnlig längtan har dessutom alltid funnits 
med i bilden, mättad av melankolins skönhet. Genom åren är det 
som om denna längtan allt oftare överträffar konflikthanteringen. 

Rökningen har impregnerat lägenheten på Munkbrogatan 11 
där han nu lever i sitt tredje äktenskap. Den sparsamt möblerade 
bostaden, funktionell men utan prål eller manifesterad »smak«. 
Inte mycket har förändrats där på tre decennier. 

Köket med ett robust och lite slitet furubord och ett par 
stolar. Sovrummet med ett skrivbord och en säng, digitalpiano 
uppställt mot bortre väggen och en bokhylla till höger om 
föns tret mot gården. Vardagsrummet med en liten soffa, två 
få  töljer, bokskåp och en liten tv. Varje ljudintresserad person 
skulle rygga inför just hans stereo. Den är enligt alla gängse 
mått  stockar ingen musik intresserad människas allt-i-ett-apparat, 
mest något han kan avlyssna en cd eller radio med och inte 
något för stora ljudupplevelser. 

Kände man inte till ägaren skulle man mest tänka att han var 
ointresserad av musik. Eller så där allmänintresserad att det 
likväl gränsar till ointresse.

Vart går du? Sökandet är livslångt. Han tänker på vad som rörde 
sig i huvudet när han skrev Exposition 1968. En tidigare okänd 
ljudupptagning fanns i arkiv på Sibelius-Akademin i Helsing-
fors. Återupplevelsen av den musiken är en tidsresa över dryga 
40 år. Inte angenäm, men bekräftande.



Anders Eliasson, januari 2012.
Foto: Tony Lundman
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När man hör det stycket kan man tycka att det är helt 
amorft. Och när jag skrev det minns jag det som att allt 
kändes mardrömslikt. De här brassimprovisationerna, som 
det i hög utsträckning handlar om, står liksom mot det 
andra. Men det är outvecklat förstås. Det har mycket att 
göra med villrådigheten vid den tiden. Jag uppfattade att 
musiken var totalt objektifierad. Det man gjorde hade med 
Darmstadtskolan att göra i hög utsträckning. Då dök 
tankarna upp om att musik kan vara ett subjekt eller 
objekt. Det tycker jag är intressant än i dag. För att 
musiken ska kunna var ett subjekt måste den ha själs-
egenskaper. Kan man tillmäta musik såna egenskaper?

Vart går du? Till krogen Slingerbulten i Gamla stan till exempel. 
Trots att han menar att stället har schangserat. Det är där vi sitter 
nu. Den 5 april 2011. Något hundratal meter från hans hem. Rått-
hålet. Hans fråga om musiks själsegenskaper dör bort medan han 
tittar ut mot gatan utanför. Följer en kvinnas klapprande steg mel-
lan husen. Sekunderna tickar på innan han fullföljer tankegången.

Dessvärre märker jag att musik jag hör sällan når upp dit, 
det hela stannar vid objektstatus. Man utmålar förstås det 
hela som om musiken hade subjektstatus, men jag kallar 
det Verner Plåtniklas-musik.

Hans humor är oemotståndlig och bildrik, och en bärande in -
grediens även i hans allvarliga tankegångar. Som alltid rymmer 
den komiska bilden mer än en tillfällig lustifikation.

En påmålad robot, en låtsad subjektivitet. Den sortens 
musik innehåller aldrig det där mysteriösa som kan slå dig 
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vart går du?

till backen. Det finns oändligt mycket musik som saknar 
egen utstrålning av den arten som kan skära in i dig.  
I stället måste lyssnaren själv arbeta väldigt mycket för  
att nå musiken. Ett intellektuellt arbete. Det behövs inte 
när det finns ett subjekt som tillför upplevelsen.

Han betraktar nya gäster som kommer in och sätter sig vid ett 
bord i andra änden av restaurangen. »Många vill skriva subjekts-
musik«, säger han, med den där sorgset melankoliska blicken, 
»tyvärr blir det bara ett målande på den där roboten, så musiken 
får aldrig den drabbande egenskapen.«

Vart går du? Han lär sig ännu, säger han. Han kan förstås med 
erfarenhetens rätt ändå se en viss lagbundenhet i sitt skapande,  
i sitt sätt att formulera sig. Men när han blickar tillbaka över den 
väldiga produktionen är det med blandade känslor. 

Det blir aldrig riktigt bra. Nämligen. Ur musiken ljuder ock-
så en klagan. Det finns alltid en frihetsgrad till. Ett extra steg. 
En dimension som han upplever att han inte når upp till. Det 
finns en känsla av att vara innesluten. Instängd. 

»Det är klart att det är en form av fängelse«, konstaterar han 
mer än beklagar. 

»Å andra sidan …«
Orden dör bort …
 
… som människa är du i samma fängelse. Vi har alla 
begränsningar. Det finns frekvenser som vi inte kan 
uppfatta, till exempel. Men det vore ett värre fängelse att 
inte ha begränsningar. Då skulle vi inte kunna längta efter 
att andas den friska luften. Längta efter friheten.
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T = Text
U = Uruppförande
F = Förlag

1968:

Exposition för kammarorkester
S: 7 min. 
U: 1968 vid Ung Nordisk Musik i Århus, Bengt Ernryd med flera,  

dir Jens Wilhelm »Fuzzy« Pedersen 
F: Manuskript

1968–69 (ca):

Take it or leave it för variabel ensemble
Komponerad tillsammans med Arne Ericson. 
U: 1969 vid musikhögskolan i Stockholm 
F: Manuskript

1969:

Bylåt för band
En saga för band
Fata morgana för band
Kvällsmusik för band
När Orpheus skrek till i underjorden för band 

verkförteckning
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1970:

Kantillation för mezzosopran och orgel
S: 5 min. 
T: ur Pabbaja Sutta 
U: Katarina kyrka i Stockholm, Siv Wennberg och Sonny Peterson 
F: Svensk Musik

Hymn för minst 6 mansröster, blåsare och slagverk
S: 11 min. 
T: Latinska sentenser 
U: 1 januari 1971 vid Ung Nordisk Musik i Helsingfors i Finland 
F: Svensk Musik

In medias för soloviolin (1970/1992)
S: 6 min. 
U: 26 april 1992 i Rådhuset i Karleby i Finland av Jari Valo 
F: Gehrmans Musikförlag

Intro för orgel 
S: 5 min. 
U: 31 maj 1970 i Katarina kyrka i Stockholm av Sonny Peterson 
F: Svensk Musik

Melos för stråkkvartett
S: 12 min. 
F: Manuskript

1971:

Från Thor i fjäll för band
U: Fylkingen 8 november 1971

Musik för tre sputnikar för band
Kollektivkomposition med flera tonsättare 
U: Fylkingen 9 december 1971
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Då sade man … och nu för mezzosopran och ensemble
S: 5 min. 
T: Japanska dikter i svensk översättning av P. E. Wahlgren 
U: Kerstin Ståhl och medlemmar ur Harpans Kraft, dir Göran Rydberg 
F: Gehrmans Musikförlag

1972:

I natten alltid resa text-ljudkomposition
T: Nazim Hikmet 
U: Fylkingen 17 april 1972

Landskapsmusik 1972 för band
Kollektivkomposition av flera tonsättare 
U: Waldemarsudde 6 augusti 1972

Anathema för band 
U: Fylkingen 16 november 1972

Picknick för blåskvintett
S: 5 min. 
U: 5 juli 1983 i Kulturhuset i Stockholm av blåsarkvintett  

ur Isländska kammarorkestern 
F: Svensk Musik

Memet för blandad kör a cappella
S: 8 min. 
T: Nazim Hikmet 
U: 8 april 1973 i Umeå av Musikhögskolans kammarkör, dir Eric Ericson 
F: Svensk Musik

Tider för mezzosopran, trombon, cello, elorgel, marimba, vibrafon,  
pukor och två slagverkare

S: 20 min. 
U: 30 november 1972 (sats 1 och 2) på Fylkingen i Stockholm  

med Harpans Kraft 
F: Svensk Musik
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1973:

Quo vadis för mezzosopran, elorgel och band
S: 25 min. [även version för mezzosopran, flöjt, horn, slagverk, cello: 10 min] 
T: latinska sentenser 
U: 10 februari 1973 på Konstmuséet i Göteborg av Kerstin Ståhl och 

musiker ur Harpans Kraft 
F: Svensk Musik

Inför Logos för sopran, alt, tenor, bas och band 
S: 14 min. 
U: 14 februari 1973 på Fylkingen i Stockholm av Camerata Holmiae 
F: Svensk Musik

Versione för piano
S: 5 min. 
U: 20 januari 1977 i Sandvikens Folkets Hus av Mats Persson 
F: Svensk Musik

Oktober för blandad kör
S: 5 min. 
T: Werner Aspenström 
F: Sveriges körförbund/Gehrmans Musikförlag

1974:

En av oss kyrkoopera för recitatör, talkör, 3 dansare, blandad kör  
och orkester 

S: 55 min. 
T: Bengt V Wall 
F: Svensk Musik

Disegno della pioggia för fyrhändigt piano, cello och xylofon
S: 9 min. 
U: 10 oktober 1974 i Helsingfors av Harpans Kraft 
F: Gehrmans Musikförlag
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1974–75:

Disegno per quartetto d’archi för stråkkvartett
S: 7 min. 
U: 23 mars 1976 i Radiohusets Studio 2 i Stockholm av Crafoordkvartetten
F: Edition Suecia

1975:

Disegno per sestetto d’ottoni för 2 trumpeter, 2 tromboner, horn och tuba
S: 7 min. 
U: 26 oktober 1976 vid ISCM-festivalen i Boston, USA av The New 

England Conservatory Contemporary Music Ensemble, dir Gunther 
Schuller 

F: Svensk Musik 

1976:

Den gröna rosen för sopran, saxofonkvartett och slagverk 
S: 13 min. 
T: Tadeusz Różewicz sv. övers. Jan Kunicki, Carin Leche, Göran Palm
U: 7 mars 1978, Seglora kyrka i Stockholm av Ilona Maros, Stockholms 

kammarblåsare, dir Per Lyng 
F: Gehrmans Musikförlag

1977:

Disegno per violoncello för solocello
S: 5 min. 
U: 8 juni 1978, Sveriges Radio av Peter Schuback 
F: Gehrmans Musikförlag

Canti in lontananza för kammarorkester
S: 11 min. 
U: 1 oktober 1977 av Sveriges Radios Symfoniorkester, dir Stig Westerberg 
F: Svensk Musik 
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1978:

La fièvre för blåskvintett
S: 8 min. 
U: 1 augusti 1979, Bäckedals folkhögskola i Sveg av Mads Johansen, 

Karsten Rose, Finn Jacobsen, Peter Hougaard, Peter Andersen efter 
instudering av Kjell-Inge Stevensson. 

F: Gehrmans Musikförlag

Impronta för orkester
S: 11 min. 
U: 22 september 1979 i Norrköping av Norrköpings Symfoniorkester,  

dir Jorma Panula 
F: Gehrmans Musikförlag

Malaria för klarinett, trumpet, trombon, slagverk, kontrabas
S: 11 min. 
U: 7 december 1978 av elevensemble vid Kungliga Musikhögskolan under 

ledning av Kjell-Inge Stevensson 
F: Gehrmans Musikförlag

Turnings för orkester
S: 19 min. 
U: TV-sändning, SVT den 13 juni 1979 med Sveriges Radios Symfoni-

orkester, dir Göran Rydberg 
F: Gehrmans Musikförlag

1979:

Canto del vagabondo in memoria di Carolus Linnaeus för gossopran, damkör 
och orkester

S: 32 min. 
U: 28 november 1980 i Berwaldhallen av Sveriges Radios Symfoniorkester 

och damkör ur Radiokören, dir Herbert Blomstedt 
F: Svensk Musik
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1980:

Ombra för klarinett och stråkkvartett
S: 22 min. 
U: 23 april 1981 i Radiohuset, Stockholm av Kjell-Inge Stevensson och 

Savinkvartetten 
F: Edition Reimers

Serenad i gömstället för recitatör, flöjt, klarinett, horn, harpa och stråktrio
S: 32 min. 
U: 21 mars 1982 i Sveriges Radio av Per Myrberg (recitation),  

Ulf Bergström, Kjell-Inge Stevensson, Ivar Olsen, Anna Stångberg,  
Per Sandklef, Björn Sjögren, Jan Neander, dir Per Lyng 

F: Gehrmans Musikförlag 

Disegno per clarinetto för soloklarinett
S: 16 min. 
U: 5 augusti 1980 i Kulturhuset i Stockholm av Kjell-Inge Stevensson 
F: Edition Reimers

1981:

Notturno för basklarinett, cello och piano 
S: 11 min. 
U: 22 mars 1982 på Cirkus i Stockholm av Kjell-Inge Stevensson,  

Ola Karlsson, Roland Pöntinen 
F: Edition Reimers

Desert Point för stråkorkester 
S: 14 min. 
U: 13 februari 1982 i Växjö av Musica Vitae, dir Gunnar Julin 
F: Gehrmans Musikförlag
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1982:

Disegno per clavicembalo för solocembalo
S: 6 min. 
U: 10 oktober 1982 i Hörsalen i Norrköping av Eva Nordwall 
F: Editions Reimers

Musik till Backanterna skådespelsmusik för orkester
S: 90 min. (föreställningslängd) 
U: 4 april 1982 i Sveriges Radio av Sveriges Radios Symfoniorkester,  

dir Per Lyng. Regi: Britt Edwall. Medverkande: Krister Henriksson, 
Solveig Ternström, Ingvar Kjellson, Ernst-Hugo Järegård, Börje 
Ahlstedt, Margareta Krook med flera. 

F: Sveriges Radio

Concerto per fagotto ed archi för fagott och stråkorkester
S: 20 min. 
U: 19 februari 1983 i Stockholms Konserthus av Knut Sönstevold  

och Kungliga Filharmonikerna, dir Jorma Panula 
F: Edition Reimers

1983:

Dai cammini misteriosi för 2 oboer, fagott, cembalo och kontrabas 
S: 22 min. 
U: 28 november 1985 vid Tage für neue Musik i Braunschweig,  

Tyskland av Knut Sönstevold och Merlinkvartetten 
F: Edition Reimers

Anders andra för variabel besättning
Improvisationsunderlag till Jan Wallgrens radioserie Färskvara!

Senza risposte för flöjt, violin, cello och piano 
S: 11 min. 
U: 24 juni 1984 i Harstad i Norge av Paul Wåhlberg, Cecilia Wåhlberg, 

Anders Moberg, Britt Kristin Fjellstad 
F: Edition Reimers
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Suolo för piano 
S: 11 min. 
U: Washington, USA av Alan Mandel 
F: Gehrmans Musikförlag

1984: 

Breathing room: July för blandad kör a cappella
S: 20 min. 
T: Tomas Tranströmer i engelsk översättning av May Swanson 
U: 13 oktober 1984 i S:ta Ragnhilds kyrka i Södertälje, Eric Ericsons 

Kammarkör, dir Eric Ericson 
F: Edition Reimers

Disegno per flauto för soloflöjt
S: 8 min. 
U: 25 februari 1985 i Härnösand av Manuela Wiesler 
F: Edition Reimers

Disegno per trombone för solotrombon
S: 5 min. 
U: 1 februari 1984 i Stockholm av Jörgen Johansson 
F: Edition Reimers

Disegno per pianoforte för piano
S: 8 min. 
U: 25 juni 1986 på Biskops-Arnö av Carl-Axel Dominique
F: Edition Reimers

Sinfonia da camera för kammarorkester
S: 21 min. 
U: 14 augusti 1984 i Berwaldhallen i Stockholm av elever från musik-

veckan i Sveg, dir Georges-Elie Octors 
F: Edition Reimers
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Quintetto per clavicembalo e quartetto d’archi för cembalo och stråkkvartett 
S: 14 min. 
U: 6 oktober 1985 i Berwaldhallen i Stockholm av Eva Nordwall och 

Ardittikvartetten 
F: Edition Reimers

1985:

Ave Maris Stella för blandad kör a cappella
S: 5 min. 
T: Latin 
U: 28 september 1985 i Gamla kyrkan i Helsingfors av Mikaeli kammarkör, 

dir Anders Eby 
F: Edition Reimers

1986:

Längs radien för röst och piano
S: 10 min. 
T: Tomas Tranströmer 
U: 30 mars 1987 i Stockholms Konserthus av Ilona Maros  

och Bengt Forsberg 
F: Gehrmans Musikförlag

Poem för altsaxofon och piano
[1988 altsaxofonversion av Längs radien från 1986]
S: 10 min. 
U: 10 december 1988 i São Paolo i Brasilien av John Edward Kelly 
F: Gehrmans Musikförlag

Symfoni nr 1 för orkester
S: 30 min. 
U: 6 februari 1987 i Berwaldhallen i Stockholm, Sveriges Radios Symfoni-

orkester, dir Leif Segerstam 
F: Edition Suecia
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1987:

Disegno per pianoforte no 2 för piano 
S: 9 min. 
U: 24 augusti 1988, Nationalmuseum i Stockholm av Helge Antoni 
F: Gehrmans Musikförlag

Ostacoli för stråkorkester
S: 14 min. 
U: 31 januari 1988 i Kaustby i Finland av Mellersta Österbottens  

Kammarorkester, dir Juha Kangas 
F: Gehrmans Musikförlag

Sotto il segno del sole för 5 slagverkare, 3 flöjter, 3 oboer, 3 klarinetter,  
3 fagotter, 3 horn och kontrabas

S: 15 min. 
U: 3 februari 1988 i Helsingfors av Falu blåsarkvintett, Omnibus  

kammarblåsare och Kroumata, dir Anders Loguin 
F: Svensk Musik

1988:

Fantasia per orchestra för orkester
S: 19 min. 
U: 5 mars 1989 i Örebro konserthus av Örebro symfoniorkester,  

dir Göran W Nilson 
F: Svensk Musik

Intermezzi för kammarorkester
S: 13 min. 
U: 14 februari 1989 i Malmö av KammarensembleN, dir Ansgar Krook 
F: Gehrmans Musikförlag

198?: 

Preludio för solotrumpet
F: Universal Edition (»Fanfares. New Pieces for Solo Trumpet«, 1989) 
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1989:

Sinfonia concertante: Symfoni nr 3 för altsaxofon och orkester 
[version för sopransaxofon och orkester 2010]
S: 28 min. 
U: 16 november 1989 i Trondheim av John-Edward Kelly och Trond-

heims symfoniorkester, dir Ronald Zollman 
F: Gehrmans Musikförlag

1990:

Fogliame för piano och stråktrio
S: 19 min. 
U: 1 juli 1991 vid Lapplands festspel i Arjeplog av Brittenkvartetten 
F: Gehrmans Musikförlag

1991:

Quartetto d’archi för stråkkvartett
S: 20 min. 
U: 3 juli 1991 vid Lapplands festspel i Arjeplog av Talekvartetten 
F: Gehrmans Musikförlag

Farfalle e ferro – Concerto per corno ed archi konsert för horn och stråkorkester
S: 20 min. 
U: 3 juni 1992 i Göteborgs Konserthus av Sören Hermansson och 

Göteborgs Symfoniker, dir Neeme Järvi 
F: Gehrmans Musikförlag

1992:

Concerto per violino ed orchestra d’archi konsert för violin och stråkorkester
S: 26 min. 
U: 26 mars 1994 i Karleby i Finland av Jari Valo och Mellersta Öster-

bottens kammarorkester, dir Juha Kangas 
F: Gehrmans Musikförlag
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Klarinettkonsert – Sette passaggi för klarinett och orkester
S: 23 min. 
U: 11 februari 1993, Helsingborgs konserthus av Håkan Rosengren  

och Helsingborgs symfoniorkester, dir Kazufumi Yamashita 
F: Gehrmans Musikförlag

1993:

Vier Lieder för mezzosopran och piano 
S: 12 min. 
T: Goethe (Gefunden, Eigentum, Grenzen der Menschheit, Wanderers 

Nachtlied) 
U: 11 juni 1993, Håkonshallen i Bergen i Norge av Ragnhild Heiland 

Sørensen och Nils Anders Mortensen 
F: Gehrmans Musikförlag

1995:

Soliloquy of the Solipsist för röst och piano
S: 4 min. 
T: Sylvia Plath 
U: 17 oktober 1995, Radiohuset i Stockholm av Lena Hoel och Bengt-Åke 

Lundin 
F: Gehrmans Musikförlag

1996:

Kimmo för trumpet och sex slagverkare
S: 17 min. 
U: 27 november 1996, Folkets Hus i Hudiksvall av Håkan Hardenberger 

och Kroumata 
F: Gehrmans Musikförlag

Konsert för basklarinett och orkester 
S: 26 min. 
U: 5 februari 2004 i Malmö konserthus av Bo Pettersson och Malmö 

Symfoniorkester, dir Markus Lehtinen 
F: Gehrmans Musikförlag
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Trio för horn, violin och piano
S: 30 min. 
U: 15 november 1996 vid tonsättarfestivalen i Stockholms Konserthus  

av Sören Hermansson, Nils-Erik Sparf, Arne Torger 
F: Gehrmans Musikförlag

1997:

Venti Anni avanti för 2 marimbor, 2 xylofoner och piano
U: 13 februari 1998 i Stockholms Konserthus av Kroumata och Roland 

Pöntinen 
F: Gehrmans Musikförlag

1998:

Dante Anarca oratorium för sopran, alt, tenor, baryton, bas, blandad kör 
och orkester

S: 80 min. 
T: Giacomo Oreglia 
U: 18 december 1998, Berwaldhallen i Stockholm av Lena Hoel, Anna 

Larsson, Göran Eliasson, Johan Edholm, Radiokören, Eric Ericsons 
Kammarkör, Sveriges Radios Symfoniorkester, dir Manfred Honeck 

F: Gehrmans Musikförlag

2000:

Concerto per trombone för trombon och orkester
S: 23 min. 
U: 14 september 2000 i Malmö Konserthus av Christian Lindberg  

och Malmö Symfoniorkester, dir Stefan Solyom 
F: Gehrmans Musikförlag
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2001:

Sinfonia per archi [Sinfonia da camera II] för stråkorkester 
S: 35 min. 
U: 9 februari 2002 i Karleby i Finland av Mellersta Österbottens  

Kammarorkester, dir Juha Kangas 
F: Gehrmans Musikförlag

2002:

Konsert för altsaxofon och stråkorkester 
[version för sopransaxofon och stråkorkester 2009]
S: 30 min. 
U: 30 juni 2003 i Vasa kyrka i Finland av John-Edward Kelly och  

Mellersta Österbottens Kammarorkester, dir Juha Kangas 
F: Gehrmans Musikförlag

Abendlicht för oboe och piano
S: 14 min. 
U: 29 juni 2002 vid Båstad Kammarmusikfestival av Helen Jahrén  

och Mats Widlund 
F: Gehrmans Musikförlag

2003:
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