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Teppet går opp 

Anton Weberns musikk har alltid rørt ved noe grunnleggende i meg. Hans musikk taler så 

enkelt og likevel så rikt. Mange har forsøkt å beskrive dette unike uttrykket i Weberns 

musikk, men det er og forblir noe essensielt musikalsk ved denne opplevelsen. Dens flyktige 

natur, de elegante gestene og fargespillet lar seg ikke gripe, men beveger likevel den hengivne 

lytteren og etterlater uforglemmelige spor. Det er dette inderlighetsforholdet som har motivert 

og drevet frem denne oppgaven. 

Et slikt forhold til Weberns musikk gjør det kanskje underlig at jeg har valgt å sette denne 

musikken inn i en analytisk ramme. Analysens skalpell kan fort virke meningsløs ovenfor en 

slik opplevelse. Jeg har da heller ikke forøkt å sette analysen i opplevelsens sted, men heller 

forsøkt å utdype opplevelsen gjennom en innlesning i musikkens struktur. En god analyse kan 

vise frem nye sider ved musikken og knytte nye bånd mellom verket og lytteren. Et 

inderlighetsforhold til musikken tror jeg derfor er den beste ledestjerne og eneste garantist for 

analysens bedrift. 

Denne oppgaven har vokst frem over en fem års periode med ulike studier og jobbing. Jeg er 

takknemlig for tålmodigheten som er vist meg fra Universitetet i Oslo og Institutt for 

musikkvitenskap. Ved siden av å klappe meg selv på skulderen etter endt arbeid, har jeg også 

lyst til å takke medstudenter på ZEB for hyggelig passiar, livsglede, og berikende 

vaffelpauser. Rolf og mamma skal heller ikke glemmes for sporty korrekturlesing. 

Jeg vil også få takke mine to veiledere, Erling E. Guldbrandsen og Ståle Wikshåland, for 

sjenerøs tid, gode innspill, og avgjørende korrekser. Ikke minst vil jeg takke min kjære Hanne 

for uutgrunnelig tro på både meg og oppgaven, for mange konstruktive tilbakemeldinger på 

teksten, for å minne meg på at livet også har andre viktige sider, og for de mange varme 

klemmene. 
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Introduksjon 

Anton Weberns musikk har vist seg vanskelig å gripe. De nye formene, det klare bruddet med 

romantikkens og den tonale musikks estetikk, og det komprimerte uttrykket har utfordret 

analysen og dens diskurs. Musikken hans er mest kjent for sin korthet og hele hans 

produksjon får plass på seks cd plater. Webern som person fremstilles ofte som kjølig og 

beregnende noe som har fått påvirke tolkningen av hans estetikk, og musikken har ofte blitt 

behandlet i et rom uten plass til varme, lek, og begeistring. Først i de siste 20 årene har 

tolkningsfellesskapet åpnet opp for en ny lesning av Webern som blant annet vektlegger det 

lyriske, og det subjektive uttrykket i denne musikken. Denne oppgaven føyer seg således inn i 

denne nyere trenden som utvider og utforsker det mulige diskusjonsrommet for Weberns 

musikk. Jeg vil prøve ut en ny analysediskurs som nettopp inkluderer spillet og leken, men 

som samtidig beholder strukturen og ser denne siste som forutsetning for det første. 

Tittelen på denne oppgaven, ”Musikalske tanker i Weberns ’Fünf Stücke für Orchester’, op 

10”, henspeiler på det todelte problem som denne oppgaven ønsker å ta opp og diskutere. På 

den ene side vil den ta opp og diskutere hva jeg har kalt ”musikalske tanker”, en formulering 

lånt fra Weberns samtidige kunstdiskurs (Webern, 1975, s. 43), og denne forståelses 

konsekvenser for musikalsk analyse. På den annen side vil jeg foreta en nærlesing og 

interpretasjon av det aktuelle verket, eller verkene ”Fünf Stücke für Orchester”. Disse to 

sidene ved oppgaven er knyttet nært sammen og anlegger et syn på analyse hvor analysen 

ikke kan løsrives fra den enkelte musikalske ytring. Den musikalske tanke innebærer et møte 

mellom lytter og musikken, et møte som finner sted i et sosialt rom som danner forutsetninger 

for møtet. Dette møtet er det oppgaven prøver å nærme seg gjennom tolkning av ”Fünf Stücke 

für Orchester”. 

Etter en innledende plassering av oppgaven vil jeg gå gjennom litt bakenforliggende teoristoff 

som spenner opp lerretet for analysearbeidet i kapittel 2, 3, og 4. Denne analysen tar for seg 

de strukturelle sidene ved den musikalske tanke og innleser verdi i den musikalske strukturen. 

I kapittel 5 vil jeg se på verkets tolkningshistorie og gjennom dette veve min tolkning inn i 

verkets historiske narrativ.  
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Åpning 
Om begrepet ’musikalsk tanke’ 

Ideen om en ”musikalsk tanke” kan fort knytte an konnotasjoner som er denne oppgaven 

fremmed i det en gammel autonomi- heteronomi estetisk diskusjonen kan klinge med og anta 

at musikken kan formidle et slags entydig budskap. Den kan også implisere at dette budskapet 

er av rent musikalsk karakter, altså at det er å finne i musikken selv som et autonomt objekt. 

Dette siste trekker også inn et helt tankekompleks om musikkens innside og utside som 

utelukker et genuint møte mellom musikken og lytter. Det er følgelig ikke disse 

forutsetningene jeg antar i mitt begrep om en ”musikalsk tanke”. Med begrepet om en 

musikalsk tanke ønsker jeg derimot å trekke inn både musikken, lytteren, og konteksten i et 

begrep om meningsproduksjon som overskrider, eller vever sammen musikkens antatte 

innside og utside. Den musikalske tanke er knyttet til det enkelte og ikke det generelle og kan 

derfor kun reflekteres i møtet med musikk. Samtidig vokser den ut av og søker å levere tilbake 

til et mer generelt nivå.  

Ganske tørt kan begrepet ’musikalsk tanke’ beskrives som det musikalske idékompleks som 

materialiseres i møtet med det aktuelle verket. Selve begrepet ”musikalsk” er problematisk, 

og relaterer seg til en grunnleggende diskusjon om opplevelse av musikk og musikkens vesen. 

Denne diskusjonen vil fort kunne knytte an sosiologiske og antropologiske diskusjoner, men 

de skal utelates foreløpig. Det viktigste for denne defineringen er av mer psykologisk-

filosofisk art og knytter seg til menneskelig meningsdannelse. Den antar at musikk kan, og 

må, oppleves som meningsfull og bevirke en estetisk opplevelse for i det hele tatt å være 

musikk. Denne forutsetningen for musikkens ”væren” er sin egen negasjon i det den hevder 

en tilblivelsesprosess som dens vesen, samtidig som den impliserer et nærvær av det som blir 

til. Dette er et grunnleggende problem som vil følge denne oppgaven og som begrepet om 

musikalsk tanke til en viss grad søker å spenne opp og sette i bevegelse.  

”Musikalsk tanke” plasserer musikken i et meningsproduserende rom hvor lytteren er aktivt 

deltagende. Den eksisterer ikke ”i seg selv” men oppstår nettopp i møte mellom lyden, som 

fysisk tilstedeværelse eller som mental gjenskaping, og lytter. At musikkens fysiske 

egenskaper, verkets klang, tonehøyder, tonelengder osv., er avgjørende for den aktuelle 

meningsdannelse tas som selvsagt. Det som er interessant her er hvordan disse 

sanseopplevelsene blir omdannet til mening og betydning. 
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Ifølge gestaltpsykologiske og kognitive persepsjonspsykologiske teorier er gruppering av 

sanseinntrykk til håndgripelige og gjenkjennelige enheter en forutsetning for 

meningsdannelse. Gestaltpsykologien har sitt navn etter dette fokuset på helheten, gestalten, 

og hevder dennes forrang foran delene. I følge disse teoriene organiserer vi all persepsjon ved 

å kombinere de sensoriske elementer således at de danner nye mønstre med egne egenskaper 

som ikke var inneholdt i de individuelle elementene – ”helheten er forskjellig fra summen av 

delene” (Schultz & Schultz, 1996, s. 322). Når vi persiperer, adderes ikke informasjonen 

additivt, men integreres i større meningsfylte helheter i henhold til visse 

organiseringsprinsipper, kjent som gestaltlover. I følge disse organiseres våre erfaringer så 

enkelt og koherent som mulig, etter blant annet prinsippet om nærhet, kontinuitet, likhet, 

formfullendelse, enkelhet, og figur/ bakgrunn (Schultz & Schultz, 1996, ss. 333-334). På 

samme måte snakker den kognitive psykologi om erfaringsobjekter. Disse er psykologiske 

erfaringer av gjenkjennelige objekter i den sansede erfaringen. I følge disse teoriene har de 

visuelle og auditive egenskapene alene liten mening i forhold til å definere et objekt. Vi må 

selv tilføre ”inform”, altså ”re-kreere” en form i strømmen av sansninger.  Sanseregisteret har 

ingen mulighet til å behandle alle sansingene, men trekker det vesentlige ut av 

sanseinformasjonen og samler disse i gjenkjennelige helheter gjennom en dialogisk prosess 

med kortidsminnet og langtidsminnet kjent som mønstergjenkjennelse (Ellis & Hunt, 1989, s. 

11). 

Ifølge disse teoriene vil meningsdannelse i musikk, en aktivitet som ifølge denne oppgaven er 

en forutsetning for selve begrepet musikk, betinge at lytteren tilfører form i strømmen av 

auditive sanseinntrykk. I artikkelen ”Temporal Gestalt Units in Music” skriver Tenney og 

Polansky: 

”a piece of music does not consist merely of an inarticulate stream of elementary sound, but a 

hierarchically ordered network of sounds, motives, phrases, passages, sections, movements, 

etc. – i.e., time-span.(…) What is involved (…) is a conception of distinct spans of time – at 

several hierarchical levels – each of which is both internally cohesive and externally 

segregated from comparable time-spans immediately preceding and following it” (Tenney & 

Polansky, 1980, s. 205).  

Meningsdannelse involverer en artikulasjon av den komplekse og kontinuerlige strømmen av 

lydimpulser til håndgripelige, meningsfulle, og konkrete enheter. 

Opplevelsen av musikk knytter seg altså til opplevelsen av noe artikulert og organisert. For at 

lyd skal oppfattes som musikk må lytteren oppleve, og oppleve er i denne sammenheng 
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essensielt, en intensjon bak verket, at enhetene utgjør et koherent system som muliggjør at 

enhetene kan spilles opp mot hverandre og skape form. Musikalsk mening blir således en 

opplevelse av disse ”tonende former” som danner relasjoner, opposisjoner, og helheter med 

hverandre. Disse enhetene kan selvsagt også spilles opp mot enheter som ikke verket selv 

presenterer, som for eksempel motivisk arbeid mellom satser, bruk av sitater fra andre verk, 

og formlikhet med andre kunstarter.  I dette tilfellet vil verkbegrepet problematiseres, men 

meningsdannelsen vil ikke skille seg fra den som foregår internt i verket. 

Musikkens temporaritet problematiserer derimot disse meningsteoriene på en grunnleggende 

måte, eventuelt problematiserer disse meningsteoriene musikkens temporaritet. Hvis vi følger 

vårt tidligere resonnement eksisterer musikken kun gjennom tiden og kan således kun fremtre 

som helhet i minnets utstilling. Ved å sette helheten som forutsetning for mening må det 

derimot også finnes krefter som omkalfatrer musikkens lineære karakter og legger 

forutsetninger for møtet med musikken. Musikkens material definerer med dette ikke seg selv, 

men må så å si fylle inn gitte former som skal eksistere forut for musikken. Denne 

problemstillingen setter i sving en veldig interessant dynamisk spenning mellom musikken og 

lytteren. Verken musikken eller lytteren er fordomsfrie deltakere i det meningsproduserende 

møtet. Dermed dras også selve iscenesettingen av møtet med i meningsproduksjonen, noe 

som er et viktig element i begrepet om den musikalske tanke. 

Den ”musikalske tanke” som jeg her søker å innsirkle i generelle termer, spiller på en rekke 

problemstillinger som holder begrepet i en dynamisk relasjon mellom musikkens lydlige 

materialisering, lytterens meningsproduksjon, og det sosiale rom hvor møte finner sted. Det 

kan foreløpig benevnes som den formtanke, eller det formkompleks som konstrueres og 

spilles ut i verket. Dette formkompleks er ikke en matematisk, fysisk størrelse, men en 

psykologisk erfaring og et erfaringsobjekt i erindringen. Kun som psykologisk-filosofisk 

størrelse kan man snakke om estetiske verdier ved dette formkomplekset, altså at helheten og 

de ulike delene antar verdi.  Det er den opplevde formintensjonen jeg vil søke å benevne 

gjennom analyse og dialog med det utvalgte verket ”Fünf Stücke für Orchester” av Anton 

Webern.  

Den Musikalske tanke og musikkverkets tosidighet. 

Et musikkverk har en utfordrende tosidighet i at det samtidig er både et historisk dokument og 

et estetisk objekt – det er både kunst og historie (Dahlhaus, 1997). Avhengig av hvilken av 

disse to dimensjonene en vektlegger, vil ulike fakta fremtre som mer eller mindre vesentlige 
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og interessante. Hvilke sider av verket som blir vesentlig i undersøkelsen av historiske trender 

og fremføringen av et historisk narrativ er ofte lite interessante hvis verket undersøkes som et 

isolert, selvinneholdende objekt. En historisk utviklingsmodell vil for eksempel vektlegge 

hvordan verket opptrer som ledd i en rekke, som årsak og virkning, og i så måte forbinder et 

tidligere stadium med et neste.  Kategorier som historisk overgang, utvikling, høydepunkt og 

avrunding, vil være utgangspunkt for utvelgelse av fakta. En estetisk undersøkelse av verket 

vil derimot betrakte de interne forhold og hvordan verket er bygget opp ”i seg selv”, uten å se 

utover verkets grenser. Ved en slik betraktningsmåte vil kategorier som form og innhold, 

spenning og avspenning typisk fungere som utvelgelsesprinsipper. Disse ”rene” vinklingene 

er ikke så problematiske, men ofte er det vanskelig, om i det hele tatt mulig, å anlegge så 

ensidige syn på et så tosidig objekt som musikk. Musikken lar seg vanskelig fjerne fra den 

sosialhistoriske veven som omgir det. Det er jo nettopp denne som har ”frem-brakt” og 

muliggjort møtet med musikken. Samtidig kan institusjonen ”kunst” vanskelig reduseres til 

ren sosiokulturell ytring uten å miste sin essens og relevans. 

Weberns musikk har til tider vært offer for en lite reflektert holdning til denne 

problematikken. Dette har, etter min mening, blant annet ført til at det at det aktuelle verket 

under diskusjon, ”Fünf Stücke für Orchester”, ikke har mottatt mye seriøs analyse og 

forskning. I noen tilfeller har man ved å foreta biografiske undersøkelser felt estetiske 

dommer, mens man i andre tilfeller har latt autonomiestetiske undersøkelser føre til en 

reduksjon av musikken ”ad absurdum”. En ganske utbredt oppfatning innen 

Webernforskningen har vært at de instrumentale ”aforisktiske” verkene (op.5 -7,9 -11) var en 

”blindvei”, eller i alle fall et uløst problem (se f.eks. Schreffler, 1994, ss. 87-88). Denne 

holdningen bunner i en biografisk forskning, og et sitat som ofte trekkes frem er hentet fra 

Weberns brev til Schönberg om hans nye komposisjon for cello og piano, op.13: 

”I beg you not to be indignant that it has again become something so short” (Moldenhauer, 

1978, s. 205) 

Denne historiske utviklingsmodellens relevans i forhold til Weberns musikk er da også lett å 

hevde med belegg i Webern, Schönberg, og Bergs egne nedtegnelser. De la selv vekt på det 

”uunngåelige” i musikkens utvikling mot frisetting av dissonansen og til slutt utvikling av 

tolvtoneteknikken. I lys av denne historiemodellen kan Weberns atonale miniatyrer betraktes 

som representanter for en epoke på veien til tolvtonemusikken. Hvis man derimot bruker 

historiemodellen til å felle estetiske dommer blir det mer problematisk. Hvordan kan 

opplevelsen av et verk gi assosiasjoner til en blindvei? Opplevelsen av et verk kan ikke vekke 
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en følelse av at det leder mot et utviklingshistorisk mål, eller som i dette tilfelle at det er på 

avveie ovenfor dette målet. Nå er det heller ingen som har undersøkt denne musikkens 

”blindveisegenskaper”, men denne holdningen til musikken og dens tilkortkommenhet i 

verkets mangel på utspunnet form, har til en viss grad unndratt verkene tolkningsfellesskapets 

oppmerksomhet.   

Spørsmålet jeg har stilt i denne oppgaven er om det kan være mer fruktbart å begå den 

omvendte bedriften? Kan jeg ved først å undersøke verket som historisk isolert og 

selvinneholdende musikalsk struktur, omgå forutinntatte estetiske dommer basert på verkets 

historiske lesninger? Kan jeg ved å, på denne måten, trekke inn verkets tosidige dimensjon 

gjennom begrepet om musikalsk tanke, åpne opp et større, dypere og rikere diskusjonsrom for 

denne musikken? Det er på ingen måte gitt at svaret på disse spørsmålene er ”ja”, men det er 

de antagelsene, de hypotesene jeg setter ut for å undersøke.  

Oppgavens teoribakgrunn 

Saussures lingvistiske teorier ligger som bakgrunn for valg av fremgangsmåte i det 

foreliggende analysearbeidet av Weberns musikk. Saussure etterlot ikke selv noen tekster, 

men hans kollegaer sammenbrakte hans tanker i verket ” Cours de linguistique générale” 

vanligvis referert til som ”Cours”. Denne teksten er basert på studentnotater fra Saussures tre 

forelesningsrekker i generell lingvistikk fra 1906-1911. Det er derfor uklart i hvilken grad 

”Cours” er en korrekt tolkning av Saussures teorier, og spesielt fremstillingen av hans 

fonetikk har vært gjenstand for heftig diskusjon. Men som Roy Harris påpeker har disse 

tankene, slik de er presentert, vært ”the authoritative text of Saussurean structuralism for a 

whole generation of scholars, and the instrument through which an entirely new approach to 

linguistic analysis was established” (Harris, 2005, ss. xii-xiii) 

Saussures prosjekt handlet dog ikke kun om lingvistikk. Han søkte å etablere en teori som 

beskrev og forklarte enhver form for menneskelig tegnsystem, en vitenskap han kalte 

semiologi – tegnlære (Saussure, 2005, ss. 15-16). Lingvistikk ble i denne sammenheng 

betraktet som kun ett eksempel på hvordan tegnsystemer funger som formidlere av ideer i det 

sosiale samspillet mellom mennesker. I denne oppgaven skal jeg undersøke om, og i så fall på 

hvilken måte, musikk kan betraktes som et tegnsystem. Jeg vil benytte Saussures lingvistiske 

teori som modell for tolkning av musikk for å vise fram en lesning av ”Fünf Stücke für 

Orchester” som holder i spill spenningen mellom struktur og ytring. Oppgaven vil på denne 
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måten trekke inn og diskutere strukturens rolle i meningsdannelsesprosessen mellom ytring og 

aktiv interprettant eller til og med interprettanter. 

I arbeidet med sine lingvistiske teorier søker Saussure å benevne det lingvistiske systemet og 

hvordan dette er med å definere det lingvistiske tegn. Han begynner sin teoribygging med å 

slå fast lingvistisk struktur som lingvistikkens objekt.  I følge Saussure må ”alle andre 

manifestasjoner av språk relateres til den [strukturen]” (Saussure, 2005, s. 9). Den lingvistiske 

strukturen benevner han som språk minus tale, og nettopp dette skillet mellom språksystemet 

og individets bruk av språket er viktig for forståelsen av Saussure. Dette skille utgjør hans 

kjente dikotomi langue – parole.  

Den lingvistiske strukturen er et sosialt produkt av vår språkevne og et slags aggregat av 

sosiale konvensjoner som muliggjør at det enkelte medlem av samfunnet kan uttrykke seg og 

bli forstått. I språksystemet er alt konstant og det finnes ingen abstrakte komponenter, mens i 

talen finnes kun tilfeldige sammensetninger som unngår enhver vitenskapelig betraktning og 

analyse (Saussure, 2005, ss. 13-14).  

“[Language as a structured system] is the social part of language, external to the individual, 

who by himself is powerless either to create or to modify it. It exists only in virtue of a kind of 

a contract agreed between the members of a community” (Saussure, 2005, s. 14) 

Et viktig poeng i Saussures diskusjon er skillet mellom strukturell (synkron) lingvistikk og 

historisk, evolusjonær (diakron) lingvistikk, et skille han ser på som helt essensielt for å 

studere språket som system. Det lingvistiske systemet er for komplekst til samtidig å behandle 

systemets mekanismer og enkeltdelenes utvikling (Saussure, 2005, s. 81 ff). Det språklige 

systemet består av språklige tegn som holder hverandre i gjensidig avhengig ekvilibrium. 

Uten denne gjensidigheten vil det være umulig å benevne språktegnets egenskaper, identitet 

og verdi. Den systematiske lingvistikken antar altså systemet som forutsetning for å kunne 

tolke delene, mens den evolusjonære lingvistikken nettopp kun følger enkeltdelenes utvikling 

over tid. I dette fokuset på helhetene og deres primære rolle i meningsbygging kommer 

strukturalismens slektskap til både gestaltpsykologien og kognitiv psykologi tydelig frem. 

For å kunne undersøke systemet kan man kun forholde seg til en lingvistisk tilstand. Å 

avgrense denne tilstanden er i seg selv utfordrende. Det er ikke snakk om et historisk punkt, 

men et tidsstrekk, en epoke, hvor språket er relativt stabilt. Det kan være snakk om korte 

perioder på ikke mer en 20-30 år, eller lengre strekk på over 200 år. De samfunnsmessige og 

ikke minst institusjonelle faktorene som er med på å opprettholde en språktilstand eller 
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bevirker en endring er mange, men faller litt utenfor denne korte presentasjonen. I tillegg må 

en tilstand også avgrenses i rom, noe som innebærer både geografiske og sosiale 

avgrensninger. Uansett er lingvisten nødt til å tillate seg en konvensjonell forenkling av fakta 

for å kunne definere tidsepoken og gjøre seg i stand til å fastholde systemet.  Saussure 

utelukker altså både den individuelle språkbruken, talen, og den historiske utviklingen fra 

lingvistikkens kjerneområde som for ham er den synkrone. Likevel er han helt klar på at 

forutsetningene for systemet som sosial konstruksjon, ligger i nettopp den individuelle 

samfunnsmedlems bruk og hvordan påfølgende epoker har utviklet språket til de gjeldene 

allmenne konvensjoner. Språket blir derfor ikke å forstå som et naturgitt fenomen, men som 

en struktur som samfunnet selv har innført. 

En lignende distinksjon kan også foretas innen studiet av musikk og hjelper oss å gripe 

musikalske strukturer og mekanismer. Vi kommer her igjen tilbake til diskusjonen rundt det å 

betrakte et musikkverk som historisk og/ eller estetisk objekt. I det en ønsker å forholde seg til 

musikkverket som estetisk objekt, er det, i følge denne forfatteren, på samme måte nødvendig 

å betrakte verket som struktur fremfor som et historisk narrativ. Det er denne strukturen som 

vil gjøre oss i stand til å definere det musikalske tegn som en konkret størrelse gjennom den 

verdi det antar i sin relasjon til helheten. Verket betraktes altså som en struktur som 

konstrueres i møtet med lytteren som en enhetlig ”epoke”. I denne musikalske tidsepoken 

deltar lytteren og verket i en sosial meningsaktivitet som ikke innbefatter utbytting av 

systemet. På den annen side, som hos Saussure, forstås hele tiden verkets og lytterens 

historisitet som bakgrunn for, og forutsetning for at meningsutveksling i det hele tatt kan finne 

sted. Det er denne forståelsen av verket, og en betoning av musikkverkets struktur, som 

danner utgangspunkt for analysearbeidet i denne oppgaven. 

En defineringsprosess av det språklige tegn er sentralt i Saussures teoribygging. ”Det 

språklige tegn er arbitrært”, slår Saussure fast og viser til det tilfeldige forholdet mellom 

språktegnets lydbilde, det som signaliserer, og språktegnets konsept, det som blir signalisert. 

Dette rent arbitrære forholdet gjør den lingvistiske strukturen til et tegnsystem par excellence 

og viser med klarhet frem tegnsystemets mekanismer og egenskaper. De to sidene av det 

språklige tegn kaller Saussure henholdsvis signifikant og signifikat (signifiant – signifié)
1
 

(Saussure, 2005, s. 67). Det er kun i kraft av denne assosiasjon – båndet mellom signifikant 

og signifikat – at man kan tale om konkrete språklige størrelser. Hvis fokus rettes mot kun et 

                                                 
1
på fransk viser denne terminologien også frem forholdet mellom tegnets helhet og deler: sign – signifiant – 

signifié, noe som er et poeng hos Saussure (Saussure, 2005, s. 67) 
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av elementene i det språklige tegnet isolert fra denne assosiasjonen, vil det kun tre frem som 

en abstraksjon og ikke som et konkret objekt.  

For å forstå Saussure, og for å kunne transponere hans lingvistiske teorier til studiet av 

musikk, er det viktig å forstå hva han mener med de to begrepene, lydbilde og konsept, som 

ved sin assosiasjon danner språktegnet. Begge disse er psykologiske størrelser og betegner 

altså ikke selve uttalen av et ord, eller selve tingen/ konseptet utenfor tanken – i seg selv.  

Signifikanten må forstås som en mental forestilling om en lydform. Harald Gullichsen skriver 

i sin bok ”Form, Substans, og språklig tegn” at ”en riktig oppfatning av begrepet ’le 

signifiant’ [er]at den er vårt mentale bilde av en bestemt rekkefølge av språklige 

uttrykkselementer som til sammen danner en form. (…) Signifikanten [er] ikke å forstå som 

manifestasjonen av språktegnets materielle, lydlige uttrykksstruktur, men som den forestilling 

vi har om denne strukturs form” (Gullichsen, 1990, ss. 64-65). På lignende måte er ikke 

signifikatet selve tingen utenfor oss som blir ”re-present-ert” av signifikanten. Signifikatet 

eksisterer kun som konkret objekt i dets assosiasjon med lydbildet. For Saussure er språket det 

som samtidig artikulerer tankens og lydens amorfe masse. Et lingvistisk tegn er en ”articulus”, 

hvor en idé fikseres i lyd og lyd blir til tegn for en idé (Saussure, 2005, s. 111). 

”I språket er kun forskjeller”, er et annet av Saussures postulater (Saussure, 2005, s. 118). 

Språktegnets to sider kan, i følge Saussure, kun defineres i negativ betydning. Det er hva de 

andre ikke er. Det defineres således gjennom syntagmatiske og assosiative relasjoner til andre, 

tilstøtende tegn og språksystemet som et hele. ”Språkets mekanismer handler i det hele om 

identitet og forskjeller”, skriver Saussure. Språksystemet er alle disse konvensjonelle 

relasjonene, frembrakt av samfunnet, og hvert tegn får sin verdi ut fra dets plassering i dette 

systemet.  

Kontakten mellom lyd og tanke bringer altså frem en form, og ikke en substans. Den 

konvensjonelle koblingen mellom fonetiske forskjeller og konseptuelle forskjeller 

frembringer et system av verdier. Språktegnets form, det operative båndet mellom fonetiske 

og mentale elementer, utgjør dets helhet og kan benevnes positivt, som en virkelig, konkret 

størrelse idet det blir identifisert med en verdi i systemet.  Denne verdien forblir et rent internt 

anliggende opprettet av språksamfunnet (Saussure, 2005, ss. 110-119) 

Saussure og musikalsk semiotikk – en viktig presisering 

Å benytte Saussure som teoribakgrunn for musikalsk analyse er ingen ny bedrift og har blant 

annet frembrakt mange og forskjellige tolkninger av musikalske tegn under fanen musikalsk 
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semiotikk eller musikalsk semiologi. Bruken av to begreper på disiplinen, med tilsynelatende 

likt innhold, kan stå som symbol på hvor lite ensartet dette feltet er (jf. Nattiez, 1989). I 

forhold til denne oppgaven inntar de derimot en mer homogen gruppe i å representere noe 

annet enn det denne oppgaven ønsker å ta opp. Musikalske semiologer legger Saussure til 

grunne som en genetisk opprinnelse for semiotikken. Dette bunner, etter min mening, i en 

feillesning av Saussure hvor tegnet blir kun et lydelement, eller en lydmodell som står til et 

meningsinnhold utenfor tegnet. Dette kommer tydelig frem hos Raymond Monelle: 

”The semiologist, like Hanslick, is more interested in the system of signification than the 

material signified; he sees systems as empty webs of relations, „without positive terms‟ (the 

phrase is Saussure‟s but it sets the theme for all structuralist studies).” (Monelle, 1992, s. 10) 

Han bekrefter senere denne lesning i gjennomgangen av Saussures lingvistikk: 

”Just as the signified is not a thing but the idea of a thing, so the signifier is not the ‟material 

substance‟ of a word – the sound it makes – but a position within the system of the language, 

the sum of its syntagmatic and paradigmatic features. Language is defined as „a system of 

signs that express ideas‟, both signs and ideas being understood categories of relations” (ibid 

s. 34) 

Hvis vi derimot går til originalteksten (i avsnittet etter det Monelle henviser til) ser vi at 

denne eksplisitt understreker at tegnet nettopp er forening av signifikant, eller lydbildet, og 

signifikat, hos Monelle “the idea of a thing”, og at denne foreningen utgjør språkets positive 

innhold: 

”But to say that in language everything is negative holds only for signification and signal 

considered separately. The moment we consider the sign as a whole, we encounter something 

which is positive in its own domain. (…) Although signification and signal are each, in 

isolation, purely differential and negative, their combination is a fact of a positive nature” 

(Saussure, 2005, s. 118) 

Monells lesning av Saussure ser ham som forgjenger for Praha-skolen og Roman Jacobsens 

fonetiske system av binære opposisjoner. Det er derimot ikke noe sted hos Saussure som 

uthever binaritet som et viktig element. Saussure fremhever heller viktigheten av det flettverk 

av relasjoner, både assosiative og syntaktiske,  som bestemmer hvert tegn: 

”But linguistic structure being what it is, however one approaches it, nothing is simple. 

Always and everywhere one finds the same complex equilibrium of terms holding one another 

in mutual juxtaposition” (Saussure, 2005, s. 120 – egen understreking). 



 
16 

Den forbindelsen Monell ser mellom Saussure og musikalsk semiotikk er dermed basert på en 

feilslutning, eller forenkling av Saussures tegnteori. Musikalsk semiotikk henter heller sitt 

teoristoff fra Praha-skolen og C.S.Pierce tegnteori, to teorier som baserer seg på logiske 

forhold og mekanismer i strukturen. Disse logiske teoriene forutsetter den samme oppdeling i 

tegn og ”mening” som vi så hos Monelle, og opererer på forskjeller mellom lydformer, eller, 

mer lingvistisk, på fonologiske forskjeller. Saussures systembegrep er derimot nettopp ikke en 

logisk størrelse men basert på konvensjoner. Saussure står dermed i kontrast til for eksempel 

Nattiez’ paradigmatiske analysemetode som utelukkende fokuserer på ”vitenskapelig” 

oppfattbare elementer, hvor det bærende konseptet om et ”nøytralt nivå” (jf. Monelle, 1992, 

s.94-115) står som selve antitesen til arbitræritet og kulturelt dannede konstruksjoner. 

Musikalsk semiotikk, som disiplin, har altså lite med denne oppgaven å gjøre. Denne 

oppgavens semiologiske teorigrunnlag, hvis man fortsatt kan benytte dette begrepet, er 

Saussures slik hans tanker kommer frem i ”Cours de linguistique générale” og ikke det 

teorimangfold som finnes innen musikalsk semiologi. Alle referanser til tegn vil ha en 

”saussuresk” betydning som holder sammen signifikanten og signifikatet, lydformen og 

konseptet i et operativt bånd. 

Det skal også legges til at den musikalske semiotikken i senere år har utviklet seg i andre 

retninger som er mer interessante for vår fremstilling. Blant disse finnes blant annet Eero 

Tarastis begrep om ”situasjon” som vi skal komme tilbake til i fjerde kapittel. 

Musikalsk tolknings struktur – en analysemetode 

I min analyse ønsker jeg, på lignende vis som Saussure gjennom analyse av språket, å vise 

hvordan musikkens konkrete størreser kan tolkes som tegn, og hvordan musikkens 

mekanismer kan sies å operere i et verdisystem som definerer og identifiserer de musikalske 

tegn gjennom den plass de antar i dette systemet. Forskjellene mellom musikk og språk er 

mange og grunnleggende. Som Adorno skriver ”ligner musikk på språk i det at det er en 

tidsmessig følge av artikulerte lyder, som er mer enn bare lyd”, men ”musikk er ikke språk. 

Musikkens språklighet viser vei til noe sentralt, men fører også ut i det vage” (Adorno T. W., 

2003, s. 7). Likevel vil jeg hevde at musikkens potensielle meningskonstruksjon kan benevnes 

ved hjelp av kategoriene i Saussures lingvistikk. 

Et begrep det er viktig å definere for å foreta denne analoge transponeringen fra lingvistikk til 

musikk er begrepet ”musikalsk tegn”.  ’Tegn’ kan i tråd med Saussure defineres som en 

operativ form. Det er et ”noe” som tilhører en uttrykksform, som forbindes og avklares i 
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assosiasjon med et ”annet” som tilhører en meningsform, gjennom en gjensidig avgrensing i 

de to sfærene. I språket er det altså en lydform som forbindes med et konsept, eller mening. 

Kan vi på samme måte snakke om musikalsk lydform som forbindes med musikalsk mening? 

Begrepet ”lydform” er i utgangspunktet lett å overføre til musikk. Det som artikuleres i 

musikk er jo nettopp form i lyd. Men for at denne skal kunne gå inn som et element i et 

tegnsystem må den fjernes fra selve det lydlige, klingende materialet. Formen må være mer 

varig og generell enn som forekomst i den individuelle ytringen - den må kunne ta del i 

musikkens ”langue”. For å finne lydformens tegnverdi må den abstraheres som en opprinnelig 

eller ”ideell form” slik at den kan kobles til mening.  

Dette fører diskusjonen videre til hva som kan defineres som ”musikalsk mening”. Dette er et 

langt vanskeligere konsept å benevne. For å kunne snakke om musikalsk mening og samtidig 

beholde en tilstrekkelig grad av generalitet kan vi kun tillegge dette begrepet strukturell 

betydning. Begrepet må fjernes fra hva som kan kalles assosiative eller emosjonelle meninger, 

altså de følelser eller assosiasjoner som musikken vekker i møtet med lytteren. Disse er for 

individuelle og tilfeldige til å kunne inngå i systematiske relasjoner. ’Musikalsk mening’ vil i 

denne sammenheng forholde seg til relasjoner mellom lydformer, enten samtidige eller i tid. 

Det er denne spesifikke betydningen, som element i det musikalske tegn, ”mening” har i det 

følgende, selv om det innledningsvis har blitt brukt i en løsere betydning. 

Musikk beveger seg i tid, men utspiller likevel sitt spill på tvers av tiden. Lévi-Strauss 

skriver:”it is if as music and mythology needed time only in order to deny it” (Lévi-Strauss, 

1983, s. 16). Han fortsetter med: 

“Below the level of sounds and rhythms, music acts upon a primitive terrain, which is the 

psychological time of the listener; this time is irreversible and therefore irredeemably 

diachronic, yet music transmute the segment devoted to listening to it into a synchronic 

totality, enclosed within itself.” 

Det er en slik forståelse av musikk, som et kompleks av lydformer som spiller ut sine 

relasjoner både i tid og på tvers av tiden, som ligger til grunn for min analyse. Det er det 

relasjonelle spillet, forstått som synkrone relasjoner, som muliggjør musikalsk mening forstått 

som strukturell størrelse. Disse meningene er ikke isolerte størrelser, men representerer 

stadier på et kontinuum fra ”noe” til ”noe annet”, og overgangene kan i mange tilfeller være 

uklare. De ulike meningene betegner relasjoner mellom to lydformer på samme nivå. Disse 

relasjonene kan benevnes som syntaktiske syntagmer og de ulike kategoriene som relasjonelle 

meninger. Syntaktiske syntagmer fremviser synkrone relasjoner over tid. 
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En vesentlig forskjell mellom språk og musikk er musikkens langt mer komplekse lydstruktur. 

Denne siden ved musikkens fenomen benevnes ofte som tekstur, altså hvordan ulike ”roller”, 

eller samtidige lydformer veves sammen til en totalitet. Språk vil i musikalsk sammenheng 

kunne beskrives som monofonisk, altså at det kun er et teksturelt lag. Denne type tekstur 

forekommer også i musikk men langt mer vanlig er to eller flere teksturelle lag. Disse inngår i 

hva man tradisjonelt betegner som homofone, heterofone, eller polyfone teksturer som hver 

beskriver et definert kompleks, eller sett av meningsrelasjoner. Disse kategoriene står for 

noen prototyper som i seg selv sier lite om den aktuelle musikken. Hver av de ulike teksturelle 

kategoriene betegner et utall forskjellige fremtoninger med veldig ulik musikalsk verdi. Som 

med de relasjonelle kategoriene opererer ikke de teksturelle kategoriene som lukkede 

kategorier, men betegner stadier langs et kontinuum.  Disse teksturelle relasjonene kan man 

kalle for syntagmatiske samtidigheter og de ulike teksturtypene som teksturelle meninger. 

Syntagmatiske samtidigheter fremviser umiddelbart synkrone relasjoner. Samtidig som 

syntagmatiske samtidigheter utspiller sitt eget spill utgjør deres totalitet også en 

meningsstørrelse av høyere grad. Disse relasjonskompleksene kan igjen inngå i syntaktiske 

syntagmer med andre teksturelle komplekser.  

Disse to størrelsene, lydformen og hva jeg har kalt meningen, utgjør det musikalske tegns to 

dimensjoner på samme måte som Saussures lydform og konsept, selv om innholdet i de to 

tilfellene er forskjellig. Et annet vesentlig skille mellom musikk og språk ligger i musikkens 

manglende evne til å formidle konkrete ”beskjeder”. Musikk kan ikke peke på objekter 

utenfor sin egen struktur med mindre dette er tilstrekkelig etablert forut for musikken (som for 

eksempel barokkens affektlære), eller ved hjelp av tekstlige elementer i musikken (som for 

eksempel Wagners ledemotiv), og selv disse vil i beste fall være diffuse og uklare. Det er 

derfor ikke mulig å diskutere sannhetsinnholdet i en musikalsk ytring slik tilfellet er i de fleste 

språklige ytringer (kanskje med unntak av poesi). Likevel er strukturell meningsdannelse 

mulig, noe som muliggjør tolkningen av musikk som tegnsystem.  

Musikalsk lydform og mening defineres, på samme måte som i språket, av å være det de 

andre ikke er. De er ikke konkrete størrelser i seg selv, men defineres i deres avgrensning mot 

det som har vært og det som kommer. De inngår i assosiative og syntaktiske serier som 

definerer deres plass i systemet gjennom gjensidig avgrensing mot tilstøtende størrelser. Som 

med det lingvistiske tegn, er disse abstrakte størrelser når de betraktes isolert og kan kun 

benevnes positivt gjennom det operative båndet som knytter de to sammen. Det musikalske 
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tegnet identifiseres og karakteriseres gjennom den verdi det gis i det helhetlige systemet det 

inngår i. 

Antropologen Claude Levi-Strauss har foretatt en strukturell analyse av meningsinnhold i 

amerikanske myter. I overturen til sin bok ”Le Cru et le Cuit/ The Raw and the Cooked” 

trekker han også inn musikk og dens likhetstrekk med språklig og mytologisk 

meningsdannelse. Levi-Strauss viser hvordan kulturelle ytringsformer fungerer som et 

tegnsystem ved å vise tilbake på et mer grunnleggende, første nivå av artikulasjon. Dette 

første nivået består av ”generelle strukturer hvis universalitet tillater innkoding og dekoding 

av individuelle ytringer” (Lévi-Strauss, 1983, s. 24). Det er disse generelle strukturene som 

utgjør det konvensjonelt konstruerte verdisystemet – ”le langue”. En individuell ytring kan 

altså forstås som et andre nivås artikulasjon, en form som spiller på en relasjon til et første 

nivås mer grunnleggende artikulasjon.  

I ”The structural study of myth” foretar Lévi-Strauss en analyse av Ødipus-myten som viser 

hvordan overflatehendelsene kan sies å hente betydning, eller verdi, fra et underliggende spill 

av meningsbærende komplekser. Disse meningskompleksene kaller han ”stor konstituerende 

enheter” (”gross constituent units”). Han benytter også begrepet ”mytemer” om disse 

meningskompleksene for å vise deres analoge struktur til fonemer, monemer, og semantemer. 

Mytemene samler flere setninger i en grunnleggende verdi som så kan spille på mangfoldige 

relasjoner til andre mytemer (Lévi-Strauss, 1955, s. 431). I mytemene kan vi dermed også se 

en analogi til våre syntaktiske syntagmer (og hvordan samtidige syntagmer kan gå opp i et 

syntaktisk syntagme). Et eksempel på et mytem, fra Ødipus-analysen, er hvordan hendelsen 

hvor Ødipus myrder sin far Laios, og hendelsen hvor Eteokles myrder sin bror Polynike begge 

beskriver en ”nedvurdering av slektskapsforhold”. Disse to overflatehendelsene inngår derfor 

i samme mytemet. ”Nedvurering av slektskapsforhold” står i Ødipus-myten i et 

motsetningsforhold til et annet mytem, ”Overvurdering av slektskapsforhold” som blant annet 

kommer til uttrykk gjennom at Ødipus gifter seg med sin mor (Lévi-Strauss, 1955, s. 433). 

Lévi-Strauss’ mytemer betegner altså på samme måte som Saussures lingvistiske tegn, 

relasjoner. Mytens mening kommer frem gjennom organiseringen av disse kompleksene. Det 

som ”taler til oss” er overflaten – parole –, men denne henter sin betydning i en første 

artikulering av verdi – langue. Slik viser Lévi-Strauss frem analogien mellom mytens 

konstruksjon og lingvistisk struktur. Men som Ricæur viser i en gjennomgang av Lévi-

Strauss’ Ødipus-analyse kan ikke disse forholdene komme frem uten en forståelse av myten, 

”det vil ikke finnes en motsetning, heller ikke forsøk på løsning av en motsetning, hvis det 
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ikke fantes meningsfulle spørsmål” (Ricæur, 2001, s. 75). Mytemenes verdi må innleses på 

samme måte som lingvistisk struktur er innlest av språksamfunnet. Ødipus-myten er motivert 

av en formidling mellom liv og død. Dermed blir ikke Lévi-Strauss’ analyse stående som ren 

kombinatorikk, men som en tolkning – en lesning – av myten. 

Det er gjennom en lignende analogisk bevegelse jeg har transponert Saussures lingvistiske 

teorier til analyse av musikk. Ved å betrakte musikalske hendelser som meningskomplekser 

som inngår i assosiative og syntagmatiske relasjoner med hverandre, kan musikkens overflate 

relateres til et underliggende spill. Dermed blir Saussures lingvistiske struktur til et musikalsk 

spillerom hvor meninger konstrueres gjennom en formidling mellom det faste og det 

forgjengelige; mellom det allmenne og det individuelle. Det er en slik tolkning av Saussure, 

med vektlegging av den konvensjonelt innførte verdien heller en delenes kombinatorikk, som 

ligger til grunn for min analyse og tolkning.  Det musikalske tegnets verdi knytter seg til 

båndet mellom lydform og mening, en størrelse som bestemmes av konvensjoner og 

lesninger, og som derfor på ingen måte kan utlegges a priori. Verdi er det rommet mellom 

signifikant og signifikat som inntas av tolkningsfellesskapet og lytteren og som gjennom 

dialektisk bevegelse med andre tegn utspinner strukturen. 

 

Figur 1: Det musikalske tegn 

Den musikalske tanke vi møter i verket er hele dette formkomplekset, hvor lydhendelser antar 

mening og inngår i relasjoner og opposisjoner med andre lydhendelser. I møte med et 

musikkstykke vi opplever som meningsfullt vil dette verdikomplekset tre mer eller mindre 

klart frem gjennom overflatehendelsene for så å spille tilbake på overflaten og fargelegge den. 

Den musikalske tanke vil på denne måten gjøre at vi kan sammenstille musikalske hendelser 

og muliggjør opplevelse av det musikalske spillet, leken, alvoret, gleden, og melankolien i 

musikken. 

verdi meninglydform



 
21 

Gjennom analyse av Weberns ”Fünf Stücke für Orchester” vil jeg undersøke hvordan de 

musikalske hendelsene i overflaten kan gis referanse til et underliggende spill av 

meningskomplekser. Bruken av Saussures struktur foreskriver ingen metode, men tilbyr et 

begrepsapparat, eller en modell, som metoden kan diskutere seg inn i. Analysen ønsker å 

reflektere strukturen, både dens konstitutive elementer og de mekanismer som systemet setter 

i gang, og gjennom dette innlese tiden i strukturen. Strukturen oppstår i spillet mellom 

forventninger og materialisering og ettersom strukturen gradvis utvider seg, varieres og til og 

med transformeres, spiller delene på et stadig større repertoar av relasjoner og potensielle 

meningskonstellasjoner. Strukturbegrepet henspeiler dermed ikke lenger til et todimensjonalt 

rom, men en flerdimensjonal figur med vektorer som forårsaker vridninger av det 

tredimensjonale, og hvor motsetningen mellom det statiske og dynamiske ikke lenger har 

gyldighet. Analysen vil foreta en sekvensert konstruksjon av en slik prosess i det den gradvis 

tar opp problemstillinger, reflekterer seg selv og åpner opp for nye perspektiver. Som med 

denne lesningen av Saussures strukturbegrep, vil analysen forhåpentligvis stadig utvides, men 

alltid slik at det første klinger med og hvor leseren kan gå tilbake og nylese det første i spill 

med det siste – eller helheten om du vil.  
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Eksposisjon  

“Fünf Stücke für Orchester”, op.10 

Dette verket er et utvalg orkestersatser som Webern skrev i perioden 1911 – 1913. De er ikke 

skrevet som en syklus, men er plukket ut blant 13 orkestersatser. Akkurat når Webern gjorde 

sine endelige valg angående hvilke av hans orkesterkomposisjoner som skulle utgjøre op.10 er 

usikkert, men Moldenhauer antar at dette ble gjort i forbindelse med fremføringen av en 

kammerversjon i 1919. To av satsene er komponert i 1911 (1. og 4. sats), mens de resterende 

tre satsene er komponert i 1913. I det endelige partituret som ble utgitt av Universal Edition i 

1923 benevnes satsene kun ved deres karakterangivelser (så som ”Sehr ruhig und zart”), men i 

forbindelse med en kammerversjon i 1919 gav Webern satsene titler av en mer 

”programmatisk” art
2
:  

I: ”Urbild” – ”Urbildet” (komponert 28.juni, 1911) 

II: ”Verwandlung” – ”Forvandling” (komponert 13.sept., 1913) 

III: ”Ruckkher” – ”Hjemkomst” (komponert 8.sept., 1913)     

IV: ”Erinnerung” – ”Erindring” (komponert 19.juli, 1911) 

V: ”Seele” – ”Sjel” (komponert 6.okt., 1913) 

Orkesterversjonen ble første gang fremført i 22. juni 1926, under den 4. ISCM musikkfestival 

i Zürich, under Weberns ledelse (Moldenhauer, 1978, s. 198).  

Den endelige besetningen Webern benytter er (han reviderte stykkene før utgivelse i 1923): 

fløyte, obo, Eb-klar, Bb-klar, horn, trumpet, trombone, harmonium, celesta, mandolin, gitar, 

harpe, perkusjon (klokkespill, xylofon, symbal, triangel, rørklokker, kubjelle, lilletromme, 

stortromme), samt solo-fiolin, solo-bratsj, solo-cello, og solo-kontrabass. Messingen og 

strykerene spiller, med kun noen få unntak, alltid med sordin.   

De fleste innspillinger varer ca 4-4½ minutt, til tross for at Weberen selv anslo varigheten til 

ca. 10 minutter (Moldenhauer, 1978, s. 326).  

Analysesymboler og noteeksempler 

I det følgende vil jeg i forbindelse med analysene benytte forkortelser for intervaller etter 

følgende modell: l2. Her viser tallet 2 til intervallet, altså et sekund, og bokstaven l til type av 

det bestemte intervallet, her et lite sekund. De andre mulige typene er s= stor, r= ren, frm= 
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forminsket, og fst= forstørret. Når det gjelder retning på intervallene vil dette bli spesifisert i 

teksten der dette er relevant. I presentasjon av analysen vil de fleste poengene være 

akkompagnert av noteeksempler. Der dette ikke er tilfelle, henvises leseren til den vedlagte 

kopien av partituret (Appendiks 1). Instrumentnavn vil bli forkortet i eksemplene i henhold til 

gjeldene konvensjoner. For eksempel vil horn forkorte hrn. og klarinett forkortes klar. I alle 

noteeksemplene er alt notert i det registeret det klinger. Det vil si at en flageolett noteres som 

en ”vanlig” tone i den oktaven den faktisk klinger. Alle eksemplene er presentert 

utransponert.   

Urbildet 

Analysen av de ”musikalske tanker” skal starte med systemets enkle, konstitutive enheter på 

samme måte som musikkopplevelsen starter med en enkel musikalsk verdi – initieringen. I 

kapittel 1 presenterte jeg det musikalske tegns to sider, lydformen og meningen og hvordan 

tegnets form, det konvensjonelt etablerte operative båndet mellom tegnets to sider, plasserte 

tegnet inn i verdisystem. Tegnets to sider kan ikke betraktes isolert uten å miste sin konkrete 

eksistens, men en innsirkling av disse to størrelsene kan likevel fungere godt som 

utgangspunkt for analysen. Lydformer og meninger er på ingen måte selvsagte størrelser som 

kan observeres i musikken, men reiser umiddelbart spørsmål til lytteren som allerede her må 

gå musikken i møte. 

Gjennom analyse av den første satsen, ”Urbildet”, skal jeg sette opp, og sette i spenn 

lydehendelsene og meningene i denne satsen. Gjennom avgrensing av lydformer og 

innlesning av meninger skal verket selv få etablere seg, sine enheter og relasjoner, i en 

foreløpig strukturforståelse. Analysen følger i høy grad en utprøvende metode hvor 

problemstillinger møtes og forsøkes behandlet underveis.  

Lydformer i sving 

”(…) a primary characteristic of the spoken sequence is its linearity. In itself, it is merely a 

line, a continuous ribbon of sound, along which the ear picks out no adequate or clearly 

marked divisions.” (Saussure, 2005, s. 102) 

Dette forholdet kan synes å gjelde også for musikkens temporære karakter, og vi skal begynne 

analysen med å undersøke den lydlige siden av det musikalske tegn. Denne skal ikke 

reflekteres i det generelle, men i møtet med det enkelte – musikkverket. Mange analyser 

opererer med en oppdeling av musikken i lydhendelser, eller enheter, men ikke alle reflekterer 
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over hvordan disse lydhendelsene bestemmes. Saussure gjennomfører en systematisk 

diskusjon rundt dette i forbindelse med tilsvarende problem innen lingvistikken og jeg skal 

følge deler av denne i møtet med ”Urbildet”. 

Den enkelte fonetiske lyd har i følge Saussure liten relevans i seg selv når det gjelder å 

beskrive lingvistiske enheter. Det er deres sammenstilling til stavelser som utgjør språkets 

observerbare elementer. Mye av det samme forholdet finnes i musikk, hvor den enkelte tone 

ikke i seg selv kan skape musikalske enheter, spenninger, og spill. Den trenger andre toner å 

forholde seg til for å kunne danne relasjoner og meningsfulle helheter. Stavelser har derimot 

visse akustiske sider som kan hjelpe oss å dele opp strømmen av lyd i mindre enheter. Disse 

kalles ”adduksjon” og ”abduksjon”. Adduksjon er lyder som skaper lukking av lydstrømmen, 

altså at den ”stopper” opp, mens abduksjon er en åpning, altså en lyd som setter i gang en 

akustisk impuls. Som eksempel viser Saussure frem sekvensen appa, hvor den samme lyden, 

p, først lukker (adduksjon) og så åpner (abduksjon). Dette kan presenteres som ap˺˹pa 

(Saussure, 2005, ss. 50-57). Dette indikerer at lydens akustiske egenskaper kan være 

medbestemmende i hvordan lydsekvenser deles opp i mindre enheter. Overført til musikk vil 

det være nærliggende å anta at lukking og åpning av lyden, altså pauser i den lydlige 

sekvensen på samme måte vil kunne hjelpe oss i å avgrense de store konstituerende enhetene - 

lydformene. La oss nå vende oss til partituret og se om dette kan gi oss noen meningsfulle 

resultater (se Eks 1) 

I denne satsen er det kun to opphold, eller lukke/ åpne hendelser. Den første inntreffer 

allerede etter den første korte gesten h – c, mens den andre inntreffer på starten av siste takt. 

De resterende ti taktene forløper uten klare pauser eller avbrekk. Det er fullt mulig å tolke 

satsen slik, som mer eller mindre én sammenhengende bevegelse, men det gir oss et 

komplisert og lite nyansert arbeidsrom i den videre analysen. 

Ser vi på en definisjon av adduksjon og abduksjon innen fysiologien vil vi finne at det 

betegner bevegelser som fører en ekstremitet henholdsvis inn mot medianplanet eller bort fra 

medianplanet. Vi kan kanskje tolke dette som bevegelse mellom avspenning og spenning, 

metaforer som vi kjenner igjen fra den musikkanalytiske diskurs. Hos Saussure finner vi også 

flere eksempler på overgang mellom adduksjon og abduksjon som ikke er betinget av stopp i 

lydsekvensen. Eksempler han viser frem er af˺˹fa (frikativ), am˺˹ma (nasal), al˺˹la (likvid), og 

ao˺˹oa (vokal). Her er det ikke snakk om klare avbrekk, men kvalitative forskjeller opplevd på 

bakgrunn av blant annet betoning, intonasjon, og tempo. En oppdeling av lydsekvensen 

avhenger altså allerede av en kodefortrolighet som gjør oss i stand til å kjenne igjen disse 
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kvalitative endringene i lydsekvensen. Vi opererer ikke lenger på et rent akustisk grunnlag, 

men innfører et referansesystem i musikken, en psykoakustisk median, som gjør det mulig å 

høre musikken bevegelse fra eller mot et nullpunkt.  

 

 

Eks 1: ”Urbildet” (Webern, Fünf Stücke für Orchester, 1923) 

En slik tolkning av adduksjon/ abduksjon trekker i retning av gestaltteoretiske formteorier 

som fremhever formens fullendelse som viktig i vår persipering av helheter.  En bevegelse fra 

et nullpunkt til spenning og tilbake igjen vil typisk kunne gi inntrykk av en slik 

formfullendelse av et musikalsk forløp. At stopp i lydsekvensen har relevans for vår 

oppfatning av lydformer reflekteres i prinsippet om nærhet. Igjen kommer det tydelig til syne 

at vi ikke lenger forholder oss distansert til musikken, men innleser form i den sansede 

lydsekvensen. 

I lys av denne utdypingen av ”lukking/ åpning” av lydsekvensen er det kanskje mulig å foreta 

en mer nyansert analyse av lydhendelser i ”Urbildet”. Jeg vil foreslå en tolkning av satsen 

som sammenfaller med en oppdeling i fem hovedlydformer: 
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Figur 2: formskjema for ”Urbildet” 

Dette formskjema inneholder en del mer enn hva jeg til nå har diskutert, blant annet en 

tematisering av hver del og visse relasjoner mellom delene. Dette skal jeg komme tilbake til 

etter en nøyere begrunnelse for oppdeling av verket i lydformer. 

Verket har en veldig klar, åpen og ukomplisert åpning som inneholder to monofone gester 

(A). De presenterer oss for motivisk materiale (intervallisk og rytmisk) som vi senere skal 

komme til å følge gjennom satsen. Klangen i åpningen utdyper en ”glassaktighet”, eller en 

”ikke-orkesterlig” klangfarge dominert av harpe, celesta og klokkespill som fargelegges av 

flageolett i cello, sordinert trompet og fløyte i lavt register spilt med fluttertunge. Denne 

detaljerte beskrivelsen av instrumenteringen kan kanskje virke overflødig, men i denne satsen 

spiller klangfarge en strukturerende rolle. Det skal i det hele tatt vise seg at veldig få 

elementer er uviktige i utredningen av strukturen. Klangfargenes flyktighet i åpningsgesten er 

i så måte like viktig som deres eksistens.  

Klokkespillets nedadstigende bevegelse representerer åpningens ekstremitet og tilbakeføring i 

register og dynamikk. Likevel er det viktigste elementet i avrundingen av A-delen, at B-delen 

setter inn. Det er altså ikke snakk om en tydelig avrunding av lydformen, men heller en 

overtagning hvor åpningen forsvinner bak B-delens inntreden. 

B-delen begynner med en trille i celesta. Denne vedvarende, liggende klangen, skaper et 

”brudd” med åpningens karakter og fungerer som en innvarsler om noe nytt. Denne trillen har 

en helt spesiell funksjon i at den danner et bakteppe for andre musikalske hendelser. Den 

fungerer som et sammenbindende element gjennom de neste seks taktene og forener dermed 

B- og C-delen. Det er likevel mulig å ane en overgang og en intensivering av materiale 

mellom B og C-delen som gjør det relevant å snakke om to lydformer.  

B-delen, med sine tre distinkte teksturelle lag, innfører en utvidelse i forhold til A-delen. 

Celestatonen ligger som sagt i bakgrunnen som et klanglig bakteppe. Den kan ikke beskrives 

som verken melodisk, rytmisk, eller harmonisk, men eksisterer kun som ”bak-klang”. I det 

den initieres, fanger den lytterens oppmerksomhet og skaper forventing om noe nytt, men i 
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det de andre elementene setter inn, trekkes den tilbake i det klanglige bildet. B-delen har et 

tydelig melodisk element i klarinettens utstrakte tema. Temaet deler seg i to segmenter, hvor 

hovedsegmentet avrundes i takt 5 med en etterklang, eller et slags ekko i takt 6. Under dette 

finnes det et harmonisk element i fløyte, harpe, fiolin og bratsj. Dette har relativt høy grad av 

individualitet slik at det ikke kan sies å akkompagnere klarinetten. Det er mer snakk om et 

kontrapunktisk harmonielement. Dette elementet følger klarinettens frasering med en 

avrunding i takt 5 og et ”ekko” i takt 6. Begynnelsen av takt 5 representerer lydformens 

ekstremitet, både i sin kompleksitet og dynamikk før denne tilbakeføres i slutten av takten 

med et decrescendo. Den lille strekken i tempo, zögernd, i slutten av takt 5 utdyper denne 

følelsen av tilbakeføring. Ekkoet i takt 6 overlapper med begynnelsen av C-delen og tilfører 

denne delen kompleksitet, noe som skal bli dens varemerke. 

Teksturen med melodi som fokuspunkt over en harmonisk/ klanglig bakgrunn skiller B-delen 

fra C-delen. I B-delen finner vi dessuten fortsatt bruk av sammensatte klangfarger (harpe 

dobler fiolin/ bratsj) noe som er fraværende i C-delen. 

C-delen har som nevnt ingen klar begynnelse, men nærmest vokser inn i B-delens avslutting 

og etterklang. Denne delen har en mer kompleks polyfonisk struktur hvor lytteren blir ”kastet 

rundt” fra element til element. Hver linje har sin egen form, sin egen rene klangfarge og sitt 

individuelle høydepunkt og avfrasering. Ekstremiteten blir til gjennom en fortetning av 

teksturen og stadig større gester (fiolin og cello). Det er som om satsen er i ferd med å miste 

lytteren. Tilbakeføringen kommer her plutselig og abrupt i og med fiolinens lyse utstrakte g3 i 

takt 9. Denne er doblet i klokkespill (oktaven over) noe som gir tonen en forløsende klarhet 

som fokuspunkt for lytteren. For et lite øyeblikk er kompleksiteten helt borte. Denne 

avrivningen av C-delen markerer også begynnelsen på A’-delen. 

A’-delen er som etiketten indikerer tolket som beslektet med åpningen. Den minner om 

åpningen både i tekstur, motivisk innhold og orkestrering. Den lyse fiolintonen som avsluttet 

C-delen får lov til å klinge inn i A’-delen, men likevel har denne lydformen en monofonisk 

karakter. Vi kjenner igjen de ”glassaktige” klangene fra åpningen med bruk av harpe og 

celesta fargelagt av flageolett i cello og sordinert trompet. Klangfargenes flyktighet kjenner vi 

også igjen fra åpningen før harpen får avrunde med en utstrakt bueformet bevegelse (spilt som 

flageoletter). Lydformens ekstremitet er ikke så lett å definere, men den kan sies å ligge i takt 

10 eventuelt i begynnelsen av takt 11. En tilbakeføring og avrunding finner vi uansett i slutten 

av harpens nedadstigende bevegelse i takt 11. Denne spilles med decrescendo og ritardando, 

og etterfølges av en pause. 
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Den siste lydformen i satsen, takt 12, er mer en etterklang av satsen enn en selvstendig 

lydhendelse. Den består kun av én tone som rytmiseres i skiftende klangfarge. Dens materielle 

enkelhet og klanglige rikdom gir den en karakter av et ”skimmer”, noe som glitrer og 

forsvinner. Her er klangfargens forgjengelighet tematisert og tatt til det ekstreme. 

I og med denne analysen, eller betraktningen, har vi nådd en oppdeling av satsen i lydformer 

som synes relevante i forhold til satsens klanglige realisering og som gir oss et nyansert og 

verbalisert rom å diskutere musikken i. Oppdelingen har foregått på et ganske globalt nivå 

hvor vi ikke har gått inn på en minutiøs nærlesning, men har holdt fokuset rettet mot (i det 

Webernske univers) store lydformer med mer eller mindre klare avgrensinger. Lydformene 

har blitt fremstilt adskilt og kronologisk, med få henvisinger til deres relasjoner eller virkning. 

Vi har altså på ingen måte satt lydformene i spenn eller spill, men kun beskrevet verket og 

benevnt en oppdeling av verkets materielle side.  

Samtidig har en bakenforliggende strukturforståelse allerede vært til stede og fargelagt 

tolkningen av verkets lydhendelser. Oppdelingen over har vært betinget av intimitet med 

verket og en inneforståtthet med verkets stil. Sitatet fra Saussure på side 23 fortsetter med: 

”In order to do so [pick out divisions in the spoken sequence] recourse must be had to 

meaning. When we listen to an unknown language, we are not in a position to say how the 

sequence of sounds should be analysed (…). But when we know what meaning and what role 

to attribute to each segment in the sequence, then we see those segments separated one from 

each other, and the shapeless ribbon is cut up into pieces. But the analysis involved is in no 

way a material analysis” (Saussure, 2005, s. 102).  

Et kjennskap til verkets stil, eller språk, er i følge dette en forutsetning for oppdelingen av 

lydsekvensen i lydformer. Den formen vi leser inn i verket er knyttet til en ”gjenkjenning” av 

mening knyttet til lydhendelsene. I det en lydform faller sammen med en musikalsk mening 

trekker vi den ut som en lydform. Allerede i gjennomgangen av lydformene i ”Urbildet” kan 

vi se flere spor av en slik mekanisme. Kategorien ”åpning” er for eksempel en 

meningskategori som er med å avgjøre oppdelingen av satsen. I det vi trekker inn musikalske 

meninger, slik disse er omtalt i kapittel 1, beveger vi oss mot en strukturfortolkning av verket. 

I formskjemaet over har allerede lydformene blitt assosiert med strukturell mening. Disse 

viser til relasjoner mellom lydformene i denne satsen. Selv på ”overflaten”, i lydhendelsens 

ytre form, kan disse relasjonene anes, men for å utdype disse forholdene skal vi gå mer 

grundig inn i satsen og foreta en nærlesing av denne. Før vi går inn i denne nærlesningen skal 
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vi foreta en innlesning i Saussures strukturbegrep og denne strukturens evne til å forandre seg 

selv innenfra. Er det mulig å snakke om lingvistisk synkronitet som inneholder forandring og 

vridninger av strukturen? Gjennom sin inkludering av analogi og agglutinasjon som 

grammatiske, og dermed synkrone, kategorier mener jeg Saussure åpner for en slik lesning.  

Analogi – en kreativ kraft i strukturen 

Analogimekanismen åpner for at nye elementer kan skapes og utkonkurrere de gamle basert 

på modeller inneholdt andre steder i strukturen. Strukturen inneholder dermed muligheter og 

mekanismer for en omstrukturering uten at dette oppløser den synkrone tilstanden. Denne 

mekanismen kan rettes både innover og utover hvor den henholdsvis utkonkurrerer et eldre 

tegn eller genererer nye tegn. 

Analogi vil si at et ord bøyes i henhold til en modell som eksisterer i systemet. Denne 

begivenheten finner oftest sted etter at et ord har gjennomgått en lydlig forandring som har 

forandret og også gjort systemet mindre stabilt. Det har dermed blitt innført en spenning i 

språket. Denne lydlige forandringen viser at en diakron hendelse har inntruffet og at vi har 

gått fra én synkron tilstand til en annen. Den lydlige forandringen har gjort systemet mindre 

regulært og løst opp grammatiske koblinger. ”Det absolutt arbitrære tar overhånd over det 

relativt arbitrære” (Saussure, 2005, s. 160). Dette er et meget interessant punkt i Saussures 

lingvistiske systemtolkning. Forholdet mellom språktegnets to sider, lydbildet og konseptet, 

er arbitrært, men altså ikke absolutt arbitrært når det plasseres i strukturen. Samtidig vet vi at 

det språklige tegn ikke eksisterer uten denne plasseringen i verdistrukturen. Denne utdypingen 

viser hvordan Saussures lingvistiske struktur består av spenningsfelt og dynamiske relasjoner 

og ikke er en konstruksjon, eller en væren, av passive elementer. 

Det absolutt arbitrære er en tilstand som språket ikke kan leve med og det er analogien som 

gjenoppretter regulariteten. For å belyse denne prosessen skal jeg gjengi et av Saussures 

eksempler. Den latinske nominativ entall honor (eng: honour) er blitt til gjennom analogi. 

Opprinnelig het det honos med en akkusativ honosem. Så, etter en lydlig forandring ble det 

honos med en akkusativ honorem. Dermed hadde ordstammen to forskjellige former. Denne 

dualiteten ble så redusert ved å skape en nominativ honor, etter modellen orator : oratorem. 

Denne prosessen involverer altså en generering av et nytt ord i proporsjonen: 

oratorem : orator = honorem : x   

Her er løsningen x= honor. 
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For å motvirke den oppsplittende effekten av lydlig forandring, har analogi nok en gang brakt 

formene sammen og gjenopprettet balanse (Saussure, 2005, s. 160). 

Det som er viktig i forbindelse med Saussures analogibegrep er at denne fjerde formen, 

honor, ikke har blitt til ved en lydlig forandring av honos, men gjennom en generering fra 

honorem i henhold til en modell. Fra det øyeblikket systemet hadde blitt satt i uballanse ved at 

honosem ble til honorem har det ikke forgått en endring av systemet men systemet har selv 

skapt en ny form. Denne formen vil i tilfellet honos/ honor skape en strid mellom to 

sameksisterende former av ordet som til slutt vil ende med at den gamle, nå uregelmessige 

formen honos vil utkonkurreres og forsvinne. Dette drama har tre aktører, ”arvingen” (honos), 

”rivalen” (honor) og ”kollektivet” som besørger de sponsende formene (honorem/ orator : 

oratorem). Den eneste som ikke deltar i rivalens fremvekst er arvingen selv. Analogi kan også 

virke uten en arving og produserer nye former, altså virke utover og utvide systemet 

(Saussure, 2005, ss. 162-163). Det norske språk har mange moderne eksempler på dette. Etter 

modell kapital: kapitalisme er det for eksempel skapt ord som bilisme. Dette ordet har ikke 

endret noen ved det norske språk, men er nærmest en materialisering av et tegn som allerede 

var inneholdt som mulighet i systemet. 

Analogi fungerer på denne måten som et kreativt prinsipp inneholdt i systemet. Den 

resulterende nyskapningen tilhører først språkbruken, men i prosessen må man skille mellom 

to aspekter: det å gripe relasjonene som kobler de sponsende formene, og resultatet som 

foreslår seg i og med den sammenligningen. Det er dette andre aspektet som tilhører 

språkbruken. Det som tilhører språket er mulighetene til å skape de analoge formene. Det er 

gjennom en bevisst eller ubevisst sammenligning av materialet i språket hvor de sponsende 

formene er arrangert i assosiative og syntagmatiske relasjoner at språkbrukeren kan skape nye 

ord. Analogi er på denne måten kun et aspekt ved det tolkende fenomenet, en manifestasjon 

av generell aktivitet som analyserer enheter for å kunne benytte disse. ”That is why we say 

that analogy is entirely grammatical and synchronic” (Saussure, 2005, s. 165).  

Agglutinasjon – hierarkiets forutsetning 

Agglutinasjon er på ingen måte like dynamisk som analogi, men den virker ofte forut for 

analogien som en forutsetning for denne. Agglutinasjon vil si at to eller flere ord, eller ordledd 

smeltes sammen til en enhet. Et eksempel, hentet fra Saussure, er hvordan det franske ordet 

encore (enda) er et resultat av agglutinasjon av de latinske ordene hanc horam (denne time). 

Mens analogi involverer både assosiative og syntagmatiske serier, opererer agglutinasjon kun 

langs den syntagmatiske aksen. Det er snakk om en ufrivillig, mekanisk prosess, hvor 
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sammensmeltingen forgår av seg selv over tid. Analogi derimot er en aktivitet som involverer 

analyse og kombinasjon i en umiddelbar hendelse. Agglutinasjon har grammatisk betydning 

kun i det analogien benytter seg av den som produktiv sponsor før prosessen har gjort 

sammensmeltingen total, og altså uproduktiv. I det to ord føres sammen kan denne benyttes 

som modell for andre bøyninger og i den grad analogi virker på denne blir agglutinasjon en 

grammatisk kategori. Idet agglutinasjonsprosessen fullendes, i den grad dette skjer, og 

sammensmeltingen ikke lenger kan spores, har ordet blitt et sterilt ord og virker kun som 

vokabular (Saussure, 2005, ss. 176-177). 

Innen musikk er denne prosessen, eller mekanismen, hvor vi kan sammenføye to eller flere 

enheter til en størrelse, relatert til hvordan vi kan erfare musikken som aktiv i flere ulike 

hierarkiske nivåer og en forutsetning for at vi kan sammenstille disse.  Med sin inkludering av 

agglutinasjon som grammatisk størrelse er også dette dynamiske spillet inkludert i strukturen. 

Når denne så virker sammen med analogi åpnes det for et vell av prosesser som er inneholdt 

som muligheter i strukturen. 

Meningenes utfoldelse 

I møtet med et musikkverk vil meningene folde seg ut idet verket skrider frem. En ny 

lydhendelse vil alltid plassere seg i forhold til det som har vært samtidig som det inneholder 

noen av det som skal komme. Det er et slikt møte vi nå skal konstruere i det vi nærleser 

”Urbildet”, og uttaler mening i de fem lydhendelsene. 

Åpning  

Åpning, eller introduksjon, er en strukturell meningskategori. Den betegner en kronologisk 

plassering, men også en rekke prosesser og krefter som settes i sving. Disse skal jeg komme 

tilbake til senere i analysen. ”Åpning” presenterer oss for de to gestene (a) og (b): 

 

 

Eks 2: ”Åpning” 
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Den første gesten (a) består av minste mulige intervalliske bevegelse, l2 (h1-c2), presentert 

med en åttendedels underdeling. Den utfordrer også sin egen ”gestivitet” ved sin 

sparsommelighet i tidlig utstrekning.  Den andre gesten (b) er på mange måter (a)’s kontrast 

med sin store bueformede gest som beveger seg over to oktaver og bruker en triolunderdeling. 

Intervallisk består denne gesten av s3 – l6 (omvending av s3) – r4. Det rytmiske forholdet 

mellom de to gestene, åttendedel – triol, spiller ikke mot hverandre på en metrisk måte. Det er 

ikke etablert noe referanse som gjør lytteren i stand til å oppfatte det eksakte forholdet som 

kommer til syne i partituret. Den musikalske effekten er likevel en av ”forskjellighet”, og en 

motstand mot å etablere seg. Som vi så over ligger også denne åpningen langt fra det 

klangbildet vi forbinder med orkestermusikk, og hele ”Åpning” har et preg av klanglig 

flyktighet. 

Det er likevel også krefter som knytter disse to gestene sammen. Begge gestene starter på den 

samme tonen (h1) og beveger seg oppover i registeret. Begge gestene har også en tydelig 

klangendring mellom første og andre note og presenteres i en monofon tekstur. (b) kan altså 

betraktes som beslektet med (a) til tross for de svært umiddelbare kontrastene. Ved en slik 

tolkning kan (b) beskrives som en ”bøyning” av (a) hvor det lille sekundintervallet er utvidet 

til en liten ters, men samtidig utvidet til det ekstreme med sprang på over to oktaver. (b) blir 

en variasjon, ved hjelp av utvidelse, rytmisk kontrast og forlengelse, av (a). Dette forholdet 

kan settes opp som ”mulig modell” i systemet, en mulighet jeg har kalt (x). Med uttrykket 

”mulig modell” er det her snakk om at musikken viser frem en mulig behandling, eller 

”bøyning” av materialet. I dette tilfellet etableres det en forbindelse mellom to forskjellige 

intervaller i samme retning gjennom bruk av samme utgangstone og nærhet i tid. I det 

følgende kan denne modellen, altså at et intervall utvides, virke som bøyningsmodell for 

andre motiver og på samme måte skape relasjoner mellom disse. Det er altså snakk om å følge 

motivets, eller motivenes narrativ. (x)-gesten blir i sin sammenføying en agglutinasjon av de 

to leddene (a) og (b), og på denne kan analogi virke så lenge ikke (x) har blitt en udelelig 

enhet. 

Utdyping 

Den neste lydformen har jeg kalt ”Utdyping” fordi den i stor grad spiller på materialet fra 

åpningen, men samtidig utdyper dens tematikk. Den kommer altså etter et ”noe” som den 

forholder seg til og kommenterer. 
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Eks 3: ”Utdypning” 

Klarinettens hovedgest (b’) inneholder intervallisk materiale fra ”Åpning”s (b)-gest. De to 

intervallene stigende s3 og fallende l6 er nå plassert på flankene med et s2 i mellom. De er 

allikevel de mest fremtredende intervallene i gesten. Klarinettens tema har også beholdt den 

bueformede gestiviteten selv om rytmikken er betydelig endret. Det lille ekkoet i takt 6 

fungerer som en innskrenking av (b’)-gestens avslutning (h2-ess2). Igjen knyttes båndene 

mellom to gester gjennom repetisjon av note (h2) og klangfarge. Forholdet mellom (b’) og 

dets ”ekko” viser dermed tilbake til åpningens (x)-motiv som en omvending av dette I sin 

originale form viste (x) frem en utvidelse av intervallet fra samme utgangstone, mens her 

viser (x) frem en innskrenking av intervallet fra samme utgangstone. Det er denne bruken av 

modeller som gjennom analogi skaper meningsrelasjoner til tidligere musikalske hendelser. 

Gjennom tematisk innhold kan altså klarinetten sies å utdype åpningen.  

Det kontrapunktiske harmonielementet utdyper den rytmiske kontrasten fra åpningen ved å 

sette opp trioler mot klarinettens åttendedel. I denne utdypningen eksisterer den rytmiske 

kontrasten som i ”Åpning” ble utlagt i tid nå som samtidighet. Det syntaktiske syntagme fra 

åpningen presenteres her som en syntagmatisk samtidighet. Samtidig introduserer også dette 

elementet en kontrast til åpningen nettopp i at den skaper en ny tekstur. Innholdet i 

harmoniene, med fremtredende bruk av l3 etablerer også en kontrast til ”Åpning” 

Det er dermed mulig å se ”Utdyping” som en variasjon av ”Åpning” og dermed også som en 

ny ”mulig modell” for mulig bøyning av materialet. Klarinetten har vist at modellen (x) kan 

omvendes og føre til en intervallisk innskrenking, mens det harmoniske kontrapunktet har vist 
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muligheten av en omtolkning fra det horisontale planet til det vertikale planet. Denne nye 

”mulige modellen” (igjen et resultat av agglutinasjon), kan fremstilles slik: 

 

Figur 3: modell (y) 

Samtidig forholder også utdypingen seg til det som skal komme gjennom den liggende 

celestatrillen. Dette elementet skaper en klar kontrast til åpningen, og trillens kompromissløse 

konstans og ”uskiftelighet” skaper en forventning om fortsettelse og avløsning. ”Utdyping” 

har heller ingen avslutning som skiller den fra den neste lydhendelsen og den fungerer derfor 

samtidig som en igangsetter av en lengre prosess som ”Ekstremisering” overtar og 

viderefører. På denne måte inneholder ”Utdyping”, i tillegg til å vise frem en modell i relasjon 

til åpningen, allerede en forbindelse til det som kommer. 

Ekstremisering 

Denne lydformen tar satsen med på en ekstremisering av materialet som på mange måter 

representerer en kontrast til det forutgående. Kontrast blir her satt som strukturell mening, 

som den speilende ”andre”. 

 

Eks 4: ”Ekstremisering” 
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Den mest iørefallende kontrasten er kompleksiteten ved denne lydformen. Den har ikke noe 

klart fokuspunkt, men består av en overlapping av linjer som alle spiller ut sitt eget drama. 

Allerede begynnelsen av formen er kompleks i det den infiltrerer ”Utdyping” for så å ta over 

for denne. Klangmessig er dette den mest ”orkesternære” lydhendelsen med en slags 

kammermusikalsk orkesterklang. Den strukturelle kompleksiteten har altså ført til 

klangmessig ”forenkling” med bruk av rene soloklanger som får presentere sine linjer 

uavbrutt. Dette står i markant kontrast til åpningens klanglige forgjenglighet. 

Intervallisk deler denne delen seg i to par. Celloens linje og det harmoniske kontrapunktet i 

trumpet og horn utgjør det ene paret i deres slektskap til ”Utdyping”. Celloen imiterer 

klarinettens ”ekko” i takt 6, med en lignende gest i takt 7. Rytmen er den samme men 

intervallet er utvidet. Dette forholdet kan fremstilles som en variasjon av (x). I neste takt 

innskrenkes dette intervallet i en lignende gest altså en (x’). Trompeten og hornet tar over 

triolrytmen vi hørte i det harmoniske kontrapunktet i ”Utdyping”. 

Det andre paret er fiolin og fløyte som benytter seg helt og holdent av ”Åpning”s intervaller l2 

og s3/ l6. I fiolinenes linje kommer også den gestiske ekstremiteten til syne i store og relativt 

sett raske bevegelser. Fløyten tar over celestaens giss og gir denne sin avløsning i en gest som 

intervallisk er en omvending av de første fire tonene i åpningen (s3-l2-l2 omvending av 

åpningens l2-l2-s3) (jf. Forte, 1998, s. 209). 

”Ekstremisering” ender i en forløsning fra kompleksiteten med fiolinens utstrakte g3 doblet 

av klokkespill. Det er lydhendelsens kompleksitet, som likevel i mange henseende er relatert 

med det som har vært, som gjør at denne delen får en ekstremiserende mening. Den spiller 

som vist på begge de tidligere lydformene både når det gjelder intervallisk innhold og 

modeller samtidig som den setter dette innholdet inn i en helt ny kontekst. Dermed utspiller 

det en kontrast som speiler originalen både som seg selv og som det det ikke er. Satsen har 

dermed også etablert en ny ”mulig modell” hvor ”Åpning” og ”Utdyping”, (y), settes i 

relasjon til sin kontrast. 

 

Figur 4: modell (y) 
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”Ekstremisering” tøyer grensene for slektskap og sammenheng og har derfor en truende effekt 

på satsen. Det er denne trusselen som så blir forløst i og med fiolinens og klokkespillets 

befriende tone. Samtidig stiller den et ”hva nå?” til satsen som skal restitueres etter sin egen 

krise. 

Gjenkomst 

”Hva nå?” besvares ganske umiddelbart med en gjenkomst av åpningen: 

 

Eks 5: ”Gjenkomst” 

Dette er ingen repetisjon av ”Åpning” men en lydform som i mange henseende fremstår som 

”Åpning”s endepunkt. Dens kronologiske plassering rett etter satsens krise og forløsning gir 

den en avspennende virkning og forsterker følelsen av gjenkomst. ”Gjenkomst” inneholder 

motivisk materiale fra åpningen, men det er kanskje dens klangfarge og tekstur som først og 

fremst etablerer relasjonen til åpningen. Etter en ekstremisering med bruk av rene soloklanger 

i en kompleks tekstur kommer her de samme flyktige ”glassaktige” klangfargene tilbake i 

klar, monofonisk tekstur. Instrumenteringen av (a’) er veldig lik åpningens (a).  

Kombinasjonen av klar tekstur/ sammensatte klanfarger antar her en strukturerende rolle og 

altså en mening i seg selv som gjenkomst av ”Åpning” og som kontrast til ”Ektremisering”s 

komplekse tekstur/ rene klangfarger. Samtidig utdyper den også (z), kontrasten mellom 

”Åpning” og ”Ekstremisering”. 

Motivisk åpner ”Gjenkomst” med det samme intervallet som ”Åpning”, l2, nå omvendt til en 

fallende gest (a’). Rytmikken er også den samme men ornamentert med en notegjentakelse i 

harpen. Harpens bueformede (b’)-motiv er relatert til (b) i at den setter opp den rytmiske og 

gestiske kontrasten (x). Det er også et interessant motiv i slutten av harpens lange bueform, h-

ess, som har fulgt oss gjennom hele satsen. Dette noteparet hørte vi først i begynnelsen av (b) 

i takt 1-2, så i avslutningen av klarinettens (b’) i takt 5 og nå altså i gjenkomsten hvor det 
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sammenfaller med en (b)-gest. Et slik bokstavelig gjenbruk av et motiv er meget uvanlig i 

Weberns musikk og i denne konteksten knytter det sterke bånd mellom de tre gestene. 

Avklang 

Denne lydformen er materielt sett meget begrenset, men på ingen måte uten mening. Dens 

viktigste innhold er det klanglige og det ”ikke-inneholdte”. 

 

Eks 6: ”Avklang” 

Klanglig minner den om (a)-gesten, men denne lydformen fungerer nesten som ”anti-gest” 

som utdyper, eller tar til sin ytterste konsekvens (a)’s gestiske sparsommelighet. Den 

utfordringen (a) stiller til sin egen gestivitet er det som her kommer tilbake og ”seirer”. Denne 

”anti-gesten” står i kontrast til resten av satsens hvor det som har vært fremstår som 

ekstremitet. Den utviklingen som har funnet sted fra ”Åpning”, gjennom ”Utdyping”, og til 

”Ekstremisering” utdypes her i ”Avklang”s forhold til resten av satsen. Dette 

meningsrelasjonen kan sees som en krepsvariant av (z). ”Avklang” fullender samtidig satsens 

form i sin relasjon til (a). Den kan også sies og utdype (a) og dermed også (y) som dennes 

omvending; innskrenking.  

”Avklang” spiller altså på mange relasjoner med tilbyr ingen forsoning av satsen. Heller enn å 

sammenføye ekstremiserer den kontrastene. Slik sett fungerer lydformen kanskje mer som en 

oppløsning av satsen enn som en avrunding i klassisk forstand. ”Avklang” stiller ingen 

spørsmål og skaper ingen forventning om fortsettelse, altså avrunder, samtidig som den stiller 

alle spørsmål til satsens eksistens og tidlighet. 

Codetta - Initieringens tilbakeblikk 

Gjennom analyse av ”Urbildet” har vi nå innsirklet og satt i spenn lydformene og meningene i 

denne satsen. Vi så at lydformene ble bestemt dels av deres psykoakustiske egenskaper 

(spenning, avspenning), dels av deres assosiasjon med strukturell mening. Disse meningene 

var rent relasjonelle størrelser, altså kan vi si at vi til nå har befattet oss med ”forskjellene” i 

musikken. Jeg har også presentert to viktige kreative krefter, eller muligheter, i analogi og 
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agglutinasjon. Disse har allerede vist seg å være virksomme og har generert 

meningsrelasjoner mellom ganske forskjellige musikalske hendelser. 

Det analysearbeid som har vært gjennomgått til nå har kastet lys over satsen og satt delene inn 

i en musikalsk helhet. Den har også vist en del av det musikalske spillet som har foregått både 

på og under overflaten. Vi har dog ikke begått noen særlig grad av tolkningsarbeid for å 

innsirkle de underliggende kreftene som motiverer strukturen og tilført delene tegnverdi. 

Likevel er det tydelig i analysen over at en forståelse av et verdisystem har ligget bak og 

allerede virket inn. Analogi er en kraft som sidestiller elementer på tvers av kronologien og 

representerer derfor en kraft i verdisystemet. Den tilhører det konvensjonelt etablerte rommet 

mellom signifikant og signifikat. Vi har også sett at bak-klangen, representert ved 

celestatrillen skaper en forventning og dermed også tilhører et tolkningsarbeid av 

verdisystemet. I det hele tatt er alle de strukturelle meningene, ”Åpning”, ”Utdyping”, 

”Ekstremisering”, ”Gjenkomst”, og ”Avrunding” motivert av verdier i systemet og må 

implisere en verdigehalt for å ha relevans. 

I det følgende skal vi se hvordan dette kan tilbakeføres til lytterens forventninger i møtet med 

verket, og spesielt den vesentlighet som tillegges ”Åpning”.  

Åpningens herredømme 

I meningenes utfoldelse så vi at hver nye lydform spilte på mangfoldige meningsrelasjoner 

både til de forutgående og kommende lydformer. Lydformene har blitt ”tegnliggjort” ved at 

hver lydform sammenfaller med en strukturell mening. Vi har også sett at avgrensing av 

lydformene i liten grad ble bestemt av lydens akustiske egenskaper, men heller gjennom 

innlesning av form og mening. Fortolkeren kommer verket i møte med en forforståelse, eller 

intimitet med verket og stilen. Denne forforståelsen tilegnes gjennom en hermeneutisk prosess 

hvor både fortolker, verket, og fortolkningstradisjonen inngår i den hermeneutiske spirals 

runddans. Forforståelsen kaster sitt forventningens nett over verket og muliggjør en 

møteprosess mellom de to hvor de gjensidig virker i en defineringspross av hverandre. 

Meningen i verket blir dermed ikke en egenskap, men en sosial aktivitet. Meningen betraktes 

ikke, men produseres i dette møtet. 

I analysen over ble lydhendelsene og meningene analysert i kronologisk rekkefølge. Selv om 

det ble vist at meningene forholdt seg til relasjoner på tvers av kronologien, var deres 

kronologi alltid forstått som forutsetning for tolkningen. Dette stiller ”Åpning” i en opphøyet 

posisjon hvor alt det følgende til syvende og sist antar mening i forhold til denne langs et 
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kontinuum ”det samme” – ”det andre”.  Dette kan vi tydelig se i meningene ”utdyping”, 

”ekstremisering”, og ”gjenkomst”. Men i lys av at mening ikke eksisterer utenfor møtet med 

lytteren, kan denne kronologien problematiseres. Definerer ”Åpning” resten av verket, eller er 

det som kommer allerede til stede gjennom våre forventninger? 

Jonathan Culler skriver i sin bok ”Structuralist Poetics” om de forventninger som en leser har 

i møtet med poesi (Culler, 1994, ss. 161-188). Han vektlegger hvordan diktning adskiller seg, 

gjennom de forventninger leseren har til teksten, fra vanlig språks kommunikative funksjon. 

Denne tillagte verdi som frisetter diktningen fra kommuniserende språk synes å gjøre Cullers 

teori interessant også for musikk. Culler trekker inn diktningens formale elementer, men viser 

at lesestrategien er vel så viktig og til og med kan virke i fravær av formale faktorer. Som 

eksempel stiller han opp følgende tekst (engelsk oversettelse): 

Yesterday on the A7 

An automobile 

Travelling at sixty miles per hour crashed 

Into a plane tree 

Its four occupants were 

Killed 

Denne teksten er hentet fra en avisartikkel men gir seg ut for å være et dikt. Dette gjør noe 

med hvordan vi leser teksten. Ord blir forlenget, uthevet, tillagt mening og diktet i sin helhet 

vil gi uttrykk for noe som overgår det banale. Leseren vil ikke lese teksten som 

kommunikasjon av en hendelse, men innlese poetiske egenskaper i teksten. ”Å analysere 

poesi i lys av dens poetikk”, skriver Culler, ”er å spesifisere hva som er involvert i disse 

konvensjonelle forventningene (…) og hvordan disse forventningene bidrar til effekten av de 

formale elementene og den eksterne konteksten poesi assimilerer” (Culler, 1994, s. 164, egen 

overs.). Culler stiller opp fire forventninger som leseren møter teksten med. De er forventning 

om avstand og upersonlighet, forventning om organisk helhet, forventning om vesentlighet, 

og forventning om motstand.  

Den første forventningen, forventningen om avstand og upersonlighet, reflekterer den lyriske 

”fortelleren”. Personen som forteller diktet, ”jeg’et” eller ”du’et”, eventuelt i tredje person, 

oppfattes ikke som en reell biografisk skikkelse, men som en fiktiv person. Culler skriver at 

”det empiriske individet tilsidesettes eller forandres til et upersonlig modus. Poesiens person 

er en konstruksjon, en funksjon av diktets språk, men fyller likevel den sammenholdende 
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rollen til det individuelle subjekt” (Culler, 1994, s. 170 – egen oversettelse). Denne avstanden 

skapes ikke kun i forhold til personen, men også i forhold til tid og sted. Et poetisk ”i går”, vil 

ikke bli oppfattet som en fortelling som faktisk tok plass dagen før diktet ble skrevet. Alle 

tids-, steds-, og personlige pronomen blir markører, eller hos Culler ”deictics”, som tvinger 

leseren til å skape en ettertankens person (Culler, 1994, s. 167). 

Den andre forventningen, forventningen om organisk helhet, er en antakelse om sammenheng 

som vi tar med oss i møtet med dikt. ”Vi leser i figurer”, skriver Todorov. ”Man forsøker å 

avdekke en sentral struktur eller genererende enhet som virker på alle nivåer i teksten” (her 

sitert Culler, 1994, s. 172). Dette forsøket på å skape helhet i tolkningshandlingen kan sees 

som en litterær versjon av Gestaltloven om pregnans (Prägnanz); at den rikeste 

organisasjonen som passer med tilgjengelig informasjon vil bli foretrukket (Culler, 1994, s. 

174). 

Den tredje forventningen, forventningen om vesentlighet, reflekterer den opphøyethet som vi 

tillegger diktets innhold. Vi antar at det bildet som utlegges, eller den handling som finner 

sted, er en fiktiv, opphøyd enhet. Vi så et eksempel på dette over hvor en banal avisingress 

utgav seg for å være dikt. Denne konvensjonen gjør det også mulig for diktet å reflektere seg 

selv, eller diktets problem i seg selv. ”All representerende poesi er allegorisk: en allegori over 

den poetiske akt og den assimilasjon og transformasjon den utfører” (Culler, 1994, s. 178) 

Disse tre forventningene henger selvsagt nøye sammen og vender seg mot en generell 

leserorientering og setter scenen for lesing av poesi. De er ment å beskrive grunnleggende 

konvensjoner som vi har med oss i møtet med poesi. Disse forventningene er altså på ingen 

måte naturgitte, men er skapt av tradisjonen selv, både de utøvende aktørene og det øvrige 

tolkningsfellesskapet. Hvis man aksepterer Cullers fire forventniger, og tar disse på alvor kan 

dette vise seg å ha interessante refleksjoner.  Forventningene virker jo nemlig ikke kun en vei, 

men vil også reflektere tilbake på og legge føringer for møtet med poesi. Dermed kan de også 

legge føringer på hva poesi kan være. For eksempel vil et naivt møte med poesi, som 

konsekvens av disse konvensjonene, ikke åpne opp for det dagligdagse og trivielle. I 

forlengelsen av dette vil de også lukke rommet som finnes mellom det trivielle og det 

opphøyde, eller mellom det usammenhengende og det sammenhengende. Dette åpner opp for 

en interessant utforsking av verkene og viser viktigheten av studiet av møtet mellom verk og 

fortolker. 

Den siste forventningen, forventningen om motstand, handler om mer lokale og spesifikke 

konvensjoner som er virksomme i prosesseringen av selve teksten. Disse foventningene dreier 
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seg mot tolkning av retoriske figurer og formale, det vil si rytmiske og fonetiske, mønstre. 

Retoriske figurer ses som mønstre, eller et sett av instruksjoner som kan anvendes når leseren 

møter et problem i teksten. Tropen ”metafor” kan for eksempel gi mening i tilsynelatende 

meningsløse elementer etter modellen ”fra helheten til en del og så til en annen helhet som har 

den delen”. Metaforen ”roser i kinnene” går dermed fra roser  rød farge  kinn (som også 

inneholder rødt). De formale elementene kan gjennom rytmisk eller fonetisk betoning 

fremheve  meninger, og kan også lage koplinger mellom meninger gjennom gjenkomst av 

metriske eller fonetiske mønstre. Et interessant poeng hos Culler er hvordan ”innholdsløse” 

dikt, det vil si dikt med innholdsløse stavelser, slik man for eksempel finner i dadaismen, kan 

ilegges mening gjennom rytmisk og fonetisk innhold. Et annet eksempeel er Max Jacobs 

kjente linje, ”Dahlia, dahlia, que Dalila lia” som får sin mening mer gjennom fonetsik 

solidaritet mellom fragmenter av mening enn gjennom disses mening i seg selv (Culler, 1994, 

ss. 178-188). 

Det virker nærliggende å anta at den generelle holdningen til lyrikk – upersonlighet, helhet, 

og vesentlighet – er like viktige forventninger i møtet med musikk. Det er i det hele tatt 

vanskelig å tenke seg at de ikke gjør det da musikken vanskelig kan sies å ha noe ”empirisk”, 

eller biografisk innhold. Musikk kan ikke være kommuniserende, som en triviell utveksling 

av informasjon, og må derfor være hevet over det dagligdagse og bokstavelige. For at musikk 

skal kunne skape en opplevelse av mening må vi kunne holde den fast i mindre og større 

helheter og disse kan kun virke hvis vi tillegger dem vesentlighet. En musikalsk hendelse må 

ha noe mer å si enn selve den materielle hendelsen. Poesienes oppløsning, eller fragmentering 

av narrativet gjennom formale elementer, virker også beslektet med musikk som nettopp ytrer 

seg i rytmiske og klanglige konstellasjoner. Hvorvidt musikken benytter retoriske 

meningsfigurer er mer problematisk. Retoriske figurer, slik de er presentert hos Culler, 

betinger en kobling til et empirisk, mer trivielt meningsnivå hvor nettopp spillet mellom den 

bokstavelige meningen og den opphøyde meningen kan spille seg ut. Musikk kan vanskelig 

sies å ha tilgang til slike bokstavlige, trivielle meninger og derfor ikke ha tilgang på et slikt 

figurspill. Jeg vil likevel senere hevde at musikken derimot kan delta i retorisk spill, men av 

en annen orden hvor illusjonens element blir viktig. 

Cullers fire forventninger, og da spesielt forventningen om helhet og vesentlighet, kan i følge 

dette også reflektere møtet med musikk. Det er alltid en fare for overforenkling når man setter 

opp et begrepskompleks slik Culler gjør og ofte kan mange av nyansene forsvinne i forsøket 

på å opprettholde den ”perfekte” modellen. Cullers fire forventninger gir likevel et godt 
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tankeredskap for refleksjon rundt lytterens (eller leserens) medvirkende funksjon i 

produksjonen av musikkverket. Det er slik sett heller ikke vesentlig hvorvidt den er 

uttømmende, men heller at den setter fokus på dette fenomenet som en egen dimensjon ved 

verket i et håndterlig diskusjonsrom. 

Innlesning av forventninger i den musikalske tanke åpner opp for en rikere tolkning av 

”Urbildet”, og representer en tilnærming til en struktur- og verditolkning av stykket i 

”saussuresk” betydning. Når vi lytter til et musikkverk kommer vi, som før nevnt, ikke 

forutsetningsløse til dette møtet. Vi er avhengig av våre fordommer for å kunne forholde oss 

til musikken. Men, som med lyrikk, vil forventningene til verket også kunne reflektere tilbake 

på, og dermed være med å definere musikkverket. Vi forventer at musikkverket utgjør en 

helhet og at den inneholder vesenlighet. Hvis musikkverket i sitt materiell ikke inneholder 

helhet, hvordan dette nå enn skal defineres, vil vi som fortolkere likevel lete etter denne 

helheten og dermed kunne skape sammenheng og organisk helhet.  

Forventningen om helhet setter ”Åpning” i et nytt lys. Denne meningen blir ikke lenger en 

ensidig, kronologisk mening, men igangsetter spillet mellom musikkverket og lytteren. 

Dermed antar ”Åpning” ikke bare strukturell mening, men også verdi i forhold til denne 

strukturen. ”Åpning” blir meningssiden i tegnet ”Initiering”. Selve begrepsbyttet, fra ”åpning” 

til ”initiering” er ikke viktig selv om initiering i mindre grad betoner det suverene i det å 

komme først rent kronologisk. Jeg vil derfor benytte ”Initiering” som navn på dette tegnet for 

å skille det fra tegnets meningsinnhold. 

”Initiering” er definert ut fra sin plass i en helhetsforventning som lytteren har med seg i 

møtet med musikken. Denne helhetsforventningen er ikke naturgitt, men en konvensjon som 

tolkningstradisjonen, inkludert komponistene, har definert. ”Initiering” inneholder ikke kun 

seg selv, men allerede også det som skal komme i tillegg til spenningen mellom seg selv og 

”noe annet”. I denne strukturen opererer ikke tegnene kun i syntagmatiske relasjoner, men 

også i assosiative relasjoner. Denne strukturen inneholder kronologien, eller diakronien, men 

denne belyses i sammenstillingen, altså synkronien. Dermed kan det opprinnelige 

voldshierarkiet, hvor åpningen definerte alt det som kom, oppløses og til og med forskyves. 

Det er mulig å se ”Initiering” som resultat av det som kommer i det ”noe annet” blir en 

forutsetning for ”noe”. ”Initiering” kommer ikke lenger kun ”først”, men også ”forut for” og 

får dermed et rikere innhold i det den allerede er satt i spenn. 

Forventningen om helhet og vesentlighet kaster også lys over begrepet ”lydform”. Over har 

en lydform blitt bestemt av begynnelse og slutt, spenning og avspenning. Vi har forholdt oss 
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til lydformene gjennom det som skiller dem – som forskjeller. I lys av et verdisystem kan vi 

nå også benevne lydformen mer positivt. Forventningen om helhet inkluderer nødvendigvis 

også en forventning om del, altså helhetens oppdeling. Helheten er en dynamisk størrelse som 

har sin eksistens som dynamiske felt mellom delene. Vi søker derfor etter en oppdeling av 

helheten i relevante deler, i seg selv fullendte former, som kan settes i spenn. Forventning om 

vesentlighet gjør at vi plukker ut bevegelser som synes å inneholde noe i seg selv og som kan 

tillegges mening som del. En del må kunne utsi noe, eller som strukturell størrelse kunne anta 

verdi. Ut i fra dette kan vi definere en lydform som en bevegelsesform (form i gestaltteoretisk 

betydning) som inneholder vesenlighet, altså som synes å inneholde verdi. Gjennom 

forventningen om vesentlighet vil lydformen kunne abstraheres fra dens rent materielle 

fremtoning, ta del i det musikalske tegnet og innleses i et verdisystem – som forestillingen om 

en form. Lydformen som utgjør ”Initiering”s lydlige side er ikke lenger den empiriske 

erfaringen av lydformen, men en form som kan sammenstilles med de andre lydformene 

synkront.  

Gjennom erfaringen av forventningenes formende kraft i møtet med musikkverket har vi 

løftet analysen opp på et tegnnivå. Vi forholder oss ikke lenger kun til verkets lydlige 

materialisering, men betrakter verket som en estetisk erfaring. Den empiriske siden av 

erfaringen henviser til et nivå av kulturelt betingede verdier for en første artikulasjon av 

materialet. Dette spillet kan belyses gjennom analogi til Saussures dikotomi langue – parole; 

mellom musikk som bevegelse og fastholdt struktur. Delene i musikkverket henter verdi og 

relevans fra dette langue-nivået gjennom sin lydlige utforming og strukturelle mening. Den 

fysiske manifestasjonen av verket, fremføringen, bli dermed å betrakte som verkets ”parole” – 

en individuell ytring av de muligheter som finnes i systemet. 

I lys av forventninger kan vi se hvordan musikkverket selv etablerer og utspiller sitt univers i 

møtet med lytteren. Den nye tolkningen kan fremstilles i en figur som fremhever 

sameksistensen fremfor kronologien (de andre tegnene har beholdt sine etiketter fra forrige 

analyse, men betegner nå musikalske tegn): 
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Figur 5: ”Urbildet” - nytt formskjema 

For å kunne benevne disse tegnenes identitet og verdi må vi foreta en tolkning av satsen – en 

helhetlig innlesning av rommet mellom signifikant og signifikat. Figuren over viser vårt første 

møte med verdistrukturen i ”Urbildet”, og vi har benevnt en av kreftene som virker i denne 

strukturen gjennom begrepet om analogi. Gjennom å innlese lytterens forventninger om 

avstand, helhet, vesentlighet, og motstand, har vi også vist at denne strukturen ikke er en 

statisk figur slik den kan fremtre på et ark, men en dynamisk konstruksjon som skapes i møtet 

med verket. Analysen har også problematisert strukturens tilsynelatende ukompliserte 

konstruksjon. Gjennom en stegvis refleksjon av analysen har vi vist at de ”enkle” rommene, 

lydhendelsene og meningene, lukker seg for å bli del av en større dimensjon uten å 

underminere sin egen relevans. De forskjellige rommene kan leses i seg selv, i lys av det 

større rommet, eller i spennet mellom de to. Disse kreftene eksisterer samtidig og trekker i 

ulik retning, og utfordrer en tredimensjonal tankestruktur. Den musikalske strukturen blir med 

dette et spillerom av relasjoner og muligheter heller enn en fremvisning av semantisk kodede 

elementer; tegnet er en form – ikke substans. 

En system- eller verditolkning av satsen vil altså si å tolke de kreftene som holder systemet 

sammen og gir delene verdi. Hvilke spenninger eksisterer i satsen? Hvilket spill er det som 

utspilles? En slik tolkning skal vi gå inn på etter at vi har utvidet vårt empiriske grunnlag 

gjennom analyse av de resterende fire satsene.  

initiering

utdyping

ekstremiseringgjenkomst

avrunding
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Gjennomføring 

De neste tre satsene i ”Fünf Stücke für Orchester” representerer på hver sin måte en 

spesiell musikalsk erfaring. ”Forvandling”, ”Hjemkomst” og ”Erindring” presenterer oss for 

unike musikalske former som viser frem en konflikt mellom enhet og sammenheng på den 

ene siden, og flertydighet, oppbrudd og fragmentering på den andre. Dette belyses gjennom 

veldig ulike problemstillinger som jeg skal ta opp og tematisere i møte med den enkelte sats. 

Denne temateseringen vil også antyde ulike innholdsvalører i verdikategoriene 

”Ekstremisering”, ”Gjenkomst”, og ”Avklang” som vi møtte i første sats. Dermed vil jeg også 

foreta en gradvis tilnærming til det komplekse og utfordrende begrepet om verdistruktur og de 

ulike tegnenes plass i denne. 

Gjennomgangen av de neste tre satsene vil sette opp tentative formtolkninger som viser 

oppdeling i lydhendelser og innlesning av strukturelle meninger. Fremgangsmåten for 

utledning av disse ble gjennomgått i detalj i møtet med ”Urbildet” og en del av dette arbeidet 

vil derfor utelates i presentasjonen av disse analysene. Tematisering av satsene vil være i 

fokus, men vi skal forhåpentligvis likevel dvele tilstrekkelig ved viktige sammenhenger og 

meningsrelasjoner. 

Forvandling – ”ekstremiseringens ekstremitet ” 

Denne satsen er meget problematisk i analytisk forstand, og også utfordrende som estetisk 

erfaring. Det er vanskelig å finne tydelige strukturelle meninger, og dermed også utfordrende 

å tolke disse inn i et verdisystem. Mangel på sammenheng kan virke som en immanent 

utfordring, en utfordring satsen retter både mot seg selv og mot oss som lyttere. Vi skal 

likevel fremsette en tolkning av satsen som deler den inn i tre deler: 

 

Figur 6: Formskjema for ”Forvandling” 

”Åpning” utfordrer umiddelbart lytteren med en kompleks vev av linjer. Den initierende 

impulsen, med tostemt kontrapunkt mellom ess-klarinett og fiolin, har et ”klassisk” snitt, med 

komplementær rytmikk, kontrasterende kurver, og vekslende rollefordeling (se for eksempel 
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bruk av crescendo og decrescendo). Denne passasjen gjøres ganske snart mer kompleks av en 

ny, overlappende impuls som starter i trompet og ender i oboens lange linje. Det hele bygger 

seg opp til en polyfon vev av fire individuelle linjer før den avrundes i roligere rytmikk og en 

gradvis uttynning av teksturen som ender i triangelens solistiske trille (t.6).  

B-delen står i ganske klar kontrast til A-delen i dens mangel på linjer og sammenheng. Den 

begynner som små fragmenter av samklanger og melodiske gester, før overlappingen av disse 

etter hvert fører til en mangetydig kontinuitet som rives av med trompetens kraftfulle gest i 

takt 11. B-delen dyrker kontrastene i sin bruk av register, klangfarge og samklangenes 

kontrast til B-klarinettens ekspressive gest. Likevel kan vi altså ane en prosess som driver 

delen fremover gjennom stadig utvidelse av samklanger, tiltagende aktivitet, og fortetning og 

sløring av teksturen. 

C-delens inntreden varsles av trompetens signal i takt 11 og består deretter av en intens 

blanding av klangflate og linjespill. Trompet og horn går inn i en dialog, eller kanskje heller 

en heftig diskusjon, hvor det ”klassisk” konstruerte kontrapunktiske forholdet kan minne om 

ess-klarinetten og fiolinens åpningsgester. Bak disse to linjene ligger en skingrende klangflate 

som stadig utvides og intensiveres. Den består hovedsakelig av treblåsinstrumenter i høyt 

register som mot slutten utvides med klokkespill og triangel. Alle instrumentene triller 

mellom to toner slik at det er vanskelig å definere samklangen som noe annet enn bak-klang. 

Forholdet mellom linjene i denne delen (trompet og horn) og bak-klangen er uklar og 

flertydig. Til tider er de tydelig adskilt, men til tider går trompeten og/ eller hornet opp i bak-

klangen og tar del i denne. I den siste, avsluttende fermaten er både trompeten og hornet del 

av bak-klangen som dermed har skiftet rolle og tredd frem i forgrunnen. Denne delen har sine 

kanskje tydeligste auditive kjennemerker i trompetens innvarslende signal og det tydelige 

avbruddet som avslutter hele satsen. Dermed kan innrammingen sees som like viktig som 

innholdet. 

”Forandring” er også interessant i forhold til orkestreringen som utdyper kontrastene mellom 

delene. I A-delen benytter Webern en typisk kammerorkestral klangfarge, med rene 

klangfarger på hver linje. Det er også i A-delen et fravær av både melodiske og ikke-

melodiske slagverksinstrumenter med unntak av den avsluttende triangeltrillen i takt 6. B-

delen kjennetegnes derimot av sammensatte, flyktige, og kontrasterende klangfarger hvor 

slagverksinstrumentene spiller en meget viktig rolle. De fleste av samklangene i B-delen har 

en ikke-orkesterlig klangfarge, et poeng som mot slutten av delen blir et formalt poeng i en 

tiltakende sløring av teksturen. Samklangene i takt 10 og 11 er av en så spesiell karakter, spilt 
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med spesielle spilleteknikker, eller doblet opp på en slik måte at det harmoniske elementet 

forsvinner. De blir dermed klanger fremfor samklanger og kan sies å starte en prosess som 

ender i den liggende bak-klangen i C-delen. C-delen har meget klare klanglige kontraster 

mellom treblåsens bak-klang og messingens linjespill, to klanger som altså smelter sammen i 

den siste fermaten. Denne delen blir også en tydelig kontrast til de to andre delene i fraværet 

av strykere. 

Denne beskrivelsen av satsen og noen av de elementene som utgjør satsens musikalske spill 

kan kanskje gi et inntrykk av at satsen ganske enkelt lar seg innsirkle, benevne og tolke. Det 

er derimot kun en illusjon. Denne satsen tilbyr, som jeg antydet over, en betraktelig analytisk 

utfordring. Ved nærlesing av satsens materielle innhold er det på ingen måte klarheten og 

sammenhengene som trer frem, men derimot fravær av sammenheng og tydelig musikalsk 

spill. Det er vanskelig å innlese strukturelle meninger på grunn av mangel på slektskap og 

dermed også kontraster. Når alt er kontraster blir ingen ting kontraster og det kan til tider 

virke som om satsen oppløser seg selv i rapsodisk, og altså tilfeldig sammenføyning av 

elementer. Dette er en høyst utilfredsstillende analytisk konklusjon. 

En tenkt lesning som overkommer dette problemet er å holde analysen på ”en armlengdes 

avstand” og betrakte den musikalske veven som helheter. Det vil si å se det musikalske spillet 

i felter, eller flater som spilles opp mot hverandre. Sett fra et slikt ståsted kan vi fremstille 

satsen i følgende figur: 

 

Figur 7: ”Forvandling” - alternativt formskjema 

Denne tolkningen inneholder dessuten det klassiske formspillet hvor to kontrasterende 

musikalske elementer, ”hovedtema” og ”sidetema”, når en forsoning i siste del. Tolkningen 

harmonerer også godt med vår forventning om god form. Denne tolkningen kan kanskje sies å 

være nært knyttet til en første høring av satsen med den forførerske umiddelbarheten som 

Weberns musikk ofte har. Den blir derimot mistenkelig når verket gjenlyttes, nærleses og 

reflekteres i et seriøst og dyptgripende møte med musikken. Til tross for noen 

overflatefenomener er det tvilsomt om C-delen i det hele tatt tar opp i seg noe av materialet 

fra A- eller B-delen. Linjespillet i A-delen kjennetegnes ved en sensibilitet og myk 
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ekspressivitet som står fjernt fra C-delens voldsomme fortissimogester. C-delens melodiske 

gester høres heller ikke som en triumferende gjenkomst av A-delens linjer, men snarere som 

en ny og truende gestalt. Samklangene, eller klangene, i B-delen kjennetegnes av en ikke-

væren hvor gestene glimter til ”som en vind” før de forsvinner. C-delens intense bak-klang 

oppleves derimot etter hvert som i høyeste grad sanselig og nærværende. C-delen blir dermed 

ingen forsoning men heller en ny kontrast som motsetter seg en klassisk ”forsoningstolkning” 

og til og med øver vold mot sin egen form. 

En tredje formtolkning, som på samme måte forholder seg til delene som helhetskvaliteter er 

en tolkning som vektlegger ”det uttalte” som kontrast til det ”ikke-uttalte”. Vi kan da utlede 

følgende formtolkning: 

 

Figur 8: ”Forvandling” - alternativt formskjema 

Denne tolkningen beskriver satsen som en klassisk lied-form. Denne tolkningen harmonerer 

også godt med en første lytting til musikken, men vil, på samme måte som 

”forsoningstolkningen”, falle fra hverandre hvis vi transcenderer den umiddelbare, eller 

bokstavelige fortolkningen av satsen. 

Det som aller sterkest problematiserer disse to formtolkningene er bruddet, eller avbruddet 

som satsen slutter med. Dette avbruddet motsetter seg enhver form for tradisjonell 

formtolkning som alltid vil forutsette det avrundede, konkluderte og formfullendte. Denne 

konflikten mellom det umiddelbart klare og forføreriske, og materialets motstand mot en slik 

tolkning er dog veldig fengslende og interessant. Kan det finnes formgivende krefter i denne 

satsen som kan forene det sammenhengende, formfullendte med det fragmentariske og 

tilsynelatende usammenhengende? For å besvare dette må vi nærlese satsen og trekke inn 

begrepet om ”utviklende variasjon” (developing variation). Dette begrepet, tolket som 

musikalsk kraft heller enn som komposisjonsprinsipp, kan skape meningsrelasjoner mellom 

svært ulike musikalske elementer. Ved stadig å utvikle intervallisk, rytmisk, eller harmonisk 

materiale genereres nye musikalske hendelser. Gjennom å følge satsens narrativ kan disse så 

settes i relasjoner til det opprinnelige, relasjoner som uten satsens temporaritet ikke kommer 

til syne. Utviklende variasjon er altså en funksjon av analogi slik denne kraften ble presentert 

over. Denne tanken skal vi følge gjennom ”Åpning” og også sette i relasjon til de to andre 
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lydformene, en analyse som bevisst vil forholde seg ganske ”teknisk”, eller logisk til 

materialet. Spesielt gjelder dette i analysen av det intervalliske materialet hvor et intervall og 

dets omvending vil betraktes som nært relaterte. Det vil si at et lite sekund vil betraktes som 

nært relatert til stor septim. Intervallene vil også beskrives så enkelt som mulig slik at 

forminsket kvart for eksempel vil bli omtalt som stor ters. En nedadstigende linjeformet gest 

vil betraktes som nært relatert til en rytmisk lignende oppadstigende linjeformet gest. To 

nedadstigende linjeformede gester med lignende motivisk innhold kan dermed betraktes som 

imitasjonsarbeid. Denne praksisen har lange tradisjoner og bygger på en antakelse om 

gjenkjenning av lignende gestiske bevegelser og kvalitative likheter mellom omvendte 

intervaller.  

Åpning – den motiviske prosess 

Lydformen ”Åpning” presenterer oss for et rikt fargespekter av relasjoner gjennom gestisk og 

motivisk imitasjons- og utviklingsarbeid. Den teksturelle veven er såpass kompleks at vi er 

nødt til å dele den opp i tre faser for å søke å gripe de viktigste elementene. Den første fasen 

har jeg kalt ”presentasjon” og viser frem viktig motivisk materiale i store ekspressive gester.

 

Eks 7: ”Åpning” - presentasjon 

Det første intervalliske motivet (a) er av liten betydning for denne lydformen, men skal senere 

knytte bånd til B-delen. Fiolinens gest inneholder derimot to intervalliske motiver som skal få 

betydning for denne lydformen. Det første er (b)-motivet r4-s7-l3 i en nedadstigende gest og 

det andre er (c)-motivet s7-l3. Ess-klarinettens avsluttende nedadstigende linje er en imitasjon 

av (b)-motivet hvor det siste intervallet er variert. Vi skal ikke følge hver detalj i utvikling av 

disse motivene, men kun vise et eksempel på lydformens prosess og sammenheng gjennom å 

følge (c)-motivets utvikling gjennom ”Åpning”
3
. 

                                                 
3
 For en fullstendig analyse av det motiviske utviklingsarbeidet i denne lydformen – se Appendiks 2 
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Den neste fasen i ”Åpning”, som jeg har kalt ”utdyping”, starter allerede med trompetens gest 

i første takt, da som bakteppe for Ess-klarinett og fiolin.  

 

Eks 8: ”Åpning” - utdypning 

Denne gesten består av en liten, oscillerende bevegelse som etter hvert antar moment og 

driver satsen fremover gjennom oboens tema i takt 2-4. Trompetgesten består av en variasjon 

av (c)-motivet, hvor s7 har blitt til l2 (omvendingsintervall). Denne gesten etterfølges av en s2 

som en utvidelse av (c). De to siste intervallene imiteres umiddelbart i B-klarinettens lille gest 

i takt 2 som en variasjon, eller videreutviklende variasjon av (c)-motiv. Denne varianten viser 

også frem et nytt motiv som jeg har kalt ”halvtonevending” (p)
4
, hvor et intervall etterfølges 

av et intervall som er en halv tone større i motsatt retning. Motivet l2-s2 er et eksempel på 

dette og resulterer i at den siste tonen er en halv tone fra utgangstonen. Dette motivet er av 

stor betydning og dukker stadig opp som genererende impuls gjennom hele ”Forvandling”. 

Oboens tematiske linje begynner med en variasjon av (p), nå presentert som s3-l3. Denne 

bevegelsen viser også frem en ”mulig modell” gjennom sin utvidelse av trompetens 

oscillerende bevegelse, en modell som utvides gjennom analogi frem til obotemaets 

høydepunkt. Etter å ha nådd sitt høydepunkt gjentar oboen (p)-motivet i omvending (p-omv). 

Dette motiviske arbeidet knytter bevegelsen fra trompet, gjennom klarinett, og til slutt i obo, 

sammen gjennom stadig utviklende variasjon av motivet. Oboens tema opptar forgrunnen i 

denne fasen, men kommenteres av trompet og bratsj i takt 3-4. Disse gestene representerer 

også motiviske variasjoner av (c) gjennom intervallisk og gestisk videreutvikling. Trompetens 

oppadstigende linje i takt 3 består av intervallene s6-s3, som er nært beslektet med oboens 

åpningsmotiv l3-s3. Også trompetens gest presenterer en halvtonevending (d-ess), men her 

                                                 
4
 (p)-motivet blir også benyttet i de følgende tre satsene og vil gjennomgående benevnes som (p)-motivet. Hver 

sats har derimot sine egne (a)-motiver, (b)-motiver osv. 
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uten (p)-motivets opprinnelige motbevegelse. Trompeten kan dermed sees på som en 

kommentering av oboens tema. 

Bratsjens gest i takt 3-4 imiterer trompetens gest i takt 3, men uten dennes intervalliske 

innhold. Dens nærhet i tid knytter likevel relasjoner til trompeten gjennom en gjentakelse av 

modellen ”to store intervaller i samme retning med like varigheter”. Det intervalliske 

materialet er derimot relatert til fiolinens nedadstigende gest, (c)-motivet, i takt 1. Som vi så 

over var det dette (c)-motivet som gav hele ”utdyping” sin opprinnelige impuls. Her kommer 

det frem hvordan utviklende variasjonsarbeid generer nye musikalske elementer som igjen 

knytter mangetydige meningsrelasjoner.  

Den neste fasen i ”åpning” har jeg kalt ”ekstremisering og avrunding”, en fase som vokser inn 

i ”utdyping” og videreutvikler denne i en firsestemt polyfonisk vev. Både obotemaet og 

bratsjens kommenterende gest er selv del av denne fasen, men tilføringen av nye linjer i ess-

klarinett, fiolin/ piccolo, og B-klarinett gjør at vi ikke lenger har noe klart fokuspunkt. Alle 

disse gestene er relatert til det foregående gjennom bruk av kjent motivisk materiale, både (c)-

motivet og (p)-motivet (se Appendiks 2). 

Gjennom nærlesing av ”Åpning” har vi dermed avdekket nære motiviske sammenhenger 

gjennom utviklende variasjonsarbeid som harmonerer godt med en organisk formtolkning. 

Delen har en helhetskvalitet som skapes av en gradvis vekst og utvikling av materialet. 

Lydformen har også en underliggende prosess, en tiltakende kompleksitet og avrunding, som 

støtter opp om denne formerfaringen.”Åpning” kan dermed beskrives som et komplekst, 

sammenhengende og sublimt utviklende drama, noe som harmonerer med en samtidig 

opplevelse av umiddelbar forståelighet og uforståelighet. 

En videre analyse av satsen viser et underliggende motivisk nettverk som knytter relasjoner 

mellom de tilsynelatende kontrasterende og usammenhengende delene. B-klarinettens 

ekspressive gest i ”Fragmenter” (t.9-11) kan sees som en kombinasjon av de to motivene (a) 

og (p): 

 

Eks 9: klarinettema 
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(a)-motivet knytter relasjoner til satsens åpningsgest både i sin utforming og klangfarge. (p)-

motivet, halvtonevendingen, knytter relasjoner til trompetens gest i takt 3 ved sin utlegging 

som en oppadstigende, linjeformet gest. I tillegg er disse to motivene knyttet sammen ved 

hjelp av en annen halvtonevending, lagt ut som l6-s6, med et tillagt oktavskifte (markert som 

(p’) i eksempelet). 

Likeledes kan det knyttes mangetydige relasjoner mellom trompeten og hornets linjer i 

”Ekstremisering” og det motiviske innholdet i de to første lydformene. En motivisk analyse 

av trompetens innvarslingssignal viser den ekstreme motiviske tettheten: 

 

Eks 10: trompetens innvarslingssignal 

Her overlappes (p)-motiver med en voldsom hastighet i en gest som dermed stadig endrer sitt 

utgangspunkt med en halv tone. Samtidig spiller den på gestisk likhet med B-klarinettens 

forutgående gest og har i sine tre første intervaller en variasjon av klarinettens avsluttende 

motiv (markert som (d’) – sammenlign med (d) i foregående eksempel) 

Et blikk på hele dialogen mellom horn og trompet viser et flettverk av relasjoner: 

 

 

Eks 11: ”Ekstremisering” - dialog 

Som en oppsummering av denne intrikate motiviske analysen kan vi vise at så å si alt 

materiale kan tilbakeføres til fiolinens åpningsgest i takt 1-2. Gjennom videreutviklende 

variasjon skapes nye musikalske enheter som igjen blir utgangspunkt for ny utvikling og igjen 
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nye musikalske elementer. Satsen kan i så måte sees som et ekstremeksempel på denne 

musikalske kraften som i et meget høyt tempo utvikler tilsynelatende urelaterte hendelser. Det 

bristende punktet blir dog stående: hvordan lese inn satsens plutselige brudd? Selv om vi nå 

har avdekket en motivisk prosess som kan underbygge en organisk tolkning av satsen, 

motsetter avslutningens brudd seg en hver formlogikk. Til tross for sammenheng i satsens 

materiale oppleves satsens uavsluttethet fortsatt svært problematisk. Bruddet i slutten av 

satsen tilbyr ikke en forløsning fra det komplekse slik vi så i første sats, men virker 

forvirrende og til en viss grad ”katastrofalt”. Bruddet kan dermed tillegges en egen verdi og 

legger til en stillhet som blir stående som avgrunn heller enn fullendelsens selvtilfredshet. 

Et annet bristende punkt er hvor relevante de påpekte motiviske sammenhengene er i den 

estetiske erfaringen av satsen. Jeg har hele tiden betonet viktigheten av møtet mellom 

musikkverket og lytteren i min søken etter de musikalske tankene. En slik teknisk nærlesing 

kan fort gå seg bort i et taust møte hvor musikken ikke lenger klinger med. Partituret kan bli 

til et forskningsfelt som ikke har noen formening om sitt eget fenomen. Jeg skrev i 

innledningen til denne motiviske analysen at jeg ville foreta en tilsiktet teknisk analyse som 

baserte seg på en konvensjonell antakelse om gjenkjenning av lignende gestiske bevegelser, 

og kvalitative, oppfattbare likheter mellom intervaller av samme klasse (et intervall og dets 

omvending). Det spørsmålet som i lys av analysen over kan stilles er hvor store forskjeller 

som tillates før vi kategoriserer en variasjon som ”noe annet”? Hvorvidt vi kan følge med i en 

såpass rask videreutviklende variasjon som var vitne til i ”Forvandling” kan det også stilles 

spørsmålstegn ved. Selve tettheten og mangfoldigheten av motivisk utvikling utfordrer 

lytteren og problematiserer sin egen sammenheng. Den motiviske analysen kunne heller ikke 

innlemme de mer fragmentariske gestene i ”Fragmenter”. Hvordan kan denne midlertidige 

oppløsningen av satsen forklares i et formmessig perspektiv? 

Avbruddet 

Disse problemstillingene tvinger mer og mer frem et spørsmål som har hengt over oss fra 

starten av denne analysen, men som vi ikke har tatt sjansen på å slippe frem i lyset. Kan 

satsen tolkes som en utforsking av feltet mellom det sammenhengende og det ikke-

sammenhengende? Kan satsen bevisst spille på sin tosidige relasjon til formen; som en 

samtidig påstand om formfullendelse og oppløsning – en motsetning den ikke ønsker å forene 

men heller fremholde? Musikken kan i en slik tolkning sies å problematisere lytterens 

forventninger om helhet og sammenheng og sette disse konvensjonene i aktivt spill. Med et 

slikt perspektiv kan de umiddelbart opplevde sammenhengene, som vist i Figur 7 og Figur 8, 
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tolkes som en del av strukturen. De naive lesningene blir deltakere i en dobbeltsidig struktur 

som inneholder sin bokstavelige tolkning, men samtidig bevisstheten om dennes fiksjon og 

også om avstanden mellom de to. Dermed tematiseres også strukturen selv i en tilsynelatende 

oppløsning av denne. De fiktive tegnene snur seg tilbake mot sin egen struktur og øver vold 

på denne. 

Dermed forskyves tolkningen, hvor det ikke-sammenhengende ikke lenger tolkes i lys av, og 

forenes med det sammenhengende, men innleses som en estetisk påstand. Dette kaster et 

oppklarende lys over formtolkningen jeg fremsatte i begynnelsen av analysen (se Figur 6). 

”Åpning” har blitt gjennomgått i detalj over og fremstår, som nevnt, som et komplett lite 

drama. Dette dramaet blir dog ikke objekt for kommentering eller utdyping slik vi var vitne til 

i første sats. ”Fragmenter” er en klar kontrast til ”Åpning” både i sin tekstur, klang og 

materielle innhold. Det eneste elementet som knytter konkrete relasjoner til ”Åpning” er som 

nevnt B-klarinettens melodiske gest i takt 9-11. Denne gesten blir derimot innhentet, eller 

sløret av den stadig tiltakende prosessen av fragmentariske overlappinger. ”Fragmenter” kan 

dermed ikke sies å utdype, eller speile ”Åpnings” materiale, men fremstår mer som en 

problematisering av helheten og det sammenhengende dramaet som ”Åpning” påstår. 

”Fragmenter” begynner som et tiltalende glimmer av klanglige fragmenter, men dette 

glimmeret utfordrer etter hvert satsen og blir til noe truende. ”Ekstremisering”, blir nå en 

ekstremisering av de igangsatte prosessene som så ender i et brudd. Opplevelsen av prosess 

som et sammenbindende element vendes til en kraft som til syvende og sist kommer ut av 

kontroll og oppløser satsen. Dermed kan satsens tittel ”Forvandling” tolkes i en bokstavelig 

forstand og innleses som en destruktiv, heller enn en konstruktiv kraft (uten at denne 

tolkningen var intendert i utgangspunktet). 

Hjemkomst – ”gjenkomstens originalitet” 

”Hjemkomst” skiller seg fra de andre fire satsene i dette verket ved sin rolighet. Denne satsen 

dveler ved de musikalske hendelsene, noe ingen av de andre satsene gjør, og åpner dermed 

opp for et annet musikalsk spill. I en analyse av denne satsen er det vanskelig å komme 

utenom en analyse av Weberns orkestrasjon. Vi skal derfor ta oss tid til et lite analytisk 

sidesprang for å trekke frem noen eksempler på hvilken rolle orkestrasjon spiller i op. 10 

generelt og i denne satsen spesielt. Schönbergs begrep om ”Klangfarbenmelodie” dukker 

stadig opp i analyser av Webern (se for eksempel Forte (1998), s.216, og Perloff sitert 
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nedenfor) men for å unngå at dette blir en innholdsløs klisjé skal vi også foreta en presisering 

av dette begrepet slik at det kan inngå i en meningsfull diskurs om denne musikken. 

Klangfargemelodi 

Schönbergs begrep om ”Klangfarbenmelodie” stammer fra siste avsnitt i hans bok 

”Harmonielehren” hvor han fremsetter en drøm om å utarbeide en ”progression of tone-

colours equalling harmonic progressions in terms of inner logic” (Schönberg, 1975, s. 485). 

Dette utsagnet er på ingen måte entydig, men synes å indikere en bruk av klangfarge som 

sidestiller, eller til og med erstatter melodi og harmoni som strukturerende kraft. Selve 

begrepet ”Klangfarben” er også uklart, men det synes å implisere mer enn den enkeltes tone 

instrumentale klang. Alfred Cramer foretar en lengre undersøkelse og refleksjon rundt disse 

begrepene i sin artikkel ”Schoenberg’s Klangfarbenmelodie” og fremsetter en tolkning av 

klangfarge som vektlegger en interaksjon av harmonier, linjer og deres instrumentale klang 

(Cramer, 2002, ss. 1-2). Denne tolkningen synes å være i tråd med et brev Schönberg skrev til 

Josef Rufer i 1951: 

”[Klange] are never merely individual tones of different instruments at different times, but 

rather combinations of moving voices. However, these are still not melodies, but isolated 

occurrences within a form to which they are subordinate. They would become melodies if one 

found the point of view to arrange them so that they would form a constructive unity of 

absolute autonomy, an organization that connected them according to their intrinsic value.” 

(her sitert Cramer, 2002, s.4) 

Det stykket som ofte trekkes frem i forbindelse med klangfargemelodi er den tredje satsen i 

Schönbergs ”Fünf Orchesterstücke”, op.16, ”Farben” fra 1912 (se Eks 12 på neste side). Det 

er derimot usikkert i hvilken grad Schönberg selv anså denne satsen som uttømmende for 

fenomenet klangfargemelodi. Dahlhaus påpeker det futuristiske aspektet ved Schönbergs 

utsagn om klangfargemelodi i “Harmonielehre: ”[the logic of Klangfarbenmelodien] has the 

appearance of a fantasy of the future and is probably just that” (her sitert Dahlhaus, 1987, s. 

141). ”Harmonielehre” ble skrevet i 1911, etter at Schönberg hadde skrevet sine fem 

orkesterstykker, og dette sitatet antyder derfor at klangfargemelodi var et musikalsk 

virkemiddel som ennå ikke var utforsket. Schönberg trekker heller ikke frem noen eksempler 

på klangfargemelodi når han skriver brevet sitt til Rufer i 1951 slik at det kan synes som om 

denne tenkte klanglige logikken fortsatt ikke hadde fått sitt endelige uttrykk. 
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Eks 12: Schönberg - åpning av ”Farben” (Schönberg, Fünf Orchesterstücke, op.16 (New Version), 1952) 

Skal vi kunne bruke klangfargemelodi som en betegnende orkestreringsteknikk må vi derfor 

gjøre en avmystifisering av begrepet slik som Dahlhaus gjør i sin diskusjon: 

”Instrumentation becomes Klangfarbenmelodie not because the pitch melody dwindles into 

monotony but because a balance is achieved between instrumentation and pitch melody in 

place of the usual predominance of the latter” (Dahlhaus, 1987, s. 142) 

For å følge Dahlhaus argument videre kan begrepet om klangfargemelodi dermed sies å 

beskrive orkestreringen i ”Farben” ved at instrumentasjonen, eller det mer utvidede begrepet 

klangfarge, inntar en vel så viktig formativ rolle som tonehøydeinnholdet. Dermed er det ikke 

fenomenet ”Klangfarbenmelodie” som ikke var utprøvd, men dens logikk som ikke var 

uttenkt. Det er i et slikt lys at ”Farben” er en utforsking av ”Klangfarbenmelodie”.  
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Denne siste tolkningen av ”klangfargemelodi” avrister begrepet noe av dens mystiske aura og 

gjør begrepet mer anvendelig i musikalsk analyse. Det er likevel viktig å unngå en for løs 

bruk av begrepet slik vi finner i flere analyser av Weberns orkestrering: 

”In his orchestration of the six-voice ricarcar from Bach‟s Musical Offering, Webern employs 

the device of Klangfarbenmelodie –melody of tone colors – in which pitches are assigned to 

different instruments and are positioned registrally, rather than occurring as components of a 

vertical, chordal” (Perloff, 1983, s. 206) 

I en slik bruk er klangfargebegrepet redusert til å betegne en fargerik orkestrering uten noe 

form for strukturerende rolle. Det er denne bruken som har gjort begrepet innholdsløst til tross 

for at dets mystiske aura er forsøkt beholdt gjennom å bevare det tyske begrepet også i 

engelsk litteratur. 

Et annet interessant moment er at Schönberg eksplisitt avviser, i en litt bitter tone, at Weberns 

musikk inneholder denne formen for klangfargebruk. Han skriver at Weberns tolkning av 

konseptet er naiv og feilslått (Schönberg, Anton Webern, 1975, s. 485)
5
. Jeg vil likevel hevde 

at Dahlhaus’ tolkning av klangfargemelodi er en relevant tolkning som kan beskrive en ”ny” 

type orkestrering som Webern var eksponent for, nemlig orkestrering hvor klangfarge virker 

som viktig strukturerende kraft. 

Jeg skal i presentasjonen av orkestrasjonsanalysen foreta en grovdeling av orkestrasjon som 

beveger seg langs en skala fra ”ornamentikk” til ”klangfargemelodi”. Det er dog viktig å 

understreke at ingen av kategoriene betraktes som ”uvesentlig” bruk av orkestrasjon. Et hvert 

valg av klangfarge betraktes som vesentlig og vitalt, men jeg mener fortsatt at det er mulig å 

skille ut forskjellige grader av viktighet i forhold til den formale planen. I tillegg til 

”ornamentikk” og ”klangfargemelodi” skal jeg også benytte den mellomliggende kategorien 

”orkestrasjon som utarbeiding”. 

”Orkestrering som ornamentikk” beskriver en orkestrering som har som hovedfunksjon å 

fremheve, utdype, eller fargelegge andre musikalske elementer. Dette er de ”tradisjonelle” 

måtene å bruke klangpalletten på slik vi for eksempel finner det i de ulike skolene på slutten 

av 1800-tallet (Carse, 1964, ss. 268-334). Åpningen av Brahms 4. Symfoni er et eksempel på 

slik orkestrering som følger en tradisjon fra Beethoven og Schuman (se neste side). 

                                                 
5
 Den bitre undertonen er et resultat av at den østerrikske dirigenten Fredrick Dorian antydet at Webern var den 

første til å ta i bruk ”Klangfarbenmelodie” (Schönberg, Anton Webern, 1975, s. 484)  
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Eks 13: Åpningen av 4. Symfoni (Brahms, 1883) 

Til tross for meget individuelle klangutforskninger er det her ingen bruk av orkesteret som 

bryter ut av en ornamenterende orkestrering. Klangen orienteres rundt en rik strykerklang 

hvor strykerne alltid fungerer som hovedgruppe i orkesteret og fyller de viktigste teksturelle 

rollene. Denne skolen står i kontrast til en annen ornamenterende orkestrasjonstradisjon, den 

Fransk-Russiske skolen som vektla klare og rene klanggrupperinger for å utheve og 

kontrastere ulike teksturelle elementer (Carse, 1964, ss. 302-303). 

I ”Fünf Stücke für Orchester” finner vi få rester av den ”tradisjonelle” orkestreringen. Noen 

partier kan dog sies å ha en ornamenterende orkestrering, for eksempel ”Ekstremisering” i 

første sats og ”Åpning” i andre sats. Som vi allerede har sett er denne bruken av orkesteret 

knyttet til partier med kompleks kontrapunktikk noe som antyder at klangfarge i disse partiene 

er mindre viktig som strukturerende element enn tonehøyde og rytmikk. Disse partiene kan 

kanskje sies å ligne på Mahlers kammerorkestrale klangfarge og i så måte inngå i en skole, 

men de er likefullt meget individuelle klanglige ytringer. Det er dog ikke disse partiene som 
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er mest interessante i Weberns bruk av orkesteret. Langt mer utforskende er Webern når han 

bruker klangfarge som utarbeiding eller som ”Klangfarbenmelodie”. 

”Orkestrasjon som utarbeiding” beskriver en orkestrering der klangfarge antar en tematisk 

funksjon, altså hvor klangfargen deltar som strukturerende element sammen med andre 

musikalske elementer som tonehøyde og rytme. Ravels ”Bolero”, hvor skifte i klangfarge er 

meget viktig i stykkets struktur, er et eksempel på en slik type orkestrasjon
6
. Denne typen 

orkestrasjon er sentral i ”Fünf Stücke für Orchester” og jeg har allerede kommentert noen av 

disse partiene i de to første satsene. ”Åpning” i første sats er et eksempel som klart viser 

hvordan orkestrasjon er med å utarbeide den musikalske strukturen (se Eks 2 ). Den spesielle 

bruken av klangfarge, hva jeg over kalte klangens forgjengelighet, er et viktig element i å 

skape meningsrelasjoner til ”Gjenkomst” og ”Avklang”. I meningsrelasjonen til ”Avklang” 

kan kanskje klangfarge til og med hevdes å være det konstituerende strukturelle elementet noe 

som viser de glidende overgangene mellom disse orkestrasjonskategoriene. Den liggende bak-

klangen (celestatrillen) i første sats er også en viktig sammenbindende kraft, og derfor et 

strukturerende element som samvirker med de andre musikalske prosessene. 

”Orkestrasjon som klangfargemelodi” beskriver, som diskutert over, orkestrering hvor 

klangfarge er det viktigste musikalske elementet i etablering av meningsrelasjoner og dermed 

har en direkte strukturerende funksjon. Schönbergs tredje sats av ”Fünf Stücke” er som vist et 

eksempel på slik orkestrering. 

Det er bruk av klangfargemelodi som også bringer oss tilbake til ”Hjemkomst”. Denne satsen 

skal belyses gjennom en formtolkning som deler den opp i fem lydformer: 

 

 

Figur 9: Hjemkomst - formskjema 

”Åpning” består av to elementer; en liggende bak-klang og en melodisk gest utlagt i fiolin. 

Det er denne bak-klangen vi i første omgang skal undersøke (se Eks 14 på neste side).  

Klangen er bygget opp som en mosaikk av klangelementer som til sammen utgjør en ikke-

orkestral klangflate med kontrasterende rytmiske bevegelser. I tillegg til de utholdte 

                                                 
6
 I følge Trygve Madsen fullendelsen av den Fransk-Russiske skoles utvikling (Madsen, Høst - 2005) 
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klokkeklangene benytter Webern en gruppe instrumenter som alle har udefinerbar varighet på 

tonene sine. Mandolin, Gitar, Celesta og Harpe har også alle veldig klare ansatser som så 

relativt raskt trekkes tilbake. I akustisk sammenheng kan vi snakke om at de alle har lignende 

klanglig ”envelope” eller innhyllnigskurve. Til sammen utgjør de en meget utpreget, og 

dermed også lett gjenkjennelig, klangfarge. 

    

Eks 14: Åpningsklang 

I ”Gjenkomst” (takt 7) er det en lignende bak-klang som knytter meningsrelasjoner til 

”Åpning”: 

    

Eks 15: Bak-klang i ”Gjenkomst” 
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Denne klangen har den samme mosaiske karakteren og består av samme type instrumenter 

som bak-klangen i ”Åpning”. Likevel er det veldig få faktiske likheter med bak-klangen i 

”Åpning”. Det er kun mandolin og klokkene som spiller samme figur som i ”Åpning” og gitar 

er fjernet til fordel for harmonium. Samklangens intervalliske struktur er også meget 

forskjellig. I ”Åpning” besto samklangen av relativt store intervaller, kvarter og terser, spredt 

over et stort register. I ”Gjenkomst” er det klangen derimot strukturert som små sekunder 

samlet i høyt register. Likevel hører vi disse to klangene som relaterte, som original og 

gjenkomst, i det de frembringer den samme klangkategorien. Vi kan her ane innholdet i 

Cramers definisjon av begrepet ”klangfarge” over. Det er altså bruk av klangfarge, i utvidet 

betydning, som her skaper meningsrelasjonen mellom lydformene og vi kan derfor beskrive 

denne bruken av orkesteret som klangfargemelodi. 

I ”Avklang” trekkes denne bak-klangen fram i lyset og tematiseres gjennom bruk av pauser 

(takt 10). Denne klangen har nå fulgt oss gjennom hele satsen og på grunn av sin monotone 

karakter blitt til et bakgrunnselement – den blir en ”selvfølge”. Denne selvfølgeligheten er det 

som tematiseres ved disse pausene og det er som om klangen gjør oss oppmerksomme på dens 

dominerende rolle i det som har vært. 

Webern benytter dog ikke klangfargemelodi til å strukturere hele satsen. ”Oppbrudd” er en 

meningsrelasjon som skapes i fravær av bak-klang, men også av andre musikalske elementer 

som intervalliske motiver og tekstur. Tekstur er som sagt en viktig del av begrepet om 

klangfarge, men kan også betraktes som et individuelt musikalsk element. I lydformen 

”Oppbrudd” er derfor orkestrasjon brukt som utarbeiding heller enn som klangfargemelodi. 

Når Schönberg snakker om Weberns naive forståelse av Klangfarbenmelodie er det ikke 

usannsynlig at han hadde denne satsen i tankene. Han snakker om bruk av klangfargemelodi 

presset inn i tredelt form. Kronologisk er det også nærliggende å trekke inn denne satsen. Det 

var bruken av klangfarge for å skape relasjoner i tradisjonelle former (Liedformen) Schönberg 

reagerte på og mente at dette ikke var en undersøkelse av klangfargens iboende logikk slik 

han hadde sett for seg (Schönberg, 1975, ss. 484-485). Sett i lys av Dahlhaus’ presisering av 

begrepet om Klangfarbenmelodie kan denne satsen derimot sies å fremvise en slik bruk av 

klangpallettens strukturerende potensial. 
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Motiviske relasjoner 

Det finnes også interessante motiviske likheter som er med å skape meningsrelasjoner mellom 

delene. Fiolinens første gest presenterer oss for det første melodiske motivet: 

 

Eks 16: Fiolintema 

Det er den motiviske relasjonen som konstituerer relasjonen til ”Etterklang” hvor horn 

presenterer det samme intervalliske motivet i lange utholdt noteverdier: 

 

Eks 17: Horntema 

Stillheten rundt hornets presentasjon av temaet skaper en følelse av rom og avstand. Gesten 

klinger som et fjernt ekko av fiolinens gest i ”Åpning”. 

(a)-motivet kommer også igjen, i variert utgave i takt 8, hvor bruk av det samme 

åpningsintervallet og de lange varighetene underbygger meningsrelasjonen ”Gjenkomst”: 

 

Eks 18: Trombonetema 

Denne relasjonen er likevel vel så mye etablert av det klanglige og teksturelle som av det 

motiviske.  
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”Oppbrudd” er en kontrastrelasjon som etableres i fraværet av bak-klangen og fraværet av 

fiolinens motiviske innhold: 

 

 

Eks 19: ”Oppbrudd” 

Denne delen er også en tydelig kontrast i sin kontrapunktiske tekstur samt i sin meget korte 

utstrekning. Resten av satsen preges, som nevnt, av en reflekterende utdratthet, mens denne 

delen har et nesten fragmentarisk preg. Som vist i noteeksempelet over presenterer 

”Oppbrudd” oss også for et nytt motivisk materiale. Det er kun bruken av (p)-motivet som 

kan sies å forbinde de to, men på grunn av de kontekstuelle forskjellene er denne relasjonen 

lite relevant. Denne delen kan dermed sies å representere en nesten total kontrast til ”Åpning” 

innenfor genrens rammer. Delen fungerer ikke som noen utdyping eller ekstremisering av 

materialet presentert i ”Åpning”, men altså som et oppbrudd.  

Trombonens melodiske gest i ”Gjenkomst” synes derimot å kunne tilby en forsoning av den 

steile kontrasten mellom ”Åpning” og ”Oppbrudd” (se Eks 18). Som indikert i eksempelet 

inneholder denne gesten (b)-motivet fra ”Oppbrudd” nå kombinert med (a)-motivets 

åpningsintervall og formet i (a)-motivets utstrakte varigheter. Igjen er det derimot svært lite 

trolig at denne forsoningskvaliteten virker som en klingende meningsrelasjon på grunn av den 

kontrasterende konteksten. Dette er en relasjon som kun fremtrer i skriften, i partituret, og 

ikke i musikkens ”muntlige overlevering”. Dette forholdet viser igjen hvor dominerende 

klangfargeelementet er som strukturerende kraft i denne satsen.  
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Gjennom en analyse av denne satsen har det blitt vist hvordan ”Gjenkomst”, i forhold til 

motivisk og harmonisk innhold, i liten grad kan sies å faktisk etablere en gjenkomst av 

”Åpning”. Det er kun bruk av lignende klangfarge som knytter de to delene sammen. Til tross 

for alle forskjellene er vi likevel rede til å benevne ”Gjenkomst” som gjenkomst – vi kan høre 

et sammenfall mellom de to delene. I dette forholdet tematiseres vår tendens til å overse 

kvalitative forskjeller til fordel for klassifisering av gjenstander. I en slik sammenstilling 

oppfattes tid som en homogen størrelse, som en linje hvor elementer sidestilles og telles opp. I 

et slikt rom kan et element sies å være en gjentakelse i bokstavelig forstand, ”det samme som” 

et tidligere element til tross for både fysiske forskjeller ved objektene og effekten av den 

gjennomlevde tiden. En problematisering av bevissthetens og erfaringenes utstrekning, eller 

”tidlighet”, finner vi blant annet hos Henri Bergson og Søren Kierkegaard, endog med 

forskjellige utgangspunkt og konklusjoner. Deres tanker angående henholdsvis tid og 

gjentagelse kan utdype og berike vår analyse av Webern og vårt strukturbegrep. 

Varighet og Gjentagelse 

”Den rene varighet” er et sentralt begrep i Bergsons doktoravhandling ”Essai sur les donnés 

immedédiates de la conscience” og utdyper ”tidens virkelighet som noe vesensforskjellig fra 

rommet” (Kolstad, 1990, s. 249). Bergson ønsker i sin avhandling å vise hvordan våre 

psykologiske og sjelelige tilstander ikke lar seg fange i en homogen tid som befatter seg med 

kvantitet, men kun kan erfares som innlevelse i en stadig skiftende, heterogen tid. Den rene 

varighet kjenner kun kvalitative forskjeller og ingen kvantitet. En tilstand kan ikke 

sammenlignes med en annen tilstand som om denne var av samme type, kun av forskjellig 

intensitet eller størrelse, fordi enhver tilstand inneholder alt som har vært i tillegg til seg selv. 

Altså vil en påfølgende tilstand alltid være av en unik art – og dermed ingen art i det hele tatt 

– som er rikere enn den forutgående. Den rene varighet belyser Bergson ved vår erfaring av 

sjelslivet, og er altså en like reell form ved vår erfaring som rommet. 

Bergson plasser den homogene tiden i den samme beholderen som det homogene rommet. Et 

homogent medium er innholdsløst og kan derfor ikke være av ulik art. ”Vi projiserer kort sagt 

tiden inn i rommet” (Bergson, 1990, s. 80). Bergson betviler ikke eksistensen av rommet, men 

dette er kun virkelig som apriorisk form ved vår sansing. Vårt sjelslivs virkelighet, og 

bevegelsens bevegelighet derimot er innhold og ikke form. ”Tingene i rommet eksisterer 

isolert og fortoner seg derfor som en rekke samtidige punktvise foreteelser som ikke vil bære 

noen erindring eller spor av hverandre eller av tidligere foreteelser” (Kolstad, 1990, s. 259). 

Dermed er avstand mellom tingene og avstand mellom tingene og oss selv en forutsetning for 
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rommet. Den rene varighet kan derimot kun erkjennes gjennom intuisjonens innlevelse i de 

stadige forandringer.  

”Den absolutt rene varighet er den form som våre bevissthetstilstanders suksesjon antar når 

vårt jeg umiddelbart hengir seg til sine opplevelser, når det avholder seg fra å opprette noen 

form for skille mellom den nuværende tilstand og de tidligere tilstander. Den behøver (…) 

ikke glemme de tidligere tilstander: det er tilstrekelig at det ved erindringene av disse 

tilstander ikke stiller dem ved siden av den aktuelle tilstand likesom et punkt ved siden av et 

annet, men lar dem slutte seg til denne, således som det skjer når vi erindrer oss de så å si 

sammensmeltende toner i en melodi. (Bergson, 1990, s. 80) 

For å beskrive den heterogene tid benytter Bergson ordet durée – varighet ”vel vitende om i 

hvilken grad et sjelelig fenomen ikke lar seg binde til et ord” (Kolstad, 1990, s. 263). Bergson 

trekker frem språket som viktig i vår i ”romliggjøring” av det umiddelbart gitte, som et 

fenomen som krever en avstand til varighetens flytende og gjennomtrengende nærvær. Det er 

interessant å observere dette sammenfallet mellom Bergsons benevning av rommet som form 

uten innhold, og Saussures definisjon av språket som form. Dette forholdet mellom språk og 

varighet gjør det meget problematisk for Bergson å formidle sitt begrep om varighet. Det at 

han likevel klarer å formidle denne idé gjennom språket, kan til en viss grad sette 

spørsmålstegn ved det gjensidig utelukkende forholdet mellom homogen og heterogen tid, 

mellom rommet som subjektiv erkjennelseskategori og varighet som tilstandenes virkelighet. 

Det at vi kan gripe ideen om det heterogene gjennom språket antyder at likesom rommet er en 

apriorisk form ved vår erkjennelse, kan vi også projisere bevegelse og ”gjennomskinnelighet” 

inn i rommet. Vi kan legge inn bevegelse og kvalitativ utvikling mellom tingene i rommet. 

Dermed får vi en sammensmelting av de to tidsbegrepene som delvis fastfryser og delvis 

flyter med. I sitatet over ser vi hvordan Bergson er tvunget til å benytte begrepet ”tilstand” for 

å vise at ”den nuværende tilstand og de tidligere tilstander” ikke kan adskilles, men derved 

har han jo nettopp delt opp suksesjonen i deler. Det at vi likevel kan gripe ideen om den rene 

varighet antyder at vi kan forholde oss til en homogen tid hvor to objekter opptar samme rom. 

Dette er selvsagt ikke mulig i matematisk/ fysisk forstand, men fullt ut en mulighet for vår 

fantasi og forestillingsevne. Om dette kalles en illusjon så er det den samme illusjonen som 

tillater oss forståelse av begrepene om nærvær og tilstand. Det er disse forholdene jeg har 

forsøkt å benevne med ideen om den mangedimensjonale musikalske strukturen. 

Når Kjerschow i en gjennomgang av Bergson skriver at ”prosess og utfoldelse i tiden er det 

indre livs egen livsform, og nettopp utfra en dyp erfaring av hva det vil si å være med, kan vi 
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se at vi forråder det vesentlige når vi omtaler de strømmende faser som stillestående, 

sidestiller deler, som så riktignok igjen kan summeres sammen, men da til en statisk helhet” 

(Kjerschow, 1993, s. 80), så utelukker han derved det at vi også kan relatere delene til 

hverandre og så å si gjenskape de strømmende faser. Bevisstheten kan til og med gripe 

forskjellen mellom den opprinnelige strømmen og den gjenskapte. Den re-konstruerte 

sammenhengen vil selvsagt ikke ha den samme umiddelbare sensoriske rikdommen som 

originalen, men vil inneholde en annen rikdom i sitt spill mellom virkelighet og 

representasjon. Dermed er også den tidlige avstanden inneholdt som meningsfylde.  

Som eksempel på hvordan denne innsikten kan berike analysen skal vi ta for oss ”Åpning” en 

gang til og se på hvordan bak-klangen endrer funksjon og innhold etter som musikken 

gjennomlever nye elementer. I gjennomgangen over ble bak-klangen kun beskrevet som en 

liggende klang, dog med indre bevegelse. Ved nærmere refleksjon er det klart at den spiller på 

langt flere strenger og til og med danner meningsrelasjoner til seg selv. 

 

Eks 20: Hjemkomst - ”Åpning” 
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Bak-klangen initierer det musikalske spillet og gjennom denne verdien skaper den en 

forventning om fortsettelse og avslutning. Umiddelbart vil klangen stille lytteren ovenfor en 

utfordring ved at dens ikke-orkestrale klanglighet bryter med forventningene til 

orkesterlitteratur. Den virker altså som interesseelement og forgrunn. Bak-klangen får 

imidlertid virke tilstrekkelig lenge slik at lytteren vender seg til den og ved sin monotone 

fremferdsel vil den anta en rolle som spenningsskaper gjennom forventningen om motstand 

og vesentlighet. I det fiolinen trer inn på scenen blir denne forventningen innfridd og bak-

klangen trer i bakgrunnen selv om den gjennom crescendo og decrescendo minner om sitt 

nærvær. I denne fasen av ”Åpning” deltar bak-klangen i et teksturelt spill, som et samtidig 

syntagme som går opp i et syntaktisk syntagme i sin relasjon til initieringen. Bak-klangens 

klangkvalitet blir en kontrast til fiolinens melodiske gest både i forholdet horisontal/ vertikal 

orientering (”statisk/ dynamisk”), og sammensatt/ ren klang. 

Etter at fiolinen har utspilt sin rolle avrunder bak-klangen ”Åpning”. I denne fasen erindrer 

bak-klangen sin egen initiering og spenningsskapende funksjon, mens den samtidig avrunder 

og virker avspennende. Bak-klangen i åpningen av takt 3 er altså en helt annen bak-klang enn 

i takt 1 – den fungerer som sin egen gjenkomst i fraværet av fiolinen. I tillegg til å inneholde 

seg selv lar den også alt det som har vært skinne gjennom. 

Bergsons anliggende er ikke musikk, men selv om den rene varighet ikke er ”essensielt 

musikalsk, benytter Bergson musikk som eksempel på ren varighet” (Marcel, 1965, s. 145). 

Hos Bergson blir musikken selve kroneksempelet på kvalitativ fylde, et ideal og antitesen til 

det homogene rommet. Kierkegaard trekker også fram musikken som bilde på den stadig 

strømmende virkeligheten, men hos ham blir ”Posthornet” og dets musikk til en naiv, eller 

bokstavelig påstand om gjentagelsens umulighet: 

Leve Posthornet! det er mit Instrument, af mange Grunde og fornemmelig af den, at man aldri 

med Sikkerhed kan aflokke dette Instrument den samme Tone; thi der ligger en uendelig 

Mulighed i et Posthorn, og den, der sætter det for sin Mund og nædlegger sin Viisdom i det, 

han skal aldri gjøre sig skyldig i en Gjentagelse, og den, der istedenfor Svar rækker sin Ven et 

Posthorn til behagelig Afbenyttelse, han siger Intet, men forklarer Alt. Priset være 

Posthornet! (Kierkegaard, 1997, s. 48) 

Denne passasjen kommer rett etter at fortelleren har gjennomført en reise til Berlin som han 

en gang tidligere hadde besøkt. Han reiser på samme måte, tar inn på samme hotell, og går 
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nok en gang i Königstädter Theatret for å oppleve en folkelig ”Posse”. Til tross for alle disse 

”gjentagelser” opplever fortelleren ingen gjentagelse: 

”Min Opdagelse var ikke betydelig og dog var den besynderlig; thi jeg havde opdaget, at 

Gjentagelsen slet ikke var til, og det hadde jeg forvisset mig om, ved paa alle mulige Maader 

at faae det gjentaget” (Kierkegaard, 1997, s. 45) 

Det er etter dette nederlaget Kierkegaard fremsetter sin hyllest til Posthornet. Det er kanskje 

ikke tilfeldig at Kierkegaard velger seg et ”banalt” instrument som posthornet og ikke et 

instrument som tilhører det kultiverte, den klassiske tradisjonen, som for eksempel fiolinen. 

Posthornet kan leses som et bilde på den direkte empiriske erfaring, hvor den reisende 

fortellerens erfaring akkurat har fornektet eksistensen av gjentagelse. ”[Constantin 

Constantinus]
7
 gjør det klart at gjentagelsen verken er en kategori for naturens fenomener 

eller den verdenshistoriske prosess, den er knyttet til individets historie. Og som en kategori 

for det individuelle liv refererer den ikke til livets faktiske gjentagelser, men spørsmålet og 

problemet er om gjentagelse er mulig” (Johansen, 1988, s. 20). 

Kierkegaards ”Gjentagelsen” befatter seg ikke med musikk. I stor grad leses hans tenkning 

inn i en etisk/ religiøs sammenheng hvor gjentagelsen henspeiler på forholdet mellom ideal og 

virkeliggjøring i enkeltmenneskets liv. Dette idealet er det som skaper sammenheng og helhet 

i menneskets tilværelse, et forhold etikeren finner positivt. Estetikeren derimot er opptatt av 

stadig forandring og ny spenning og lever derfor i redsel for gjentagelsen. I ”Gjentagelsen” 

kan disse to livsanskuelser forbindes med henholdsvis den unge poeten og fortelleren/ 

Iakttageren. Disse to personene settes også i forholdet ung/ gammel og kan dermed tolkes som 

forholdet naiv /reflektert eller uansvarlig/ ansvarlig. Kierkegaard skriver om prosessen fra 

estetiker til etiker, eller Iakttager: 

Det første Moment maa overvælde ham næsten til Besvimelse, men i denne Blegnen har Ideen 

besvangret ham , og fra nu av er han i den opdagende Rapport til Virkeligheden. Naar et 

Menneske ikke har denne Qvindelighed, at Ideen kan komme i det rette Forhold til ham, 

hvilket altid er at besove, saa duer han ikke til Iagttagelse, thi den, der ikke opdager det 

totale, han opdager egentlig Intet (Kierkegaard, 1997, s. 23) 

Gjennom dette beskriver Kierkegaard en høyere bevissthet enn den umiddelbare, sanselige 

opplevelse - posthornet. På dette høyere bevissthetsnivå er en i stand til å se virkeligheten i lys 

av en helhet, noe som på det etiske/ religiøse plan blir til et livsideal som gir livet helhet. 

                                                 
7
 Kierkegaards pseudonyme forfatter av ”Gjentagelsen”  
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Dette forholdet i Kierkegaards gjentagelse belyser vår problemstilling angående forholdet 

mellom det fastholdte og det flytende – mellom det allmenne og det individuelle. Hos 

Kierkegaard heter det at ”Gjentagelse er den nye Kategori. (…)Denne Kategori netop 

forklarer Forholdet mellom Eleater og Heraklit” (Kierkegaard, 1997, s. 25). Dette setter 

gjentagelsen i spennet mellom begrepene om ”det værendes enhet” og ”pante rei” – alt er i 

bevegelse (Hauge & Holgernes, 2001, ss. 26-32). Dette motsetningsparet blir i gjentagelsen til 

et dialektisk samvirke. Gjentagelsen inneholder en tilbakeføring til en høyere idé som den er 

en virkeliggjøring av. Denne settes dermed i et forhold til tidligere virkeliggjøringer av denne 

ideen, et forhold som rommer likheten, altså projisert inn i rommet, men samtidig også 

avstanden eller varigheten. 

”Gjentagelsens dialektikk er let; thi det, der gjentages har været, ellers kunde det ikke 

gjentages, men netop det, at det har været, gjøre Gjentagelsen til det Nye. Naar Grækerne 

sagde, at al Erkjenden er Erindren, saa sagde de, hele Tilværelsen, som er til, har været til, 

naar man siger, at Livet er en Gjentagelse, saa sier man: Tilværelsen, som har været til, 

bliver nu til. Naar man ikke har Erindringens eller Gjentagelsens Kategori, saa opløser hele 

livet sig i en tom og innholdsløs Larmen” (Kierkegaard, 1997, s. 25) 

Dette setter ”Gjenkomst” i et rikere lys, som gjentagelse, enn når tolket som romlig repetisjon. 

Dette er også grunnen til at jeg har valgt etiketten ”Gjenkomst” fremfor ”Reprise” eller 

”Repetisjon”. Disse siste har i analysetradisjonen alt for ofte blitt benyttet uten rom (!) for 

varighetens spill og kvalitet, noe som jeg har forsøkt å innlese i ”Gjenkomst”. Hvis vi nå 

vender oss tilbake til ”Hjemkomst” vil ”Gjenkomstens originalitet” tre tydeligere frem.  

Som vist over er bak-klangen i ”Gjenkomst” av en helt annen harmonisk konstruksjon enn 

bak-klangen i ”Åpning”. Likevel fremstår den som en illusjon om repetisjon av ”Åpning” 

gjennom likhet i klangfarge. Den originale klangfargen har blitt abstrahert fra sin sanselige 

virkeliggjøring til å bli en ”kategori” eller, i Kierkegaards terminologi, en idé. ”Gjenkomst” 

inneholder seg selv, og utspiller mye av det samme spillet som vi så i ”Åpning” over, men 

også bevisstheten om sin gjenkomstkvalitet – altså er det ikke tale om repetisjon. Det som i 

”Åpning” initierte satsen og åpnet opp for et musikalsk spill er det som i ”Gjenkomst” 

avrunder og ”konkluderer” satsen. Klangkategorien som ble etablert i ”Åpning” får dermed en 

ny virkelighet, og ny mening i ”Gjenkomst” som både inneholder seg selv, ideen om sin 

kategori, og avstanden til originalen. Dette er en meningsrikdom som ikke eksisterer i 

musikken utenfor oss, men som trer frem i samspill mellom musikkverket og våre 

erkjennelsesmuligheter, kunnskaper og forventninger. Det finnes ikke lenger noen innside og 
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utside i musikken, men utsiden er ”foldet inn” i musikken gjennom en fortolkende aktivitet. I 

en slik utdyping belyses den mangedimensjonerte meningsstrukturen som skapes i det 

musikalske møtet. 

Med Kierkegaards begrepsrepertoar kan vi si at musikkopplevelsen følger gjentagelsens 

dialektiske bevegelse mellom det naive og det reflekterte, mellom Dikteren og Iakttakeren. 

Det musikalske møtet rommer både en sanselig rikdom og en reflekterende rikdom som 

sammen fyller rommet i det genuine møte mellom lytter og verk. Denne bevegelsen krever 

dog Iakttakerens posisjon da det ikke er mulig for Dikteren å hente refleksjoner fra 

Iakttakeren. I Kierkegaards ”Gjentagelse” motsetter Dikteren seg Iakttakerens refleksjoner og 

tilbakemeldinger. Den reflekterte musikkopplevelse kan ikke informere Dikterens 

umiddelbare sanselighet uten at dennes umiddelbarhet dermed forsvinner. Men Dikteren kan 

informere Iakttakeren og dermed sette dennes kategorier i spill.  

Gjenkomst blir med dette ikke en passiv kategori uten originalitet og nyskapning, men en 

lydhendelse som viser frem en ny kontekst. Denne konteksten reflekterer prosessen materialet 

har vært igjennom fra ”Åpning” til ”Gjenkomst”. Dermed får alt det som har vært skinne 

gjennom samtidig som gjenkomsten er bevist sin avstand til dette. I ”Hjemkomst” kan 

meningsrelasjonen ”Gjenkomst” sies å spille på assosiasjoner til en tidligere modell 

(”Åpning”) samtidig som det setter i relieff forholdet mellom ”Åpning” og ”Oppbrudd”. 

Dermed har ”Gjenkomst” både en erindrende side – en gjentagelse baklengs – og en 

gjentagelse forlengs i at ”det samme” spiller seg ut med avstandens bevissthet (jf. 

Kierkegaard, 1997, s. 9).  
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Erindring - ”avklangens uuttømmelighet” 

”Kaum legtet ihr aus eurer hand die kelle 

Und saht zufrieden hin nach eurem baum: 

War alles werk euch nur zum andren schwelle 

Wofür noch nicht ein stein behaun” 

 

(“You‟d scarcely put the trowel aside  

And gazed with pleasure at your work: 

But a threshold only was all your toil 

To a task for which no stone was cut”) 

 

Fra “Der siebente Ring” av Stefan George
8
 

 

”Erindring” er den klareste og mest oversiktelige av de fem satsene. Den har en avklart 

struktur med tre adskilte lydhendelser. Hendelsesforløpet er så ”enkelt” at lytteren kan få med 

seg hver minste detalj, og hver eneste tone synes å være en vesentlig del i helheten. Dette 

forholdet har ledet noen til å tenke seg satsen som et komprimert uttrykk for musikalsk 

storform, som en representant for noe større. Denne tanken om kompresjon hevdes ofte med 

belegg i Schönbergs berømte utsagn i forordet til Weberns ”Seks Bagateller” op.9: ”to express 

a novel in a sigh, joy in a single breath” (her sitert Moldenhauer, 1978, s. 193) Men å lese 

Schönbergs uttalelse som om han mener at sukket er en roman er en forenkling av utsagnets 

dybde. En slik tolkning av musikken frarøver satsen dens egenart og rikdom og paralyserer 

satsens fremste musikalske virkemidler; den ekstreme nærheten til materialet og dens 

”forsvinnende” kvalitet. Denne satsen kan aldri uttømmes, fordi dens korthet og 

sparsommelighet kun tillater et glimt av tilstedeværelse. Den spiller på antydningen heller enn 

påstanden, på forgjengeligheten – det som forsvinner – heller enn nærværet. 

De fem satsene i ”Fünf Stücke für Orchester” refereres ofte til som ”atonale miniatyrer”. Mye, 

og tilstrekkelig er sagt andre steder om begrepet ”atonal” og dets manglende evne til å si noe 

om denne musikken. Formbetegnelsen ”miniatyr” synes jeg derimot er innholdsrik så lenge 

det henspeiles på satsens faktiske varighet og ikke antyder en storform i lite format. Richard 

S. Argosh viser i sin doktoravhandling ”Nine Short Pieces: Brevity in the music of 

                                                 
8
 Her sitert fra Adorno, 1999, s. 92 
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Beethoven, Webern, and Kurtag” at ”komponister har benyttet seg av miniatyren fordi den 

tillater unike musikalske uttrykksmuligheter” (Argosh, 1991, s. 34). ”Erindring” kan stå som 

selve kroneksempelet på en miniatyr, både i at den antakelig er blant orkesterlitteraturens 

korteste, og i at den utnytter miniatyrens mulighet for spill med detaljene til det fulle.  

”Erindring”s unike kvalitet kan sammenlignes med kokkekunstens miniatyrform – en såkalt 

”amuse bouche”. Oversatt til norsk betyr denne retten noe i retning av ”å glede munnen”.  

Denne lille munnfullen blir servert før selve måltidet tar til og er ment å vise kokkens sans for 

raffinement og gane for de utsøkte sammensetninger. I en skje, på en liten toast, eller kanskje 

på en puré av hummerkjøtt tilsatt glasert sjalottløk og en ”pinch” kardemomme, kommer de 

herligeste gastronomiske miniatyrer skapt for å pirre smaksløkene i én, forvinnende gest. 

William Grimes beskrev denne retten i en artikkel i New York Times og han forteller at ”[the 

top chefs of New York] are adding layer upon layer of complexity to their tiny offerings, 

refining and miniaturizing until they achieve one-bit tour de force – little work of art” 

(Grimes, 1998). 

Som med de musikalske miniatyrene er ikke en ”amuse bouche” ment å fungere som en 

hovedrett i miniatyr, men fremstår som en selvstendig og unik sanselig opplevelse. Denne 

opplevelsen utspiller seg i en samtidighet som lar deg holde fast ved alle dens små nyanser og 

spille selv de minste detaljer opp mot hverandre i en munnfulls utstrekning. Dermed blir 

”amuse bouche” antydningens kunst som gir deg nærhet til hver eneste ingrediens i et glimt 

av storhet (om den faller i smak, vel å merke). 

På lignende måte tillater den musikalske miniatyren en nærhet til detaljene som gjør den til en 

selvstendig og unik musikalsk opplevelse. Jeg skal foreta en nærlesning av ”Erindring” som 

forsøker å inkorporere elementet av nærhet og belyse antydningens spillerom. De tre 

lydformene kan fremstilles i følgende formskjema: 

 

 

Figur 10: Erindring – formskjema 

Denne satsens musikalske innhold består kun av to kontrasterende musikalske elementer – en 

ekspressiv melodisk gest (a) og en utholdt, eller repeterende ubevegelig gest (b). Disse to 
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gjennomgår ulike transformasjoner og belyses på ulikt vis gjennom de tre lydformene. 

”Åpning” presenterer oss for (a)-motivet i mandolin understøttet av en samklang i harpe: 

 

Eks 21: “Åpning” 

I motsetning til de to foregående satsene vises denne åpningsgesten frem i all sin tydelighet 

uten konkurrerende elementer. Den avstandsskapende kompleksiteten i ”Forvandling” 

(teksturell) og ”Hjemkomst” (klanglig) er her byttet ut med klarhet. Heller ikke fargelegges 

åpningsgesten ved stadig skiftende klangfarge slik vi så i første sats. Her fremføres hele 

gesten av mandolin og tillater dermed lytteren å komme helt inn på gesten og følge den i 

detalj. Samklangen i harpe fremtrer ikke som et konkurrerende element, men som en 

harmonisk utdyping av den melodiske gesten. Den påfølgende pausen gir lytteren ytterligere 

tid til å behandle opplevelsen av lydformen. 

Den første utdypingen setter (a)-motivet i relieff mot en bakgrunn av (b)-motivet. Dermed 

utdypes (a)-motivets bevegelighet ved å speiles i sin kontrast – det gjentatte, eller utholdte: 

 

Eks 22: ”Utdyping 1” 

Denne lydformen utvides gradvis fra én tone til en mer kompleks tekstur hvor (a) og (b)-

motivet settes opp mot hverandre, men aldri raskere enn at lytteren kan oppleve detaljene i det 

musikalske spillet. Lytteren kan først lytte til bratsjens flageolett, så klarinettens fargelegging 

av (b)-motivet før trompet og horn fremfører en variasjon av (a)-motivet. 
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I den tredje og siste lydformen utdypes (b)-motivet før en gjenkomst av (a)-motivet avrunder 

satsen: 

 

Eks 23: ”Utdyping 2” 

I denne lydformen får (b)-motivet en mer fargerik behandling i en gradvis klanglig 

transformasjon fra lilletromme til harpe, klarinett, celesta og til slutt mandolin. Mot slutten av 

lydformen kommer fiolinen inn og presenterer (a)-motivet en siste gang og som i åpningen får 

denne klinge i ensom majestet.  

Det finnes noen intervalliske sammenhenger mellom de ulike versjonene av (a)-motivene, 

men disse blir uvesentlige i forhold til gestenes detaljrikdom. Bytte av klangfarge og 

forandring av kontekst gir hver lydform en unikhet og øyeblikkskvalitet som kun miniatyrens 

nærhet til materialet kan tilby. Det som derimot har en sammenbindende funksjon er dels de 

påpekte gestiske likhetene, dels rytmiske likheter og dels lignende tempospill. Ser vi nærmere 

på det rytmiske innholdet i delene kan vi se at alle delene fremviser en kontrast mellom 

triolunderdeling og åttendedelsunderdeling.  I ”Åpning” fremvises denne kontrasten i tid i 

mandolinenes gest. I ”Utdypning 1” får denne kontrasten en horisontal utdyping mellom (a)-

motivet og (b)-motivet, mens i ”Utdyping 2” finnes denne kontrasten mellom de ulike 

aktørene i (b)-motivet. Hver del inneholder i tillegg en utdragning av tiden plassert mot 

midten av lydformen. Disse forholdene er med på å skape en kvalitativ likhet mellom satsens 

tre lydformer. 

”Erindring” viser ikke frem noen form for utspilt musikalsk drama, men blir heller ikke 

dvelende i en utstrakt monotoni. Satsen slipper lytteren inn til sin innerste detalj og tillater 
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dermed et spill mellom øyeblikkets små nyanser. Argosh beskriver hvordan lytteren mister 

følelsen av perspektiv i det ”his attention is funneled into an abnormally close awareness of 

the smalest nuances” (Argosh, 1991, s. 56). Satsens innhold er ikke påtrengende, men 

innbydende og forførerisk og lokker lytteren til nærhet.  Likevel spiller den på nok strenger til 

å gi et glimt av innholdsmessig storhet. Dette er miniatyrens antydende mulighet som Webern 

utnytter til det fulle i denne satsen.  

Det tonespråket vi møter i ”Erindring” er av flere blitt satt i forbindelse med en lyrisk 

bevissthet og den som skriver rikest om dette aspektet er Theodor W. Adorno. Han skriver 

blant annet: 

”The idea informing Weberns music is his absolute lyricism: the attempt to resolve all 

musical materiality, all of the objective elements of musical form, into the pure sonority of the 

subject, without an alien reminder that refuses to be assimilated” (Adorno T. W., 1999, ss. 

92-93).  

Det lyriske settes her i forbindelse med et subjektivt og unikt uttrykk som nekter seg de 

konvensjonelle formenes objektive, og dermed falske påstand. Den nedarvede ideen om form, 

om å artikulere tid, ser Adorno som en forbannelse, en forbannelse musikken er lite villig til å 

fri seg fra. Det er gjennom å fornekte denne utstraktheten at Webern – ”and one is tempted to 

say, Webern alone” – realiserer det lyriske potensialet i musikken i en ”endlessly questioning 

contemplativeness” (Adorno T. W., 1999, s. 93). 

Adorno snakker om et ”absolutt uttrykk” eller ”det absolutt lyriske” hos Webern. Dette 

beskriver han som fullbyrdelsen av det som uttrykkes kun i musikk. En slik fullbyrdelse må 

med nødvendighet uttrykkes i en øyeblikksopplevelse, altså i en hendelse som ikke tydelig 

artikulerer tid – det absolutt forgjengelige (Adorno T. W., 1999, s. 99). ”Erindring” faller i så 

måte nært dette idealet om et absolutt uttrykk og begrepet om en ”det absolutt lyriske” kaster 

en rik skygge over denne satsen. Det som utspiller seg i ”Erindring” har få, eller kanskje 

ingen, fellestrekk med nedarvede formskjemaer. Det finnes ingen elementer som er til stede 

for å artikulere tiden og gi satsen utstrekning. Hver eneste note i denne satsen går opp i 

satsens uttrykk.  

Fiolinens avsluttende (a)-motiv viser med tydelighet frem satsens ”avklangskvalitet”. Denne 

har ingen avrundende funksjon, men synes å forsvinne bak den påfølgende stillheten. Det er 

dette spillet med det ”ikke-uttalte” som gjør denne satsen uuttømmelig til tross for sin meget 

begrensede materialitet. Musikken setter stillheten i spill ved aldri å utsi sine påstander, men 
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heller alltid umiddelbart forsvinne. Dermed blir avklangens påfølgende stillhet like 

megetsigende som dens nærvær. Argosh påpeker hvordan ”the notion of ’breaking off’ 

without explicit conclusion is contingent upon the possibilities afforded by the nature of 

brevity” (Argosh, 1991, s. 47) Dermed blir ”a novel in a sigh” til en påstand om antydet 

storhet hvor det er nettopp sukkets egenartede utstrekning som muliggjør uttrykket. 

Miniatyren inneholder det samme glimtet av tilfredsstillende konstruksjon som sonatesatsen, 

men uten denne sistes artikulering av tiden. Adorno skriver 

”their [the miniatures] intensity of concentration is what makes them a totality: a sigh, as 

Schönberg noted with admiration, was worth an entire novel, a tense gesture of three notes on 

the violin was literally the equal of a symphony” (Adorno T. W., 1999, s. 96) 

Gjennom å påpeke denne musikkens uttrykksintensitet påpeker Adorno også satsens problem, 

eller utfordring. Den krever en nærlytting av detaljene hvor lytteren oppgir å fastholde 

perspektivet. Som med en ”amuse bouche” tilbyr den en intens sanselighet og 

øyeblikkskvalitet som for Iakttageren representerer en motstand og utfordring. Ved å nekte 

lytteren oversikt over helheten kan den heller ikke sammenfalle med ideen. Et hvert øyeblikk 

blir dermed ikke-identisk med seg selv og genuint unikt. Hos Adorno blir dette altså tolket 

som ”det absolutt lyriske” hos Webern hvor formen tilsidesettes for en ekthet i uttrykket. I et 

slikt forhold er en hver form for meningsstruktur oppløst til fordel for det rene innhold. 

Musikken uttrykker ingen ting utover sitt rent musikalske uttrykk, men viser derigjennom 

også frem sin meningsfylde: 

“the scarcely endurable tension between the tender, fading surface of the music, which almost 

wishes it had left the world behind, and the pathos of the work as a whole that inspires this 

wish, a utopia of absolute desires that moderates them only because all external show, all 

immodesty, seems too modest in its eyes” (Adorno T. W., 1999, s. 96) 

Igjen utfordrer Weberns musikk vår forståelse og synes her å utelukke det meningsskapende 

møtet.  Jeg vil likevel hevde at det er mulig å tolke denne satsen, og de andre satsene, på flere 

nivåer som inneholder både det banale og det sublime, både formenes eksistens og ikke-

eksistens. Istedenfor å se formene som tilsidesatt kan man også tolke det dit hen at formene er 

satt i spill. Dette skal utforskes i neste kapittel etter at vi har undersøkt den siste satsen og sett 

denne i lys av verkets helhet. 
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Reprise 

I analysene over har vi foretatt en innsirkling av det musikalske tegns lydlige form 

og strukturelle meningsinnhold. Vi har også antydet verdiinnholdet i de ulike 

tegnene gjennom en utdyping av tegnenes innholdsrikdom og nyanser. Vi har prøvd å komme 

forutinntattheten og reduksjonens problem i møte ved å vise frem og sette i spill motstridende 

musikalske krefter heller enn å utligne disse. I møtet med ”Urbildet” utdypet vi hvordan 

forventninger om helhet og vesentlighet satte formens kronologi i spill og gjorde tidlighet til 

en strukturell størrelse. I møtet med ”Forvandling” problematiserte vi forholdet mellom det 

sammenhengende og det ikke-sammenhengende. I møtet med ”Hjemkomst” utdypet vi så 

hvordan det allmenne og det individuelle ikke kunne sees som gjensidig utelukkende 

kategorier, men heller var vevd sammen i en dels romlig, dels tidlig opplevelsesdimensjon 

gjennom vår forestillingsevne. Til slutt satte vi forholdet mellom sanselighet og reflektivitet i 

spill i møtet med ”Erindring”. Alle disse motstridende kreftene kan sies å være til stede i hver 

av de foregående satsene, selv om de er blitt behandlet og tematisert hver for seg i møtet med 

de forskjellige satsene. I sitt samvirke antyder denne tematiseringen en underliggende 

oppfatning av verdistrukturen i denne musikken som enda ikke har blitt uttalt.  

Innledningsvis så vi at de fem satsene som utgjør dette verket, ikke var blitt til som en helhet, 

men derimot var et utvalg av tretten enkeltstående miniatyrer komponert over et tidsspenn på 

tre år. Dette faktum kan hevde relevansen av å lese satsene som isolerte musikalske hendelser. 

Men det faktum at de ble valgt ut og ble satt sammen til en helhet antyder også at de har noe 

til felles og at de i sitt samvirke utgjør en musikalsk helhet. Uansett intensjonen vil dessuten 

de fem satsene reflektere på hverandre og samvirke i et felles uttrykk i et møte mellom verket 

og lytter. En felles innlesning, hvor de fem satsene betraktes som et verk, synes dermed 

relevant i forhold til fortolkning av den enkelte sats.  

Et antydet formproblem 

De fire satsene jeg har gjennomgått til nå synes ikke umiddelbart å ha mange fellestrekk og 

fremstår kanskje mest av alt som kontrasterende. Et element som likevel binder de sammen er 

deres begrensede utstrekning og fargerike, detaljerte klangverden. De kan alle kalles 

miniatyrer selv om det også på dette området er store forskjeller mellom satsene. 

”Hjemkomst” varer på de fleste innspillinger i rundt 1 minutt og 40 sekunder, mens 

”Erindring” ikke varer lenger enn ca 25 sekunder. Likevel utgjør de en homogen gruppe, som 
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miniatyrer, i forhold til tradisjonen og da spesielt den senromantiske symfonien. Selv 

Schönbergs ”Fünf Orchesterstücke” op.16 omtales som atonale miniatyrer, eller aforismer til 

tross for at satsene varer i både 4 og 5 minutter. 

Ved nærmere sammenligning av satsenes formforløp kan vi også finne flere fellestrekk 

mellom satsene som synes interessante. Det at alle åpner med ”Åpning” er selvsagt ikke av 

stor betydning og representerer bare nødvendigheten av en ytring for å kunne uttale noe. Selv 

John Cages ”4.33” har en åpning. Mer interessant er det derimot å se på hvordan satsene 

avsluttes. I alle de fire satsene synes avslutningshendelsen å representere noe uavsluttet. Både 

”Urbildet”, ”Hjemkomst” og ”Erindring” avsluttes med en avklangsgest med den avklangens 

rikhet som vi utdypet i møtet med ”Erindring”. I ”Forvandling” blir denne uavsluttetheten til 

et brudd som belyser noe av det samme forholdet, nemlig motvilligheten mot, eller kanskje 

vanskeligheten av, å utsi et ”noe”. 

Bruddet finner vi igjen også i ”Urbildet” og ”Hjemkomst” som en hendelse i satsen. I 

”Urbildet” så vi hvordan en ekstremisering av materialet truet satsen og lytteren i en 

komplisering av teksturen. Her endte ikke prosessen i et avbrudd, men derimot i en forløsning 

gjennom fiolinens utstrakte tone doblet av klokkespill. I ”Hjemkomst” møtte vi et brudd i 

”Oppbrudds” totale kontrast til ”Åpning” og ”Gjenkomst”, et brudd satsen aldri maktet å 

forsone. Det er altså kun i ”Erindring” at vi ikke har en bruddhendelse. Som vi så, har denne 

satsen en ekstrem nærhet som gjør at lytteren trekkes så nært at perspektivet blir problematisk. 

De andre satsene skaper mer avstand mellom seg og lytteren og presenterer oss for en 

tydeligere artikulering av tiden. Bruddet kan sees som deres måte å oppløse narrativet på. 

Antydningens rikdom kan dermed settes frem som et fellestrekk ved de fire satsene som 

spesielt kommer til syne i bruddet og avklangen. Disse to musikalske hendelsene forutsetter 

nødvendigvis også en påstandens illusjon, et ”noe” som iscenesetter bruddet og avklangen. I 

de fire satsene gjøres dette på ulikt vis gjennom påstand om sammenheng, drama, helhet, og 

enkelhet. I dette feltet mellom ”utsagt” og ”usagt” vokser antydningen frem, et spill som altså 

synes å være til stede i hver av de fire satsene. De ulike opponerende kreftene som vi 

behandlet i møte med hver sats blir slik lest som individuelle uttrykk for det ”samme” spillet. 

Også i materialet kan vi finne elementer som utdyper en slik tolkning. I de tre første satsene 

har vi sett utstrakt bruk av (p)-motivet, et motiv som hele tiden forskyver utgangspunktet for 

videre bevegelse. En slik stadig halvtoneendring gjør at følelsen av et referansepunkt 

oppløses, et forhold som gjør det vanskelig å uttale musikalsk spennig og avspenning. En 

lignende funksjon kan vi også tilskrive utviklende variasjon i den konsentrerte bruken vi 
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møter dette elementet hos Webern. Disse sidene ved materialet fikk sin ekstreme behandling i 

”Forvandling”, men virker også i de andre satsene (se for eksempel fiolinens avslutningsgest i 

”Erindring”). Kanskje kan også bruken av klangfarge tilskrives en lignende sløring av 

påstanden slik vi møtte den i ”Urbildet”s klanglige forgjengelighet og ”Forvandling”s sløring 

av teksturen. 

Det er i lys av en slik tolkning, hvor antydningens dynamikk settes som motiverende kraft, vi 

skal gjennomgå den siste satsen av ”Fünf Stücke für Orchester”. Denne satsen er den klart 

mest sammensatte satsen av de fem og inneholder et vell av nyanser fra påstand om 

formklarhet til sløring og oppløsning, fra enkelhet til kompleksitet, og fra lek og staffasje til 

melankoli og resignasjon. Denne innholdsmessige rikdommen er en del av spillet og utfordrer 

lytteren og analysen. Analysen vil ikke presentere alle detaljene og nyansene i dette spillet, 

men konsentrere seg om de viktigste elementene i lys av tolkningen over. 

Sjel 

”Sjel” har et langt mer hendelsesrikt forløp enn de fire foregående satsene. For å kunne 

presentere et noenlunde oversiktlig formskjema må hver del derfor også presentere et rikere 

og mer variert hendelsesforløp enn tilfellet var med de andre satsene. Disse skal selvsagt få 

sin utdyping senere. Satsen kan slik sett presenteres i fem lydhendelser: 

 

  

Figur 11: Formskjema for "Forvandling" 

Åpning 

”Åpning” inneholder i seg selv et lite komplett drama. Den åpner med en monofonisk 

melodisk gest, gjennomgår en komplisering av teksturen med dissonerende elementer, før den 

avrundes med en gjenkomst av den monofone gesten. Selv den melodiske konturen i 

lydformen synes å fremføre et komplett klassisk drama med en fallende gest (klokkespill) som 

så oppveies av en oppadstigende gest (obo). Hele lydformen omkranses også av tydelige 

grenser med en fermate på siste tone. Hvis vi går nærmere inn på lydformens materiale blir 

vår følelse av sammenheng og drama bekreftet.  
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Eks 24: "Åpning" 

Klokkespillets tema kan deles opp i tre varianter av det samme motivet (markert som (a), (a’), 

og (a’’) i eksempelet). Disse representerer alle en nedadstigende melodisk gest og viser også 

frem en mulig modell for videreutvikling av materialet gjennom intervallisk variasjon og 

forlengelse. (a’) er dessuten også en halvtonevending, altså en variant av (p). Disse forholdene 

knytter relasjoner til oboens gest i takt 3-4. Her er den nedadstigende linjen blitt omvendt til 

to oppadstigende bevegelser som også inneholder (p)-motivet. 

I takt 2-3 får vi komplisering av teksturen med en kontrapunktisk linje i trompet og et 

kontrapunktisk harmonielement i strykerne. Trompetens oppadstigende linje fungerer også 

som en omvending av (a)-motivet og starter den oppadstigende tendensen som sluttføres med 

obotemaet. Trompetens variant av (a)-motivet er også videreutvikling av (a)-motivet gjennom 

analogi til hvordan (a)-motivet ble utvidet i (a’). Her blir altså agglutinasjon av (a) og (a’) til 

grammatisk størrelse gjennom at analogi virker på forholdet og skaper nye hendelser som 

inntil da kun var inneholdt som mulighet i systemet. 

For å komplettere bildet av organisk form i denne lydformen er det også et nært samsvar 

mellom strykernes samklang og de melodiske gestene. De to samklangene er nemlig en 

harmonisk utlegging av tre melodiske intervaller som opptrer samtidig eller rett forut for 

samklangen: 
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Eks 25: intervallisk likhet - gester og samklang 

”Kompliserings” syntagmatiske samtidighet inngår også i et syntaktisk syntagme med 

åpningsgesten som kan benevnes som et motiv (k). Forholdet mellom denne sammensatte 

teksturen og lydformens avslutning blir således en omvending av dette motivet: (k-omv). 

Dette forholdet styrker også relasjonen mellom klokkespillets åpningsgest og oboens 

avslutningsgest og gir hele lydformen en aba-form.   

Utdyping 

”Utdyping” videreutvikler mye av materialet presentert i ”Åpning” og ender i en tydelig 

konkludering av det musikalske forløpet så langt: 

 

Eks 26:"Utdyping" 

Bratsjens tema inneholder to videreutviklede variasjoner av (a)-motivet. Den første delen av 

temaet presenterer et utvidet (a)-motiv i augmentert utgave. Det intervalliske innholdet er 

derimot ikke hentet fra originalen, men fra obotemaet (s2-l3-s3 i obotemaet er blitt til l3-s2-s3 i 



 
82 

bratsjtemaet – begge inneholder også (p)-temaet). Den andre delen, (a-dim) presenterer en 

diminuert utgave av det samme intervalliske innholdet i omvending (s3-s7(omvending av l2)- 

l3). Bratsjens siste gest blir umiddelbart kommentert av harpe, klokkespill, og xylofon som 

videreutvikler avslutningen av (a-dim) med ny rytmikk. Den kommenterende gestens bruk av 

punktert rytmikk gjør at vi skal kalle den (a2) for å kunne følge den motiviske utviklingen 

senere i satsen. 

Under bratsjen ligger det et kontrapunktisk harmonielement. I likhet med ”Åpningens” 

kontrapunktiske harmonielement tar også dette opp i seg intervaller fra temaet. Dermed kan 

teksturen også sies å være en utviklende variasjon av ”Åpning” i forholdet mellom linjer og 

samklanger. I likhet med i ”Åpning” er de teksturelle lagene også differensiert ved bruk av 

rene og kontrasterende klangfarger. 

Avslutningen av ”Utdyping” har en konkluderende, nesten triumferende karakter. Den starter 

med det punkterte (a2)-motivet og etterfølges av en stor samklang som poengteres ved at den 

umiddelbart gjentas med utvidet instrumentarium. Hele denne hendelsen har noe kunstig og 

iscenesatt over seg, som en lånt avslutningsfigur fra marsjlitteraturen eller annen triumferende 

musikk. Spesielt bruk av stortromme og symbal forsterker denne assosiasjonen. I Weberns 

klangdrakt og kontekst får den derimot ikke stå som uproblematisert triumf, men heller 

nettopp som stilfigur og burlesk staffasje. Den gjør dermed et poeng av sin egen kunstighet og 

uthever illusjonen om entydig konklusjon. 

Ekstremisering 

”Ekstremisering” innledes med et hornsignal som kommenterer ”Utdypningens” 

tilsynelatende triumf. Hornsignalet kan i likhet med konklusjonen i ”Utdypning” betraktes 

som en stilfigur – som en innvarsling av noe vesentlig. Det som viser seg å komme er en 

ekstremisering av materialet som i likhet med i første sats truer med å oppløse satsen.  

I denne lydformen videreutvikles både (a)-motivet og (a2)-motivet. Hornets innvarslingsfigur 

er en omvending av bratsjens siste tre noter, den samme bevegelsen som ble kommentert i 

(a2)-motivet. Denne nye formen blir plukket opp og utviklet videre av Ess-klarinetten i en 

stadig augmentering av motivet. Som et kontrapunkt til dette utvikler bassklarinetten (a2)-

motivet i en stadig mer ekspressiv gest. Under disse linjene benyttes også en utvikling av det 

kontrapunktiske harmonielementet som hele veien tiltar i kompleksitet og klanglig variasjon. 

Som vi var vitne til i ”Urbildet” utvikler ”Ekstremisering” materialet i et økende tempo og 

med en stadig overlapping av prosesser som til sammen skaper en meget kompleks tekstur. 
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Denne teksturen er i ferd med å oppløse satsen før vi omsider får de to forløsende 

samklangene i takt 16 og 17 som igjen fokuserer oppmerksomheten til lytteren. Disse to 

samklangene har noe av det samme preget av staffasje som de to samklangene i avslutningen 

av ”Utdyping”. Denne sirkusklangen fremstår her igjen som tilsynelatende konklusjon, denne 

gangen som forløsning fra en krise, og utdyper dermed også sin kunstighet og burleske natur. 

Dens ”spøkefulle” natur blir i denne konteksten malplassert og tragikomisk heller enn 

lattermild. 

 

Eks 27: Ekstremisering" 

Gjenkomst og Avklang 

I ”Gjenkomst” får vi på nytt en presentasjon av (a)-motivet i monofon tekstur slik vi møtte 

den i ”Åpning”. Videre får vi to korte melodiske gester med harmonisk utdyping: 
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Eks 28: "Gjenkomst" 

De to samklangene minner litt om samklangenes konstruksjon i ”Åpning” med bruk av kvart- 

og tersintervaller (og deres omvendinger). Forholdet mellom denne lydformen og 

”Ekstremisering” kan også betraktes som en forstørret omvending av (k)-motivet fra 

”Åpning”, som en utdyping av forholdet mellom det klare og det komplekse. 

Det er likevel lite av ”Åpning”s perfekte drama igjen i denne gjenkomsten. Lydformen preges 

heller av en resignasjon; en innrømmelse av sammenhengens illusjon og påstandens skinn av 

nærvær. Hver gest i ”Gjenkomst” blir stående for seg selv som antydende avklangsgester – 

som gjenklang og påminnelse om satsens oppløsning.  

I ”Avklang” våkner derimot klovnen til live igjen i tre spøkefulle gester: 

 

Eks 29: "Avklang" 

Igjen knyttes relasjoner til ”Åpning” gjennom bruk av (a)-motivet, denne gangen med 

motivets opprinnelige intervall, r4(celesta). I den andre gesten er intervallet byttet ut med en 

l2, mens den siste gesten presenterer en oppadstigende s2 i en lys(tig), forsvinnende 

avklangsgest. Selv om denne delen har et humoristisk preg over seg har den likevel med 

klovnens dystrere undertone, utdypet av fiolinens såre og ekspressive gest og bratsjens 

”ytterst sarte” tone i takt 31-32. Det viser seg en sårhet og en vondhet som kun malplassert 

humor kan frembringe. Igjen trer innholdet frem i en motsetning mellom det spøkefulle og det 

alvorlige på en slik måte at ingen ting utsies, men mye antydes. 

I ”Sjel” kan vi altså tydelig spore antydningens dobbeltsidige spill mellom helhet og 

fragmentering, mellom triumf og avgrunn og mellom alvor og spøk. Satsen inneholder flere 

hendelsesforløp som aldri fullbyrdes eller konkluderes, men som leker med materialet, med 
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formen, og med lytteren. Tolket på denne måten blir musikken til et bevisst spill med 

emblemer og ikke lenger rent lyrisk eller utsigelse av noe genuint musikalsk. Hele spørsmålet 

om sant eller usant, om renhet eller tilgjorthet, blir tilsidesatt idet verket iscenesettes som 

karakterspill. Ut av en slik lesning kan vi ane omrisset av en spesiell figur, en scenekunstner 

hvis karakter nettopp inneholder alvoret gjennom det spøkefulle, innsikten gjennom 

barnlighet, og tomheten gjennom fargespill og ablegøyer. Masken tilhører Harlekin. 

Et musikalsk karakterspill 

Harlekin 

Harlekin er en av de mest kjente og brukte karakterene fra den italienske Commedia dell’arte. 

Denne teaterformen hadde sin storhetstid på 1600- og 1700-tallet, men karakterene har levd 

videre og utviklet seg i andre teaterformer som pantomimeteateret. Den Harlekin som jeg her 

har trukket inn er den sene Harlekin i Commedia dell’arte hvor han ikke lenger var den 

enfoldige tjeneren Zanni, men hadde fått sin individuelle og særegne utforming (Nicoll, 1976, 

s. 67). Dette er ikke den samme Harlekin som levde videre i det franske Bulevardteateret på 

slutten av 1800-tallet, hvor han hadde mistet sitt innhold og 

ble brukt som ren akrobatisk staffasje. I Bulevardteateret ble 

en annen karakter tildelt Harlekins komiske innsikter og 

spissfindigheter, nemlig Pierrot. Den romantiske Pierrot 

hadde dog også andre karaktertrekk som aldri har vært del av 

Harlekin, så som tungsinnet og ensomheten (Engeberg, 1959, 

ss. 43-45). Pierrot hadde også røtter i Commedia dell’arte, da 

i rollen som Pedrolini. En viktig forskjell i vår sammenheng, 

mellom Harlekin og Pedrolini var at den førstnevnte bar 

maske, mens den sistnevnte var uten. Pedrolini hadde 

dessuten en ensfarget hvit drakt, mens Harlekin bar en 

mangefarget fantasifull drakt. Harlekins drakt fikk etter hvert 

sin udødelige utforming i geometriske figurer, trekanter eller 

romber, adskilt med bånd (Nicoll, 1976, s. 69).  

Harlekin hadde i Commedia dell’arte noen særegne 

bevegelser som i tillegg til hans kostyme definerte skikkelsen 

på scenen. Han entret scenen med en form for rask travelhet 
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hvor han beveget seg nesten uten å bøye knærne. Dette gav han en struttende effekt og skapte 

et inntrykk av selvsikkerhet og frekkhet. I tillegg hadde Harlekin noen karakteristiske 

hodebevegelser hvor hodet nærmest ”sank ned i skuldrene” for så å strutte opp igjen, hele 

tiden uten at resten av kroppen beveget seg. En konstant manipulasjon av hatten var også en 

del av rollen. Nicoll påpeker hvordan hele rollen ”viste klart frem bevisstheten om sin egen 

humoristiske figur” (Nicoll, 1976, s. 70 – egen oversettelse). Denne siden ved Harlekin er 

interessant for vår fremstilling. Harlekin er en karaktertype, utdypet ved bruk av maske og 

kostyme, men han har samtidig bevisstheten om sin egen karakter. Denne bevisstheten blir 

ikke utspilt i replikkene mellom karakterene på scenen, men virker heller som en kontrakt 

mellom karakteren og publikum gjennom Harlekins fremtoning på scenen. Dermed etablerte 

karakterspillet et mangesidig rollespill hvor tilskuerne ble dratt med, og hvor tilskuerne er de 

som kan gjennomskue Harlekins dobbeltspill og forviklinger. 

Harlekin hadde også noen utpregede karaktertrekk. Det som først og fremst beskriver ham er 

hans mangel på helhet i tilværelsen. Han har ingen moralske konsepter og tenker aldri på 

konsekvensene av sine valg og handlinger. Harlekin følger en hver impulsiv idé og uansett 

hva slags problemer den fører til lærer han aldri av erfaring. I det neste øyeblikket vil han 

likeglad forfølge en annen idé likeledes kalkulert til å sette ham i forlegenhet. Til tross for 

mangel på moral viser ikke Harlekin noen ondskapsfullhet og skaper sjelden intriger mellom 

de andre karakterene (slik som for eksempel den franske Pierrot). Harlekin er drevet av en 

boblende sans for humor og moro, men viser samtidig en skarp tanke. Han elsker 

utkledninger, men klarer aldri å gjennomføre en forkledningsintrige fordi han aldri kan 

glemme seg selv. Harlekin er en mester i å vri seg ut av vanskelige situasjoner samtidig som 

han nyter sin egen dumskap (Nicoll, 1976, ss. 70-72). Det er Harlekins selvbevissthet som 

utdyper hans rolle og som tilfører hans dumskap innsikt – hans enkelhet dybde. Harlekin er 

enkel, men vet om det; han røper sin utkledning, men som en tilsiktet og bevisst handling; han 

er en karakter, men kjenner sin rolle. Gjennom dette blir hans barnlighet til innsiktsfull 

iakttagen. 

Den musikalske scene 

Hvordan gjenkjenner vi så Harlekin i Weberns musikk? Hva i musikken tilsvarer hans 

umiskjennelige klesdrakt, maske og holdning? For å kunne foreta en slik innlesning må vi 

iscenesette karakterspillet. Maskene må identifiseres og scenen må defineres. Denne 

tolkningshandlingen betyr en eksplisitt innlesning av rommet mellom signifikant og 

signifikat, hvor vi identifiserer et overordnet kraftfelt som motiverer aktørene på scenen. Over 
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utforsket vi antydningens dynamikk som motiverende kraft. Nå gir vi denne kraften en 

spesifikk karakter som ikke antyder gjennom det som ikke uttales, men som antyder nettopp i 

å uttale motsetninger og tvetydigheter, som spiller med maske på men samtidig anerkjenner 

tilskueren. 

For å beskrive dette spillet skal vi undersøke hvordan musikk kan etablere rollespill mellom 

ulike aktører. Det er mulig å identifisere ulike aktører i musikken på samme måte som 

litteraturkritikken identifiserer ulike aktører i litteraturen. I tillegg til forfatteren og leseren av 

teksten som faktiske personer, identifiseres en eller flere fortellere i teksten, ulike aktører i 

plottet og en eller flere lesere i teksten. Det er de indre aktørene som er relevante for vårt 

karakterspill; tekstens forteller, plottet som blir fortalt, og tekstens lytter. Ikke minst er det 

interessant å undersøke hvordan plottet blir fortalt og hvordan fortelleren henvender seg til og 

tilkjennegir lytteren. 

I artikkelen ”Introduction to the study of the Narratee” inkluderer Gerald Prince tekstens leser 

som en av tekstens indre karakterer. Gjennom analyse av forskjellige tekster viser han 

hvordan denne leseren kan identifiseres gjennom tekstfortellerens eksplisitte og/eller 

implisitte henvendelser. I følge Prince forutsetter en hver fortelling en ”nullnivå-leser”, det vil 

si en leser som forstår språket og husker, men som er uvitende om alt som har skjedd og vil 

skje og ikke kjenner noen av personene (Dahlerup, 1997, s. 21). Det er i avvikene fra denne 

leseren at tekstens spesifikke leser gradvis portretteres. Både fortelleren og leseren kan 

dermed tre frem gjennom avvikelser fra fortellingens gang. Noen avvik er helt eksplisitte slik 

som når fortelleren i Le Père Goriot (Balzac de Honoré) uttaler: ”That’s what you will do, 

you who hold this book with a white hand, you who settle back in a well-padded armchair 

saying to yourself: perhaps this is going to be amusing. After reading about old Goriot’s 

secret misfortunes, you’ll dine with a good appetite attributing your insensitivity to the author 

whom you’ll accuse of exaggeration and poetic affection”. Her tilkjennegir fortelleren en leser 

som klart går utover ”nullnivå-leseren” i det han kan forholde seg kritisk til fortellingen og 

sammenligne med andre fortellinger. Det er likevel klart at denne leseren ikke er en reell 

leser, men en fiktiv karakter i teksten som vi kan velge å identifisere oss med eller ikke 

(Prince, 1980, s. 9).   

Andre eksplisitte avvik er hvis fortelleren benytter ord som ”leser” eller ”lytter”, eller uttrykk 

som ”min kjære”. Avvik kan også være av mer implisitt art, slik som hvis fortelleren stiller 

spørsmål eller pseudospørsmål av typen ”But who has not seen unaffected royal princesses… 

spontaneously adopt the language of old bores?...” (Prince, 1980, s. 14). Prince viser frem 
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mange ulike avvik som eksplisitt eller implisitt viser frem tekstens leser. Poenget med dette er 

å vise hvordan de ulike signalene til tekstens leser, antallet signaler, og hvordan de er 

distribuert, til en viss grad avgjør hva slags type narrativ det er. 

”The notion [of the narratee] (…) permits us to study better the way in which a narration 

functions. In all narration, a dialogue is established between the narrator(s), the narratee(s), 

and the character(s). This dialogue develops – and consequently the narration also – as a 

function of the distance separating them from each other. (…) Narrator(s), the narratee(s), 

and the character(s) can be more or less close to each other ranging from the perfect 

identification to the most complete opposition” (Prince, 1980, ss. 19-20) 

Ved å identifisere ulike aktører i teksten på denne måten iscenesettes fortellingen mellom en 

forteller og en lytter i en prosess som også antyder karakterenes ”personlighet”. Dette spillet 

er, som Prince viser, avhengig av gitte referanser definert av konvensjoner. Det er ved avvik 

fra disse konvensjonene at fortelleren og leserens individualitet kommer til syne. Denne 

tanken er overført til musikk i Eero Tarastis begrep om situasjon.  

Situasjonsbegrepet til Tarasti går utover den musikalske situasjon og trekker på generell 

filosofi så vel som kommunikasjonsteori. Han beskriver ens situasjon som ”helheten av alle 

fenomener, objekter, og tilstander under hvilke, og gjennom hvilke en persons organiske og 

bevisste eksistens er realisert” og som ”den delen av verden som man inngår relasjon med” 

(Tarasti, 2002, s. 72 – egen overs.). I likhet med Prince vektlegger også Tarasti et felles 

referansenivå – et nullpunkt – da ”alle kommunikasjonshandlinger er avhengig av en allerede 

eksisterende ’kompetanse’” (Tarasti, 2002, s. 65).  

Tarasti setter opp en lignende modell som den Prince beskriver for å vise situasjonens 

kommunikasjonsledd: 

 

composer  implied composer  message  implied listener  listener 

 

Figur 12: Tarastis kommuniksajonsmodell (Tarasti, 2002, s. 75) 

Tarasti ønsker å fokusere på de tre midterste leddene i denne modellen til fordel for de to 

ytterste som han mener er utenfor semiotikkens område. En forutsetning for at 

kommunikasjon skal kunne finne sted er at den tenkte komponisten og den tenkte lytteren 

innehar samme kompetanse. På det grunnlaget kan den tenkte komponisten tilføre sin 

musikalske melding tegn som den tenkte lytteren kan motta og dekode korrekt. Den tenkte 
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komponisten er musikkens forteller og organiserer musikalske hendelser i henhold til en viss 

type logikk samtidig som den tar høyde for en tenkt lytter. 

Møtet mellom den tenkte komponisten og den tenkte lytteren er den musikalske situasjonen 

som muliggjør hendelser og handling i musikken. Ved å dra den tenkte lytteren inn i 

situasjonen kan den tenkte komponisten ytre seg ved å bryte med konvensjonene. Det er disse 

bruddene med det forventede som lar den individuelle komponisten tre frem for lytteren. Som 

eksempel trekker Tarasti frem hvordan de tradisjonelle formene virker som situasjon for 

fremtoningen av visse ting. Denne situasjonen fungerer som en mulig visjon, skjema eller 

abstraksjon, som vil eller ikke vil realiseres. Ikke alle mulighetene innen en gitt stil har noen 

gang inntruffet, selv om de kan tenkes. Situasjon inneholder alt det som kunne ha skjedd i 

tillegg til minnet om alle de valg, handlinger, og hendelser som faktisk har inntruffet (Tarasti, 

2002, ss. 73-78). 

Det er ikke alt ved Tarastis teori om ”musikalsk situasjon” som er relevant for denne 

fremstillingen, men hans utdyping av kommunikasjon mellom en tenkt forteller og en tenkt 

lytter er interessant i vår avdekking av det Weberns rollespillet. Den felles kompetansen, eller 

referansen, er utgangspunkt for at denne kommunikasjonen skal finne sted og utgjør således 

rollespillets rammer – scenen og rommet hvor spillet fremføres. Men i likhet med Prince er 

det for Tarasti avvikene fra disse normene som er selve fortellingens nerve. Fortelleren 

identifiseres gjennom disse avvikene og er den som derved definerer rommet mellom 

signifikant og signifikat. Ved å henvende seg til lytteren åpner fortelleren opp dette rommet 

og gjør det tilgjengelig for lytteren. Dette rommet beskriver musikkens plott og definerer 

aktørene i fortellingen. Dermed gis disse verdi i strukturen.   

Harlekin i ”Fünf Stücke für Orchester” 

Det som hos Harlekin holder sammen hans fragmenterte person, hans motstridende signaler 

og handlinger, er hans umiskjennelige fremtoning. Harlekin har ikke noe referansepunkt 

utover den fargerike drakten og den lettere komiske holdningen. Hos Webern er det på samme 

måte formen – miniatyren – som tillater det spillet. Det er gjennom den begrensede 

utstrekningen i tid at Webern lar fortelleren lette på masken for å gi oss et mangetydig og 

anerkjennende smil. Miniatyren kan sammenholde det ytterst usammenhengende fordi dens 

begrensede utstrekning tillater oss å holde fast satsens helhet på en unik og detaljert måte. 

Formen blir spillets referansepunkt. Illusjonen om sammenhengende drama er Harlekins spill 
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med karakterene, hvor Harlekin først i ettertid røper seg til publikum og sier: ”En Harleqvin 

man ogsaa seer, Med Snak der herskab plager”
9
. 

Med Harlekin som forteller blir hans innfall musikkens plott. Hans ideer manipulerer de andre 

karakterene og setter disse opp mot hverandre. Slik blir det sanselige, det umiddelbare, og den 

barnlige leken til like reelle tegn som det reflekterte og artikulerte. Men gjennom Harlekins 

selvbevissthet blir denne sanseligheten aldri stående som kun det enkle og umiddelbare. Når 

musikken benytter stilfigurer som hornsignalet og marsjfiguren, eller når den fremsetter en 

påstand om sammenhengende drama, er det alltid som en illusjon som er bevisst sin egen 

illusoriske natur. Dette spillet røpes dog aldri for plottets aktører, men kun ovenfor tilskueren 

som kan gjennomskue spillet i det vi gjenkjenner Harlekins skikkelse. 

I det vi, på denne måten, tolker musikken som karakterspill og maskerade gjør vi mer enn 

bare å beskrive aktørene. Vi plasserer også musikkens spill opp på en scene som er seg bevisst 

sin egen teatralske natur. Maskene understreker det essensielt teatralske ved produksjonen i 

Commedia dell’arte påpeker Allardyce Nicoll. Hun siterer også en ikke navngitt moderne 

regissør som uttalte at ”the use of the mask testifies that this is authentic theatre, not a dull 

reproduction of real life” (Nicoll, 1976, s. 40). På samme måte blir dette musikalske spillet 

iscenesatt gjennom vår tolkning. Både scenen, aktørene på scenen, og tilskuerne blir dermed 

fiktive størrelser som vi kan velge å identifisere oss med. Vi kan velge å leve med i spillet 

som en uvitende medspiller eller vi kan innta tilskuerens betraktende og gjennomskuende 

perspektiv. I disse rollene kan vi så velge å tro på fortelleren eller innta en mistroisk holdning, 

vi kan delta i leken eller irritere oss over barnlighetens larme – vi kan le eller gråte. Vi kan til 

og med avfeie hele scenarioet som falskt og la være å delta, men vil da heller ikke beveges. 

Og til en hver tid kan vi bytte rolle etter eget behag. Slik er Harlekins univers! 

Denne innlesningen av Harlekins rollespill som motiverende kraft i musikken fjerner dermed 

musikkens tegn fra en virkelighet den ofte skrives inn i. Tegnene blir med dette fiktive og 

konstruerte tegn som kun har mening som spill med figurer. De pretenderer ikke lenger å 

være symboler som sammenfaller med sitt objekt i en påstand om virkelighet og nærvær, men 

spiller på sin tegnlighet som allegoriske tegn. En slik lesning krever samtidig tilstedeværelse 

av ulike nivåer, fra det bokstavelige til det reflekterte for å kunne virke. Den må kunne si noe 

ved nettopp å utsi det den ikke vil si gjennom en bevisst retorisk bevegelse. Paul De Man 

                                                 
9
 Avslutningen av “Ulysses von Ithacia” av Ludvig Holberg (1724) 
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påpeker denne siden ved det allegoriske spillet hos Mallarmé i sin artikkel ”Lyric and 

Modernity”: 

”Regardless of the final importance or value of Mallarmé‟s poetry as statement, the semantic 

plurality has to be taken into account at all stages, even and especially if the ultimate 

“message” is held to be a mere play of meanings that cancel each other out. But this 

polysemic process can only be perceived by a reader willing to remain with a natural logic of 

representation” (De Man, Lyric and Modernity, 1996a, s. 179). 

Han fortsetter litt senere med: 

”It is important for our argument that these themes can only be reached if one admits the 

persistent presence, in the poetry, of levels of meaning that remain representational” (De 

Man, Lyric and Modernity, 1996a, s. 181) 

Et annet sted, i artikkelen ”The rhetoric of blindness”, utdyper han allegoriens rike 

meningspotensiale gjennom lesning av Rousseaus ”Essai sur l’origine des langues” i lys av 

Derridas lesning av samme tekst: 

”The text goes beyond this, however, for it accounts for its own mode of writing, it states at 

the same time the necessity of making this statement itself in an indirect, figural way that 

knows it will be misunderstood by being taken literally. (…) Rousseau‟s own language, 

however, is not blind to this ambivalence: proof of this lies in the entire organization of his 

discourse and more explicitly in what it says about representation and metaphor as a 

cornerstone of a theory of rhetoric. The consistency of a rhetoric that can assert itself only in 

a manner that leaves open the possibility of misunderstanding, add further proof” (De Man, 

1996b, s. 136) 

Det allegoriske tegnets retoriske spill forutsetter altså en bokstavelig, eller representerende, 

meningsdimensjon som i sin konstruksjon kan røpe et underliggende spill av figurer. Det 

allegoriske tegnet er ifølge dette bevisst sin egen misforståelse og avstand. Påstanden om 

nærvær blir vist illusorisk gjennom dette spillet hvor opprinnelsen kommer forut av 

strukturelle og ikke kronologiske grunner (De Man, 1996b, s. 133) 

Det musikalske tegn 

Med dette har vi foretatt en tolkning av det operative båndet mellom det musikalske tegnets to 

sider, en tolkning som har identifisert og karakterisert tegnene og gitt disse en verdi i 
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strukturen. Denne tolkningen har innlest et referanseplan, eller første artikuleringsnivå, som 

har gitt overflatens hendelser handlingskraft og innført disse i et tegnsystem. Dette 

referanseplanet er ikke etablert av musikken selv, eller noen naturlig kraft i musikken, men 

gjennom en aktiv innlesning i møtets mangesidige dynamikk. 

Den tolkningen jeg har foretatt over har forsøkt å vise frem et forhold mellom det fastholdte 

og det bevegelige og gjort dette til et poeng i Weberns musikk. Tolkningen av de ulike satsene 

er de opplevde formintensjonene som har kommet frem i mitt møte med ”Fünf Stücke für 

Orchester” – de musikalske tanker som musikken spiller ut. Disse musikalske tankene har 

kommet frem gjennom en dialogisk prosess mellom verkets struktur og min 

tolkningsaktivitet. Dermed er ”musikalsk tanke” et uttrykk for en spesiell diskurs hvor det 

allmenne og det individuelle inngår i en gjensidig definering og berikelse av hverandre. 

Resultatet av denne prosessen er et betydningsinnhold som blir min tolkning av musikken. 

Men denne diskursen foregår ikke i et historisk vakuum. Den fletter seg inn i en rekke av 

andre diskurser, eller tolkninger, som til sammen utgjør verkets tolkningshistorie. Ulike 

tolkninger, eller musikalske tanker, har utkrystallisert seg i verkets møte med ulike fortolkere. 

Disse tolkningene representerer ulike diskurser inneholdt i musikken som del av verkets 

historisitet – som tolkningsfellesskap - og virker som sosiale rammer for den innleste 

fortolkeren. Begrepet ”den innleste fortolker” henspeiler på tolkningens aktive karakter; en 

som setter seg inn i, eller trer inn i dette tolkningsrommet i større eller mindre grad. Det er 

dette tolkningsfellesskapet som utgjør den sosiale veven som omgir verket, og som skaper 

verkets historiske narrativ gjennom akkumulasjon av stadig nye diskurser. I oppgavens Coda 

skal jeg sette min lesning inn i denne konteksten.  
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Coda 

”Slik må det sies like ettertrykkelig at refleksjonen er intet uten tegnenes og 

verkenes formidling, og at forklaringen er intet hvis den ikke inngår som 

mellomledd i prosessen med å forstå seg selv. Kort sagt, i den hermeneutiske refleksjonen – 

eller i den refleksive hermeneutikken – er dannelsen av selvet og dannelsen av meningen 

samtidige” (Ricæur, 2001, s. 73) 

For å belyse det historiske og sosiale aspektet ved mitt begrep ”musikalske tanker” skal jeg i 

dette kapittelet følge Paul Ricæurs tekst ”Hva er en tekst? Å forstå og forklare”. I denne 

teksten benytter Ricæur begrepet ”hermeneutisk bue” for å illustrere tolkningshandlingens 

bevegelse fra teksten til fortolkeren (Ricæur, 2001, s. 79). Denne buen deler han opp i en 

forklarende aktivitet som forholder seg til tekstens struktur, og en fortolkende aktivitet som 

knytter tekstens struktur til fortolkerens ståsted. Den fortolkende delen av den hermeneutiske 

buen utdyper han videre ved en oppdeling i en fortolkning i teksten, og en tilegnelse av 

teksten hic et nunc. De ulike aspektene ved fortolkningshandlingen kan fungere godt som 

kategorier for en gjennomgang av noen sentrale lesninger av ”Fünf Stücke für Orchester”. 

Ricæurs hermeneutiske tilnærming utdyper også lesingen av det saussurske tegn- og 

verdibegrep som sosialt konstruert, og dermed overførbart som modell for andre kulturelle 

uttrykk.  

Ricæur begynner artikkelen med en diskusjon om hva en tekst er. Han presiserer at en tekst 

ikke er grafisk omskriving av muntlig tale, men en ”ytring som hensikt om å snakke” (Ricæur, 

2001, s. 61). Skriften er en innskrift av denne hensikten. For ham er en tekst et 

selvinneholdende univers av enheter og relasjoner som kan oppsøkes, fortolkes og utlegges av 

leseren. Teksten er en ytring som er avskåret fra verden og sine subjektive mottakere. Dermed 

eksisterer den som utsatt referanse hvor ”referansens bevegelse mot fremvisning er avskåret” 

(Ricæur, 2001, ss. 61-63). Å fullføre denne referansen blir lesningens oppgave. Gjennom 

denne defineringen av tekstbegrepet er det også åpnet opp for at den musikalske tanken kan 

møtes på mange forskjellige nivåer og i ulike rom.  

Musikalske meningers blindhet 

 I gjennomgangen av lesninger av ”Fünf Stücke für Orchester” vil jeg inkludere noen sentrale 

lesninger som kan sies å representere sentrale diskurser i Webernforskningen fra rundt 1930 

og frem til i dag. Gjennomgangen er altså på ingen måte uttømmende. I gjennomgangen av 

5 
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disse lesningene vil det nok fremkomme en viss kritisk distanse mellom meg og store deler av 

tolkningshistorien da min tolkning i stor grad har vokst frem gjennom en avstand til disse 

lesningene. Denne avstanden er knyttet til en problematisering av mange analysers manglende 

forhold til verkets materialitet og temporaritet. I dette forholdet ligger også en 

problematisering av fortolkningenes manglende relevans og aktualitet som ofte forsvinner i 

blendende, eller blindende, metodiske reisverk i mange Webern-lesninger. Likevel ser jeg de 

inkluderte lesningene som sentrale diskurser tilknyttet ”Fünf Stücke für Orchester”. Det som 

for meg fremstår som deres blindhet har blitt en spire til min egen undersøkelse. Jeg drister 

meg til en utdyping av dette forholdet gjennom Paul de Man: 

”The insight exists only for a reader in the privileged position of being able to observe the 

blindness as a phenomenon in its own right – the question of his own blindness being one 

which he is by definition incompetent to ask – and so being able to distinguish between 

statement and meaning. (…) To write critically about critics thus becomes a way to reflect on 

the paradoxical effectiveness of a blinded vision that has to be rectified by means of insights 

that it unwittingly provides” (De Man, 1996b, s. 106) 

Her kommer poenget med de ulike historiske diskursenes plass i tolkningshandlingens sosiale 

rom klart frem gjennom De Mans begrepspar påstand – mening (”statemenet – meaning”). 

Påstanden er de ulike lesningenes metoder og resultater, mens meningen likeså mye trer frem 

som den blindhet som nødvendigvis hefter seg ved enhver lesning av tekster. Denne 

blindheten kommer frem som en dissonans mellom verket og lesningen og viser fram 

lesningens ikke-identitet med musikken. Blindheten er ikke å forstå som en feil i lesningen, 

men som en uunngåelig følge av det å lese, som et fenomen i seg selv.  

Webern uten tekst 

En markant del av Webern-forskningen har fokusert på biografisk forskning for å finne 

”sanne” tolkningsmodeller for Weberns musikk. Disse tolkningenes fremste mål er å forstå 

hvordan Webern tenkte om musikk; estetiske holdninger, komposisjonsprosessen, utviklingen 

i sitt eget ”forfatterskap”, interpretasjon av musikken og så videre. En av de fremste forskerne 

i denne retningen er Julian Johnson som statuerer denne holdningen med klarhet: 

” My (…) purpose is to reactivate a tension between the material world and the specifically 

musical which too easily becomes lost. This is perhaps the task of hermeneutics more broadly 

– to reactivate the network of connections in which the artwork is constructed. Not to do so, 

to accept an undialectical and sterile formalism, is as disastrous as a popular theory of 
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musical expression which fails to understand the objectively social element of musical 

language” (Johnson, 1999, s. 13) 

Denne påstanden star i opposisjon til hva jeg har forsøkt å si med min lesning av Webern. 

Johnson hevder dessuten flere poenger som ikke harmonerer med en nyere hermeneutisk 

tanke som han forsøker å påberope seg. Den type hermeneutikk Johnson trekker frem er mer i 

slekt med den hermeneutiske sirkel, som en ”uendelig frem og tilbakegang mellom tekstens 

grammatiske deler og intensjonens psykologiske og åndelige helhet” slik vi kjenner den fra 

Schleiermachers skrifter (Lægreid & Skorgen, 2001, s. 11). Men selv ikke Schleiermacher 

kan sies å ha en så entydig innlevelse i den opprinnelige spenning mellom ytring og samtidig 

samfunn som endemål for den hermeneutiske kunsten. I ”’Innledning’ til Hermeneutikken” 

uttrykker han dette ganske tydelig når han skriver at ”Oppgaven [for den fortolkende kunsten] 

må også uttrykkes slik: ’først å forstå talen like godt og siden bedre enn opphavsmannen’” 

(Schleiermacher, 2001, s. 53).  

Nyere hermeneutisk tankegang, basert på eksistensiell hermeneutikk, betoner derimot 

fortolkningens aktualitet gjennom det fortolkende forholdet som mennesket har til 

omgivelsene. ”Heidegger påviste at historien og forståelsen ikke kan foreligge som avsluttede 

objekter for vår betraktning. De utgjør snarere en uavsluttet prosess vi selv tar del i som 

forstående og historiske vesen” (Lægreid & Skorgen, 2001, s. 12). Gadamer formulerer en 

kommentar som kan stå som en enda sterkere kritikk av Johnsons hermeneutikkforståelse: 

”Man kan ikke forstå uten å ville forstå, det vil si uten å la andre si noe. Det ville være en 

utillatelig abstraksjon å hevde at man først måtte ha oppnådd en samtidighet med henholdsvis 

forfatteren og den samtidige leseren gjennom rekonstruksjon av hele hans historiske horisont, 

for så først å kunne begynne å forstå meningen med det som er blitt sagt” (Gadamer, 2001, s. 

142) 

Johnsons bok ”Webern and the Transformation of Nature” er en av de nyeste bøkene om 

Anton Webern og fremsetter en rekke interessante poenger om begrepet ”natur” som et sosialt 

konstruert begrep, og forholdet mellom dette naturbegrepet og musikk i Weberns samtid. 

Utgangspunktet for undersøkelsen er altså en konvensjonell, og dermed tilfeldig, bruk av 

naturemblemer i musikken. Men Johnson benytter dette bildet ukritisk som 

fortolkningsmodell uten å inkludere seg selv som fortolker i denne sammenheng, som en 

fremmed ånd som innleser mening i artefakter fra en fjern fortid.  
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Det meste av biografiforskingen på Webern betoner hans forhold til naturen som 

inspirasjonskilde og modell for musikk. Dette begrunnes overbevisende gjennom sitater fra 

Weberns mange dagboknotater, skisseblokk, og brev til venner og familie. At han var en 

naturelsker og brukte fjellturer som sted for inspirasjon og rekreasjon er nok hevet over en 

hver tvil, men hvordan dette forholdet til naturen kommer til syne i musikken er derimot en 

langt mer komplisert problemstilling. At Webern var en enfoldig naturekstatiker er dessuten 

en tolkning jeg ikke finner adekvat for noen lesning av Weberns musikk (antakelig ei heller 

for hans person). Jeg har allerede hevdet at en ”innføling” med komponisten eller hans samtid 

er et problematisk utgangspunkt for en musikalsk analyse. Deres påstand om ”sannhet” kan 

dessuten trekkes i tvil ved å se hvor lett en tolkningsmodell kan vendes om ved bruk av det 

samme biografiske materialet. Et eksempel på dette er Nancy Perloffs artikkel ”Klee and 

Webern: Speculations on modernist theories of composistion”. Perloff begrunner sin 

tolkningsmodell i interessen Webern hadde for Goethes tekster, og da spesielt Goethes 

vitenskapelige tekster. Denne interessen kommer klart til uttrykk i notater fra Weberns to 

forelesningsrekker fra 1932 og 1933. Hun skriver at “Webern uses Goethe’s theories of nature 

to formulate his own view of music and the history of musical composition, particularly 

Goethe’s theory of the Urpflanze, which provided the basis for Webern’s compositional 

process” (Perloff, 1983, s. 190) og fortsetter med: “Webern was concerned with the 

application of laws for ordering and deploying pitches because his primary goal was a 

motivically unified musical composition” (Perloff, 1983, s. 191- egen utheving). 

Denne påstanden om at Webern tolket Goethes begrep om ”lov” som at det finnes en 

påviselig enhet i naturens materielle fremtoning, som skal gjentas i musikken, er derimot ikke 

dokumentert. Webern snakker i langt mer tildekkede vendinger om hva ”naturens lov” 

innebærer for musikk: ”Then I quoted Goethe to you, to give you a better idea of my approach 

to art. This is why: so that you should recognise the rules of order in art just as in nature. Art 

is a product of nature in general, in the particular form of human nature” (Webern, 1975, s. 

15). Ser vi nå nærmere på hvordan Goethe forholder seg til naturen er det ikke dens ordninger 

og ”lover” i seg selv han skriver om, men hvordan mennesket opplever naturen. I hans 

”Fargelære” er det ikke Newtons teoretiske beskrivelse av fargene, men ”fargene slik vi ser 

dem. Derfor fastholder han at vi selv er en del av undersøkelsen. Man kan ikke adskille det 

som blir sett, fra den som ser, sier han” (Boëtius, 1998, s. 32). Wittgenstein skrev om Goethe 

at hans ”teori om strukturen i spekterets farger har egentlig ikke vist seg å være en 

utilfredsstillende teori, men ikke å være en teori i det hele tatt” (Boëtius, 1998, s. 104). Denne 
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naturtolkningen er ganske annerledes enn den som tilskrives Webern hos Perloff. Heller enn å 

betone ”innlysende” materielle sammenhenger, er det den ordningen vi selv ilegger naturen 

som opptar Goethe. I ”Forsøk til allmenn jamførelse” understreker Goethe det unike og 

individuelle ved naturens materialitet til forskjell fra naturvitenskapens betoning av lov og 

sammenheng: 

”Men hvor fornuftig det ville vært av naturforskeren, som vil tenke over tingen, å løsrive seg 

fra dette tenkesettet, kan vi se allerede hos botanikeren som et eksempel. For botanikken som 

vitenskap er de mest brokete og ypperste blomstene, de skjønneste og mest fruktbare frukter, 

ikke mer, ja til en viss grad ikke en gang så mye verdt som det mest foraktede ugress i dens 

naturlige tilstand, som en tørket og ubrukbar frøkapsel” (Goethe, 1924) 

I disse tekstene kommer det frem et veldig annet naturbegrep enn det Perloff benytter som 

begrunnelse for sin tolkningsmodell. I sin artikkel påpeker hun interessante likheter mellom 

Webern og Klee i struktureringen av deres kunstverk. Det problematiske er at hun, i likhet 

med Johnson, ikke ser seg selv som fortolker av kunstverkene, men hevder å påpeke 

sannheter ved verkene begrunnet i biografisk forskning. Hvis vi leser Weberns naturforståelse 

i lys av Goethe slik jeg har gjort over, faller derimot mange av hennes argumenter på uklar 

grunn. 

De to tolkningene jeg har presentert sier noe om Webern som første leser av sin egen musikk, 

men heller liten innsikt i musikken selv. Dette blir å studere Webern uten teksten. Heller enn å 

aktualisere musikken søker de å rekonstruere en historisk lesning av musikken. Denne 

biografiske forskningen gir oss innsikt i det kulturelle miljøet Webern levde i og ikke minst 

hans ambivalente forhold til Wien og den urbane livsstilen. Sitatet fra brevet til Schönberg 

angående hans komposisjon for cello og piano, op. 13, viser også en interessant holdning til 

musikk som ytring (”I beg you not to be indignant that it has again become something so 

short”). Ved å utgi dette opuset må det kunne antas at Webern betraktet stykket som en ærlig 

og fullverdig ytring. Sitatet røper derfor en formening om verkets lytter, og for Webern kan 

det virke som om den fiktive lytteren alltid var en Schönberg-skikkelse.  

Jeg har benyttet mye plass på å vise frem to eksempler på musikalske tanker i ”Fünf Stücke 

für Orchester” som har lite å gjøre med min tolkning av Webrens musikk fordi de likevel er 

del av det sosiale rommet som omgir musikken. En annen grunn til å foreta en kritisk 

vurdering av disse to er at biografisk funderte tolkningsmodeller, som jeg har vist med 

Johnsons bok, er en av de mest aktuelle diskursene knyttet til Weberns musikk i dag. Etter at 
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Weberns skissebøker og annet materiell ble tilgjengelig for forskere i 1984
10

 har skissestudier 

utgjort en sentral del av Webern-forskningen (Bailey, 1995, ss. 646-647). Disse skissestudiene 

har dog ikke utelukkende resultert i en ”innfølende” forståelse av Weberns musikk, men også 

en endret oppfatning av Weberns poetikk; fra en ”kjølig” systematiker til en uttrykksfull 

lyriker. 

Å forklare 

”Vi kan gjøre en første lesning av teksten, en lesning som tar seg av, om man vil si det slik, 

tekstens avskjæring av alle forbindelser den har til en verden som vi kan fremvise, og til 

subjekter som kan gå inn i dialog med hverandre. Denne forflytningen i ”sted” – til et sted 

som er et ikke-sted – utgjør et eget prosjekt i forhold til teksten, nemlig å forlenge spenningen 

i den referensielle forbindelsen til verden og til det talende subjekt. Gjennom dette spesielle 

prosjektet bestemmer leseren seg for å oppholde seg på ”tekstens sted” og i dette stedets 

”innhegning”. På grunnlag av dette valget har ikke teksten noe ytre, den har bare et indre, 

den har ikke noe mål om overskridelse, slik det ville være hvis en hadde en ytring som var 

henvendt til noen om noe. (…) Ut fra dette er en forklarende fremgangsmåte i forhold til 

teksten mulig” (Ricæur, 2001, s. 67) 

En lesning som betoner det forklarende elementet i en tekst fokuserer, i følge dette, på verkets 

struktur. Ricæur inkluderer derfor strukturalismen som et eksempel på denne type lesning og 

gjennomgår blant annet Lévi-Strauss’ lesning av Ødipusmyten. Den strukturelle lesningen, 

slik den er definert av Ricæur, er også en viktig del av Saussures strukturbegrep, og kan sies å 

omhandle tegnenes konstruksjon, deres klanglige form og strukturelle mening.   

Innen Webern-forskningen utgjør den forklarende lesningen en stor del av litteraturen, og 

spesielt motivisk og annen materiell organisering har opptatt forskningen. Denne typen 

lesninger fikk sin oppblomstring i og med etterkrigstidas serielle musikk og Weberns ble blant 

annet viet stor oppmerksomhet på sommerkursene i Darmstadt. I denne ”serialiseringen” av 

Weberns musikk ble spesielt hans bruk av 12-tonerekken objekt for undersøkelsene, og hans 

musikk ble tolket som en frigjøring fra musikkens subjektivitet. I denne lesningen ble 

Weberns musikk ”objektivert” til å handle om lydobjekter heller enn ytring (Rege, 2003, ss. 

18-20) 

                                                 
10

 Disse var samlet inn av Hans Moldenhauer mellom 1959 og 1978, og ble kjøpt opp av tre biblioteker, Library 

of Congress i Washington, Stadt- und Landesbibliothek i Wien og Paul Sacher Stiftung i Basel, etter 

Moldenhauers død i 1984 
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George Perle var den første til å foreta en systematisk ”forklaring” av Weberns atonale 

miniatyrer. I denne lesningen vektlegges bruk av små intervalliske motiver, eller celler, som 

strukturerende kraft i musikken. Han analyserer blant annet fjerde sats fra Weberns ”Fünf 

Sätze” for strykekvartett og viser hvordan hele satsen kan forklares som en utvikling av en 

eneste intervallisk celle. Utover dette viser han også hvordan musikken etablerer referanser 

gjennom bruk av spilleteknikker og klang. Denne tettheten og multiplisiteten av funksjoner i 

hver minste detalj forklarer også, i følge Perle, musikkens begrensede utstrekning (Perle, 

1967, ss. 16-18). Denne strukturelle tanken basert på en oppdeling i motiviske celler ble 

videreutviklet til et overordnet selvinneholdende system med Allen Fortes ”Pitch-Class”-teori 

presentert i hans bok ”The Structure of Atonal Music”. Denne ”lesestrategien” styrte mye av 

forskningen på Weberns atonale musikk fra bokens utgivelse i 1973 og frem til midten av 80-

tallet (Bailey, 1995, s. 646). I 1998 skrev Forte en ny bok, ”The atonal music of Anton 

Webern”, som kombinerer pitch-class-teorien med analyse som mer tradisjonelt forholder seg 

til formen og motiviske sammenhenger. Dette er også en av de få bøkene som gjennomfører 

fullstendige analyser av Weberns atonale orkesterverk. Et eksempel på hans analyse av 

”Hjemkomst” (op.10, no.3) viser frem noen sentrale trekk ved denne forklarende 

lesningstradisjonen i Webern-forskningen: 

”Opus 10/ III is of tripartite form. Section A, comprising bars 1-4 consists of two phrases. 

First, the hexachord sonority projected by four instruments – Mandoline, Guitar, Celesta, and 

Harp – with Bells, Cowbells, Cymbal11, and Bass Drum provides an unpitched sonorous and 

pictorial background against which Solo Violin presents symmetric tetrachord 4-9. The 

second phrase begins with Horn solo in bar 3 and consists of a 3-5 trichord deployed in an 

uninterrupted and precipitous descent, accompanied by a single 3-2 trichord” (Forte, 1998, s. 

214) – Fortes noteeksempel: 
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 Forte forholder seg til det originale partituret fra 1913, og ikke instrumenteringen i den reviderte utgaven fra 

1923 som er den utgitte utgaven. I den originale utgaven inkluderte Webern noen flere slagverksinstrumenter 

som f.eks symbal (Forte, The Atonal Music of Anton Webern, 1998, s. 213) 
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For å kunne lese denne analysen må man ha kjennskap til Fortes pitch-class system. Jeg skal 

gi en kort, noe forenklet forklaring av de tre tallkodene i analysen for å belyse sentrale 

poenger ved Fortes analysemetode. Tallkodene referer til et oppsatt register av 

tonehøydeaggregater, kalt tonehøydeklasse-sett (”pitch-class sets”). Det første tallet, hos Forte 

benevnt som kardinaltallet, referer til antall toner i aggregatet. Det andre tallet referer ganske 

enkelt til aggregatets plass i rekkefølgen av aggregater med samme antall toner i Fortes 

system. Hos Forte ordnes alltid tonehøydene i samme oktav og i stigende rekkefølge. En 

hvilken som helst d vil tilhøre klassen d og derav navnet tonehøydeklasse (pitch-class) Den 

første, og altså dypeste tonen i dette settet får nummeret 0 mens de andre tonehøydene 

nummereres etter som hvilken tone de representerer i den kromatiske skalaen fra denne 

utgangsnoten. Hvis den dypeste tonen er h, settes h=0 og c=1 og så videre. En slik ordning 

kalles for tonehøydesettets ”prime form”. Tonehøydeklasse-settet 4-9, som Forte benytter for 

å beskrive fiolinenes første gest inneholder fire toner (kardinaltall 4) representert ved 

[0,1,6,7]. 0 er her satt til h, og de andre tallene representerer da henholdsvis c, f, og f#. 

Horntemaet i andre frase er benevnt med 3-5, altså et tonehøydeklasse-sett med tre noter, og 

hos Forte bestemt som tonene [0,1,6]. Den dypeste tonen settes til d (d=0) og de andre tonene 

blir da ess og ass (Forte, 1973, ss. 1-13).  

Som vi kan se ut av dette er tallkodene 4-9 og 3-5 en beskrivelse av et tonehøydeaggregats 

indre forhold hvor alle tonehøydene ordnes i forhold til en indre referanse. Men en 

sammenligning av to slike aggregater kan også vise frem motiviske sammenhenger. 4-9 og 3-

5 inneholder begge rekken [0,1,6] og indikerer dermed en motivisk relasjon. Dette forholdet 

er det samme som jeg har påpekt i min analyse av satsen (motiv (a) i Eks 16 og Eks 17). Det 

kan kanskje virke tungvint å etablere et så omfattende system for å påpeke så enkle 

sammenhenger i musikkens overflate, men dette er bare et veldig enkelt eksempel på hvordan 

denne analysen forholder seg til musikken. Analysen ordner også langt mer komplekse 

tonehøydeklasse-sett og viser hvordan hele satser er organisert i forhold til dette (kalt 

”oktatoniske klasser”). Gjennom dette kan den vise frem underliggende strukturer som ikke er 

synlige i overflaten. Analyser som benytter seg av Fortes ”pitch-class”-teori fokuserer ofte på 

symmetrisk bruk av tonehøydesett eller gjennomgående bruk av et begrenset antall sett og 

hevder disses strukturerende funksjon i musikken. I Fortes analyse av ”Hjemkomst” reduserer 

han alle overflatehendelsene til tre slike oktatoniske klasser som, i følge Forte, holder 

musikken sammen, skaper enhet og relasjoner mellom delene.   
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Fortes metode for analyse av atonal musikk har som nevnt hatt stor betydning innen Webern-

forskningen og det foreligger et høyt antall analyser som benytter denne metoden. Fortes 

tonehøydeklasse-teori er derfor en viktig diskurs i tolkningshistorien til ”Fünf stücke für 

Orchester”. Det har dog blitt reist mye kritikk mot denne metoden og den er ikke lenger så 

aktuell innen Webern-forskningen selv om den dukker opp i enkelte eksempler (se f.eks 

Schreffler, 1994, s.169 og 172). I nyere analyse er den derimot brukt mer for motivisk analyse 

enn for analyse av substruktur. At Fortes metode er problematisk så vi allerede i den korte 

presentasjonen over, nemlig at musikken påføres at ytre referanseplan som pretenderer å være 

objektivt og vitenskapelig. Dette referanseplanet reduserer musikkverkets individualitet og ser 

verket kun som et eksempel på en ideell modell. Den altomfattende enheten og den 

sammenhengende diskursen i logisk utvikling overskygger, og til og med utligner, alle 

individuelle ytringer. Det er som om strukturens perfeksjon settes over spillet mellom 

strukturen og unntakene. Analysen søker dermed kun et første artikulasjonsnivå som det 

allerede har definert forut for musikken. Med Goethe kan vi si at hos Forte ”er de mest 

brokete og ypperste blomstene, de skjønneste og mest fruktbare frukter, ikke mer, ja til en viss 

grad ikke en gang så mye verdt som det mest foraktede ugress i dens naturlige tilstand, som 

en tørket og ubrukbar frøkapsel”. 

Den musikalske semiotikken slik den kommer fram hos blant annet Nattiez faller også inn 

under denne kategorien. Nattiez søker å analysere musikk på hva han kaller det ”nøytrale 

planet”. Dette planet er kjennetegnet ved at det forholder seg ”objektivt og upartisk” til 

musikken og foretar en uttømmende sammenligning av små enheter for å se om de er de 

samme eller forskjellig. Nattiez metode går dermed ut på å segmentere musikken etter logiske 

kriterium basert på identitet og ekvivalens mellom musikalske fragmenter. Lytteren, eller 

leseren, har ingen plass i denne analysen noe som utdypes ved at den ser bort fra relevans som 

utvelgelseskriterium (Monelle, 1992, ss. 90-126). Denne metoden har selv vist fram sine 

begrensninger i at den kun makter å forholde seg til monofoniske teksturer. Den ender opp 

med et omfattende nomenklatur over minutiøse detaljer uten noen form for musikalsk kraft 

som kan motivere de ulike elementene og sette de i spill.  

Ricæur kommenterer selv med all tydelighet et så ensidig fokus på en forklarende lesning i et 

avsnitt som minner om Goethes kommentar til naturvitenskapen: 

”Skulle det ikke være den strukturelle analysens funksjon å avvise den overflatesemantikk som 

tilhører den fortalte myten, for å la dypsemantikken komme til syne, som er, om jeg må si det, 
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mytens levende semantikk? Jeg vil gjerne tro at hvis dette ikke var den strukturelle analysens 

funksjon, så ville den bli redusert til et livløst spill, en ubetydelig kombinatorikk” (Ricæur, 

2001, s. 76) 

Nattiez’ metode viser også frem forskjellen på musikalsk semiotikk og Saussures lingvistiske 

struktur. Hos Saussure er det nettopp delenes relevans, eller verdi, som konstituerer systemet 

slik det er definert av kollektivet. Tegnenes tilfeldighet er en forutsetning for Saussure, mens 

Nattiez altså anser tegnene som objektive, observerbare størrelser. Hos Saussure eksisterer 

ikke delene uten dette sosialt konstruerte systemet, mens delene for Nattiez er analysens 

endemål.  

En forklarende lesning er altså i følge Ricæur å forbli i tekstens ”ikke-sted” og dermed utsette 

den spenningen som teksten har mellom seg og verden. I min analyse kan formskjemaene stå 

som eksempel på en slik lesning. I møtet med flere av satsene, og spesielt i møtet med 

”Urbildet” foretok jeg også en detaljert forklarende analyse av tegnets lydform og strukturell 

mening. Men som jeg allerede påpekte i eksposisjonens codetta er oppdelingen i lydformer og 

etablering av strukturelle relasjoner motivert av noe som faller utenfor det rent forklarende. 

Deres relevans er ikke betinget av rent fysiske egenskaper ved lydstrømmen, men i forhold til 

hva som synes å gi mening. Dette forholdet overskrider allerede den forklarende lesningen og 

bringer oss over i en fortolkende lesning der målet er å forstå. 

Dette preliminære ved en forklarende lesning utheves også hos Ricæur: 

”Vi kan, gjennom lesningen, forlenge og forsterke spenningen som berører tekstens referanse 

til omgivelsene i en verden og til publikum av talende subjekter; det er den forklarende 

holdningen. Men vi kan også heve denne spenningen og fullføre teksten i faktisk tale. Det er 

denne andre holdningen som er lesingens endemål.(…) Å lese er, uavhengig av hypotese, å 

kjede en ny diskurs sammen med tekstens diskurs. Denne sammenkjedningen av diskurser 

vitner, i selve konstitueringen av teksten, om en grunnleggende evne til gjentagelse, som er 

dens åpne karakter. Fortolkningen er det konkrete utfallet av denne sammenkjedingen og 

denne gjentagelsen” (Ricæur, 2001, s. 73) 

Her kommer den hermeneutiske bues konstruksjon fram som en sammensatt bevegelse hvor 

det å forklare inngår som en etappe på veien mellom tekstens diskurs og fortolkerens diskurs. 

Forklaringen og forståelsens samvirke i en kritisk fortolkning er også et av hovedpoengene i 

Ricæurs artikkel og oppløser den gamle motsetningen mellom disse to slik vi finner det hos 



 
103 

Dilthey. Ricæur har en tydelig pedagogisk hensikt med sin artikkel noe som gjør at begrepet 

om en hermeneutisk bue av og til fremtrer som en rettlinjet bevegelse hvor forklaring er mulig 

uten en motiverende forventning om mening. Leser vi derimot denne oppdelingen i lys av 

sitatet som innledet dette kapittelet, er det tydelig at det nettopp er i et samvirke at de to 

perspektivene er mulige å holde fra hverandre. 

Å forstå 

Ricæur fremsetter innledningsvis i avsnittet ”Mot et nytt begrep om fortolkning” en definisjon 

av fortolkning som innebærer en tilegnelse av teksten. ”Ved tilegnelse forstår jeg dette: at 

fortolkningen av en tekst fullbyrdes i selvfortolkningen til et subjekt som derved forstår seg 

selv bedre, forstår seg selv på en annen måte, eller endatil begynner å forstå seg selv” 

(Ricæur, 2001, s. 73). Det nye begrepet han ønsker å komme frem til inneholder derimot også 

en etappe som kommer før denne endelige lesningen som avløser spenningen mellom teksten 

og verden. Denne nye, utvidede, forståelsen av det å forstå betoner tekstens egne tankebaner. 

Det vil si at Ricæur tenker seg at teksten i sitt spill med elementene selv viser frem en egen 

mening som leseren kan velge å følge. Ricæur skriver om denne forståelsens form: 

”Jeg vil altså si dette: å forklare, det er å avsløre strukturen, det vil si de indre 

avhengighetsforholdene som utgjør tekstens statikk; å fortolke, det er å følge den tankebanen 

som teksten har åpnet, å legge i vei mot tekstens orient. Denne bemerkningen innbyr oss til å 

korrigere vårt innledende begrep om fortolkningen, og til å søke (…) en objektiv 

fortolkningsoperasjon som skulle være tekstens handling” (Ricæur, 2001, ss. 76-77) 

Hos Adorno kan vi finne en lignende tanke om den forklarende lesningen og hvordan denne 

lesningen vender seg mot en forstående lesning i teksten. Han vektlegger analysens oppgave i 

det å undersøke det underliggende skjema og det spillet som postuleres av disse skjemaene. 

Gjennom denne avdekkingen kan man også ane ”det som skjer på undersiden av disse 

skjemaene”, som Adorno formulerer det. Disse kreftene kommer ofte til syne gjennom 

unntakene fra skjema som igjen kun kan forstås i deres relasjon til skjema.  

”The task we have before us, therefore, is the realisation of this already complex relationship 

of deviation to schema, rather than just the one or the other alone; and as a first step in this 

direction it can well be said that what we understand as analysis is the essence of the 

investigation of this relationship” (Adorno T. W., 1982, s. 173).  
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I forhold til Saussures tegnteori vil denne lesningen av tekstens handling kunne tilsvare en 

innlesning av rommet mellom signifikant og signifikat som ikke går utover systemet, men 

fokuserer på det operative båndets karakter. Som vi så i analysen over er dette båndet ikke fast 

i Weberns musikk, men spiller nettopp på illusjonen om sammenheng og entydighet. 

Tegnenes verdi var ikke definert forut for musikken, men utforsket seg selv og mulige 

plasseringer i systemet i et kalkulert spill mellom klarhet og tilsløring. Systemet motsatte seg 

dermed en endelig definering og foldet seg ut i en dobbeltbevegelse som samtidig motsa og 

bekreftet seg selv.  

Webern-forskningen har også flere lesninger som kan sies å være forstående heller enn 

forklarende. Det kan være vanskelig å sette opp vanntette skiller mellom lesning av tekstens 

handling, og en tilegnelse av teksten slik Ricæur definerer dette begrepet. Adornos lesninger 

av Weberen synes dog å helle mot en lesning i teksten. ”Webern som lyriker” er et tema som 

har fulgt Adorno siden hans første artikkel om Webern i 1926 (Rege, 2003, s. 15) og i 

lesningen av Weberns musikk som ”det absolutt lyriske” søker Adorno å benevne spesifikke 

forhold i musikken heller enn å tilegne seg musikken. Det er dog ikke snakk om en ensidig 

lesning i teksten i det Adorno også trekker inn erkjennelsen av dette rene uttrykket og dermed 

også det tolkende subjektets egenerkjennelse. 

Adornos lesning er en sentral diskurs tilknyttet ”Fünf Stücke für Orchester”, en diskurs som 

blant annet har blitt gjenopptatt med Anne Shrefflers bok ”Webern and the Lyric Impulse”. 

Disse lesningene presenterte jeg i møtet med ”Erindring” og jeg skal derfor heller bruke 

plassen her på en annen diskurs som tolker Webern i lys av Klee. Denne tanken finner vi som 

nevnt blant annet hos Nancy Perloff, men også Schreffler trekker frem likheter mellom 

Weberns og Klees poetikk. Det var aldri noen kontakt mellom de to kunstnerne, men de 

frekventerte begge det tyske avantgardemiljøet med blant annet Schönberg, Kandinsky, og 

Franz Marc (Perloff, 1983, s. 208). Kontakten mellom de to kunstnernes verk er altså en 

institusjon konstruert av forskningstradisjonen og baserer seg på en forstående lesning i 

teksten. Dette er en diskurs som har hatt stor betydning for min lesning av Weberns musikk, 

men først og fremst gjennom rene lesninger av Klee heller enn komparative lesninger slik vi 

for eksempel finner hos Perloff. 

Rainer Crone har i artikkelen ”Cosmic Fragments of Meaning: On the Syllables of Paul Klee”  

foretatt en lesning av noen av Klees bilder som forener en forklarende lesning med en lesning 

av handlingen i teksten. Jeg skal gjengi noen sentrale poenger fra denne analysen fordi den så 
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klart viser frem hvordan man kan følge ”den tankebanen som teksten har åpnet”. Samtidig 

belyser den lignende problemstillinger hos Klee som de jeg har identifisert hos Webern. 

Dermed kan Crones lesning av Klee også utdype min lesning av Webern. I likhet med min 

lesning har Crone også lest Klees poetikk i forhold til Saussure slik at også Saussures 

”semiologi” utdypes i dette møtet. Jeg skal ikke referere i detalj Crones lesning, men trekke ut 

noen sentrale poenger i hans møte med to av Klees malerier, ”Hammament with Its Mosque” 

og ”Villa R”.  

 

Eks 30: P.Klee – ”Hammament with Its Mosque” 

Crone legger Klees kunstteorier til grunn for sine tolkninger. Til forskjell fra Webern skrev 

Klee ned mange av sine kunstteorier i pedagogiske skrifter som kaster lys over hans egne 

verk. Et viktig element i hans teorier er distinksjonen mellom det delelige – dividuelle – og 

det udelelige – individuelle. Et homogent rutenett er et eksempel på det dividuelle; det er rent 

repetitativt og derfor strukturelt. Den dividuelle strukturen er en uendelig repeterende rytme, 

hvor deler kan legges til eller fjernes uten at dette endrer strukturens karakter. Det individuelle 

derimot har endelige mål, bestemt utstrekning, og ingen ting kan verken legges til eller tas 

bort uten å forstyrre eller til og med ødelegge helhetens funksjon. Disse to aspektene er nært 

knyttet sammen og den individuelle handlingen er kun mulig som unntak fra strukturen, som 

individuell artikulering av den underliggende strukturen. Dette forholdet illustrerer Klee ved å 

tegne opp et rutenett som en dividuell rytmisk grunn og så artikulere individuelle aksenter på 

denne (se eks. neste side) 
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Eks 31: fra P. Klees notatbok 

I dette forholdet mellom en grunnleggende artikulering og en individuell artikulering kan vi 

gjenkjenne Saussures dikotomi langue – parole. Den underliggende strukturen formulerer 

strenge rammer som tillater ”språkbrukeren” frie valg for individuelle ytringer. I tolkningen 

av ”Hammament with Its Mosque” trekker Crone frem dette samspillet: 

 ”All the elements of free figurations in Mosque – the color (”quality”, therefore individual), 

the diagonal deviations from the grid, the linear activity of the flora, the architectural details 

– serve to individualize the dividual basis. The process of individualization produces the 

image as such, the visual text. The letter of the image results from the elements, which 

individualize the grid; so, taken as a whole the deviations from the norm signify. The 

difference between the norm, the system, and the individual, the figuration, generates 

meaning” (Crone, 1991, ss. 24-25) 

Gjennom denne tolkningen har Crone fortatt en forklaring av bildet. I denne lesningen kan vi 

kjenne igjen Adornos understreking av forholdet mellom ”schema” og unntakene som 

analysens oppgave. Gjennom Crones forklaring kan vi også ane noe om det som ligger under 

formene, det spillet som motiverer delene og gir bildet et individuelt uttrykk. Crones lesing 

ender ikke med denne forklaringen, men benytter forklaringen som en etappe til forståelse av 

bildet. Han foretar en innlesning av bildets motiverende kraft som en kamp mellom det 

mimetiske og det ikke-mimetiske. Han skriver at “the anti-mimetic means of the grid serve 

mimetic ends” og setter dette inn i konteksten av de indre motsetningene i modernismens 

tidlige stadium: “the antinomies of construction and depiction locked in a single focus, an 
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order of pure relationship generating the dimensions of the real” (Crone, 1991, ss. 25-26). 

Gjennom denne tolkningen makter Crone å benevne både tekstens statikk og samtidig legge i 

vei mot tekstens orient.  

I sin gjennomgang av bildet påpeker Crone den vertikale linjen som går gjennom hele bildet 

på ytterste høyre side. Denne deler bildets høyde opp i et tydelig rutenett som blir bekreftet 

gjennom hele bildets gang fra høyre til venstre. I tillegg er det også en horisontal linje øverst i 

bildet som forsterker bildets innramming. Disse to elementene legger grunnen for mye av det 

spillet som forgår i bildet mellom det dividuelle og det individuelle. I tillegg til denne 

funksjonen som Crone påpeker, uthever disse to elementene også, bokstavelig talt, bildets 

ramme og kunstighet.  Som i ”Fünf Stücke für Orchester” fungerer rammene som en 

iscenesettelse av kunstverket. Kunstverket inneholder en illusjon om et innhold, men også 

bevisstheten om sin egen illusjon. Dermed tematiseres selve det operative båndet mellom 

signifikant og signifikat på lignende måte som vi møtte det hos Webern. Det er også igjennom 

innrammingen – formen – at ”Hammament with Its Mosque” henvender seg til tilskueren og 

bryter av spillet i en anerkjennelse av sin leser.  

I bildet ”Villa R” kan vi se et enda tydeligere spill mellom bildet som representasjon og bildet 

som iscenesettelse: 

 

Eks 32: P. Klee – ”Villa R” 
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I dette maleriet kan vi også ane en underliggende struktur selv om denne ikke trer like tydelig 

frem som tilfellet er i ”Mosque”. Spesielt antydes dette i utformingen av selve huset og i 

avkuttingen av den månelignende grønne figuren. Det mest interessante med dette er likevel 

den store R-formen som skaper et tydelig brudd med bildets ”avbildende” innhold. Denne R-

formen inngår i bildets form i dens tilknytning til huset men bryter så ut av bildet og bildets 

romlige dimensjon. Gjennom bruk av R-formen tematiseres bildets kunstighet, på samme 

måte som den tydelige innrammingen vi så i ”Mosque”. I dette bildet er det derimot bruken av 

et emblem, et tegn fra den ikke-virkelige verden som fremhever dette i et forhold ikke ulikt 

Webrens bruk av musikalske stilfigurer fra tradisjonen. Bruken av R-formen setter fokuset på 

bildets tegnlighet i det en sosialt konstruert mening plasseres midt i et tilsynelatende 

”representerende” landskap.  

Gjennom en lesning av disse to bildene har vi vist frem en tolkning som forholder seg til 

tekstens tekstlighet. Lesningen har ikke diskutert Klees intensjoner med verket, men heller 

forholdt seg til problemstillinger som er arbeidet inn i verket. Denne type lesning har i stor 

grad vært fraværende innen Webern-forskningen til tross for at det er flere aspekter ved 

musikken selv som kan antyde lignende tekstlige problemer. Min tolkning har vært et slikt 

forsøk på å undersøke hvordan Webern jobber med tekstens tekstlighet – eller kanskje heller 

musikkens musikalitet – og derigjennom tilføre en ny diskurs til ”Fünf Stücke für Orchester”. 

Den siste kadens 

”Tanken om fortolkningen, forstått som tilegnelse, er likevel ikke avskaffet, den er bare ført 

fram til prosessens ende: Den ligger ytterst på det vi lenger oppe har kalt den hermeneutiske 

bue; den er den siste bropilaren, den er brobuens forankring i det opplevdes jord. Men hele 

den hermeneutiske teorien består i å formidle denne fortolkningen-tilegnelsen gjennom rekken 

av interpretanter som tilhører tekstens arbeid på seg selv.(…) Ved undersøkelsens ende synes 

det som at lesingen er den konkrete handlingen der tekstens skjebne blir fullbyrdet. Det er i 

selve hjerte av lesningen at forklaringen og fortolkningen settes opp mot hverandre og forenes 

i uendelighet” (Ricæur, 2001, s. 79) 

Slik oppsummerer Ricæur sin tekst om å forstå og å forklare. Tolkningshandlingen blir med 

dette en uendelig bevegelse hvor stadig nye diskurser knyttes til verkets egen diskurs. I møtet 

mellom verket og lytteren klinger verkets tolkningshistorie med og plasserer begge parter i en 

historisk kontekst. Lytterens ”jeg” kommer forut for møtet, men jeg’et er allerede plassert i 

den meningskonteksten som verket har vært med å frembringe. På denne måten inngår 
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lytteren og verket i en dialogisk prosess hvor lytteren definerer verket og verket definerer 

lytteren. Fortolkningens struktur inneholder verkets struktur, leserens selvstruktur, og 

situasjonens sosiale struktur hvor alle virker inn i konstruksjonen av den mangedimensjonerte 

verdistrukturen. Harlekins rollespill krever at vi selv tar aktiv stilling til hvilken rolle vi 

ønsker å spille, men uansett hvilken rolle vi inntar i dette iscenesatte rollespillet tar vi med 

noe av oss selv. Spørsmålet jeg stilte i innledningen angående muligheten for først å lese 

verket som historisk isolert struktur faller altså på sin egen urimelighet, men gjennom 

begrepet om musikalske tanker har jeg kunne trekke inn både verkets historiske og estetiske 

dimensjon i et større og rikere diskusjonsrom. 

”Men kunstens språk retter seg mot det meningsoverskuddet som ligger i verket selv. Dette 

meningsoverskuddet ligger også til grunn for dets uuttømmelighet, som utmerker det i forhold 

til all begrepslig oversettelse” (Gadamer, 2001, s. 143) 

Gjennom tilegnelse av en tekst blir rommet mellom signifikant og signifikat gjenstand for en 

diskursiv handling mellom teksten selv og en ytre struktur som inngår i en gjensidig 

defineringsprosess. En uttalt fortolkning blir på denne måten en benevning av noe som ligger 

tildekket i verket. Verkets muligheter, dets langue, blir gjennom dette realisert gjennom en 

diskurshandling, en realisering og inngår i strukturens parole: 

”Ved å karakterisere fortolkningen som tilegnelse vil man fremfor alt understreke 

fortolkningens ”aktuelle” karakter: lesing er som fremføringen av et musikalsk partitur, den 

preger realiseringen, iverksettelsen av tekstens semantiske muligheter” (Ricæur, 2001, s. 74) 

I min tolkning er det Harlekin som blir stående igjen på scenen som min tilegnelse av ”Fünf 

Stücke für Orchester”. I dette ligger det implisitt en ironisk undertone i min lesning. Det er 

noe ved denne musikken som gjør meg mistroisk til dens påstand og som får meg til å lete 

etter ”buffoen” hvor meningene vendes om. Det er som om miniatyren uttrykker seg 

”gjennom å beskrive en språklig modalitet som ikke betyr hva den sier at den faktisk kan si 

hva den mener” (De Man, 1996c, s. 211 – egen overs.). Kanskje er dette et uttrykk for mitt 

ståsted i en postmoderne samtid hvor ingen lenger kan ytre direkte påstander om substans. 

Kanskje er det et uttrykk for et ståsted i et multimedialt samfunn som lammes av 

overflatespill. Duchamps ”Fontene” kan stå som allegori over det første; åpning av Den 

Norske Opera og Ballett som allegori over det andre. Uansett er det i alle fall mitt uttrykk – 

andre får dømme min blindhet.  
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”And since interpretation is nothing but the possibility of error, by claiming that a certain 

degree of blindness is part of the specificity of all literature we also reaffirm the absolute 

dependence of the interpretation on the text and of the text on the interpretation” (De Man, 

1996b, s. 141) 

Harlekin blir også stående som metafor på det individuelles forhold til det generelle i hvordan 

hans handlinger aldri forholder seg til verken fortid eller fremtid. Det eneste som forener 

Harlekin er hans ytre form – eller driver han gjøn med oss? Det er dette uavsluttede ved 

Harlekin som gjør han til konsertmester for enhver fremføring av ”Fünf Stücke für 

Orchester”. 
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Min kjære Leser! 

Oslo, i Mai 2008 

Tilgiv, at jeg taler saa fortrolig til Dig, men vi ere jo unte runs. Skjønt Du nemlig er en poetisk 

Person, er Du mig dog ingenlunde en Fleerhed, men kun een, saa vi dog ere blot Du og jeg. 

Dersom man vilde antage, at Enhver, der leser en Bog af en eller anden tilfældig, Bogen selv 

uvedkommende Grund, kun er en uegentlig Læser, saa blev der maaskee ikke mange 

egentlige Læsere tilbage selv for de Forfattere, hvis Læseverdenen er meget talrig; thi hvem 

falder det i vor Tid ind at spilde et Øieblikk på den snurrige Tanke, at det er en Kunst at være 

en god Læser, end sige at anvende Tid paa at blive dette? Denne beklagelige Tilstand har 

naturligviis sin Indflydelse paa en Forfatter, der efter min Mening gjør rigtigst i med Clemens 

Alexandrinus at skrive saaledes, at Kjætterne ikke kunne forstaae det. 

En almindelig Recensent vil Bogen muligen give forskønet Leilighed til utførligt at oplyse, at 

den ikke er en Comedie, Tragedi, Roman, Epos, Epigram, Novelle, samt til at finde det 

utilgiveligt, man forgjeves søger at sige 1. 2. 3. Gangen i den vil han vanskelig forstaae, da 

den er invers; Bogens Stræben tiltaler ham vist heller ikke; thi Recensenter i Almindelighed 

forklare Tilværelsen saaledes, at baade det Almene og det Enkelte tilintetgjøres. Fremfor alt er 

det for meget forlangt af en almindelig Recensent, at han skulde have en Interesse for den 

dialektiske Kamp, i hvilken Undtagelsen bryder frem i det Almene, den vidtløftige og saare 

indviklede Procederen, i hvilken Undtagelsen gjennomkæmper og hævder sig selv som 

berettiget; thi den uberettige Undtagelse er netop kjendelig derpaa, at den vil gaae uden om 

det Almene. Denne Strid er saare dialektisk og uendelig nuanceret, den forudsætter som 

Betingelse en absolut Prompthed i det Almenes Dialektik, kræver Hurtighed i at eftergjøre 

Bevægelser, den er med eet Ord ligesaa vanskelig som at slaae en Mand i hjel og lave ham 

leve. Paa den ene Side staaer Undtagelsen, paa den anden Side det Almene, og Striden selv er 

en underlig Conflict mellom det Almenes Vrede og Utaalmodighed over al det Spetakel, 

Undtagelsen volder, og dets forelskte Forkjærlighed for Undtagelsen; thi det glæder sig dog til 

syvende og sidst ligesaa meget over en Undtagelse, som Himlen over en Synder, der 

omvender sig, fremfor over 99 Retfærdige. Paa den anden Side kæmper Undtagelsens 

Opsætsighed og Trods, dens Svaghed og Sygelighed. Det Hele er en Brydning, i hvilken det 

Almene bryder med Undtagelsen, brydes med den i Strid, og styrker den ved denne Brydning. 

Kan Undtagelsen ikke holde Nøden du, saa hjælper det Almene den ikke, ligesaa lidt som 

Himlen hjælper en Synder, der ikke kan udholde Angerens Smerte. Den energiske og sluttede 
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undtagelse, der, skjønt i Strid med det Almene, dog er et Rodskud af dette, den bevarer sig. 

Forholdet er dette. Undtagelsen tænker tillige det Almene, idet den gjennemtænker sig selv, 

den virker for det Almene, idet den gjennomvirker sig selv, den forklarer det Almene, idet den 

forklarer sig selv. Undtagelsen forklarer altsaa det Almene og sig selv, og naar man ret vil 

studere det Almene, behøver man blot at see sig om en berettiget Undtagelse; den udviser Alt 

langt tydeligere end det Almene selv. Den berettigede Undtagelse er forsonet i det Almene; 

det Almene er fra Grunden af polemisk imod Undtagelsen; thi sin Forkjærlighed vil den ikke 

lade sig mærke med, førend Undtagelsen tvinger det til ligesom at tilstaae det. Har 

Undtagelsen ikke denne Magt, er den ikke berettiget, og derfor er det meget klogt af det 

Almene ikke at lade sig mærke med Noget for tideligt. Naar Himlen elsker en Synder mere 

end 99 Rætferdige, da veed Synderen det saavist ikke fra Begyndelsen af; tvertimod han 

fornemmer kun Himlens Vrede, indtil han tilsidst ligesom nødsager Himlen til at rykke ud 

med Sproget. 

I Tidens Længde bliver man kjed af den evindelige Passiar om det Almene og det Almene, 

der gjentages til den kjedsommeligste Fadhed. Der er Undtagelsen til. Kan man ikke forklare 

dem, kan man heller ikke forklare det Almene. Man mærker i Almindelighed ikke 

Vanskeligheden, fordi man end ikke tænker det Almene med Lidenskab, men med en magelig 

Overfladiskhed. Undtagelsen derimot tænker det Almene med energisk Lidenskab. 

Din hengivne 

Håvard J. Evang
12

   

  

                                                 
12

 Med stor takk til Constantin Constantinus! 



 
114 

  



 
115 

Bibliografi 

Adorno, T. W. (1999). Anton von Webern. In Hamacher W, & D. Wellbery(ed.), Sound 

Figures (R. Livingstone, Trans., pp. 91-105). Stanford, California: Stanford University Press. 

Adorno, T. W. (2003). Fragmenter om musikk og språk. In T. W. Adorno, Musikkfilosofi (A. 

Bø-Rygg, & K. Havnevik, Trans., pp. 7-15). Oslo: I serien pax artes - Pax Forlag. 

Adorno, T. W. (1982, Jul). On the Problem of Musical Analysis (Max Paddison Over.) . 

Music Analysis Vol. 1, No. 2 , pp. 169-187. 

Argosh, R. S. (1991). "Nine short pieces: Brevity in the music of Beethoven, Webern, and 

Kurtag". PhD-avhandling: Princeton University. 

Bailey, K. (1995, Des). Coming of Age. The Musical Times, Vol. 136, No. 1834 , pp. 644-649. 

Bergson, H. (1990). Tiden og den frie vilje. (H. Kolstad, Trans.) Oslo: H. Aschehoug & Co. 

Boëtius, H. (1998). Lyset, mørket og fargene. København: Multivers. 

Brahms, J. (1883). Symfoni No.4 (E minor), Op. 98. London: Ernst Eulenburg (E.E 4561). 

Carse, A. (1964). The History of Orchestration. New York: Dover Publications. 

Cramer, A. (2002, Spring). Schoenberg's "Klangfarbenmelodie": A Principle of Early Atonal 

Harmony. Music Theory Spectrum, Vol.24, No.1 , pp. 1-34. 

Crone, R. (1991). Cosmic Fragments of Meaning. On the Syllables of Paul Klee. In R. Crone, 

& J. L. Koerner, Paul Klee. Legends of the sign (pp. 1-44). New York: Colombia University 

Press. 

Culler, J. (1994). Structuralist Poetics. Structuralism, Linguistics and the Study of Literature. 

London: Routledge. 

Dahlerup, P. (1997). Dekonstruksjon. 90'ernes litteraturteori. København: Gyldendal. 

Dahlhaus, C. (1997). Foundations of Music History. Cambridge: Cambridge University Press. 

Dahlhaus, C. (1987). Schoenberg and the New Music. (D. Puffet, & A. Clayton, Trans.) 

Cambridge: Cambridge University Press. 



 
116 

De Man, P. (1996a). Lyric and Modernity. In P. De Man, Blindness & Insight. Essays in the 

Rhetoric of Contemporary Criticism (pp. 166-186). London: Routledge. 

De Man, P. (1996b). The Rhetoric of Blindness. In P. De Man, Blindness & Insight. Essays in 

the Rhetoric of Contemporary Criticism (pp. 102-141). London: Routledge. 

De Man, P. (1996c). The Rhetoric of Temporality. In P. De Man, Essays in the Rhetoric of 

Contemporary Criticism (pp. 187-228). London: Routledge. 

Ellis, H. C., & Hunt, R. R. (1989). Fundamentals of Human Memory and Cognition (4th ed.). 

Dubuque, Iowa: Wm. C. Brown Publishers. 

Engeberg, H. (1959). Pantomimeteatret. København: Boghallen. 

Forte, A. (1998). The Atonal Music of Anton Webern. New Haven - London: Yale University 

Press. 

Forte, A. (1973). The stucture of Atonal Music. New Haven - London: Yale University Press. 

Gadamer, H.-G. (2001). Estetikk og hermeneutikk. In S. Lægreid, & T. Skorgen, 

Hermeneutisk Lesebok (pp. 137-146). Oslo: Spartacus Forlag. 

Goethe, J. W. (1924). Forsøk på allmenn jamførelse. In A. Ahlberg, Ur Goethes tankeværld. 

Stockholm: Bjørck & Børjesson. 

Grimes, W. (1998, July 22). New York Times. Retrieved April 8, 2008, from 

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C06E3DB1F30F931A15754C0A96E95826

0 

Gullichsen, H. (1990). Form, substans og språklig tegn. Oslo: Novus Forlag. 

Harris, R. (2005). Translator's Introduction. In F. d. Saussure, Course in General Linguistics 

(pp. ix-xvi). London: Duckworth. 

Hauge, L. S., & Holgernes, B. (2001). Filosofia. Kristiansund: Høyskoleforlaget. 

Johansen, K. E. (1988). Begrepet Gjentagelse hos Søren Kierkegaard. Oslo: Solum Forlag. 

Johnson, J. (1999). Webern and the transformation of nature. Cambridge: Cambridge 

University Press. 



 
117 

Kierkegaard, S. (1997). Gjentagelsen. In N. J. Cappelørn et.al. (red.), Søren Kierkegaards 

skrifter, bind 4 (pp. 7-96). København: Gads Forlag. 

Kjerschow, P. C. (1993). Tenkning som deltagelse. Oslo: Solum Forlag. 

Kolstad, H. (1990). Efterord. In H. Bergson, Tiden og den frie vilje (H. Kolstad, Trans., pp. 

238-288). Oslo: H. Aschehoug & Co. 

Lévi-Strauss, C. (1983). The raw and the cooked, Introduction to a science of mythology, 

Vol.1 (eng. trans: John and Doreen Weightman). Chicago: The University of Chicago Press. 

Lévi-Strauss, C. (1955, Oct. - Dec.). The structural study of myth. The Journal of American 

Folklore, Vol. 68, No. 270, Myth: A Symposium , pp. 428-444. 

Lægreid, S., & Skorgen, T. (2001). Hermeneutisk lesebok - Innledning. Oslo: Spartacus. 

Madsen, T. (Høst - 2005). Orkestrasjon. Forelesning ved Universitetet i Oslo: Institutt for 

Musikkvitenskap. 

Marcel, G. (1965). Bergsonism and Music. In S. K. Langer (ed.), Reflections on Art: a source 

book of writing by artists, critics and philosophers (pp. 142-151). New York. 

Moldenhauer, H. (1978). Anton von Webern: A Chronicle of His Life and Work (in 

collaboration with Rosaleen Moldenhauer). London: Victor Gollancz. 

Monelle, R. (1992). Lingvistics and Semiotics in Music. Chur: Harwood Academic Publishers. 

Nattiez, J.-J. (1989, Mar. - Jul.). Reflections on the Development of Semiology in Music, 

overs. Katharine Ellis. Music Analysis, Vol. 8, No. 1/2 , pp. 21-75. 

Nicoll, A. (1976). The World of Harlequin. A Critical Study of the Commedia dell'Arte. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Perle, G. (1967). Serial Composition and Atonality (2nd ed). Faber & Faber. 

Perloff, N. (1983, Spring). Klee and Webern: Speculations on Modernist Theories of 

Composition. The Musical Quarterly, Vol. 69, No. 2 , pp. 180-208. 

Perloff, N. (1983, Spring). Klee and Webern: Speculations on Modernist Theories of 

Composition. The Musical Quarterly, Vol. 69, No. 2 , pp. 180-208. 



 
118 

Prince, G. (1980). Introduction to the study of the Narratee. In J. P. Tompkins(ed.), Reader-

Response Criticism. From Formalism to Post-Structuralism (pp. 7-25). Boltimore: The John 

Hopkins University Press. 

Rege, G. (2003). "'Wie ein Hauch' - Lytteerfaring med Anton Weberns musikk". Oslo: 

Hovedoppgave, Universitetet i Oslo. 

Ricæur, P. (2001). Hva er en tekst? Å forstå og forklare. In S. Lægreid, & T. Skorgen(red.), 

Hermeneutisk lesebok (K. E. Valen, Trans., pp. 59-79). Oslo: Spartacus forlag. 

Saussure, F. d. (2005). Course in General Linguistics (trans. by R. Harris). London: Gerald 

Duckworth & Co. ltd. 

Schleiermacher, F. (2001). Fra "Innledning" til Hermeneutikken. In S. Lægreid, & T. 

Skorgen(red.), Hermeneutisk Lesebok (pp. 37-58). Oslo: Spartacus forlag. 

Schreffler, A. C. (1994). Webern and the Lyric Impulse, Songs and Fragments on Poems of 

Georg Trakl. Oxford: Oxford University Press. 

Schultz, D. P., & Schultz, S. E. (1996). A History of Modern Psychology (6th ed.). Fort 

Worth: Harcourt Brace College Publishers. 

Schönberg, A. (1975). Anton Webern. In L. Stein, & L. Black(trans), Style and Idea (pp. 484-

485). Berkeley - Los Angeles: Univeristy of California Press. 

Schönberg, A. (1952). Fünf Orchesterstücke, op.16 (New Version). New York: Edition Peters 

- C. F. Peters Corporation/ Peters Edition no. 6061. 

Tarasti, E. (2002). Signs of Music. A Guide to Musical Semiotics. Berlin - New York: Mouton 

de Gruyter. 

Tenney, J., & Polansky, L. (1980, Autumn). Temporal Gestalt Perception in Music. Journal of 

Music Theory, Vol. 24, No. 2 , pp. 205-241. 

Webern, A. (1923). Fünf Stücke für Orchester. Wien-London: Universal Edition (U.E. 5967/ 

U.E.12416). 

Webern, A. (1975). The path to the new music. (W. Reich (ed.), Ed., & L. Black, Trans.) New 

Jersey: Universal Edition Publishing. 



 
119 

Webern, A. (1975). The Path to the New Music, ed. Willi Reich. (L. Black, Trans.) London: 

Universal Edition. 

Whittall, A. (1983, Des.). Webern and Atonality: The Path from the Old Aesthetic. The 

Musical Times, Vol. 124, No.1690 , pp. 733-737. 

 

  



 
120 

  



 
121 

Appendiks 1 

 



 
122 

 

 



 
123 

 

 



 
124 

 

 



 
125 

 

 



 
126 

 

 



 
127 

 

 



 
128 

 

 



 
129 

 

 



 
130 

  



 
131 

Appendiks 2: 

 


