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Invigning	  av	  festivalen	  

Musik	  mellan	  fjärdarna	  den	  7	  oktober	  2015	  

	  
Vad	  är	  egentligen	  musik?	  Hur	  påverkar	  den	  oss?	  Och	  varför	  njuter	  vi	  av	  att	  
lyssna	  på	  den?	  Det	  kan	  nog	  ingen	  ge	  ett	  entydigt	  svar	  på.	  Många	  har	  försökt,	  
bland	  dem	  Eduard	  Hanslick,	  som	  i	  sin	  skrift	  ”Om	  det	  sköna	  i	  musiken”	  från	  1854	  
liknade	  musik	  vid	  klingande	  rörliga	  former	  (”tönend,	  bewegte	  Formen”).	  Andra	  
har	  liknat	  arkitektur	  vid	  ”frusen	  musik”.	  Och	  vi	  har	  väl	  alla	  hört	  uttrycket:	  ”När	  
orden	  tryter	  tar	  musiken	  vid”?	  
	  
Alla	  dessa	  uttryck	  är	  försök	  att	  konkretisera	  något	  i	  grunden	  undflyende	  och	  
ouppnåeligt	  –	  men	  som	  ändå	  är	  så	  gripande,	  så	  berörande	  och	  så	  välgörande	  
för	  oss.	  Försöken	  har	  säkert	  också	  sin	  grund	  i	  rent	  fysiska	  egenskaper;	  till	  
skillnad	  från	  en	  bok	  eller	  ett	  konstverk	  är	  ju	  den	  klingande	  gestalten	  förgänglig,	  
och	  försvinner	  utom	  hörhåll	  efter	  att	  den	  har	  ljudit.	  	  
	  
I	  dagligt	  tal	  säger	  vi	  ibland	  att	  något	  ”tar	  gestalt”,	  vilket	  innebär	  att	  någonting	  
ännu	  odefinierat	  utvecklas	  till	  något	  konkret	  som	  vi	  kan	  uppfatta	  och	  ta	  till	  oss.	  	  
Detta	  är	  faktiskt	  grunden	  för	  interpretationen	  av	  den	  västerländska	  
konstmusiken.	  Utifrån	  en	  notbild,	  som	  i	  sig	  ofta	  är	  vag,	  oklar	  och	  endast	  
antydande	  -‐	  dvs	  en	  utgångspunkt,	  inte	  ett	  facit!	  -‐	  skall	  artisterna	  gestalta	  
musiken.	  Många	  tror	  att	  poängen	  är	  att	  spela	  så	  rätt	  som	  möjligt	  i	  förhållande	  
till	  notbilden.	  Men	  i	  själva	  verket	  är	  det	  precis	  tvärtom.	  	  
	  
För	  denna	  musikform	  bygger	  på	  att	  skilda	  musiker	  gestaltar	  samma	  musik	  på	  
olika	  sätt.	  Ja,	  samma	  musiker	  kan	  t.o.m.	  gestalta	  samma	  musik	  på	  olika	  sätt	  vid	  
olika	  tillfällen.	  Partituret	  blir	  trampolinen	  från	  vilken	  fantastiska	  saltomortaler	  
är	  möjliga	  att	  åstadkomma	  –	  alla	  utförda	  på	  olika	  vis.	  	  
	  
I	  musik	  med	  flera	  medverkande	  finns	  det	  ju	  dessutom	  otaliga	  möjligheter	  för	  
ensemblens	  musiker	  att	  var	  och	  en	  –	  och	  i	  varje	  ögonblick	  -‐	  påverka	  exempelvis	  
tonhöjd,	  tempo,	  dynamik,	  klangfärg,	  artikulation	  och	  balans.	  Tillsammans	  
formar	  ensemblen	  en	  musikalisk	  gestaltning	  som	  i	  bästa	  fall	  kan	  föra	  oss	  in	  i	  
våra	  själars	  innersta	  landskap.	  Och	  det	  är	  någonting	  oerhört!	  
	  
Festivalen	  Musik	  mellan	  fjärdarna	  kan	  hjälpa	  oss	  att	  nå	  dessa	  inre	  landskap.	  	  
I	  år	  ligger	  fokus	  på	  musik	  för	  blåsare.	  Det	  är	  insiktsfullt,	  för	  just	  blåsmusiken	  
behöver	  idag	  allt	  stöd	  den	  kan	  få.	  Antalet	  ensembler	  har	  på	  senare	  tid	  minskat	  
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på	  ett	  oroväckande	  sätt,	  och	  återväxten	  av	  blåsmusiker	  hotar	  på	  sikt	  att	  
avstanna.	  Ändå	  är	  det	  just	  denna	  musik	  som	  under	  mycket	  lång	  tid	  har	  varit	  
navet	  i	  det	  svenska	  musiklivet.	  Och	  tänk	  så	  mycket	  underbar	  musik	  som	  är	  
skriven	  för	  blåsare	  i	  olika	  kombinationer!	  Och	  så	  skickliga	  blåsmusiker	  vi	  ännu	  
har	  i	  Sverige	  –	  några	  av	  dem	  är	  här	  under	  festivalen!	  
	  
Men	  det	  blir	  mycket	  mer	  än	  blåsmusik	  dessa	  dagar!	  All	  heder	  åt	  festivalens	  
ansvariga	  som	  för	  oss	  har	  satt	  ihop	  ett	  program	  där	  vi	  under	  sex	  dagar	  får	  
uppleva	  både	  kända	  och	  okända	  musikaliska	  pärlor,	  gestaltade	  av	  flera	  av	  våra	  
absolut	  främsta	  artister!	  	  
	  
Vi	  skall	  alldeles	  strax	  kasta	  oss	  ut	  i	  gränslösa	  musikaliska	  universa	  fyllda	  av	  
klingande	  rörliga	  former	  från	  olika	  tider	  och	  i	  olika	  stilar.	  Vad	  kan	  då	  vara	  
bättre,	  än	  att	  börja	  med	  tidlös	  musik	  av	  Mozart?	  
	  
	  
Det	  en	  stor	  glädje	  för	  mig	  att	  härmed	  förklara	  2015	  års	  festival	  Musik	  mellan	  
fjärdarna	  för	  invigd!	  	  
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