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Kilroy was here  
 
Minnet av glömskan – en arkeologisk betraktelse   
 
Av Hans Gurstad-Nilsson  
     
Det är nu mer än sextio år sedan en liten grupp tonsättare knutna till de nutida musikkurserna 
i tyska Darmstadt förklarade musikens år noll. Deras föresats, att bryta med det förflutna och 
radera ut gammal barlast, skulle komma att forma efterkrigstidens konstmusik och dess 
självförståelse. Under studieåren hade jag ofta dubbla känslor inför denna minnesförlust. Å 
ena sidan beredde den vägen för en helt ny vital musik och ett helt nytt lyssnande. Å andra 
sidan kom glömskan på ett delvis olyckligt sätt att konserveras i den nya konstmusiken.  
 
Vi kan inte leva i det förgångna, men det förgångna lever i oss. Så kan man kanske 
sammanfatta utgångspunkten för den här texten. Jag är medveten om att devisen lika gärna 
kan fungera som språngbräda för reaktionära tirader. För några år sedan luftades sådana 
uppfattningar i ett nummer av tidsskriften Axess, där en välkänd musikkritiker inte utan 
belåtenhet konstaterar att den fula och tvära nutida musiken äntligen har fått lov att maka på 
sig till förmån för mer tillvända tongångar.1 Kärnan i denna debatt är två skenbart 
konflikterande konstuppfattningar: en romantisk konstsyn grundad på subjektiv 
emotion och traditionella skönhetsbegrepp och en modernistisk konstuppfattning som utgår 
från föreställningen om konsten som objektivt sanningsvittne. Jag har ofta känt frustration 
över denna polarisering. För att inte förlora mig själv och mitt komponerande i dessa 
upptrampade skyttegravar har jag sökt efter alternativa förhållningssätt. Min kringgående 
rörelse har blivit en vandring genom minnets labyrinter. Följande text är baserad på min 
magisteruppsats för masterutbildningen i komposition vid Göteborgs universitet, skriven 
parallellt, och i kreativ dialog med mitt examensverk Kilroy was here.  
 
 
Mellan då och nu 
 
De specifika omständigheter som efterkrigsavantgardet utgjorde en reaktion på är idag 
historia. Modernismens estetiska program är därmed, liksom barockens, wienklassicismens 
och romantikens konstnärliga ideal, ett minne. Detta förhållande, detta efteråt, är både 
förutsättningen och utgångspunkten för mitt eget skapande. Hur kan en samtida konstmusik 
förhålla sig till sin historia: sakligt nyktert, förtigande, innerligt, nostalgiskt, musealt, 
experimentellt? I mitt sökande efter svar på dessa frågor har det arkeologiska perspektivet 
legat nära tillhands. 
 
Mitt intresse för arkeologi väcktes tidigt. Från början handlade det, liksom musiken, om en 
ren och oförvillad lust. Det var barnets gängse drift att skapa sin identitet genom att upptäcka, 
samla och ordna. Arkeologin var, precis som musiken en värld för sig: en tillflyktsort. När 
man schaktade i hemstadens medeltida kulturlager höll jag mig alltid framme. Som barn var 
jag hänvisad till de uppgrävda massorna, till jordhögarnas kaos där avfallet från den begravda 
medeltidsstaden blandades med senare tiders avskräde: byggnadsavfall, djurben, 
keramikskärvor. Mötet med det förflutna var fysiskt och sinnligt. Men med tiden blev 
arkeologin mitt yrke.  



 
Att utbilda sig till tonsättare blev en förunderlig men samtidigt logisk rockad. I 
kompositionshantverket förenades arkeologins nyktert objektiva förhållningssätt med den 
innerliga och taktila känslan för materialet. Att erövra nya musikaliska terränger innebar dock 
att kritiskt konfrontera musikens sedimenterade konventioner. Musik, som jag tidigare på ett 
ganska oproblematiskt sätt hade förknippat med stämningsbeskrivande och känsloutlevelse, 
framträdde i ljuset av de nyvunna erfarenheterna som ett vidare fält. Min förundran och 
fascination inför de nya klangvärldarna förenades med en känsla av kris, en erfarenhet som 
jag förmodligen delar med många tonsättarstuderande. I mitt fall tycktes denna kris också 
återspeglas i verklighetens tilltagande marginalisering av den nutida konstmusiken, en 
isolering som gjorde mig bekymrad. Jag fann mig själv i limbo mellan ett då och ett nu. 
 
Larmrapporterna om konstmusikens kris har med jämna mellanrum återkommit i debatten, i 
Sverige och utomlands. De senaste årens utveckling i Sverige tycks faktiskt på ett mer 
alarmerande sätt än tidigare ge fog för dessa farhågor. Men kanske rymmer den uppkomna 
situationen också möjligheter. Hur ser dessa i så fall ut? Låt oss sätta spaden i den moderna 
konstmusikens kulturlager för att få en överblick av vad som timat på den plats där vi idag 
står. 
 
 
Via negativa 
 
”För den avancerade musiken återstår inget annat än att framhärda i petrifieringen utan 
eftergifter åt det slags ännu begärliga mänsklighet vilken den genomskådar som en 
omänsklighetens mask. Dess sanning tycks snarare vara hänvisad till att medelst organiserad 
meningslöshet dementera meningen hos det organiserade samhälle den tar avstånd från, än att 
söka skapa positiv mening ur sig själv. Under rådande förhållanden är musiken utlämnad åt 
den bestämda negationen.”2 
 
Theodor W. Adornos ord i Philosophie der neuen Musik3 förefaller hårda och oförsonliga. När 
han talar om den avancerade musiken syftar han på företrädarna för andra wienskolan med 
Arnold Schönberg som fixstjärna. För Adorno representerade Schönbergs tolvtonsmusik det 
logiska steget i den nya musikens utvecklingskedja. Med sin formaliserade 
kompositionsmetod hade Schönberg, via den fria atonaliteten, dragit den fulla konsekvensen 
av romantikens allt djärvare modulationskonst. Men trots att Adorno såg tolvtonstekniken 
som en historiskt följdriktig utveckling upplevde han den som ett musikaliskt misslyckande. 
Mekaniskt tillämpad innebar den, menade han, en fullständig nivellering av 
materialet. Spänningsförhållandena mellan förväntan och minne, stegring och förlösning, 
förvåning och bekräftelse, allt det som gjorde lyssnaren till ett aktivt subjekt i ett slags 
klingande drama, upplöstes i ett ekvilibrium. Musikens blivande förbyttes i ett 
statiskt varande.  
 
Det var denna i funktionsharmonisk mening statiska musik som blev utgångspunkten för 
efterkrigstidens serialistiska experiment. Befriat från tonalitetens bojor kunde komponerandet 
inriktas på en fri utveckling av melodik, rytm, klang och samklang. För det unga 
efterkrigsavantgardet blev de seriella kompositionsmetoderna främst ett verktyg för att rensa 
ut det gamla och upptäcka nytt. Den tonsättare som skulle ta det rationella komponerandets 
idé till sin extrem var utan tvekan Iannis Xenakis. I sin vilja till fullständig kontroll av alla 
parametrar och enligt egen utsago även kontroll av lyssnandets alla aspekter närmade sig 
Xenakis maktfullkomlighet.4 
 



Adorno och Xenakis kan ses som representanter för två sätt att tänka kring den nya musikens 
mål och medel. Den grundläggande skillnaden ligger i synen på det musikaliska materialet. 
Adorno såg musikens material som format av historiska processer. Xenakis menade sig, 
genom att undersöka det klingande resultatet av rent matematiska koncept och förhållanden, 
kunna återföra materialet till ett slags naturtillstånd. Genom att förflytta komponistens 
kontroll till en abstrakt matematisk nivå blev det möjligt att undvika intuitionens 
vanemässighet. I artikeln "Den stokastiska musikens elementa" talar Xenakis om att röja 
undan kognitiv bråte och om ideologisk upprensning av slagg som seklerna och den 
nuvarande utvecklingen har ackumulerat.5 Xenakis strävan efter objektivitet är typisk för sin 
tid och måste förstås i relation att de katastrofer som den romantiserade nationalismens 
känslosvall hade frigjort under 1900-talets första hälft, och som tonsättaren upplevt inpå bara 
huden. Adorno däremot, ansåg att föreställningen om en i alla stycken ny konst var en 
illusion.  
 
Efterklanger  
 
Det har flutit mycket vatten under broarna sedan andra världskriget. Vi har rört oss bort från 
en värld av absoluta värden och sanningar mot en värld som förstår sig själv relationellt. 
Nutida konstmusik handlar inte längre som på 1950-talet om att skapa en objektiv och 
rationell grund för en ny musik. Att komponera innebär idag väsentligen att förhålla sig till 
kända former på ett kreativt och förhoppningsvis uppriktigt sätt. Det eventuellt nya kan per 
definition bara uppenbaras i förhållande till det redan kända.  
 
Emellanåt drabbas jag av känslan att av den nutida konstmusiken sitter hårt fast i 
efterkrigsmodernismens tabun. Komponerandet tycks mig då alltför mycket handla om 
negativa val, om att välja bort. Element som kan vara kompromenterande, som påminner för 
mycket om gammal eller ”vanlig musik” rensas omsorgsfullt ut. I sådana stunder tänker jag 
att jag verkar inom en konstform som i sin strävan att särskilja sig, skapa nytt och expandera 
sina uttrycksmöjligheter istället har begränsat dem. Minnesförlusten, som en gång frigjorde 
ett vitalt nytänkande, har blivit en belastning.  
 
Mitt eget möte med den moderna musiken gjorde ett djupt och bestående intryck. Men 
beröringsångesten med det förflutna framstod utifrån mitt arkeologiska perspektiv som 
hämmande. Själv såg jag de hävdvunna perceptionsmönstren som en intressant utgångspunkt i 
komponerandet. Frigörelseprocessen från modernismens låsningar gav mig anledning att stifta 
närmare bekantskap med Adornos dialektiska tankebygge. Hans påbud om den bestämda 
negationen tycktes vid första anblicken passa mig illa som komponist. Men vad menade han 
egentligen med denna formulering, och hur kan vi tolka den idag? 
 
Adornos musikfilosofi uppfattades länge som en arketypisk manifestation av modernismens 
förbudskanon, ett rykte som kan förklaras av hans drastiskt polemiserande analysmetod där 
den radikala konstmusiken förstås som dialektisk motpol till kulturindustrins 
underhållningsprodukter. När man betraktar Adornos musikfilosofiska arbeten mot bakgrund 
av hans filosofiska gärning i stort framträder emellertid de skarpa konfliktlinjerna i ett 
förklarande ljus. Även om Adornos teorier i många avseenden framstår som historiskt 
situerade är hans argumentationskedjor långt mer dynamiska än vad som ofta gjorts gällande. 
Till min förvåning fann jag att flera av hans idéer sammanföll med mina egna tankar. Jag 
insåg att den klyvnad jag upplevde i mitt skapande i själva verket löper som en röd tråd 
genom Adornos musikfilosofi.  
 
 



Den kritiska teorin 
 
Philosophie der neuen Musik, som publicerades 1949, bygger på en serie tidigare verk där Zur 
gesellschaftlichen Lage der Musik (1932) och Dialektik der Aufklärung (1947) utgör centrala 
dokument.6 Det sistnämnda arbetet, en skoningslös kritik av den västerländska civilisationen 
med upplysningens skuggsidor i fokus, skrevs mitt under brinnande världskrig. Med teoretisk 
grund i marxistisk tanketradition och Freudiansk psykoanalys dissekerar Adorno och kollegan 
Max Horkheimer modernitetens blinda tro på rationalitet och framsteg. Den centrala tesen är 
att människans vilja att behärska naturen tenderar att slå tillbaka mot henne själv. Det 
instrumentella förnuftet som skulle befria mänskligheten ger upphov till förtryckande 
mekanismer; rationaliteten slår över i irrationalitet. Det är dessa tendenser som Adorno menar 
återspeglas i avantgardemusiken. Både i dess konstruktion och i dess expressionistiska patos. 
 
Utgångspunkten för den kritiska teorin är Hegels dialektiska tanke att allting rymmer sin egen 
motsats. Adorno och Horkheimer betraktar följaktligen samhället som ett spänningsfält av 
motstridiga krafter. Ideologier och teorier som försöker skyla över dessa konflikter ses som 
falska. Hegels Aufhebung, tanken att alla motsatser på ett högre plan uppgår i en överordnad 
enhet, avvisas därför helt. Föreställningen om en sådan totalitet rymmer, menar Adorno, 
möjligheter till ett oförnuft med potentiellt katastrofala följder. I polemik mot denna tanke 
utvecklar Adorno det han kallar för en negativ dialektik. Den negativa dialektiken är ett 
försvar av det självreflexiva subjektet; den kritiska instans som vägrar låta sig uppslukas i 
dylika rationaliseringsprocesser. För Adorno representerar konsten en sådan kritisk instans. 
Den negativa dialektiken erkänner alltså figurationen tes – antites men förnekar Hegels 
affirmativa syntes. Först mot denna bakgrund blir Adornos credo om den nya musikens 
oförsonliga radikalitet fullt begriplig. Men den bestämda negationen innebär inte att 
bryskt bryta med det som varit, utan att följa materialets tendenser till en punkt där det till sist 
motsäger sig självt. Den nya formen måste alltså på ett logiskt sätt uppstå ur det traderade 
materialet men samtidigt utgöra en kritisk reflektion av samma tradition.  
 
Den retrospektiva blicken 
 
Adornos sätt att närma sig musikhistorien är onekligen originellt. Istället för att se samtiden 
mot bakgrund av det som varit vänder han på perspektivet; det förflutna betraktas genom 
nutidens lins. När Adorno analyserar den borgerliga musikens utveckling från Bach och 
framåt är det följaktligen med det wienska avantgardet som utblickspunkt. Från denna 
förståelsehorisont framträder Beethoven som en nyckelgestalt. I Beethovens sena 
stil lokaliserar Adorno själva urfröet till modernismen.7 Dess fragmentariska och märkligt 
uppbrutna syntax vittnar, menar han, om en musik som har börjat reflektera över sin egen 
språklighet, som tycks ifrågasätta och stå främmande inför sin klassicistisk-romantiska 
formvärld.8 
 
Beethovens omedvetna insikt om språkets skenkaraktär, det vill säga omöjligheten för det 
konstnärliga subjektet att uttrycka sig bortom det nedärvda språkets former och konventioner, 
medför, menar Adorno, en fundamental känsla av kris och förlust. För Adorno är denna 
erfarenhet själva kärnan i modernismens tematik, en punkt utan återvändo. Modernismen är 
med andra ord inte en epok utan en tendens. Inom den autonoma konstmusiken artikuleras 
denna kristematik på materialnivå, som strukturella problem och spänningsförhållanden 
mellan tradition och förnyelse. Grundfiguren och tecknet för denna kris är frakturen: det 
brustna och fragmentariska i musiken.  
 
 



Ålderstecken 
 
Tolvtonsmusikens mekaniska ekvilibrium var för Adorno ett avgörande varsel om 
modernismens åldrande, en punkt varifrån ingen egentlig utveckling föreföll möjlig. Som han 
såg det befann sig den nya musiken kring 1950 i en återvändsgränd, där avantgardets 
institutionalisering och kulturindustrins exploatering av de radikala uttrycksmedlen hotade att 
kväva den autonoma konstmusiken. Den nya musiken höll på att åldras. Kritiken från det 
unga Darmstadtavantgardet lät inte vänta på sig. Det var Adorno själv och hans musikfilosofi 
som hade åldrats. Hans traditionella materialbegrepp och nattståndna formtänkande var 
uppenbart inkompatibelt med den senaste utvecklingen. Även om Adorno senare skulle göra 
vissa eftergifter gentemot denna kritik förblev hans grundinställning densamma. Kanske insåg 
han att en djuplodande analys av den nya musiken inte skulle bli möjlig utan en grundlig 
revidering av de egna filosofiska utgångspunkterna.  
 
När Adorno i den sena essän "Vers une musique informelle" reflekterar kring den nya 
musikens framtidsutsikter blickar han således, vid randen av det postmoderna, än en gång 
tillbaka mot Schönbergs fria atonalitet.9 Hans ärende är förvisso inte att återskapa eller 
restaurera, kravet på framåtskridande är fortfarande oavvisligt. Det han griper efter är det fria 
skapandets idé, ett skapande som i motsats till traditionens förstelnade formmallar och 
serialismens eller slumpmetodernas falska förhoppningar om ett ahistoriskt komponerande 
ännu ger utrymme för det historiska subjektets uttrycksvilja. Hoppet om den radikala 
musikens framtid knyts alltså till det förgångnas potentiella efterliv (Nachleben). Som 
framgått är det här, i detta efterliv, i interferensen mellan nu och då, som jag finner jordmånen 
för mitt eget komponerande.  
 
Det arkeologiska perspektivet  
 
Utgångsläget för ett konstmusikaliskt skapande är idag ett annat än för sextio år sedan. Jag 
kan inte glömma, minnas och se framåt på samma sätt som mina föregångare gjorde. Under 
min utbildningstid har jag ofta frågat mig vad ett arkeologiskt perspektiv på 
kompositionsarbetet skulle kunna innebära. Hur kan ett konstmusikens efterliv gestalta sig?  
 
Att befinna sig i ett efteråt ger perspektiv på det förflutna och nuet. Det inbjuder till reflektion 
och själviakttagelse. Olika förståelsehorisonter smälter samman.10 Komposition betyder i en 
sådan situation att både ”vara i” och ”distanserat iaktta”, att kryssa mellan direkt oreflekterad 
respons och intellektuell analys. Det blir ett sätt att illuminera musikens former både som 
objektiva artefakter och som subjektivt upplevda, kontextbundna uttrycksformer.  
 
Det förgångna lever i oss, som musikaliskt retoriska former och sedimenterade 
lyssningsmönster. Ett arkeologiskt perspektiv handlar för mig om att närma sig dessa former 
som lämningar, som rester av estetiska paradigm. Lämningen är ett minne av något som en 
gång varit, en manifestation av en idé: tidlös eller nattstånden. Ett arkeologiskt 
förhållningssätt innebär att möta historien, inte som den var, utan så som den framträder idag, 
genom lämningarnas fenomenologi. Det handlar om att härleda nya former ur lämningarnas 
substrat, bortom modernismens tabun och det postmoderna kollagets pastischer.  
 
Historien kan inte negeras, bara tolkas och omtolkas. Ett arkeologiskt efteråt betyder alltså 
inte att spänningsförhållandena mellan exempelvis tonalitet och atonalitet eller mellan ton och 
noise har upphävts. Det betyder att alla uttrycksmedlen står till förfogande i en samtidighet, 
utan något imperativ om en historiskt nödvändig utveckling. De blir på så sätt genomsläppliga 
kategorier, potentiellt närvarande i varandra. Ett sådant synsätt öppnar upp för ett kreativt 



sökande efter förbindelsepunkter, punkter där till synes väsensskilda kategorier sammanfaller. 
Detta dialektiska spel mellan blivande och stasis, historia och natur, objektiv form och 
subjektiv upplevelse, har uppenbara paralleller i arkeologins fragmentariska och eroderade 
formvärld. 
 
När jag tänker kring mitt eget komponerande föredrar jag begreppet illuminera framför det 
värdeladdade negera, som hos Adorno har alltigenom tragiska förtecken. Jag delar inte heller 
uppfattningen att en avancerad nutida konstmusik av nödvändighet måste bli alienerad i 
förhållande till publiken och att det rentav skulle utgöra ett kvitto på dess sanningshalt.  
 
Den västerländska konstmusikens kulturlager rymmer lämningarna av historiska stilideal, 
ideologier och estetiska konflikter. I detta material finns inget som är mer eller mindre sant. I 
arkeologisk mening utgörs sanningen av lämningarna som sådana: det ackumulerade 
slutresultatet av olika stilepoker, prydligt lagrade på varandra eller kaotiskt omblandade. Hur 
man som konstnär relaterar till dessa minnen är en fråga om personlig tolkning; vilken i sin 
tur, liksom Adornos teori, beror av den historiska utblickspunkten.  
 
Arkeologins eftersinnande perspektiv kan tyckas sammanfalla med Hegels 
försonande Aufhebung. Själv ser jag det hellre, och med referens till Adornos 
kulturkritiska Nachleben, som ett kraftfält där det förflutna och nuet illuminerar varandra; där 
nya former och ny mening uppstår, inte genom dekonstruktion, utan genom dekomposition: 
erosion, vittring och överlagring. Att komponera med den utgångspunkten innebär att förhålla 
sig kreativt till lämningarnas fenomenologi. För mig har detta musikens efterliv blivit ett sätt 
att nå bortom det tryggt avgränsade idiomets nollsummespel och återvända till 
upptäckternas brusande känsla av lust. Ett efteråt är också ett nu och ett före. 
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FAKTARUTA 
 
Det arkeologiska perspektivet är ett genomgående tema i Hans Gurstad-Nilssons 
komponerande, där orkestermusik, kammarmusik och musikdramatik framträder som 
särskilda intresseområden. I orkesterverket Kilroy was here (2012-13), som var 
examensverket från mastersutbildningen i Göteborg undersöks musikaliska 
perceptionsförskjutningar som uppstår genom erosion och överlagring av olika slags 
material. Titeln, en slogan som amerikanska soldater klottrade på väggarna under sin 
framryckning genom Tyskland, anspelar både på de estetiska efterverkningarna av 
andra världskriget och det anonyma arkeologiska objektet. Någon har varit på 
platsen. Kilroy was here uruppfördes 2013 av Norrköpings symfoniorkester.  


