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Förord

örat kan inte ersätta ögat, och skildringar av musik kan 
inte ersätta den fysiska kontakten med tonerna. Men texter 
om verk och tonsättarskap kan foga in musiken i ett samman-
hang som skärper vårt lyssnande och stimulerar vår nyfiken-
het. Vi får syn på något nytt, vår karta vidgas eller blir mer 
detaljerad. I bästa fall kan vi slå in på nya spår.

För många är den svenska 1900-talsmusiken okänd ter-
räng. Till skillnad från övriga länder i Norden har Sverige 
ingen självklar musikalisk förgrundsgestalt. Det är inte nöd-
vändigtvis en nackdel. Kompositörer har inte behövt röra sig i 
gigantens skugga, den stilistiska bredden har varit stor. 

Men frånvaron av en central musikpersonlighet har försvå-
rat möjligheterna att hävda svensk tonkonst i det allmänna med-
vetandet. Intrycket att Sverige skulle sakna musikaliska per-
sonligheter med självständig lyskraft kan stärkas av att svenska 
verk bara sporadiskt dyker upp i konserthus och på skiva.

Svenska Tonsättare är en serie monografier som vill motverka 
den bilden. Betydelsefulla kompositörer presenteras mot 
bakgrund av den tid de verkat i. Förhoppningen är att läsarna 
ska förnya kontakten med redan kända verk och lockas vidare 
till de mindre kända. Att det helst bör ske i ett samspel med 
konsertinstitutioner och fonogrambolag behöver knappast 
sägas. Efterfrågan styr tillgången, och tillgången styr efter-
frågan.

9
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Serien består av kortfattade levnadsteckningar, som inte  

kräver några avancerade förkunskaper. Volymerna kan givet-
vis läsas var och en för sig. 

Sammantagna ger de en mosaik av det moderna Sveriges 
musikliv.

Kungl. Musikaliska Akademien
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Intro

 Lars johan werle fick uppleva tre fjärdedelar av det  
 tjugonde seklet. Sommaren han föddes, 1926, marschera- 
 des det redan taktfast inför Adolf Hitler på torget i Weimar. 

Fem veckor efter hans död, 2001, rammade flygplanen World 
Trade Center i New York.

Han levde under terrorbalansen. Han besjöng den – som 
schottis – i Animalen:

Vi måste tänka på maktbalansen. 
Det gäller att bita sig själv i svansen. 
Jag måste va’ minst lika stark som han. 
Vi måste va’ starkare än varann.

Hur det nu var råkade Ragnarök inställas ett okänt antal gånger.
En får tacke.
Tillväxten mumsade och sket. Kom och gick. Denna gudom 

besteg även Fru Musica, som framfödde multum – icke allt män-
niskan till växt. Vi fick musiktvånget på offentlig plats och i 
massmedia. Vi fick den hiskeliga hänsynslösheten mot hundra-
tusentals personer med nedsatt hörsel – bara i Sverige: de hör 
inte vad som sägs i radio och teve därför att det ligger en musik-
matta bakom talet. Vi fick musiktrycket: maktutövning i decibel 
med tillhörande underkastelse- och tinnitus-problem. Vi fick 
likgiltigheten inför musik: musik nyttjad som tuggummi i stället 
för måltid. Vi fick koncentrations-raset. Vi fick segregera(n)de 
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musik-kanaler: nittio procent av klotets tusenåriga musikpro-
duktion förbjöds utanför P2. Samma sorts rädsla inför mång-
falden behärskar skolans musikundervisning. AB NEJNEJNEJ 
– inte den musiken, inte den, inte den – gjorde strålande affärer. 
Denne mäktige, icke erkände, aktör köpte upp lyssnare världen 
runt och lade ner oss till passivitet och hållamoteri. Det är ont 
om smal musik men gott om smala lyssnare.

Operation Krympning är inte OK.
Mitt uppe i denna rundgång levde och verkade Lars Johan 

Werle. Vad skulle han tyckt om mina salvor ovan?
Tillväxten: han var synnerligen medveten om att den sket. 

Han återkom gång på gång till de hotande miljökatastroferna.
Operation Krympning: jag minns inga samtal med radiopro-

ducent W om sådant. Vet ej.
Musiktrycket: Han var verkligen ingen högtalarfiende men 

ogillade maktutövning i decibel.
Tuggummilyssnandet: kan en tonsättare nöja sig med likgil-

tighet inför musik?
AB NEJNEJNEJ: själv lät han sig i varje fall inte uppköpas. 

Han praktiserade mångfalden. Han visste att det var möjligt 
– och underbart – att växa i musik, växa i musik.

Jag menar att det är omöjligt – eller snarare en form av bedrä-
geri – att inte låtsas om de hot vi alla tvingades leva under. Våra 
mardrömmar om Ragnarök. Hur mycket han slog dem ifrån 
sig för att alls stå ut är en sak. Hur hoten speglas i hans verk en 
annan. Hur vi hör dem en tredje.

Det stora mullret låg även under Lars Johan Werles musik.
∗

I fortsättningen tänker jag kalla honom LJ.
»Lasse« hette han annars när vi umgicks i musikhistoriestu-

dier i slutet av 40-talet, sjöng i samma körer decenniet därpå 
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intro

och verkade i Musikradions korridorer 1958–70. Sedan sågs vi 
bara sporadiskt, men hans musik kunde jag följa. Det har varit 
en upptäcktsresa, i synnerhet under de senaste 18 månaderna 
när jag haft anledning att försöka ta del av allt han komponerade 
genom alla åren.

Denna bok är ett pussel, lagt av bitar insamlade från många 
håll. LJ själv har fått bidraga med sin musik, sina bevarade (säl-
lan »avslöjande«) brev, mängder av intervjusvar i radio, teve och 
press. I sådana sammanhang var han mest vaksam och artig.

Det mesta av pusslet har jag lagt med andras bitar, insam-
lade per mikrofon och telefon. Långt över hundra personer har 
ställt upp: hans familjer, vänner, medarbetare och elever. Viktiga 
pusselbitar har jag fått från operaföretagen och operaskolorna i 
Stockholm, Göteborg och Århus, från Dramaten och Stadstea-
tern, från arkiven och biblioteken i radio och teve-husen, från 
Arkivet för ljud och bild, STIM, Statens Musikbibliotek och 
många andra sparare och vetare.

Ett stort tack till alla och envar!
Till sist en programförklaring. Sextio års läsande om musik 

och musiker har efterhand ingivit mig stark leda inför värdering-
ar, betygsättning och statussnack. Den allmänna reklamsörja vi 
klafsar omkring i har befäst denna leda. I denna bok har jag inte 
behagat göra väsen av mina privata värderingar och fördomar. 
Detta ska inte tolkas som leda inför LJ:s musik och gärning. 
Det var jag själv som föreslog Lars Johan Werle som ämne när 
jag blev ombedd att bidraga till denna serie publikationer om 
svenska tonsättare under förra seklet.

Kungliga Musikaliska Akademien har gjort klart att den inte 
förväntar sig någon doktorsavhandling. Tack!

Ytterligare en god sak: puzzle – stavat på engelska – betyder 
även gåta.



P.S. LJ finns för närvarande magert representerad på CD. Han 
tillhörde dem som korsade gränsen 33 varv/CD. Det innebär att 
somligt blivit extra oåtkomligt – om man nu ens har någon 
grammofon modell Ä till hands. Vissa äldre inspelningar och 
radiosändningar återfinns på bokens följeskiva. Kommersiella 
CD-skivor redovisas vid kapitelsluten.
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Lasse Solsken

 Månsken över Avesta. På åttonde bänk i baptistkyrkan  
 sitter urmakaren med familj. Sonen Algot glömde  
 aldrig den kvällen:

Längst fram till höger stod en flygel. Det var nog första 
gången i mitt liv jag såg en sådan pjäs. Konstnären satt 
redan vid flygeln då vi anlände. Programmet skulle börja 
med Månskenssonaten. Alla ljus släcktes och månskenet 
silade in genom de höga fönstren. Fullmåne var det. Jag 
såg mannen tydligt då han efter en stund reste sig mitt 
i månstrimman och med konstigt kraxande röst bad en 
bön. Sedan beklagade han sig själv och åhörarna att han 
på ett så uselt instrument måste giva denna himmel-
ska musik. Allt suggererade fram en känsla av att höga 
och underbara ting skulle uppenbaras. En lysande regi, 
avsiktlig eller oavsiktlig; och målet nåddes. Var det musi-
ken som mest grep mig eller var det alla dessa säregna 
arrangemang? Jag vet ej, men ett vet jag: det blev min 
första musikupplevelse. Jag var väl en 12–13 år …

Ofta har jag sökt göra en jämförelse mellan mina 
egna uppväxtår, och de möjligheter de gav till fostran 
inom skilda områden, med mina barns motsvarande 
resurser. Maj och Lasse har vuxit upp i städer, Gefle och 
Stockholm, inom räckhåll för en myckenhet stimulerande 
resurser. Min egen ungdom förflöt i en liten dala-ort, 
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Avesta, på den tiden kanske ännu beskedligare än nu och i 
avsaknad av alla de livgivande faktorer, som stå storstads-
ungdomarna till buds.

Detta skrives i maj 1949. Lasse har nyss åkt in till sta’n 
för att bevista en konsert och avhämtas därifrån vid 17-
tiden med bil för att som pianist i Sven Björklunds orkes-
ter exekvera dansmusik i Nynäshamn.

Musik, musik av alla slag!

Han som minns och funderar så är Algot (1891–1970), son till 
urmakaren i Avesta och far till Lars Johan Werle, i fortsättningen 
kallad LJ. Algot skrev åtta tättskrivna sidor om sina musikupple-
velser under femtio år. Avesta Jernverks musikkår tågar genom 
gatorna, och baptistkyrkans manskör sjunger Sköna Maj, väl-
kommen under ledning av kopparslagare Forsell. Frälsningsar-
méns Stabsmusikkår påminner Algot om en samling spelande 
skelett i sina ribbuniformer. Kalle Karlsson från Jularbo och 
hans sedermera så berömde son Kalle spelar hemma i verkstaden, 
där det finns gott om dragspel. Storsångerskan Anna Oscàr ylar 
hemskt. Sven Kjellström presenterar folkmusik och Gefleborgs 
Läns Orkesterförening gästspelar under ledning av tonsättaren 
Ruben Liljefors.

En ännu mycket flitigare skribent var Axel, Algots lillebror. 
Han förde detaljerade anteckningar över sitt eget liv och för-
sökte sig därtill på släktforskning. På sin fars sida nådde han 
fram till Pehr, en bonde i Råby, Folkärna socken, för 400 år 
sedan. Sedan hette förfäderna Pehrsson, Ohlsson, Andersson 
(hans familj »läser uti bok«), Ohlsson (tog del i 1809 års finska 
krig), Per Pettersson (brandvakt i Sala stad) – och så LJ:s farfar, 
urmakaren i Avesta, Carl Johan Pettersson. Denne man syss-
lade på fritiden med silhuettklippning, ett vittnesbörd om den 
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konstnärliga ådra, som alltjämt verkar i släkten. Farfar sålde även 
instrument, grammofoner och skivor i sin urmakeributik.

Konungens Befallningshafvande i Kopparbergs Län till-
stadde den 26 maj 1917 att urmakare Petterssons barn fick kalla 
sig Werle. Det finns gott om Werlar, spridda över klotet, men 
jag vet inte hur Algot och hans syskon kom fram till just detta 
namn. Det finns hos Ibsen, i Vildanden, och det spökar i svenska 
historien: Birger Jarls dotter, Rikissa, blev gift med en mecklen-
burgisk storman Werle. Det finns rentav en ort som heter Verle 
ett par mil nordost om Kungälv.

Pappa Algot föddes som sagt i Sala. Han gick i skola i Avesta, 
låg i Boden under första världskriget, jobbade i bank, på lands-
fiskalkontoret och superfosfatfabriken, alltjämt i Avesta. Sedan 
blev det Ervalla gruvor utanför Örebro, Skalmsunds varv, Gav-
leverken och det tekniska AB Flora, även det i Gävle – men 
från 1936 på Floras avdelningskontor och lager i Stockholm. 
Flora fick tydligen problem under andra världskriget. Algots 
sista anställning blev som representant för AB Sunlight. Han 
gick i pension 1956.

Mor Signe, född 1894, var dotter till garvaren i Gävle, Johan 
Fredrik Jansson, ägare till huset Sörbygatan 72. Före sitt äkten-
skap, ingånget 1918, arbetade Signe inom fotografibranschen. 
Far och mor hade musiken gemensamt. De sjöng båda i Gävles 
körer, och de musicerade hemmavid: han sjöng och hon trakte-
rade taffeln. Gluntsjungande hörde också till bilden.

Den 23 juni 1926 föddes LJ. Det regnade kallt i Gävle på 
midsommarafton. Mot slutet av sitt liv, när mycket gått i moln 
kunde han sucka:

Tänk att jag fick heta Lasse Solsken, ständig tantpussare!

lasse solsken
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Efterlängtad var han säkert, familjens andra och sista barn, sex 
år yngre än syster Maj. Pappas pojke blev han, följd av förhopp-
ningar. Mammas pojke, följd av förmaningar. Så har jag förstått 
saken. LJ hade minnen från Gävle:

Doften av kaffe, fisk och tjära när jag sprang omkring 
som liten knatte. Jag var liten för min ålder, så det kanske 
är det komplexet jag måste arbeta bort genom att kompo-
nera.

1936 flyttade den lilla familjen till Bromma. De bodde ett par 
år i Ålsten – liksom Per Albin Hansson och Hilding Rosenberg. 
Därefter 5 år på Martinvägen 6 i Södra Ängby, detta märkliga, 
centralplanerade funkissamhälle med sina mer eller mindre kub-
formade villor, som står där än idag. Roslin, Zorn, Carl Larsson, 
Arosenius, Höckert, Ehrenstrahl och några till har också fått 
ge namn åt de slingrande vägarna i Södra Ängby. Det stämde 
väl ihop med Algot Werle, som helst hade velat bli konstnär. 
Han målade livet ut på lediga stunder. Efter Ängby blev det – av 
ekonomiska skäl, antar jag – till att bo i lägenhet. Först ett par 
år i Åkeshov, sedan på Bergslagsvägen 260, Islandstorget. Allt 
i Bromma.

Vad gjorde en skolgrabb i Södra Ängby på fritiden? Han gick 
på bio vid Ängbyplan. Nyttjade Ängbybadet. Rörde sig i skog 
och mark – det var ju själva idén med förortslivet. Somliga tog 
fotbollen med sig överallt, andra tog del i pojkkrigen mot Norra 
Ängby, där det fanns en annan sorts barn: fattigare. Hur saken 
tedde sig från norra sidan har PC Jersild beskrivit:

Som nyblivet blomsterbud avskydde jag att cykla eller 
snarare stretande leda cykeln upp bland de fina husen i 



LJ med modern Signe Werle och systern Maj. 
Tillhör familjen Werle.
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Södra Ängbys backar. Där bor nämligen också de flesta av 
mina klasskamrater. Det händer att någon av dem öppnar. 
Vi står då helt främmande inför varandra, jag låtsas inte 
om att vi går i samma skola och de tar avmätt – efter en 
misstänksam blick på adresslappen – emot pappersstruten 
med blommor, givetvis utan att ge dricks.

LJ var mer för tvekamper med pingisracket. Bilar lockade också. 
Han fyllde ett litet spiralblock med teckningar föreställande 
olika modeller av märket Werhier, alla med de märkligaste pres-
tanda, noga redovisade. Detta tjusiga bilmärke har aldrig fun-
nits. Det är lovligt att drömma!

Så var det då detta med Musiken. Den kunde han locka ur pia-
not. Den fanns i radiolurarna, som hängde under runda bordet. 
Den fanns förstås på skolschemat, men där hade den just ingen 
status. Man kunde simulera sig fri från körsången, om så var. 
Musiken utanför skolan var en helt annan sak. Den Nya musiken. 
Den som ännu inte kallades »Ungdomsmusiken« – men fung-
erade så. Protestmusik. LJ kom med i den svängen.

Det började genom att några kamrater i skolan ville att 
jag skulle vara med och bilda en liten jazzorkester. Jag 
sade:»jag vet inte det«. »Men du har ju ett piano, då 
kan du väl spela?« Sedan stod jag utanför sångsalen ute 
på skolgården och hörde en kille som kunde spela. Han 
spelade boogie-woogie. Och jag lärde mig det där. Jag 
memorerade och gick hem och tog ut det. Det räckte för 
att jag skulle få vara med. Sedan dess spelade jag mycket 
jazz. Det var ju den tidens dansmusik.

LJ hade sedan gammalt visst hum om klaverspel, hemmagjort, 



Harmoniens mysterier: LJ och Gunnar Walinder. Pappa målade.
Tillhör familjen Werle.
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eftersom han inte velat veta av någon spelfröken. »Kan själv!« 
Noter lärde han sig mer eller mindre själv. Mor spelade. Tan-
genterna lockade.

Signe och jag hade varit ute och gått en gång. När vi kom 
hem satt Lasse vid pianot och var strålande glad för han 
hade kommit underfund med att man kunde låta vänstra 
handen sköta sig själv medan den högra klarade melodin. 
Han hade tagit ut valsen ur Glada Änkan.

Så mindes Far. Han målade som sagt, Algot, när han kom åt. En 
av hans bilder visar två 12-åriga (?) killar vid ett piano. Den lille 
ljuse, som spelar med stora labbar är LJ. Snett bakom honom 
sitter en längre, lite mörkare pojke med gitarr i hand. Det är 
förmodligen Gunnar Walinder, en av de första spelkompisarna. 
De stirrar intensivt i noterna på pianot. Man anar att de tillsam-
mans utforskar harmoniens mysterier. Annars musicerades det 
nog ofta i källarregionerna, där det inte hördes. (Detta var före 
högtalareran.)

Alla vuxna betraktade ingalunda jazzen med blida ögon. 
Dansbaneeländet hotade ungdomen.

Flickorna som sjunger låter som slynor. Alice Babs låter 
också som en slyna i radio. Fast radion kan man ju stänga 
av … Swingsångerskor bör ha smisk på stjärten och sättas 
på skolbänken.

Så skrev STIM-chefen då Babs-febern grasserade. Många 
påhopp kom från förbudsreligiöst håll, och folkdansens vänner 
kunde också ta till brösttoner. Och så fanns ju Erik Walles, den 
outtröttlige:
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Jazzen har skapats av negrer. 
Den har skapats av berusade negrer. 
Den har skapats av berusade negrer i bordellmiljö. 
Vad är jazz? En musikalisk konfektionsvara av tarvligaste 
slag och smaklösaste snitt. En massartikel för hela värl-
dens andliga underklass av alla yrken och stånd. En vid-
rig korsning av depraverad judementalitet och primitiv 
negerfröjd. En andlig pest, som förgiftar de friska käll-
sprången i våra nordiska själar. Bort med den!

Nu måste man ju ingalunda vara rasist för att hata jazzen på 40-
talet. Musik brändes även då. Allehanda rädslor kan bubbla upp: 
Antingen/Eller, Vi/Dom, Inne/Ute.

17-åringen LJ skrev ett försvarstal:

Det finns väl ingen musikform, som har ådragit sig så 
mycket orättvis kritik som jazzen. Det beror väl mest på 
att de flesta kritiker varit helt inkompetenta att bedöma 
saken. De tillhöra en äldre generation och förstå sig helt 
enkelt inte på den omedelbara, alla klassiskt vedertagna 
musikteorier omkullkastande jazzmusiken. Därför finna 
de den skrikig, slamrande och barbarisk och förkasta den 
utan att ens försöka lyssna på den.

Men det finns också många som, trots att de innerst 
inne ej ha något emot jazzen, fördömer den helt enkelt 
därför att det skall så vara; jazzen omhuldas framför allt 
av ungdomar, och därför får den skulden till ungdomars 
dåliga moral, vilken väl alltid har varit föremål för över-
drivna anklagelser.

Ännu en sak har gjort sitt till för att dra ned jazzens 
rykte. I marknaden finns en mängd sentimental schlager-

lasse solsken
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musik med larviga texter och sötsliskiga melodier, som 
av mången lekman sättes lika med jazz. Nej, jazzen är en 
genuin folkmusik, skapad av negrer vid det förtryck dessa 
fingo lida i sydstaterna under transplantationstiden.

Frågan om jazzen är konst ställes öppen. Lyssna till till 
exempel Mood indigo av Duke Ellington och fäll sedan ett 
subjektivt omdöme. Min egen tro är, att jazzen om ett 
sekel med större rätt än wienervals-musiken, på sin tid 
lika omstridd, skall kallas modernt klassisk.

Här har jag nonchalerat diverse rättelser, införda med rött bläck. 
Detta var nämligen en skoluppsats, möjligen kopplad till den 
märkliga dag då LJ och gänget, High Life, fick uppträda under 
lektionstid. LJ deltog också med liv och lust i att sprida ett upp-
rop mot Radiotjänsts snåla behandling av jazzen i programmen. 
År 1944 fanns det många skolband ute i Bromma. Glada amatö-
rer spelade till dans i läroverkets skrivsal.

LJ var ingen lysande pianist. »Spelade hellre än bra«, mindes 
han själv. Men han hade ett gott öra och han lärde sig snabbt att 
skriva noter. Han blev också en driven »plankare«, fullt kapabel 
att lyssna ut notbilder från skivor. Så var det många som tog sig 
fram. De båda vitala jazztidningarna, Estrad och Orkesterjour-
nalen, höll dessutom med notbilagor i form av stämmor att spela 
efter – med följande vädjan:

När Ni spelat detta arrangemang, var vänlig uppför detta 
i stimrapporterna. I kolumnen för kompositör skrives 
antingen »Estrad-arr« eller också arrangörens namn.

Efter hand blev det åka av, eftersom dansmusik behövdes mest 
överallt. Willy Holtses artistförmedling tog sig an den lilla 
orkestern:



Ett av de jazzband LJ medverkade i på fyrtitalet. Sven Björklund, trumpet 
– Sune, gitarr – Nils Nord, trummor – Arne Johanneson, bas – LJ, piano. 
Foto: Erik Nilson/Tillhör familjen Werle.
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Ingen av orkestermedlemmarna är över 20 år. Dans- och 
underhållningsmusik, samt scenuppträdande av imitatö-
ren och komikern Olle Wijkström. En utmärkt ensemble!

Den 8 februari 1946 deltog LJ med en större ensemble i Afton-
bladets skolorkester-tävling i Konserthuset. De fick dock del-
taga utom tävlan, eftersom flera orkestermedlemmar inte gick 
i skolan längre.

Efter pausen spelade den unge, elegante jazzdirigenten 
från Nya Elementar, Lasse Werle, och Norra latinarnas 
Per Åkerman med sina respektive »mammutorkestrar«. 
Werle visade oss sin uppfattning av »One O’Clock Jump« 
och »Swinging the Blues«. Han har ett par strålande 
solister i 3:e trumpetaren Ivarsson och 1:e tenoristen 
Dackfelt.

I LJ:s efterlämnade papper finns mappen Jazzminnen. Den 
innehåller mest stämmor till hans egna (?) arrangemang, Swa-
nee River, Limehouse Blues, Blue and Sentimental, Big House 
Blues, At the Jazz Band Ball med flera. Ett par kladdiga parti-
turutskrifter finns också. LJ spelade mycket i trumpetaren Sven 
Björklunds orkester. De gjorde tydligen privatinspelningar i 
B.R.A.-studion på Lilla Nygatan i Gamla Stan. 14 låtar finns 
överspelade på band. Det är mest notlös tradjazz, men de spelar 
också arrangerat, bland annat Star Dust, möjligen i LJ:s ver-
sion. Han hörs, ganska diskret, som pianist. Musikanterna är av 
skiftande kvalitet. Jag förmodar att LJ prövade sig fram inom 
jazzens olika stilar, även bebop, efter hand. Under sin radiotid 
på 60-talet fungerade han ibland som jazzproducent.

I grunden var ju jazzmusicerandet en förträfflig skola till allt 



Tillhör familjen Werle. 



möjligt. Sådant sades högt redan 1944, under en debattkväll på 
Stockholms Högskola, av Nils Castegren:

Det finns, om man ska vara ärlig, fördelar med att lära sig 
spela till exempel piano via jazzmusiken, särskilt om man 
praktiserar genom att spela med i dansorkestrar. Man 
får – utan några mer eller mindre dimmiga funderingar 
i harmoni – lära greppet om tonarterna … Dansmusiker 
vänjer sig att improvisera en melodibåge över en fix 
melodi, som måste ligga klar i deras medvetande. Och 
det är nog där vi har kruxet, det som gör dansmusiken så 
fascinerande för ungdomarna. De får ju skapa själva. Sitter 
de med sin Czerny eller Beethoven får de inte rubba en 
fraseringsbåge ens en gång, och här får de hitta på en hel 
refräng.

Castegren skulle, många år senare, bli LJ:s chef på Musikradion. 
Man kan överhuvudtaget inte dra något slutstreck för LJ:s jazz-
musicerande. Långt upp i åren brukade han bryta ut i jazzbe-
fryndade tonkaskader – inte sällan rätt våldsamma övningar med 
handflator och armbågar. Helhjärtade.
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Världen är så stor, så stor 
Lasse, Lasse liten

 Det var den redan i skolorna, i Gävle, i Bromma och på  
 Nya Elementar, som låg bakom Hötorget i Stockholm.  
 Det var så mycket man borde lära. Allt var minsann inte 

roligt och engagerande, och LJ tillhörde inte dem som plane-
rade sin framtid med sann övertygelse. Det räckte fuller väl med 
trycket hemifrån. Det fanns ju flickor att svärma för, men jazzen 
var hottare – och farligare för betygen. LJ gick om ett par klas-
ser, och studentbetyget 1947 blev rätt slätstruket: B i tyska och 
franska, BA i engelska och teckning, AB i historia, geografi, kris-
tendomskunskap och modersmålet. Men där fanns två små a:n, 
i matematik (allmän kurs) och i musik. På vägen hade han blivit 
osams med en av musiklärarna:

Werle är omusikalisk!

Han ville minnas att han någon gång hade sjungit: »Du gamla, 
du fria, du smällfeta ko.« Han fick inte vara med i de operaprojekt, 
som sysselsatte många skolelever i Bromma de här åren. Man 
kan undra om han hade kolliderat med en jazzhatare. Han skrev 
annars en mycket städad uppsats: »Musik jag gärna hör.«

Då jag först började intressera mig för musik var det den 
»stormiga« arten av jazzmusik, som fängslade mig. Efter 
en tid började jag dock gå över till den lyriska sidan av 
jazzen, långsamma så kallade negerblues och framför allt 
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Duke Ellingtons lyriska stycken. Jag började också intres-
sera mig för klassisk musik, och jag tror att jag så små-
ningom helt kommer att gå över till denna musik.

På detta följer en högtidlig uppräkning på skolsvenska. Lis-
tan upptar Beethoven, Bach, Wagner, Rigoletto, La Traviata, 
Bohème, Faust, Liszts ungerska rapsodier, Danse Macabre av 
Saint-Saens, Nötknäpparsviten och Schuberts Ave Maria. Slut-
klämmen lyder:

De här anförda kompositörerna är några bland tidernas 
största tonmålare.

Man ska nog inte underskatta pappa Algots roll för LJ:s musik-
engagemang. Så här skrev han 1949:

Lasse hör till jazzgenerationen. Det dröjde inte så värst 
länge förrän han och några skolpojkar hade ett jazzkapell. 
Ett uppträdande arrangerades hos utrikesrådet Engzell, 
vilkens son spelade med. Föräldrarna inbjödos och då fick 
vi för första gången se och höra Lasse exekvera jazzmusik. 
Naturligtvis blev han som de flesta ungdomar jazzbiten, 
mer än de flesta för övrigt. Vi stackars föräldrar fick tåla 
mycket ljud hemma, och diskussionens vågor ha ofta gått 
höga. Inte vet jag vad det beror på, men allteftersom man 
under åren lyssnat på jazz har både Signe och jag förlikt 
oss med den. Förstå den kan vi inte. Men vi lyssnar bra 
mycket hellre på ett skickligt jazzband än på gammal 
dansmusik. Jag har också gjort mig möda att lyssna på 
Lasse då han dissikerat Duke Ellington, ackord för ack-
ord. Och då har jag verkligen upptäckt musiken. Ja, vad 



Nybakad student från Nya Elementar 1947, hyllad på Hötorget.
Tillhör familjen Werle.
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allt kan man inte med god vilja lära sig. Det var inte så 
förfärligt många år sedan jag helst lyssnade till populär-
musik. Sedan blev det en operaperiod, och nu är jag så 
kräsen att jag helst lyssnar på symfonier, stråkkvartetter 
och sådan högre musik. Även här har nog Lasse delvis 
lett min uppfostran, fastän det ursprungligen var jag, som 
tidigare försökt vända hans håg från jazzen till förnämare 
musikformer. Nu njuta vi gärna hans skivor med Haydn, 
Händel, Mozart, Beethoven och Bach, och jag reagerar 
inte nämnvärt ens för Stravinsky eller Bela Bartók. Något 
skönt, skönt i samma mening som det sköna i musiken 
hos de andra uppräknade, kan jag inte finna, men nyare 
musik lämnar mig absolut inte oberörd. Där finns rytmer 
och klanger som är verkligt tjusande.

LJ blev alltså tidigt flerspråkig i musik. Exakt när han började 
komponera vet jag inte, men jazzarrangemangen var säkert en 
utmärkt trampolin. De blev så småningom rätt komplicerade. 
Medmusikanter har vittnat om att de ibland fått spela smått 
fugerade låtar till dans. Någon gång i gymnasiet visade LJ upp 
en pianosonat för blivande studentkamraten Maurice Karkoff, 
som redan hunnit en bra bit i reglerad studiegång.

Så där kan man ju inte göra!

blev reaktionen. Karkoff vill minnas att det han fick se den 
gången var ett slags Beethovenpastisch. Den sortens försök har 
jag inte kunnat ta del av i noter.

1948 började LJ läsa musikhistoria. Han fullföljde aldrig de 
studierna, men i hans Uppsalapärm finns det excerpter i långa 
banor ur kurslitteraturen, från de gamla grekerna till mitten av 
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1800-talet. Jag gissar att han gjorde samma upptäckt som jag de 
där åren: att det var ont om klingande musik i undervisning-
en, som lätt fick karaktär av torrsim. Vi försökte kompensera 
dessa brister genom att sitta och sjunga på tåget, bakom stängd 
kupédörr, vi som reste fram och tillbaka till Uppsala: Herbert 
Blomstedt bland andra. Det blev mest madrigaler ur Historical 
Anthology of Music. Det satte avgjort sina spår hos den blivande 
tonsättaren Werle.

Visste han då att det skulle bli hans framtid? Trodde han på 
det? Vad jag vet sökte han aldrig in på Musikhögskolan, möjli-
gen i misströstan om att platsa där – eller ens bli antagen som 
elev. Det var ojämnt med självförtroendet hos den unge mannen. 
Dessutom låg det i luften att man borde studera just komposition 
utanför »Ackis«. LJ hörde sig för hos Karl-Birger Blomdahl, som 
hänvisade honom till Sven-Erik Bäck för studier i kontrapunkt 
i början av 50-talet.

Vi kom till tvåstämmig sats

brukade LJ senare säga i många intervjuer. Det syns att de 
använde Knud Jeppesens lärobok i Palestrina-stil, den som Bäck 
fått gå igenom under sina studier för Hilding Rosenberg. Fast 
jag har svårt att tro att det stannade vid tvåstämmiga lektioner; 
Bäck var ju en så enormt expansiv person. Jag föreställer mig 
lätt allehanda improviserande utflykter i musikens myllrande 
världar. Lennart Hedwall studerade hos Bäck en termin då:

Han drillade inte sina elever. Han var en märklig kombi-
nation av teoretiker och fantasimänniska. Han gick gärna 
utöver ramen. Han plussade på och delade med sig av 
sina egna erfarenheter och upptäckter. Han var spontan. 

världen är så stor, så stor lasse, lasse liten 
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Jag lärde oerhört mycket, tror jag. Jag minns att jag pra-
tade med honom om den smärtsamma – men nödvändiga 
– frigörelsen.

LJ vittnade för sin del att han lärt självdisciplin hos Bäck. Intyget 
sparade han:

Lars Werle studerade under åren 1951–53, med några 
korta avbrott, melodilära, kontrapunkt och komposition 
för undertecknad. Han visade därvid stor musikalitet, 
samt starkt behov och påfallande begåvning att uttrycka 
sig i musik. Han hade en allvarlig inställning till studier 
och redan då en utvecklad reflektionsförmåga. Hans 
senare utveckling har, såvitt jag kunnat bedöma den på 
avstånd, bekräftat att han också har förmåga att utveckla 
dessa värdefulla egenskaper.

Nu var det 1952. I Stockholm finner några varandra: Curt, Bir-
gitta, Lennart, Karin. De läser litteratur, teater och konst på 
högskolan. De söker en uppgift, ett uppdrag. De vill sprida kul-
tur. De blir flera. De läser dikt och sjunger körvisor på sjukhus. 
De leker teater hemma hos varandra. De känner att det behövs 
ett Projekt, något som leder någonstans. De finner Medusan och 
Djävulen, ett »lyriskt mysteriespel i tre elegier« av Elsa Grave. 
Den ambitiösa gruppen växer med amatörer och halvproffs, hul-
ler om buller. LJ är en av dem som ansluter till Studio Daphne. 
Så kallar de sig efter nymfen, som förvandlades till ett lagerträd. 
Förvandling är något viktigt. Med LJ har Studio Daphne fått en 
medlem med tonsättardrömmar. Han behöver ett halvt dussin 
musikanter och ett helt dussin vana körsångare till den musik 
han vill skriva till elegierna. Till slut är inemot 50 personer sys-



Elsa Grave – spännande medarbetare.
Foto: Studio Järlås/ SVT Bild.
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selsatta med att bygga upp en offentlig föreställning av Medusan 
och Djävulen. De har formerat en fri grupp, modell 1954.

Att försöka förena några människor med olika huvudin-
tressen har varit motivet för arbetet … Det har således 
för oss varit ett experiment med arbetsformer snarare än 
en strävan att åstadkomma en helgjuten engångsföreställ-
ning.

Så hette det i programbladet till den 14 april 1954. Elsa Grave var 
där, i Kungsholmens läroverk. En mycket erkännsam recensent 
påpekade särskilt att hon inte brustit i skratt under föreställ-
ningen av sitt opus. Sådant hände.

Medusan och Djävulen var inget operaförsök utan ett talat och 
dansat mysteriespel med ett dussin musikinlägg. Några av dem 
var tolvtonigt svängiga, somligt klingade snarast expressionis-
tiskt. Kören skanderade i några scener men fick också lyriska 
partier att sjunga, unisont och i stämmor. För oss som var med 
1954 var det hela ett underbart äventyr. För LJ tror jag att det 
markerade själva upptakten till hans livslånga projekt: att göra 
musikteater från scratch, kollektivt. Han återvände till Medusan 
och Djävulen 20 år senare, då i form av en kortopera för eleverna 
vid Statens Musikdramatiska Skola.

Studio Daphne dog alls inte efter Medusan och Djävulen. LJ 
skrev till mig i februari 1955:

Daphneiterna har börjat vakna till liv nu. Sist var vi hos 
Karin och Lennart i deras nya våning på Skånegatan; 
bra läge. Fyra stora rum, stort kök, tjusigt inrett, 
kakelugnar med flammande brasor, pilkastning (sic!), 
Italienberättelse av hemkomna Martha, medhavda smör-
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gåsar, pilsner och ett trevligt föredrag om boktryckeri av 
Rune (vad allt sysslar inte den mannen med). Nästa träff 
blir på lördag, samma plats, med föredrag om syndikalis-
men av Curt. Enligt vad det ryktas tänker de släppa oss 
lösa på en vägg med målarpenslar och färger till musik av 
Mozart (för ro’s skull alltså), därefter diskussion om det 
eventuella lyriskt-musikaliska, påtänkta radioprogram-
met. Det börjar faktiskt växa fram något med verser och 
ljudeffekter, fast det kanske verkar omöjligt.

Vi hyrde en rivningskåk uppe på Söders höjder, »Knuset«. Där 
självplingade det inhyrda pianot så vackert, när man tände upp 
i kakelugnen vintertid, och där lärde vi varandra om allehanda, 
till exempel om konsten att göra klichéer, lekar med klanger i 
porslin, något om Stravinsky och om vindtunnelns betydelse 
för flygforskningen.

Det blev ett par radioprogram, det ena hette Där havet är så 
djupt. Det byggdes kring tio dikter av Elsa Grave. Vi gjorde 
också Medusan i en version för sjukhusradion. Elsa var över 
huvud taget en livgivande bekantskap:

Jag minns förra året när Lars Johan Werle och Curt O. 
Strömblad kom vandrande uppför Paradisbacken med 
kräftor och brännvin. »Nu har vi helt fördärvat ditt goda 
rykte som helgon och eremit«, ropade dom. »Vi har 
frågat oss fram i minst sju stugor, och överallt fick vi din 
gloria att falna«. Det firade vi rejält i några dygn. Barnen 
deltog med liv och lust s.a.s. Förråden sinade så vi beslöt 
att göra ett snabbt besök i Jönköping. Lars Johan och 
jag vandrade iväg till Jönköpingsbussen. Sju kilometers 
vandring genom småländsk tassemark, som dessemellan 

världen är så stor, så stor lasse, lasse liten 
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har något av tropik över sig. Bussen var försenad så vi 
slog oss ned i det vita skjul, som var avsett för busspas-
sagerares väntan. De väntande hade inte förspillt tiden 
overksamma. Väggarna dignade av lokala variationer på 
drömmen om kärlekens fröjder. När vi fnissat oss ige-
nom hela härligheten sa Lars Johan: »Nu ska jag skriva 
en stråkkvartett.« Han hade notpapper i den ganska 
platta portföljen, och han satte omedelbart igång att 
skriva musik. Vad jag avundades hans lätta handlag med 
notskriften. Och pauser och fraseringstecken, kors och 
återställningstecken och en massa werleska intensitets-
beteckningar … »Lars Johan, nu kommer bussen!« Och 
Lars J. slängde ner den rykande färska musiken i portföl-
jen och hoppade upp på bussen! Jag vinkade av: »Vi ses i 
Paradiset i afton.«

Hur var det med det paradisiska i ynglingen LJ:s liv? Skolan var 
väl sällan någon muntration, militärtjänsten förmodligen främ-
mande – så när som på chifferlekarna. Musikhistoriestudierna 
var då mer stimulerande. Att bo i föräldrahemmet till nästan 30 
års ålder var kanske bekvämt, men inte liknade det drömmen om 
ett eget liv. Det förekom vissa utbrytningsförsök, men LJ kom 
inte loss förrän han pingsthelgen 1958 ingick äktenskap med 
Ingrid Jeansson, en musisk person med litterära intressen. Hon 
var lärare men frilansade bland annat på radion, som uppläsare 
i Dagens Dikt. Jag kan tänka mig att hon fick betydelse för LJ:s 
stora intresse för just deklamerande musik.

Han fick försörja sig på allehanda. Bevarade tjänstgörings-
betyg vittnar om anställning i Turist-föreningen, Ansvar, och 
Flygtekniska Försöksanstalten. Thulebolagen kände väl till 
honom – även som intern körledare – och han hoppade in som 



LJ demonstrerar för Gunnar Björling hur han 
har »sprängt« dennes dikt »Lyser, ler«.
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lärare, även i OBS-klass. Inget av allt detta var vad han egentli-
gen ville syssla med. Han skriver till föräldrarna:

Hägersten 16 december 1957 … Far brukar säga: alla 
andra människor får lov att jobba med det de kanske inte 
tycker så mycket om: alltså kan jag det också …. Jag har 
försökt att hålla skenet uppe och inte tala om för folk 
med vilken ledsnad jag varje morgon släpat mig till detta 
för mig fullkomligt döda arbete, räkning av försäkrings-
premier, och vilken leda jag till slut känt för hela den 
plats där jag tillbringar det mesta av min tid i vaket till-
stånd. Kanske »alla andra människor« kan uthärda detta, 
i varje fall kan jag det inte, och kommer aldrig att kunna. 
Denna sanning har Ni ju haft tillfälle att inse tidigare, så 
chocken bör ej bli för stor denna gång. Det faktum att jag 
nu har familj ändrar ingenting utan kommer mig istället 
att se ännu klarare på min situation. Jag har således sagt 
upp mig till den 1 februari.

Sedan redogör LJ för sina utsikter som tonsättare – inte så usla 
– och han kan meddela att han står överst på listan till ett even-
tuellt vikariatjobb på radion.

Tro ej att jag inte känner mitt ansvar. Detta att kom-
ponera är min uppgift och plikt i livet, ingenting annat 
intresserar mig, utom mina närmaste. Jag tvekar inte att 
använda till synes pretentiösa ord: att komponera eller att 
skapa. Det är inte utslag av någon blåögd optimism eller 
självförhävelse; jag vet vad det innebär och vad jag kan, 
också vad jag ännu ej kan.

Om denna irrationella drift har Arnold Ljungdal skri-
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vit: »För alla dem som vet vad det vill säga att söka efter 
den vises sten eller det exakta värdet av talet PI kommer 
mina bevekelsegrunder att te sig begripliga. För andra är 
de svåra att förklara.« Men dessa ord är dock ej mina, ty 
jag vet att skapandet är ett h-a-n-t-v-e-r-k lika mycket 
som något annat. Citatet är också hämtat ur »Mannen 
som svek«, och detta är vad jag minst av allt anser mig 
göra.

Ingrid och jag vill att Ni skulle ha situationen klar 
för Er, nu när vi skall fira en, som vi hoppas, trevlig jul 
tillsammans. Men vi vill absolut inte att det ska bli några 
diskussioner om detta – vi har redan pratat och övervägt 
länge, och vårt beslut står fast. Välkomna i jul. Lasse.

Körsjungande var en tröst. Bland dem som läste musikhistoria 
var Olle Ericson, lillebror till Eric. Olle lockade med LJ i en 
av Erics körer, Mindre Kören, som var ett slags profilkör inom 
Stockholms Körförbund: den skulle vara en vägvisare för dessa 
kammarkörer, som börjat växa fram efter kriget. I Mindre Kören 
sjöng vi förstås madrigaler men även annan slank, polyfon musik: 
Hindemith, Distler och diverse « Sing und Spiel-Musik« från 30-
talet. Lillebror Söderlund sjöng vi, Lars Edlund, Daniel Helldén, 
Knud Jeppesen och mycket annat. Ibland behövde sångarna hjälpa 
till med utskrifter, eftersom det var ont om noter. En altstämma 
till »Im Herbst« av Brahms finns bevarad med LJ:s piktur.

Jag misstänker att många av hans kompositionsförsök från det 
tidiga 50-talet har kommit bort på vägen. Medusan och Djävulen 
är ett undantag. Musiken till Studentteaterns Aias har inte dykt 
upp än. Körledare och försångare var Folke Abenius, den bli-
vande regissören. Han tycker sig minnas mest enstämmig sång, 
nära talet. Flera recensenter uppskattade den:
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Suggestiv och en aning »rosenbergsk«

skrev Per Helin.
Som källäget nu ser ut kommer vi direkt till en stor inspira-

tionskälla för LJ: Gunnar Björling.

Hur skall jag inte glädjas? 
Sommar och västan 
på sjungande jord. 
Senhöstkvällens måne på fjärd och holmar, 
Storm har upphört, 
dagen är till ände. 
Det glindrar i dis från alla lyktor 
det är som på vägen till en kyrkogård.

En rätt traditionell dikt av den gamle modernisten från Fin-
land, anklagad för obegriplighet redan innan vi fick våra 40-
talistdebatter i Sverige. LJ var en sann Björlingfan, möjligen 
inspirerad av Reidar Ekner, som han delade lägenhet med en tid. 
Det blev minst(?) fem Björlingkörer. På himmelens vida vatten är 
kanske den äldsta. Hur skall jag inte glädjas? trycktes rentav på 
Sveriges Körförbunds förlag 1958, sedan den vunnit andra pris 
i förbundets pristävlan, 300 kronor. Den har sjungits mycket 
genom åren, eftersom den ligger inom räckhåll för amatörkö-
rer med någorlunda notvana sångare. Tre av Björlingkörerna 
använder hans sena dikter med deras karakteristiska, uppbrutna 
syntax. Det var en höstens dag är femstämmig och brukar en 
svävande tonalitet med öppet slut. LJ har tagit fasta på diktens 
ljusord, »morgonlanden«, »solarna«, och gett dem skimmer-
ackord. Aldrig såg jag erbjuder fritonal, tolvtonig musik i upp-
bruten, »punktuell« faktur med kort andning. Lyser, ler kunde 



vara sist komponerad av de fem. Den är i varje fall den mest 
komplicerade: spindelvävstunn och tolvtonig, med stora inter-
vallsprång. En av många förebilder skulle kunna vara Canto 81 
av Ingvar Lidholm

Efter tiden i Mindre Kören sjöng LJ bland annat i Belcanto-
kören, ledd av Karl-Eric Andersson, som tog sig an hans kom-
positioner. Säkert mycket lärorikt att få pröva sin egen musik 
inifrån.

Det växlades några brev mellan Björling och Werle:

–  Omusikalisk föreställer jag mig blott genom uppställ-
ningen hur saken är lagd (förlåt mig uttrycket).

–  För dagen skickar jag över Lyser,ler, och jag är glad 
att Ni just kan föreställa Er »genom uppställningen av 
texten hur saken är lagd«. Detta är enligt min mening en 
väsentlig synpunkt på vokal musik.

LJ skulle komma att »deklamera« i toner hela sitt liv. Jag åter-
kommer till det.

Den 16 maj 1956 anslöt han sig till STIM. Det blev det första 
papperet i hans digra kontraktspärm.

världen är så stor, så stor lasse, lasse liten 

LJ som jazzpianist kan höras i Fats 
Wallers Ain’t Misbehavin i en 
inspelning från 1949, på den CD 
som medföljer boken.

Det var en höstens dag finns inspe-
lad på cd med Rilke-ensem-
blen under Gunnar Eriksson. 
Prophone PCD 005.

Hur skall jag inte glädjas finns med 
på en CD med Ljungskiles 
Folkhögskolas kör, ävenle-
des under Gunnar Eriksson. 
Proprius PRCD 9121.

inspelningar
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Man lär sig vad tonerna heter  
och sätter dem i rätt ordning

 N är LJ blivit en mer offentlig person fick han förstås  
 frågan: »Hur gör man när man komponerar egent- 
 ligen?« Ibland svarade han enligt ovan och kunde då 

hänvisa till sin systerdotter, som i helt unga år råkat formulera 
detta smått geniala svar.

Vad skulle Platon ha sagt om det? Bach? För att inte tala 
om Arnold Schönberg, som ju »uppfann« tekniken med de 
tolv tonerna, de som ska »räknas av« innan någon får upprepas. 
Själva räknandet kan göras på många olika sätt: framifrån, bak-
ifrån, spegelvänt, permuterat och så vidare. Schönberg tänkte 
sig att hans metod, rätt brukad, skulle garantera kompositionens 
Sammanhang och Ordning. Han och hans lärjungar var nästan 
ensamma om den i 25 år, men efter andra världskriget togs denna 
tolvtonsteknik upp mest överallt.

Till Sverige nådde den kring 1950. Här grep den omkring sig 
under hela 50-talet men blev sedan efter hand mindre aktuell. LJ 
prövade den – mer eller mindre strikt – i Medusan och Djävulen, 
i två av Björlingkörerna och i ett stort arbete, Den Heliga Vägen, 
som han slet med mot slutet av 50-talet. Jag minns hur upp-
fylld han var av denna text, en prosadikt av Angelos Sikelianos, 
översatt av Hjalmar Gullberg. Det skulle bli en stor sångscen 
för Arne Tyrén, basen, före detta medsångaren i Mindre Kören. 
Detta är den första orkestermusik av LJ som jag känner till. Jag 
antar att det har funnits diverse förövningar. Bland hans efter-
lämnade handlingar ligger ett sönderläst exemplar av Stravin-
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skys Våroffer och ett par gamla läroböcker i instrumentation av 
Curt Sachs och Charles Marie Widor. LJ tog mod till sig och 
visade upp sitt arbete på Den Heliga Vägen för Ingvar Lidholm, 
som tydligen inte var särskilt uppmuntrande – tillräckligt kritisk 
för att den osäkre LJ skulle tappa modet. Av Den Heliga Vägen 
finns nu 18 renskrivna partitursidor, 48 sidor partiturskisser 
och några serietabeller. Ett stort, havererat projekt. LJ glömde 
aldrig det nederlaget.

Lidholm rådde honom att öva på stråkkvartettsatser i stället. 
Så gjorde LJ – i tolvton. Med dem började hans karriär i offent-
ligheten. Den tog fart i Holland. Där verkade Walter Maas, en 
utomordentligt energisk människa, som hade lämnat Tredje 
Riket 1933 och startat på ny kula. Under den tyska ockupationen 
gick han under jorden och lyckades, med vänners hjälp, överleva. 
Som tack grundade han efter kriget Gaudeamus, en stiftelse för 
ny holländsk musik, ett projekt som växte till ett välrenommerat 
internationellt festspel för unga tonsättare.

1960 anordnades det för tolfte gången. Ett åttiotal verk sändes 
in. En jury valde ut 19 stycken till framförande, därav tre från 
Sverige: musik av Lennart Hedwall, Maurice Karkoff och Lars 
Johan Werle. LJ hade skickat in just sina stråkkvartettövningar, 
som han döpt till Pentagram, Opus 1. Gaudeamus inbjöd de 
utvalda tonsättarna. Lennart Hedwall minns att LJ låg mycket 
lågt:

Det här ju något för riktiga tonsättare. De borde ha tagit 
någon annan.

Det var inte ett sätt att gå med håven. Han kände sig som sparv 
i tranedansen. Veckan i Holland innehöll 5 konserter. Efter 
var och en röstades det fram en »bästa« komposition. Hedwall 
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minns det som att publiken tog del i detta men är osäker på hur 
mycket juryn tog till sig folkviljan. Hur som helst »vann« Penta-
gram den första konserten och valdes vid veckans slut dessutom 
till »totalsegrare«.

Ingen dålig debut i offentligheten! Här hemma gnuggade 
musikfolket ögonen. Vem var denne Werle? Tydligen en icke 
helt ung man: 35 år var själva åldersgränsen för de tävlande. 
Vad hade Werle komponerat tidigare? Karl-Eric Andersson och 
Belcanto-kören hade någon hum om detta. Kanske hade några 
andra körer hunnit ta sig an Björling-kören Hur skall jag inte 
glädjas, som ju redan fanns tryckt. Några i Studentteatern erin-
rade sig kanske werleska toner till Sofokles Aias. Studio Daphne 
jublade förstås och i Saxon & Lindströms hus vid Sveaplan, där 
Musikavdelningen höll till några år innan Radiohuset stod fär-
digt, lyfte vi upp LJ på en låda och dansade kring honom. Där 
stod han med sitt lilla sneda leende: vilket spektakel!

Den 17 november 1960 sändes Pentagram för första gången i 
radio (detta efter en mindre katastrof i programmet Nattövning, 
i vilket man råkade sända ut någon annans kvartett under Werles 
namn). Per Anders Hellqvist recenserade:

Detta är utan tvekan ett av de finaste tillskotten till den 
svenska stråkkvartett-repertoaren från senare år. Redan 
den till ytterlighet förenklade, koncentrerade formen och 
instrumenteringen antyder att Anton Webern och hans 
lågmält aforistiska kammarmusik varit en väsentlig inspi-
rationskälla för Werle.

Norrköpingskvartetten tog snabbt upp Pentagram. Freskkvartet-
ten turnerade senare Sverige runt med den. De»permuterade« 
snabbt P-e-n-t-a-g-r-a-m till M-a-t-p-e-n-g-a-r. Åtskilliga 
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ensembler har under åren tagit till sig de här intensiva åtta 
minuterna. Bland dem den frejdade Borodinkvartetten. Stycket 
trycktes 1964.

Det ser ut att vara ett långt steg från Den Heliga Vägen till 
kvartetten: från saftig oljemålning till tunnaste pennteckning. 
Det blev ännu ett stort steg till nästa komposition: Sinfonia da 
Camera. Den fick en annan sorts recension vid uruppförandet:

Werle påstår sig vilja förmedla uttryck för sina inre upp-
levelser i sin s.k. musik, han lär även ha haft en del litte-
rära inspirationskällor för vissa avsnitt i symfonin. Dessa 
är dock helt fördolda för åhöraren. Det har säkert kostat 
både musiker och dirigent mycken möda att öva in detta 
mixtum compositum, och man måste fråga sig om det var 
värt så mycket arbete. Som vanligt i nutida musik är det 
fråga om korta motiv, ofta om en eller ett par toner som 
tutas ut, ett pling här, en korksmäll där till omväxling 
med hårda trumvirvlar och glissandon. De båda mannar-
na vid slagverket bör vid detta laget ha kvalificerat sig för 
vilken trolltrummekör i mörkaste Afrika som helst. Enligt 
programbladet åsyftades en diffus klangbild i andra sat-
sen, men detta tycktes gälla hela kompositionen.

Publikens applåder gällde nog mer musikerna än ton-
sättaren, men han uppkallades ändå på podiet, och det 
kunde ju vara roligt att se hur den ser ut som kan skriva 
ihop något sådant och därtill lyckas med att få det fram-
fört.

J.L. kallade sig mannen som så slog ifrån sig den nya symfonin. 
Han hade tagit del av Norrköpingsorkesterns söndagskonsert 
den 6 mars 1961. Herbert Blomstedt dirigerade, och det var 
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också han som – högst informellt – »beställt« musiken. Han 
gick in för att stötta svenska tonsättare, och LJ kände han ju från 
musikhistoriestudierna drygt 10 år tidigare.

Att en del av musikerna hade problem med musiken och kla-
gade därefter tror jag fuller väl. Vilka i publiken som applåde-
rade, och i så fall varför, undandrar sig mitt bedömande, trots 
att jag satt mitt i den där söndagskvällen. Nå, men de »litterära 
inspirationskällorna«, som man, enligt J.L. undanhållit publi-
ken – men som någon musiker måste ha skvallrat om – vilka var 
de? Orden var av John Steinbeck:

Hi sister! What’ll be, boys? Oh, a cup of Java. What 
kinda pie ya got? Pineapple cream an’banan cream 
an’chocolate cream an’apple. Give me apple. No, wait – 
what’s that big thick one? Pineapple cream she said. Well, 
chop, out a hunk of that! (The cars whizzed viciously by 
on 66)

Någon inspirationskälla i vanlig mening var inte detta. Men mitt 
i andra satsen ska blåsarna »deklamera« den här konversationen 
med toner, endast toner, genom sina rör. När den reviderade 
versionen av symfonin trycktes 1965, valde LJ några meningar 
och utrop från Shakespeare i stället, ur En Midsommarnattsdröm. 
De passade bättre ihop med andra satsens titel: Notturno. Vad 
som än deklameras blir resultatet ju ett blåsarkackel. Det växer 
fram ur en jätteduns från flygeln, en tonklunga – cluster – i 
basregionen. Notturnon påminner ibland avlägset om bartókisk 
»nattmusik« och ligetiska tonbrus. Den är ett steg bort från 
Pentagrams spröda kontrapunkt, som däremot dröjer sig kvar i 
kammarsymfonins första sats.

man lär sig vad tonerna heter och sätter dem i rätt ordning
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Mosaikarbete skulle man kunna säga. Om man vill kan 
man också finna anknytning till den klassiska sonatfor-
men – det blev så – med temagrupp ett, temagrupp två, 
genomföring. Seriell organisation, melodiskt och, delvis, 
rytmiskt genomfört.

Detta skulle kunna vara LJ:s egna formuleringar i program-
häftet. Formuleringar modell 1961. Den sista meningen ovan 
innebär att han komponerat med tolvtonsserier och ibland även 
»räknat fram« rytmen enligt någon matematisk princip.

III: En rytmisk final med långt slagverkssolo, dock egent-
ligen rätt pulslöst. Ackompanjerande blåsare och så små-
ningom stråkar. Efter den s.k. höjdpunkten återkommer 
några svallvågor från första satsen.

Där fick vi några werleska understatements till. Finalen kan 
upplevas som jäsande, svällande blåsarackord, punkterade av pia-
nistens och slagverkarnas tätnande slagserier. »Den s.k. höjd-
punkten« fick somliga att hålla för öronen 1961. De hade inga 
föraningar om 2007 års dagliga tinnitus-övningar.

Sinfonia da Camera spelades snart på nordiska musikfesten i 
Köpenhamn, och Herbert Blomstedt tog upp den med Radio-
orkestern också, 1962. Alf Thoor skrev:

I denna symfoni finns en värld av suggestioner och hem-
lighetsfulla antydningar; en frändskap med Alban Berg. 
Vad där sägs är inte hämtat nära medvetandets yta, det är 
komplicerat och undflyende, det är som ekon och skugg-
spel; eller som fåglarna över havsstrandens vågkammar. 
Över musikens hjärtslag rör sig rytmer, melodier, klang-
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kroppar i bågar och vinklar, som är på en gång fria och 
infogade i ett långt böljande förlopp av händelser, stilla 
händelser, våldsamma och återhållna, plötsliga, avbrutna 
bortklingande …

»Hur är det att vara ung tonsättare idag?« frågade Svenska Dag-
bladet den 6 februari 1963. LJ var en av de tillfrågade. Han 
skrev:

Jo, tack, det känns rätt bra. Åtminstone ibland när man 
lyckas hitta en »ton« som är riktig. Dessemellan är det 
då och då för jäkligt, rent ut sagt. Inte bara för de konst-
närliga våndornas skull utan också på grund av den nöd-
vändiga splittringen i ett tonsättar-jag och ett förvärvs-
livs-jag. Krav på levnadsstandard! När man därtill har ett 
»civilt« yrke som är intressant och tidskrävande blir det 
oftast tonsättar-jaget som får sitta emellan. Om det får 
sitta någonstans alls. Det borde finnas små ljudisolerade 
stugor för bullerkänsliga tonsättare! Förresten borde det 
inte heta tonsättare utan ljudmakare.

Och därmed är jag inne på den konstnärliga sidan 
av saken. Att vara radikal innebär väl egentligen att gå 
till roten med något, att göra en sak helt och fullt. Inga 
genvägar, inga patentlösningar, inga färdiga, helårsgaran-
terade sättstycken köpta av AB Tidigare Tonsättare till 
priset av motsvarande kvantitet egen personlighet. Som 
det gäller att finna, inte genom navelskåderi och metafy-
siskt grubbel, utan genom att använda öronen och pap-
perskorgen väl.

Det finns en skog sydost om staden, ej långt från dess 
hank och stör – Virgin Land – och därinne en klar sjö 
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med spridda sommarljud av trädsus, fiskplask och fågel-
knirp, och långt fjärran hörs stadens tunga brus. Om 
jag skulle kopiera och komprimera dessa ljud till att bli 
spelade av en stor symfoniorkester med användande av 
cluster-teknik, irrationella tonhöjder slumprytmer, grup-
peringar i rummet etc. – skulle jag kallas högst radikal = 
nymodig, konstig. När det bara vore fråga om musikalisk 
realism, händelsevis.

Bredvid denna utgjutelse ser man bilden av en rent uppskakan-
de ung tonsättare. LJ såg oförskämt ungdomlig ut långt upp i 
åren, men tidningen hade hittat rena konfirmationsbilden. Han 
skickade snart runt ett mer representativt foto till pressen. En 
ljudisolerad tonsättarstuga hade han prövat. Den låg vid Ulvsjön 
i Älta. Det intressanta och tidskrävande »civila« yrket hade han 
sedan hösten 1958 som producent på Sveriges Radio.

I början fick jag göra nästan allting för jag var ju den 
senast anställde. Jag jobbade mycket och lärde mig 
mycket på det. Unga Musiker till exempel – en hel serie. 
Andres Segovia jobbade jag med. Glenn Gould. Och så 
var det Borodinkvartetten. Det här låter som skryt och 
det är det. De kom till Stockholm för att spela in och 
göra konsert och de hade sina politruker med sig. De 
spelade fullständigt lysande, dessa fyra herrar. Sedan 
skulle de hem till Moskva och då fick de med sig en 
packe svensk musik. När de kom nästa gång hade de 
valt en Stenhammarkvartett, tror jag, »och så det här: 
Pentagram«, det ville de spela. Javisst, det var ju klart!  
Så de repeterade på Konserthuset. Jag kom dit och hade 
ju en del synpunkter. Det gick ju att resonera med dem, 
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men de såg lite förvånade ut. Så kom Gereon Brodin dit 
också, en av cheferna på Musikavdelningen. »Det är väl 
roligt att ha komponisten här också«, sa han. De hade 
ingen aning om att det var jag.

I sina memoarer berättar primarien, Dubinskij, att kvartettens 
uppdragsgivare hört sig för om herr Werles politiska stånd-
punkter. När Dubinskij svarade att några sådana hade han inte 
ännu, 17-åringen, (en liten nätt halvering) kom svaret: »Vi kan 
vänta.«

Så det blev ingen skivinspelning, men de spelade den i 
Leningrad också, denna »entartete« musik. Sedan splitt-
rades ju Borodinkvartetten. Dubinskij mer eller mindre 
flydde till USA och bildade Borodintrion där. Han ville 
att jag skulle skriva en trio, men det blev aldrig av.

Så mindes LJ sina tidiga radioår. När man bläddrar i hans sti-
pendieansökningar och brev ser man att det verkligen var svårt 
att förena komponerandet och radiojobben:

Nockeby 30 april 1963. Broder Olle! Hur står det till på 
gamla Kammar? Jäktigt som vanligt förmodar jag. »Gran, 
Skag, Holmögadd, Bjuröklubb« – nej, det går inte att ha 
radion på och skrifva brev samtidigt. Ett ögonblick …  
Jag har förresten alltid undrat vad Sötjöjan är för ett fyr-
ställe, heter det så?

Jo, här sitter jag och jobbar som fan. Från 8 på mor-
ron till 1 på natten. Och inspiration har jag också. Det är 
inte utan att jag tror att det blir en förbålt bra opera. Men 
det är ju en föga originell synpunkt när den kommer från 
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en tonsättare förstås, när han talar om sitt aktuella verk. 
I vilket fall blir det mitt bästa hittills, fast produktionen 
har ju inte varit så överväldigande. Men, det finns ett men, 
och det är därför jag skriver dig, bäste kompis och arme 
chef. Skon klämmer alltså någonstans och det är det jag 
försöker komma fram med. I egenskap av god psykolog, 
och framför allt med bister erfarenhet har du nog redan 
gissat …

Alltnog: jag hinner inte! Här har jag fått en chans att 
göra en opera, som t.o.m. ska framföras på villkor att par-
tituret är färdigt i vår … och så klarar jag bara av två tred-
jedelar! Därför att tiden inte räcker till, och enbart därför. 
Och därmed går mitt tillfälle åt pepparn. Jag vet att om 
jag inte klarar av denna opera har jag inte lust att kompo-
nera något mera, för övrigt något som måhända vore en 
välsignelse ur SR-synpunkt, men jag tror väl inte det i alla 
fall? En gång förut har jag misslyckats med ett jättearbete, 
som efter fyra flitiga år fann vägen till papperskorgen i ett 
ögonblick av klarsyn. Ett sådant misslyckande till orkar 
jag nog inte med, utan då får det vara, som sagt. Jag är ju 
f.ö. landets minst produktive tonsättare, något som jag 
brukar framhålla inte utan en viss dold(?) högfärdighet, 
eftersom mina två opus givit en viss utdelning. Nåja, så 
särskilt produktiv lär jag väl inte bli heller om jag ändå 
skulle fullfölja operan, för då vill jag vila från kompone-
ring minst ett par år …

Olle Ericson rådde LJ att skriva direkt till chefen, Nils Caste-
gren, som var mycket välvilligt inställd till honom, möjligen 
bland annat därför att de hade jazzbakgrunden gemensam. 
Castegren skrev:



Nils Castegren 1948.
SVT/Bild.



… jag är glad att verket får gå vidare utan störningar och 
avbrott. Jag hoppas också, att, när det hela blir aktuellt, 
vi skall få möjlighet att vara med och sända. Du antyder 
lite på slutet om »trassliga tonsättarsjälar«, och det är 
klart att det kan sägas att en effektiv organisation som vår 
borde sätta programarbetet i första rummet. Men det är 
väl ändå så, i varje fall känner jag det på det viset, att det 
är omöjligt att helt förstå vad vi sysslar med om vi inte 
mitt ibland oss har just den expertis som en aktiv tonsät-
tare betyder. …

Så var det då. Hur är det nu?

inspelningar

På den CD som medföljer denna 
bok finns en upptagning av 
Borodin-kvartetten spelande 
Pentagram.

På den medföljande CD:n 
finns också första satsen, 
Introduzione, ur Sinfonia da 
camera med Norrköpings symfo-
niorkester under Ulf Björlin.
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Skaffa en tonsättare så får vi se!

 Så sade han någon gång på hösten 1960, Set Svanholm,  
 som då var chef på Kungl Teatern. Han som borde finna  
 en tonsättare var Lars Runsten, ung regissör, librettist 

med mera vid samma opera. Han hade just skrivit en text med 
utgångspunkt i en novell av Émile Zola, Pour une nuit d’amour. 
Han hade bland annat regisserat Tranfjädrarna och Gästabudet, 
två kammaroperor av Sven-Erik Bäck, presenterade på Blanche-
teatern mitt emot NK på Hamngatan. Kammaroperor var ett 
av Svanholms initiativ. Han ryggade inte inför nya modeller 
och ny musik.

Den här gången kom Bäck inte i fråga. Runsten hade fullt klart 
för sig att Zola-texten låg fjärran från Bäcks idéer om musiktea-
ter. Lars Johan Werle hade just blivit ett namn. Runsten kände 
honom en smula från sin tid vid Studentteatern, där han hade 
hört LJ:s musik till Sofokles Aias. Bäck rekommenderade dess-
utom sin elev. De båda Larsarrna fann varandra i drömmen om 
en arenaopera. Runsten hade tänkt länge:

Vid slutet av 50-talet drömde jag om att dra konsekven-
sen av den intima kammaroperan och att musikdramatiskt 
försöka utnyttja arena-teaterns speciella form för »teater 
i rummet«. Så vitt jag visste hade något sådant försök inte 
gjorts förut, men däremot var »musik i rummet«  
ett begrepp, som i hög grad låg i tiden.
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Någon gång 1960 sände han över ett libretto till Svanholm med 
följande förklaring:

Arena-teatern är utan tvekan en av vår tids intressantaste 
scenformer. Den har gamla anor och dess största tillgång 
är det sätt på vilken den ställer människan/aktören, och 
därmed rollskapelsen, i centrum. På en rund scen utan 
baksida utspelas dramat, naket och i intim kontakt med 
den på alla sidor omgivande publiken. Detta ställer stora 
krav på aktören, på koncentrerat uttryck, och inte minst 
på plastik, men uppfylles detta kan resultatet bli en teatral 
upplevelse av väldig kraft och fantasi.

Runsten skissade på hur det skulle gå till. Sångarna skulle helt 
styra musikerna, som skulle finnas i en angränsande lokal. Deras 
toner skulle nå publiken via högtalare, och det kunde också 
bli aktuellt med elektro-akustiska inslag. Vissa sjungna partier 
skulle spelas in i förväg.

Detta är alltihop att betrakta som funderingar. 
Lösningarna är givetvis många.

Runsten tänkte alltså en hel del åt tonsättaren. Man förstår 
Svanholms reaktion:

Skaffa en tonsättare så får vi se!

Det borde alltså bli någon som var villig att ställa det »van-
liga« operatonsättandet på huvudet med något slags sångar-
styrd musik – med dirigenten i efterhand, på avstånd. Det 
skulle ställa speciella krav på både notering och strukturer, 



Lars Runsten vid tiden för Drömmen om Thérèse.
Foto: Enar Merkel Rydberg/Kungl. Operans arkiv. 
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och därtill kom då detta med förarbete på band och »musik i 
rummet«.

LJ ställde upp, men inte på allt. Den helt sångarstyrda model-
len via teveskärmar blev aldrig aktuell. Orkestern och dirigenten 
flyttades ut till sångarna och publiken – det vill säga utanför 
publiken, runt den. Det blev som två cirklar runt den lilla scenen. 
Närmast fanns publiken, på fyra rader. Orkestern satt längs väg-
garna. Det måste bli två dirigenter, eftersom sångarna i mitten 
måste kunna agera ut mot hela publiken. Det fick inte uppstå 
någon »baksida«.

Den drömda lokalen för detta var faktiskt på gång i själva 
operahuset. Ovanpå Operagrillen byggde man just en ny repe-
titionslokal, Rotundan. Den blev nu ett provisorium, eftersom 
publiken måste ta sig in och ut via Operakällaren. (Det innebar 
å andra sidan en möjlighet att ta en drink före föreställningen, 
vilket annars var otänkbart på svenska teatrar vid den här tiden.) 
Föreställningarna måste läggas på eftermiddagstid. Brandmyn-
digheterna betraktade det hela med misstro, så framtiden för 
arena-operan var rätt osäker.

Drömmen om Thérèse fick vänta till 1964. Det berodde också 
på LJ. Han måste få tjänstledighet från Sveriges Radio, han 
var mitt uppe i en råddig familjesituation med skilsmässa, och 
dessutom gjorde Krigsmakten anspråk på signalist Werle för 
repövning. På den långa vägen byttes operaledningen ut, och 
den nya var inte automatiskt intresserad: »Stycket finns inte i 
budgeten«. Då administrerades en liten presstorm: LJ – inte 
den anställde Runsten förstås – »råkar träffa« Folke Hähnel, 
som raskt skriver två notiser i DN: »Operan hotar ställa in 
utlovat opera-experiment« och »Mardrömmen om Thérèse« 
med slutklämmen:
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Urpremiären på Werles opera är för övrigt veterligen 
inte bara Operans åtagande. Den har väl också kungjorts 
i hela världen såsom en attraktion i Stockholms Festspel. 
Operastyrelsen synes inte ha något val.

Om det just var sådana påtryckningar, som gjorde susen, vill jag 
låta vara osagt. Hur som helst meddelade operaledningen att den 
hade överrumplats av de ljudtekniska kostnaderna. Operahuset 
var inte alls rustat för Runsten/Werles nyskapande äventyr. Men 
en oväntad lösning dök upp: Philips sponsrade en mängd olika 
apparatur, därtill förmådd av sin inneboende operaentusiast, 
Dick Ramstedt (som skulle få mycket att göra med LJ senare, 
i Göteborg). Dessutom fanns det en framstående ljudtekniker, 
Karl-Otto Valentin, anställd av Sveriges Radio, en oumbärlig 
problemlösare och idégivare när det gällde att få till bland annat 
dessa förinspelningar, som föreställningen kom att kräva. Lars 
Runsten minns dem som lekar med primitiv apparatur: långa 
bandslingor kördes kors och tvärs mellan bandspelare och dörr-
handtag i radions studio på Valhallavägen. (»Mimans« ljudspel 
i Blomdahls Aniara hade gjorts på liknande sätt.) I själva verket 
kom arenaoperan till i samarbete mellan operan, radion och 
Philips. I den bevarade korrespondensen dem emellan talas ofta 
om »experiment«, en flitigt brukad term när man talade pengar 
på den tiden – ömsom oroande, ömsom lockande, verkar det.

Vem är då denna Thérèse? En adlig flicka med en hårt skruvad 
uppväxt, satt i nunnekloster för att tuktas. De är två som dröm-
mer om henne, från vitt skilda utgångspunkter: Julien Michon, 
den tilltufsade enslingen, posttjänstemannen, och Colombel, 
hennes forna dibror. När den 19-åriga Thérèse kommer till-
baka från klostret tar hon snart upp deras gamla maktkamp 
från barndomen. Nu slutar den med dråp. Thérèse lovar Julien 
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en kärleksnatt om han åtar sig att dumpa Colombels lik i floden. 
Den förvirrade Julien ställer upp på detta, men det slutar med 
att han dränker sig själv efter fullbordat värv. Det blir en svart 
historia, som berättas i två akter med många scener. Kronologin 
är uppbruten och publiken fick lov att lägga pusslet själv, efter-
som handlingen inte avslöjades i programhäftet. Närheten till 
sångarna gjorde orden ovanligt lätta att uppfatta.

Drömmen om Thérèse smyger i gång. Ett orgelbrus infiltre-
rar rummet redan innan ljuset släcks. Så småningom sprängs 
den täta klangen i skärvor, som kastas runt väggarna. Plötsligt 
finns den pratkrya gatsoperskan där i mitten – en talroll. Dis-
kreta orgelslingor antyder att hon står vid en kyrka. Vi ser den 
med öronen. Hon skådar brud: fröken Thérése gifter sig. Den 
pratkrya kikar in i »kyrkan« och berättar vad hon ser för Främ-
lingen, den stumme gitarrspelaren, som finns med i nästan alla 
scener. Hon kallar honom konstnär för han ser ju konstig ut i sin 
harlekindräkt. En drömmare, menar hon, som sitter där plingar 
och tror att han vet bäst. Fast det är hon som vet hur det är med 
drömmar. Hon har hört visan:

Du drömmer, du längtar / allt kommer till den som vän-
tar. Men när du nått ditt mål / är du själv och drömmar-
nas föremål inte längre desamma.

Därmed har hon presenterat operans nyckelreplik. Mörker för 
scenbyte. Man anar melodislingor från en flöjt redan innan 
Julien är på plats i sitt rum, spelande. Hans tankar – talade och 
sjungna – flyter samtidigt runt i rummet via högtalarna. De 
handlar om den ljuva enformigheten i den stjärnklara natten 
och om lyckan i att vara ensam. Sommarhetta surrar i stråkar 
och slagverk. Problemet är detta med kvinnor: de driver med 



LJ komponerar rätt in i Lars Runstens libretto.
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honom, den klumpige. Fraser från en solofiol tolkar hans för-
virrade längtan. Några gånger lägger han ifrån sig flöjten och 
sjungpratar från scenen med sina kringsvävande tankar.

Ett annat orosmoment i Juliens värld är (det osynliga) huset 
på andra sidan torget, Hôtel Marsanne, med sina mörka, klos-
terliknande murar, målade med klanger som tycks skölja upp i 
vågor mot dessa föreställda murar. Plötsligt kommer ett vasst 
sken där bortifrån. Julien reser sig från sin stol:

Ett öppet fönster! En kvinna, en ung flicka. Bara axlar, 
håret upplöst, men ansiktet ser jag inte.

Ur skenet hör man hennes röst:

Hörde du? Det var visst musik.

Ett ilsnabbt tonkaos drar förbi och vi är inne i Hôtel Marsanne, 
som flyttat till vår lilla scen. Tiden har backat några minuter på 
kuppen. Francoise stressar omkring och städar. Hon är Thérè-
ses och Colombels forna amma – och Colombels mor. Just nu 
väntar hon fröken Thérèse hem från klostret efter nio långa 
år. Hon bubblar över i minnen, hysteriskt. Men det är inget 
barn som återvänder utan en ung kvinna, påtagligt distanserad. 
I duett sjunger de förbi varandra. Thérèse är som förhäxad av 
stjärnhimlen och använder samma ord som Julien nyss (=sam-
tidigt) där på andra sidan torget. Hans flöjtspel anas på avstånd. 
Thérèse slår upp sitt »fönster« och vi hör hennes ord nyss/sam-
tidigt en gång till.

I nästa scen står en blind fiolspelare på scenen. Han prövar de 
längtans fraser som hördes i förförra scenen. Han sköter ensam 
ackompanjemanget när två fabriksflickor kommer inrusande 
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och munhuggs om pojkar. De har märkt att fröken Thérèse har 
kommit hem:

I evigheter låg hon där i kyrkan på knä med händerna för 
ansiktet.

Julien passerar på väg hem från jobbet. Han blir omgående 
antastad av flickorna, som trallar »Söta gosse, kom till mig!«

Scen 4: Tiden går framåt igen. Julien störtar in på sitt rum. 
Flickorna har släppt honom sedan han brustit i gråt. Främlingen 
finns där också, den osynlige iakttagaren. (Man kan få för sig 
att det egentligen är han, den stumme, som berättar allt vi ser.) 
Julien prisar åter sin ensamhet, men han inser nu att han har 
förlorat den:

Varför skulle fönstret öppnas? Varför skulle ljuset släcka 
mitt mörker? Jag hatar henne! Ett hjärta slår i stenen. 
Murarna skälver av ungt, pulserande blod.

Till detta utbrott kaotisk musik. Han griper efter flöjten, som 
han nyss så när knäckt över sitt knä. Han störtar fram till sitt 
»fönster« och spelar demonstrativt rätt ut i mörkret. Från »andra 
sidan« hör vi:

Hör, Francoise, det är ingen fågel. Det är någon som spe-
lar. Så sällsamt!

Flöjtens slingor binder över till nästa scen, hemma hos Thérèse. 
Francoise klagar försiktigt på frökens konfektsnaskande och 
hennes sätt att avspisa de unga adelsmännen, när det nu har 
blivit liv igen i det dystra gamla huset. Det resulterar i ilsnabba 
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vredesutbrott, och när Colombel och barndomsminnen kommer 
på tal blir svaret en axelryckning.

Nådig fröken går till sängs. Hon sjunger sällan i andras när-
varo, men nu blir det en sällsam sång i form av lösryckta stavel-
ser och djurläten. Hon härmar flöjten / fågeln. Hon är själv en 
frusen fågel i sin längtan – efter vad? Efter en stund smyger de 
in från var sitt håll, Julien och Colombel, och det uppstår ett 
slags terzett mellan uppjagade människor, som bara skenbart 
är på plats: tiden har de kanske gemensam men inte rummet. 
Colombel ältar sin plågsamma barndom, då han var Thérèses 
slav: hon red honom i timtal och stack nålar i honom. Nu vill 
han rida henne. Julien hoppas på flöjtens makt:

Skymningsmjuk smyger musiken kring ditt fönster, sme-
ker den hårda muren, som omsluter dig.

Efter den långa, intensiva terzettens splittrade vokala överdåd 
återkommer den pratkrya gatsoperskan med Främlingen i en 
scen som verkar att vara en fortsättning på deras prolog. Hon 
tjuvtittar fortfarande på frökens märkvärdiga vigsel, och vi hin-
ner undra över vem brudgummen är: detta är väl en glimt av 
framtiden?

Så tillbaka till Juliens lya. Det är höst och vi förstår att det 
har gått nästan ett år sedan « fönstret på andra sidan« öppnades. 
Han är inte längre någon fascinerande fågel för Thérèse.

Varför bröt jag förtrollningen? Jag kunde varit okänd 
musik. Numera stänger hon fönstret varje kväll, häftigt. 
Vad är det som händer därinne?

Men så kommer plötsligt ljusskenet igen och vi hör ett enda ord: 
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»Kom!« Julien störtar ut under förnyat tonkaos. Ur högtalarna 
ekar hans gamla fantasier:

Den gräsbevuxna yttertrappan … fem steg till en rund 
port … porten öppnas.

Sedan kommer de tillsammans, rätt igenom publiken. Hon leder 
honom med ljus i hand till sitt rum. Hon lovar honom en kär-
leksnatt om han gör som hon säger. Han lovar. Hon går fram 
till sin säng och lyfter upp sängöverkastet. Där ligger ett lik. 
Det måste bort. Främlingen blåser ut hennes ljus. Slut Akt 1. 
(Ingen mellanakt.)

När andra akten börjar sitter han där igen. Han leker fram en 
melodi på gitarren, som Francoise tar upp. Hon sjunger en gam-
mal ballad om prinsessans och riddarens möte i rosengården. 
De sex stroferna interfolierar och kommenterar mötet mellan 
Thérèse och puckelryggen Colombel, en ny sorts möte i deras 
barndoms trädgård bakom den dystra muren. Det är som en rit 
när de tar upp sina gamla grymma lekar. Denna gång slutar det 
med samlag.

Vad månen har skådat ingen vet, och vinden kan ingen 
fånga

säger balladens refräng. Strax därpå tittar vi in i Thérèses kam-
mare. Älskaren Colombel är där. Det blir en våldsam urladdning. 
Han faller och slår tinningen mot sänggaveln. Musiken bygger 
på den brutala finalen ur Sinfonia da Camera. Därpå en förnyad 
blick in i framtiden med gatsoperskan och Främlingen invid 
»kyrkan«. Hon skvallrar: man har funnit Colombel i floden med 
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krossad tinning. Kyrkklockorna ringer igen. Thérèses vigsel är 
över.

Men vi hamnar i hennes kammare igen. Julien är där. Colom-
bel ligger död i hennes säng.

Han måste bort härifrån, förstår Ni? Ni får vänta här 
inne till midnatt när vår fest är slut.

Julien blir ensam med liket. En klocka mäter upp fyra skräck-
fyllda timmar. Han föreställer sig den unga kvinnan dansande 
med sina kavaljerer i undervåningen. Han kysser hennes linne, 
som hänger över stolen. Han begrundar sitt forna liv där på 
andra sidan torget, bakom fönstret. En annan värld, en där han 
spelade flöjt. Klockan 12 kommer Thérèse upp igen. Hon kostar 
på honom två ord: »Nu så!«

Juliens väg till floden med en säck över axeln får tre stationer. 
Först torget. Där sitter den blinde fiolspelaren i det förhäxande 
månskenet. Juliens tankar rusar runt i högtalarna. I gränden 
stöter han ihop med tre berusade officerare, som brölar fram en 
krokig marsch och försöker sig på minst lika krokig kanonsång. 
De är mycket kärvänliga, men de upptäcker aldrig vad Julien bär 
på. Sista stationen blir bron. Julien har befriat sig från säcken. 
Han och månen stirrar ner i det silverklara, sorlande vattnet. 
Nyss kändes det som om Colombel försökt ta honom med sig 
ner i floden. Det har blivit omöjligt att ta sig därifrån.

Hon väntar så som hon satt där framför mig. Jag minns 
inte hennes ansikte, men jag minns liklukten. Jag har min 
flöjt. För vad skall jag spela? För drömmen om Thérèse.

Klockor börjar ringa. Julien stiger upp på barriären. Främlingen 
reser sig. Han stirrar.



Arena-operans idé enligt LJ.
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Återstår epilogen där vi bevittnar gatsoperskans och den 
stumme Främlingens sista möte.

Jag fick aldrig tala färdigt om den andre. De hittade 
honom i floden också. Herr Colombel brukade alltid 
retas och göra narr av honom. Ja, så gick det som det 
gick … Men Ni hör inte på! Ni har Era egna tankar, Ni. 
Men se: nu kommer bruden!

Där satt den, slutrepliken. Mörkret och den täta, brusande orgel-
klangen tar över. Vi är tillbaka där vi började.

Drömmen om Thérèse är ingen aria-opera. Gränserna flyter 
mest hela tiden mellan tal, halvsång och stort utspel. Det största 
och mest omväxlande sångpartiet har Julien. Mycket av det är 
lyriskt och drömmande, men han är ju också besatt av sina inre 
(förinspelade) röster. I en laddad scen hör man hur de tar makten 
i ett högtalarcrescendo. Till slut kommer orden ur hans mun, 
som frampiskade. Puckelryggen Colombel, tenoren, har en ner-
vigare musik. Kattaktig tänkte sig LJ honom. Thérèses parti 
förefaller skräddarsytt för Margareta Hallin, men det skrevs 
faktiskt för Margot Rödin, som inte kunde ställa upp förrän 
senare. Vi i publiken 1964 trodde på Hallins Thérèse, den gåt-
fulla, frusna flickan. LJ brukade säga att han själv inte begrep 
henne fullt ut.

Erik Saedén sjöng Juliens parti, Kåge Jehrlander Colombels, 
och Gunilla af Malmborg Francoises. Michael Gielen och Sten 
Envik dirigerade. Närheten till publiken var förstås en speciell 
och spännande erfarenhet för sångarna liksom detta att spela 
ut runtom. »Klockan 6« var mot Karl XII:s torg, »klockan 12« 
in mot huskroppen. Orkestern runt väggarna bestod av 3 violi-
nister, 3 violaster, 3 cellister, 1 kontrabasist, 1 flöjtist, 1 oboist, 
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3 klarinettister, 1 fagottist, 1 trumpetare, 1 hornist, 3 pianister 
(avskruvade flygellock), 1 harpist och 3 slagverkare. Vissa musi-
ker bytte platser några gånger för att inte nöta ut publiken med 
samma klang bakifrån hela tiden. Den blinde fiolspelaren och 
Främlingen spelade från scenen. Sex spridda högtalare kunde 
få ljud att vandra och peka ut var saker och ting skedde utanför 
scenen, ute i mörkret. En fanns mitt under scenen för Juliens 
flöjtspel och hans inre monologer.

Musikerna stöder ofta sångarna vid svåra intervall och ryt-
miskt komplicerade ingångar. LJ komponerade från början in 
vissa »felmarginaler« i tanke att somligt skulle bli svårt att göra 
med precision. Han fann att han ofta underskattat artisternas 
förmåga. Och de fann att LJ skrev sångarvänligt.

»Det finaste sen Aniara«, skrev Alf Thoor:

Här handlar det om människor. De är så intensivt när-
varande. Lars Johan Werles musik känns fingertopps-
känslig, och sina resurser har han använt fantasifullt men 
avspänt: han låter en inre monolog dansa runt i de tret-
ton högtalarna, han låter natten höja sig mörk och tom 
kring den ensamme flöjtspelaren, han låter en elektronisk 
orgelklang tätna i rummet, och ingen katedraldekor har 
någonsin varit mer realistisk, han virar en bit historia 
kring en egenhändig folkvisa, han är så odogmatisk som 
bara den är, som har en egen stark, allt fördunklande upp-
levelse att gestalta … Detta är alltså en stor konstnärlig 
seger, och jag skulle utan vidare våga förutse en rätt avse-
värd publikframgång, om det inte vore för denna besyn-
nerliga dimma, som svävar kring operans Rotunda … 
Bästa brandmyndigheter, ryck in till räddning, men fort 
för här brinner det verkligen i knutarna.

skaffa en tonsättare så får vi se!



Det blev 35 föreställningar till och med säsongen 67/68. Man 
tog upp operan i två nya versioner, 1974 och 84. Den gjordes i 
teve och i en – förkortad – radioversion, som också kom på skiva. 
Det restes med Drömmen om Thérèse, och den sattes upp i lokala 
versioner på ett antal scener i Europa – mer eller mindre cirkel-
formade: det väsentligaste var ju att publiken fanns runtom och 
att ljudet kunde vandra och peka ut de osynliga spelplatserna.

Nyfikenheten var stor på arena-operan och LJ fick mängder av 
uppmärksamhet med erbjudanden från alla möjliga håll. Sällan 
har en tonsättare som dittills satt så litet på pränt mött ett sådant 
erkännande. Omätligt rik blev han väl inte, men Kungliga Tea-
tern betalade i alla fall 10 000 kronor och 8 procents tantiem för 
detta förstlingsverk.

inspelningar

Julien Michous monolog ur 
Drömmen om Thérèse finns, 
framförd av Erik Saedén, med på 
den medföljande CD:n.
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Här härskar kärleken

 M idsommarafton 1963, den dag han fyllde 37 år,  
 ingick LJ sitt andra äktenskap, med Birgitta Adolfs- 
 son, som var anställd på Sveriges Radio. Några år senare 

fick de tre pojkar i tät följd: Patrik och tvillingarna Jesper och 
Martin. De bodde i kedjehus i Vendelsö.

Pengar var ett givet problem, trots att LJ var i ropet och fick 
många beställningar och anbud. Alltför många: Värmländska 
festspelsveckan 1966 fick ingen opera, baletten i Hamburg som 
skulle »blanda jazz och symfoni« fanns det inte tid för, och 
någon »opera« om Statens Järnvägar blev det inte heller. Där-
emot en reklamfilm om Atlas Copco. Små korridorbeställningar 
inom radion fungerade: en trumpetfanfar för Barnens Brevlåda, 
kompositionen »Klockan 12« (för 13 instrument – till vad?) och 
en signatur till Aktuellt, använd från och med den 26 september 
1966 – hur länge? (Eftersom tv-arkivet bara har sparat inslagen 
till Aktuellt, inte helheten, har Pring [Pling?] gått förlorad, verkar 
det.) Som jag minns den saknade den varje likhet med de syntade 
skryt-tut, som i dag blåser upp snart sagt alla nyhetsprogram: VI 
ÄR STÖRST! Pring var några sekunder lång bara och gjordes 
på vibrafon, tror jag: en växande baklängesklang, som ledde 
fram till ett tvåtonigt tillslag. ISCM-festen i Stockholm fram-
födde körstycket Helan går, sex minuters oavbrutna urspåringar 
och sabotage kring den ärevördiga melodin och dess släktingar 
bland nubbevisorna. Denna muntration gjorde LJ i samarbete 
med Eskil Hemberg. Upphovsmannen hette följaktligen Johan 
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Eskil Hemle. I samarbete med äldste sonen tillkom Sound of M4 B 
för Dags klass i Adolf Fredriks Musikklasser. Sången förstärktes 
till »sound« med hjälp av blockflöjt, tändsticksaskar och bänk-
lock. Framfördes bland annat i Blå Hallen.

Samarbete med gode vännen Stig Ribbing framfödde klaver-
stycket Attitudes, i meningen gester, balettens rörelsemönster.

Egentligen tycker jag det är mycket svårt att skriva för 
piano. Det finns så mycket gjort redan och klangen läm-
par sig inte så bra för modern musik: den innehåller för 
mycket Chopin …

(intervju i Röster i Radio inför första framförandet den 27 mars 
1966.) Ändå blev det drömsk musik, en nocturne utan Cho-
pin. Tonerna är få, och man hinner sjunka in i klangen – och 
spritta till vid några häftiga gester. »Very free in tempo« ska 
man spela.

En släkting till Attitudes heter Summer Music 1965, kompo-
nerad för Samtida Musik och Örebro Kammarorkester, som 
uruppförde stycket den 16 september vid Stockholms Festspel 
– då under namnet Intermezzo. Det är åtta minuters musik för 
stråkmusiker och en pianist. Det börjar med en tonklunga, ett 
stilla surr: de sex fiolspelarna har var sin krypande stämma inuti 
klungan. Långt om länge kommer en tonslinga i diskanten från 
pianisten, som ökar oron i surret. Tonklungan börjar vibrera 
och upplöses. Allt koncentreras till en ton en oktav lägre. Den 
stressas och splittras, varpå pianisten går lös på sina strängar 
med xylofonklubbor. Tonklungan återföds högre upp, störd av 
trevande tonsteg från våningen under och oregelbundet piano-
plingande från högsta våningen. Kaos utbryter. Förstacellon och 
förstafiolen kommer loss ur den kollektiva väven. Slutet anknyter 
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till början. Eller – som Runar Mangs skrev:

Samma slags rörelser, men inte samma rörelser, samma 
slags tyngdpunktsväxlingar, men inte samma växlingar, 
samma slags ljud, men inte samma ljud: ljuden förändrar 
ständigt gestalt, utvecklas: slag blir muller, clusterdim-
mor blir molnbankar, melodifragmenten utvecklas till ett 
helt violin-arioso …

Filmens folk hörde av sig. Curt Strömblad, en drivande kraft i 
Studio Daphne 10 år tidigare (sid. 34), gjorde en film om X-et, 
Sven Erixson. Till bilderna kommer upplästa texter av Venn-
berg, Lagerlöf, Martinsson, Jimenez, Bernard Dadié och Ture 
Nerman. Även musiken fungerar som kommentarer till måleriet. 
LJ använde skilda musikstilar och några citat (ur Aniara och 
Carmen). De mer abstrakta målningarna inspirerade till band-
montage över improvisationer.

Imaginärt porträtt hette en tv-film av Kristian Romare om 
»imaginisten« Max Walter Svanberg. Till den blev det mest 
60-talstoner: täta och tunna strukturer, collage och lite elektro-
niska punkter. LJ skrev också musiken till Alf Sjöbergs Ön och 
till två Bergmanfilmer: Persona och Vargtimmen. I en intervju i 
filmtidskriften Chaplin säger han:

Bergman var väldigt klar, hade klart för sig var musiken 
skulle ligga. Sedan kom han med vaga antydningar hur 
den skulle se ut, men jag förstod honom ändå bra för han 
gav mig några nyckelord … Jag blev lite förvånad över att 
man ska ha del i ett konstnärligt arbete och ha så kort tid 
på sig att smälta detta och göra insatsen. Man undrar om 
det kan vara riktigt att bara se filmen en eller två gånger 
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och sedan göra musik … Jag har inga som helst preten-
tioner på att musiken ska kunna stå för sig själv. Därför är 
den väldigt enkelt gjord också … Jag brukar arbeta till-
sammans med Karl-Otto Valentin, en ljudtekniker, som 
har väldigt bra idéer om hur man kan vidarebehandla ett 
material … Jag tycker man ska utnyttja de tekniska hjälp-
medel som finns när det gäller ljud lika väl som film …

I Persona musiksatte LJ själva insvängningen med den trasiga 
filmprojektorn, några mardrömssekvenser och några moment i 
spelet mellan den tigande kvinnan och hennes vårderska. Myck-
et sparsamt, totalt elva minuter. Ännu färre toner innehåller 
Vargtimmen. De flesta hör samman med scenen vid havet när 
Johan dräper pojken. Att döma av ett avräkningspapper från 
STIM 1967 gav Persona 11 967 kronor, räknat på sex europeiska 
länder. Välkomna pengar i den växande familjen Werle.

I januari 1965 gav Dramaten Hippolytos av Euripides i Alf 
Sjöbergs regi. LJ:s musik uppmärksammades i recensionerna. I 
Dagens Nyheter skrev Sven Barthel:

Kvinnokören (Birgitta Valberg, Margaretha Byström, 
Sissi Kaiser, Marianne Kalbeck, Ellika Mann, Anne Nord 
och Solveig Ternström) är mer än en kommentar till spe-
let, man kan säga att den är spelets nerv och essens, att 
vad som händer på scenen först genom den får sitt defini-
tiva uttryck …

Att döma av bevarade noter ställde LJ stora krav på sina sjung-
ande skådespelerskor. Han var fascinerad av det speciella uttryck 
de kunde ge åt musik, något som gick utöver det man kan få med 
»vanliga« sångare.

∗
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Ett stort uppdrag blev Ivo Cramérs balett Zodiak, som gavs sex 
gånger på Kungl. Teatern våren 1967 – försenad på grund av 
överansträngd, deppande tonsättare. Det var en lek kring stjärn-
bilderna för 15 dansare. Ivo Cramér minns:

Det var en period när jag höll på mycket med improvi-
sation. Jag gav dansarna vissa hållpunkter, vissa rörelser, 
som hade med djurkretsen att göra. Sedan skulle de 
improvisera kring dem och göra egna rörelser ur de givna 
formerna. Jag minns Fiskarna, där hela ensemblen var 
med och lekte »stim«. Det var nytt för sin tid och fick 
ingen vidare kritik. Pallesen skrev »Koreografisk kropp-
kaka«. Dansarna hade svårt att hålla kontakt med varan-
dra. Vi använde en gammal ljusapparat, som fanns i huset. 
Den visade siffror som de kunde gå efter när de inte hit-
tade i musiken. Jag provdansade mina grundformer för 
LJ, och han satt med när vi övade efter dem, utan musik. 
Det han såg gav honom idéer. Det var fantastiskt det han 
gjorde, väldigt bra.

LJ hade fått ett arbetsstipendium på 11 000 kronor av Musika-
liska Akademien för att fara till Grekland. Därifrån fick han med 
sig folkmusikidéer, som man anar här och där i Zodiak, som 
annars inte har mycket med traditionellt pulserande balettmusik 
att göra – jämfört med till exempel Blomdahls balettpartitur. 
Även musikerna fick i uppgift att improvisera vissa partier över 
givna mallar, framför allt i lejonmusiken, där dirigenten ska 
bolla med sex frispelande strukturer i tre minuter (inklusive en 
avslutande orkesterapplåd till förstärkning av applåder uppe på 
scen, där dansarna spelade upp »sina« stjärnbilder för varandra; 
det ingick i lekarna.)

här härskar kärleken
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Ivo Cramér minns en tydlig opposition från vissa musiker, 
som inte ville vara med om något frispelande utanför notbilden. 
Han tror till och med att just det bidrog till att sätta stopp för en 
fortsättning nästa säsong. Per Åke Andersson, som dirigerade, 
har däremot positiva minnen av musiken. Han menar att man 
den gången fick räkna med protester från orkestrar inför ny 
musik med nya krav.

»Qui regna Amore – Här härskar Kärleken«, skrev Petrar-
ca för 650 år sedan. År 1967 komponerade LJ sin Canzone 126 
di Francesco Petrarca, elva minuter musik för blandad kör och 
solokvartett, först framförd av Belcanto-kören under Karl-Eric 
Andersson i april 67 och kort därefter av Radiokören under Eric 
Ericson.

Egentligen bör man inte sätta toner till en så fulländad 
dikt, men jag kunde inte låta bli.

Petrarca tycks inte ha blivit mycket tonsatt i livstiden, men från 
1500-talet finns det över 160 Petrarcasättningar bevarade, mest 
i form av madrigaler. Canzone 126 liknar en madrigal, en ovan-
ligt lång madrigal. LJ hade ägnat sig åt madrigaler i sina Upp-
salastudier från 1948, och han hade sjungit många under sina 
körsångarår, så själva modellen satt i ryggmärgen. Den som är 
något bekant med Monteverdis och Gesualdos madrigaler ler 
vackert när hon/han hör – eller sjunger – Canzone 126. Harmo-
nierna är ju inte desamma, även om det är gott om treklanger 
och gammaldags slutfall, men det är något i sättet att bära fram 
texten som verkar bekant.

Den sjungs på originalspråket. LJ måtte ha lyssnat noga till 
italienska, kanske fick han texten uppläst för sig. Han kompone-
rade alltid deklamerande, mer än de flesta kollegor vill jag påstå: 



LJ och hans musikförläggare Lennart Reimers vid Nordiska 
Musikförlagets femtioårsparty på Moderna Museet 1965. 
Tillhör familjen Werle.
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det är en fröjd att ta orden i sin mun. Man förstår vad man säger, 
eftersom tonfall, betoningar och tempo ligger rätt. Allt stämmer 
oberoende av om sammanhanget är tonalt eller atonalt. Här är 
det – i vid mening – tonalt. LJ kände ingen riktig lojalitet mot 
stilar och metoder. Han ville kunna verka över stora fält, han 
prövade och lärde. Det han fann nyttjade han helt efter behag.

Petrarcas dikt handlar som vanligt om hans älskade Laura. 
Han minns hur hon badade i klara vattnet, hur hon vilade mot 
den vänliga grenen, hur hennes klänning lade sig över blommor 
och gräs. Luften stod stilla, helig vid hennes bröst. Två vackra 
ögon öppnade hans hjärta. Så långt gäller lättflytande, fyrstäm-
mig sats, som glider fram över D dur, g moll, a moll, C dur – med 
en plötslig A dur-strålning på Lauras bröst. Jag skriver avsiktligt 
glider fram, eftersom de traditionella, tonala stigarna från 17- 
och 1800-tal inte kommer till mycken användning, däremot en 
del »för-tonala« gångar av Monteverdi-modell.

Nu bryter Sorgen fram. Här, där han såg Laura, vill han 
begravas. Då kommer tal och viskningar in, i förening med 
sjungna tonklasar, obestämda tonhöjder på glid – och samtidigt 
»rena« toner sjungna av soloröster. Monteverdivärlden upplöses 
och glider bort. »Morte« och »Amore« smälter samman till ett 
ljud.

I tredje delen drömmer diktaren om Lauras återkomst till den 
ljuva lunden med hans grav.

Kanske ska hon sucka och gråta så att själva himlen 
beveks att min själ benåda.

Treklangsmusiken kommer tillbaka med drömmen, fast infiltre-
rad av rop och viskningar. Så tar minnena över igen: blomregnet 
som föll i hennes sköte, hennes hår av blankaste guld och pärlor, 



allt detta som tycks säga:»Här härskar kärleken. « Sista delen är 
en repris av den första fast med annan deklamation av nya ord:

Hur kom jag hit – och när? – och trodde att jag vilade i 
himlen. Jag längtar till det gräset ännu så starkt att ingen 
ro jag finner. »Non ho pace.«

De sista orden vrids in i ett d moll-slut via en tenorslinga. Ur 
slutackordet växer slutrepliken:

Sång, om din skönhet vore som din längtan 
kunde du utan fruktan 
gå ut ur skogen och dra in bland folket.

De orden talas fram av en sångare ur kören. Det är han som får 
»sista ordet«: tonerna har dött ut innan han är färdig.

här härskar kärleken

inspelningar

Pianisten Olof Höjer har spelat in 
Attitudes. MAP MAP 9601.

Canzone 126 finns i flera inspel-
ningar: Kammarkören under 
Eric Ericson på Phono Suecia 
PS CD 35, Pro Musica kam-
markör under Jan Yngwe på 

Swedish Society Discophil 
SCD 1050, Kammarkören 
Accentus, dirigent Eric Ericson. 
M 10 207182 och Naive V 5037. 
På den medföljande CD:n fram-
förs verket av Bel Canto-kören 
under Karl-Eric Andersson.
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Helvetiska korrespondenser

 Det blev mer opera. Även för nästa verk bjöd man honom  
 10 000, fast då gällde det D-mark, eftersom budet kom  
 från Hamburger Staatsoper. Intendent för den var Rolf 

Liebermann, själv tonsättare, ständigt på jakt efter nya verk. På 
Kungliga Teatern fanns den nyfikne och dynamiske Herbert 
Sandberg, kapellmästare och allt-i-allo sedan nästan 40 år, en 
man som hunnit importera mycken musik, till exempel Kate-
rina Ismailova av Sjostakovitj 1935, när den var purfärsk. Det 
var också Sandberg som lockade Liebermann till Stockholm 
för att ta del av det senaste: arena-operan Drömmen om Thérèse. 
Den kunde man inte ge på den traditionella scenen i Hamburg, 
men Liebermann beställde på stående fot en ny opera av Run-
sten/Werle. Detta var något närapå unikt i svensk musikhistoria. 
Det återspeglade den allmänna europeiska uppskattningen av 
ny svensk musik på 50- och 60-talen. 10 000 D-mark (13 000 
svenska kronor 1965) skulle inte förslå långt med tanke på all 
tjänstledighet från radion arbetet skulle komma att kräva, men 
självklart ställde LJ upp.

Vad skulle det bli? Var fanns librettot? En möjlig utgångs-
punkt var PC Jersilds första roman, Till varmare länder, som 
kommit ut några år tidigare. Den gav möjlighet till parallell-
handlingar av än mer avancerat slag än i Drömmen om Thérèse, så 
avancerade att Runsten misströstade om lösningar. Men så ham-
nade han på en utställning om Josef Svoboda, den omskrivne 
scenografen och såg hans »polyécran-system«. Med hjälp av det 
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kunde man lösa snart sagt vilka rum/tid-trollerier som helst. Det 
krävdes då en uppsättning jättestora »bildkuber« på scen till att 
visa parallella handlingar. Detta i sin tur krävde stora resurser 
och en stor scen, just vad som fanns i Hamburg.

Det blev operan Die Reise, i två akter, uppdelade på 14 scener: 
Preludio sotterraneo, Coro suburbano, Belacalypso bossa pop, Coro per 
scuola, Cavatina, Juke pop, Ritornello rock’n roll, De vitrockades kör, 
Jänka, Gagliarda, No no blues, Berceuse, Rondo, Cha-cha infernale, 
Valse perdue.

Man anar blandad musik, och blandad, delvis bandad, musik 
är just vad det är. Citatlekar och parodier är det gott om, många 
fler än jag kan redovisa här; gränserna flyter dessutom. Likafullt 
handlar det om helveten. De båda huvudpersonerna lever i var 
sitt växande helvete. Lilly finns mitt i den svenska förortstristes-
sen, som sakta stryper henne utan att hon förstår hur det går 
till. Christopher är en fantast, som lever utanför verkligheten. 
Han uppsöker till slut det helvete han läst om i Bibeln. Finns 
det någon räddning för Den Innestängda och Den Utestängde? 
Operans sista ord är »Kanske?!« Sedan dundrar tunnelbanan 
in. Och då är vi tillbaka där vi började ett par timmar tidigare: 
det underjordiska förspelet, Preludio sotteraneo. Det myllrande 
folkhemslivet slår emot oss i form av ord och fraser från kören:

… två rum och kök, hyran, avbetalning, bilen, jävla verk-
städer, skatten, teve, jobbet, Mallorca …

Mitt i detta stress-surr över alla skärmarna – fast ändå bredvid 
– finns Lilly. Hon är gift med Peter. De blev med barn nämligen. 
Peter jobbar på bank. Lillan är så stor och duktig. Det vore bra 
med ett jobb. Så kommer det påträngande första brevet från 
Christopher, en före detta skolkamrat, som svärmat för Lilly på 
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den tiden. Hon bryter samman och ringer hem Peter – men hon 
visar inte brevet för honom. Han förstår ingenting. De hamnar 
i säng. I tredje scenen försöker Lilly minnas Christopher, som 
egentligen inte angick henne. Den käcka skolkören – »Frivilliga 
sången« – dyker upp sjungandes »Hur skönt det är i skogen få i 
morgonsolens glans marschera!« I kören fanns ju Christopher 
med sina sångardrömmar. Nu materialiseras han plötsligt med 
sin vilsna visa:

Och sol gick ned och dag blev natt 
och ensam jag i mörkret satt. 
Då smög en ton liksom en vind 
som balsam mjukt intill min kind 
och lyste upp mitt mörka schakt 
ty sådan är din andes makt.

Han sjunger inte parodiskt, och det svindlar till ett ögonblick 
när Trollflöjten smyger in:

O ew’ge Nacht! Wann wirst du schwinden? 
Wann wird das Licht mein Auge finden?

Det vill säga: orden hör vi inte. Melodin spelas av en oboist, 
men det är Taminos desperata ord när Talaren har ställt allt 
på huvudet för honom. Parodin kommer i nästa minnesbild: 
skolflickan Lilly går med skolpojken Christopher på konditori 
med jukebox och allt. Han är uppskruvat chevaleresk och cite-
rar Bohème: »Så kall Ni är om handen.« Popgruppen tar genast 
hand om Puccini, utan silkesvantar. Den sitter uppklättrad på 
en av de stora bildkuberna. (Claes Bodemark, som spelade med 
Mecki Mark Men när die Reise kom till Stockholm, Resan 1970, 
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minns det som en farlig arbetsplats dit man klättrade på en 
ranglig stege.) Christopher slår om igen och börjar fantisera om 
den brinnande sjön i Uppenbarelseboken. Den musiken blir ett 
ledmotiv i operan. Sedan får vi vara med om vinterkvällen när 
Christopher bjöd på bio och kysste Lilly utanför hennes port. 
Efter det undvek hon honom.

Tillbaka till livet med Peter. Först en duett, som snuddar vid 
den mellan Figaro och Susanna i början av Figaros Bröllop. Fast 
Peter mäter inte sin blivande golvyta utan räknar på ett bilköp, 
och Lilly provar inte hatt utan drömmer om segelbåt. Duet-
ten blir till terzett i en parodisk scen hos bilhandlaren och till 
kvartett, när hennes jobbiga föräldrar kommer på kaffe och det 
uppdagas att bilköpet inte varit så lyckat:

För tusan, gosse, den är krockad. Bottenplattan!

Så kommer nästa upphetsande brev från Christopher. I det skild-
rar han en obruten serie misslyckanden. Operaskolan har han 
fått ge upp, och alla konstnärsdrömmar med den. Han slår om 
till tandläkarstudier, vilket ger honom möjlighet att modellera i 
gips. Han berättar från en skärm – med ljudet utflyttat i salongen 
– medan scenen intas av mässande vitrockar som gör sig lustiga 
över hans fantasitand med fem rötter.

Ingen förstod dess sköna harmoni. Jag slutade och stod 
åter vid ett vägskäl.

kommenterar Christopher. Han slår sig på psykologi i stället. 
Ur nästa kris växer det fram ett beslut:

Jag bryter med det gamla. Jag vill nå utanför mig själv 



Familjen 1969. Tvillingarna Jesper och Martin, Patrik, LJ, hustrun Birgittta.
Foto: Bo-Aje Mellin/ SVT Bild.
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– du ska inte skratta, Lilly – att hjälpa andra, det var det 
jag ville.

Han kallar studenter till sitt upprop för internationell hjälpverk-
samhet, men de är mer intresserade av hans öl och smörgåsar. De 
blir glada i hågen, skrattar ut honom och dansar jänka:

BRAVO MRA! Vackert, skål, HURRA!

I sitt brev har Christopher lagt in två hundralappar. Lilly beslu-
tar sig för att visa de båda breven för Peter trots allt. Hon dukar 
till festmiddag. Under tiden ser man (på skärm) hur hon före-
ställer sig denna middag: allvarliga samtal, tårar, försoning tröst. 
Men Peter kommer på telefon i stället. Han måste jobba över. 
Lilly dukar av. Gömmer breven, häller upp en whisky och slår 
på teven. I den sjunger en paljetterad sångerska en sentimental 
blues. En mycket trött Lilly nynnar en egen vaggvisa med dot-
tern i famnen.

Nytt brev från Christopher. Han har fått en följeslagare, Stefan. 
De har kört över en ändlös, förbränd slätt på väg till den brinnan-
de sjön med sin sjukvårdsutrustning. Ensamma på vägen. Just nu 
har de fastnat i tullen in till landet Minandra. De saknar visum-
handlingar. Det är olidligt kvavt. Deras armbandsur har stannat. 
Jätteklockan på väggen saknar visare. Slagverksmusikerna – som 
finns på scen – mäter upp den osynliga tiden i ultrarapid.(»Varje 
slag förbereds med en väl uttagen, rituell gestik, som börjar vid 
närmast föregående slag från respektive medspelare.«) Så börjar 
mozart-musik smyga omkring i orkestern igen: Väktarnas sång ur 
Trollflöjten, alltså de som vaktar det helvete, som väntar Tamino 
och Pamina. Det vi ser på scen är det som Lilly läser ur Chris-
tophers brev. »Fortsättning följer!« slutar det.

∗
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Akt 2 börjar på en lekplats. Lilly vaktar dottern och gör sig 
tankar om hur livet borde vara: resa söderöver, jobba, köpa 
symaskin, skaffa ett barn till – allt det där som Peter kallar 
»fundera för mycket«. Nya ord surrar i hennes huvud: »Det 
betyder ingenting!«

Om jag visade breven för Peter skulle han väl tro att vi 
hade ett förhållande. Är det inte ett slags förhållande?

Christopher och Stefan smyger in på scenen, som gradvis för-
vandlas till ett stort bibliotek med böcker runt väggarna. De 
har hamnat hos ett professorspar i landet Minandra, Carl och 
Anna, professorer i psykologi. Det oroar Christopher, som läst 
om tortyr på fångar i vetenskapens namn. Lilly sitter kvar på sin 
lekparksbänk, tusen mil bort. De andra dricker sitt Minandra-
kaffe, »svart som synden, sött som kärleken och hett som helve-
tet«. Musiken tätnar till sextett. Carl vill forska på allt. De små 
nummerbrickorna som professorsparet bär på bröstet visar deras 
intelligenskvot. Frågan vem som bestämmer kvoten skrämmer 
dem. De är forskare, inte politiker. Att Christopher och Stefan 
vill besöka den brinnande sjön är mycket kuriöst. Den har slock-
nat för längesen. Torkat ut.

Ordet »sjö« ligger kvar som en klang, medan biblioteket för-
vandlas till svensk skärgård. Stranden tillhör Peters chef. Peter 
och Lilly är hans och fru Veras gäster. Tillkommer flygvärdin-
nan Gitte och hennes fästman. Kvinnorna pratar förbi varann. 
Vera är intresserad av Peter, chefen av Lilly, som avskyr hela 
situationen i synnerhet som Peter, trots löften, blivit så på lyran 
så att de måste övernatta där. Dansmusiken står på. Så tonar 
skärgården bort, och biblioteket kryper tillbaka över väggarna. 
Det visar sig att även professorsparet dansar, i smoking och röd 
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aftonklänning: »Cha-cha infernale«. Hon bär ett slags krona 
med sladdar, som går till en blinkande apparat på hjul. Den 
mäter något. Stefan är äcklad. Lillys ansikte ligger i närbild. 
Hon läser alltjämt ur Christophers brev:

Jag har fått tid att tänka på oss och vår framtid. Jag skick-
ar lite pengar. Det kostar väl en del att skiljas – advokater 
och allt sånt där.

Lilly rusar ur bilden fram till rampen och skriker. Professors-
parets testdans når sin kulmen. Carl skjuter Anna med sex skott. 
Hon skrattar ut honom; sånt fungerar bara inte i helvetet. Hon 
tröstar också:

Så ja, så ja: diagrammen, resultaten!

De studerar dem, lyckliga som barn. Professorn är en jollrande 
diabolus. Stefan tar befälet över den uppgivne Christopher. Det 
går inte an att stanna på halva vägen, de måste fortsätta till den 
brinnande sjön, hur den än ser ut.

Tolfte scenen heter »Elegi«. Lilly håller på med en av Peters 
skjortor. Den bär spår av läppstift, men hon orkar inte reagera. 
Ingenting betyder längre något. Hon sjunger något mycket 
nostalgiskt i duett med saxofonisten uppe på scen. En tillba-
kablick på äktenskapet, hur blyghet och rädsla blev passion 
och rutin. Hennes föräldrar passerar i bakgrunden. De har 
tagit över vården av Lillan och mumlar om Dalt, Konsekvens 
och Ordning. Lilly hittar ett brev till på golvet just som Peter 
kommer hem, intresserad av middag och kvällstidning, inte 
av hennes brev.
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Lilly, hur vore det om du reste bort och vilade och hade 
det riktigt skönt? Det är en annons här.

Så når Christopher och Stefan fram till den brinnande sjön. 
Där ligger ett gammalt kråkslott, Bad Purgatorium. Rullstols-
patienter gnolar på en melodi typ Jungfruns bön, stöttade av ett 
ostämt piano. En guide berättar om riskerna med den förtorkade 
sjöns spruckna lavayta. Museet innehåller en utsökt samling 
originalteckningar av en viss Gustave Doré, mycket intressanta, 
försäkrar han: de visar hur det var här förr i världen. Christopher 
rusar ut. Rullstolspatienterna byts mot sovstadsmänniskorna, 
som ältar sina kverulanskörer. Det förflutna rusar runt i Lillys 
hjärna – och mellan bildskärmarna. Även Christophers röst jagar 
runt och möter Lillys i ordet »misslyckad«. Kören samlar på sig 
det andra ordet:»Helvetet«. Till slut hör man visselpipor, och 
fyra vakter tar hand om Christopher. De båda helvetena möts. 
De har varit på väg till varandra länge.

»Quasi Finale«: Lilly sitter på café under blå himmel, hon 
tuggar sina fraser: »Vad vet jag?« och »Ingenting betyder ju 
något.« Hon verkar ändå rätt avspänd.

Jag tog mod till mig och ringde Christophers föräldrar … 
och så fick jag veta att … nåja – det gör detsamma, det 
betyder inte heller något …

Hon tar fram bunten med Christophers brev och river meto-
diskt sönder dem. Hon hittar ett till, oöppnat. Det hon läser 
säger Stefan från andra sidan scenen. De har rest med falska 
föreställningar om målet:

helvetiska korrespondenser
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Man måste SE, Christopher – det är det som betyder 
något. Det är det enkla och det outsägligt svåra.

Lilly suger på de orden och river sönder detta sista brev också. 
Kyparen sopar upp bitarna. Hon bläddrar i någon blaska och 
finner lockande annonser: en symaskin, något för Lillan. En ast-
rologispalt finns där också. Hon slår ihop tidningen och säger:

Kanske …

Ordet cirkulerar ut bland alla högtalarna. Tunnelbanan dundrar 
in.

Tolkningen överlåtes till publiken. Har Christopher rest en 
enda meter? Har vi sett något »politiskt»? Vad innebär Helve-
tet?

∗
Att vara svensk och få till en opera för Hamburgscenen var ingen 
sinekur, det fick Lars & Lars erfara. Runsten fick till exempel 
problem med en sångerska som vägrade att byta från badkläder 
inför publiken – Den Svenska Synden – och alla orkestermusiker 
drog inte jämnt med LJ:s musik.

Första gången jag träffade orkestern var där en betydande 
man, som inte ville tala med mig och vägrade att hälsa på 
mig. När jag ville förklara en sak för honom sa han bara 
»Nein, nein!« och gick sin väg. Sånt gör ju att man blir 
rätt ledsen och helst vill springa härifrån själv. Varför han 
reagerade så? Jag tror att det var att jag hade citerat, och 
travesterat hans Mozart. Han visste inte att jag hade frå-
gat Mozart.

–  Kan du tänka dig att göra opera med någon annan än 
Runsten?



Resan. Scenbild från Stockholmsuppsättningen 1969. I bokhyllan Ingegärd Käll (Lilly), 
längst till vänster Erik Sædén (Stefan), längst till höger Ragnar Ulfung (Christopher), 
däremellan Sten Wahlund och Edith Thallaug (professorsparet).
Foto: Enar Merkel Rydberg/Kungl. Operans arkiv. 
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–  Jag vill inte göra nån opera alls, just nu. Jag vill arbeta 
på radion, spela tennis med Ulfung och spela schack med 
Bergendal.

Sagt i radiointervju med Göran Bergendal strax före premiären. 
Den 60-årige dirigenten, Generalmusikdirektor Leopold Lud-
wig, tycks ha uppskattat musiken men hade vissa problem med 
att hålla ihop hela det våldsamt komplicerade spelet med direkt 
och indirekt sång och aktion. Ett specialproblem var popmusi-
kerna, som inte hade klart för sig hur man använder en dirigent, 
eftersom de brukade räkna igång sig själva. Ett stöd i exilen var 
Karl-Otto Valentin, som tog del i det tekniska förarbetet med sin 
erfarenhet från Drömmen om Thérèse. Och så fanns det två svens-
ka sångare med: Ragnar Ulfung (som Christopher) och Kerstin 
Meyer (professorskan). De visste ett och annat om tysk Herr 
Doktor-kultur. Just den lyste igenom i recensionerna också, som 
ibland luktade avhandling. Där var många tidningar men inte 
många entusiaster bland recensenterna: »Nicht viel für’s Ohr.« 
Nedresta svenska journalister höll en helt annan ton. Publik-
reaktionerna var blandade. Just den »blandade« musiken och 
kanske särskilt citaten ur operahistorien fanns ju där att reta sig 
på. Många föreställningar blev det inte. Hamburgoperan mass-
producerade nya operor. Premiären ägde rum 2 mars 1969.

Stockholmspremiären på Resan kom den 14 februari 1970. 
Här blev det 19 föreställningar, dirigerade av Leif Segerstam. 
Han hade mer fallenhet för att reda ut detta »totalspektakel«. 
Ingegerd Käll och Ragnar Ulfung hade huvudrollerna. Björn 
Asker, Erik Saedén, Kolbjörn Höiseth, Erik Sundquist, Barbro 
Ericson, Rolf Cederlöf, Sten Wahlund, Edith Thallaug, Rolf 
Jupither och Sylvia Lindenstrand tillhörde dem som fick plats 
på scen bland alla bildburkarna från Hamburg. Mecki Mark 



Men stod för den »häftiga« musiken modell Werle, och Tommy 
Koverhult blåste werleska slingor på sin sax.

Recensenterna i Stockholm var mer imponerade av helhe-
ten:

»En nystart för operakonsten!« « Kanske äntligen något 
att locka ungdomen med.« »En fascinerande mångtydig 
historia.« »Ingen politisk pamflett.« »Kunde möjligen 
kortats på några ställen.«

Själv såg jag inte Resan när det begav sig. Som rent hörspel, nu 
i efterhand, blir det rätt segt. Jag känner mig utestängd. Det 
»fattas musik«. Helheten var säkert något annat. Det är den 
som gäller på teatern.

helvetiska korrespondenser
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Att utforska sin röst, 
sin fantasi, sitt mod

 Det nya årtiondet blåstes in med fanfarer: LJ invaldes 
 i Kungl. Musikaliska Akademien, och Nordiska Rådets  
 musikpris tilldelades honom för hans opera Drömmen om 

Thérèse.

Den vittnar om en personlig musikdramatisk fantasi, som 
tar sig uttryck i en intensiv, psykologisk människoskild-
ring, skapad inte minst genom användning av nya scenisk-
musikaliska medel.

Pengarna kom väl till pass: villaköp ute i Vaxholm. Man må säga 
att nya familjen Werle hade fullt upp: tre småbarn, ett gammalt 
hus att rusta upp – och så den svenska premiären på Resan. LJ var 
dessutom konvalescent efter en svår höst på Danderyds Sjukhus. 
Något som först troddes vara njursten tog en elak vändning, och 
det slutade med förlust av ena njuren. Dessbättre var det ingen 
brist på beställningar. Musikchefen Magnus Enhörning skrev:

Jag tänkte att, när Du nu har blivit fri och ledig, Du skul-
le skriva ett vackert stycke för Radiokören att uppföras 
vid deras salong i september 1970. Kan det tänkas eller är 
det för kort tid?

Och LJ svarade:
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Jag blir glad och försöker göra ett vackert eller phult 
stycke för Radiokören.

Tiden är, som Du påpekar, kort, men jag skall göra 
mitt bästa. Må modet stå den dristige bi!

Rikskonserter ville ha en stråkkvartett för 7 500 kronor, och 
Nordiska Musikförlaget hade en idé: något för sångerskan Doro-
thy Dorow och några instrumentalister att framföra på Zagreb-
biennalen i maj 1971. Ibland tog det emot för komponisten:

Jag har just satt i gång att skriva, på normalt sätt. Men det 
går trögt. Jag är kritiskt inställd till stråkkvartetten som 
institution. Den representerar en stelnad kulturform. Det 
är svårt att skriva kvartett, den har så begränsad klang 
och den har pressats hårt, åt ena hållet av Penderecki och 
Lutoslavskij, åt det andra av Schönberg. I och för sig är 
det konstnärligt inspirerande, men jag tvivlar på att en 
kvartett idag kan nå annan publik än den vanliga. Den 
saknar kontaktytor. Ska man ändå skriva kvartett måste 
man nog ifrågasätta den ordentligt så att folk tänker till 
lite. Provocera åhörarna och musikerna. Ironiska grejer 
– visa avigsidorna. Fast det kräver att musikerna är med på 
det … en självförstörande konst.

Detta är hämtat ur ett samtal med Göran Bergendal, skärtors-
dagen 1971. LJ hade bytt miljö – från Sveriges Radio till Statens 
Musikdramatiska Skola. Nya människor, andra idéer. Och så 
låg ju misströstan i luften:»Finkultur« var skällsordet ordet för 
dagen. Somliga tonsättare reste bort från den, ut till Tredje 
Världen, för att få något »anständigt« gjort. Eller spelade de på 
alternativa musikfester. LJ hade nog hjärtat en smula till vänster, 



99

men sådana slutsatser kunde han inte dra för egen del. Möjli-
gen hade det börjat kännas svårt att få till rent instrumental, 
»abstrakt« musik. Hustru Birgitta föreslog honom »en kvartett 
för kvartett-hatare«.

Det blev en kvartett, men den fick heta Variété. Freskkvar-
tetten kom att resa land och rike runt med den. Den tog tack-
samt fasta på titeln och lade efter hand till både en och annan 
lustifikation på podiet. Den drev med själva konsertritualen. 
Musikerna spelar direkt ur partituret, som innehåller hela åtta 
satser: Introduzione con Reverenza, Pastorale, Giocco delle coppie 
(Parens lek), Catalogo, Intermezzo dell’ambo – där fattas en bok-
stav – Dramma in Musica, Saltimortali och Finale delizioso. Det 
blev ingen »elak« musik av detta, som Mozarts Ein Musikali-
scher Spass – felaktigt omdöpt av eftervärlden till Bymusikanterna. 
Mozart drev gäck med sin tids amatörkomponister, LJ snarare 
med hela »kammarmusiksituationen«. Han blandar och ger. En 
del klingar pastisch: 1700- och 1800-tal. Dramma in Musica 
är en orgie i glissandon med primarien som parodisk dirigent. 
När Paren leker blir det med aggressiva tonklungor, Hambon 
klampar in i ett slags filmmusiksurr, saltomortalerna går i presto, 
och där ska det dessutom presteras diverse improviserade Soli 
di Bravura, Katalogen kör alldeles fast på fem särdeles spridda 
isolerade toner.

LJ skriver:

För musikerna gäller det att balansera på gränsen mellan 
det löjligt sublima – eller det sublimt löjliga – så att man 
aldrig riktigt vet. Liksom på en vanlig variétéföreställning 
bör det vara vår högsta lycka om auditoriet visar sitt bifall 
– eller möjligen tvärtom – mitt under pågående föreställ-
ning. Det är inte nödvändigt att spela alla åtta satserna 

att utforska sin röst, sin fantasi, sitt mod
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förresten, det går att göra lite hur som helst med den här 
musiken. Dock är den virtuos och fordrar skickliga musi-
ker – som Freskarna till exempel

Så var det beställningsstycket för Radiokören. Det vållade inte 
några funderingar över »kontaktyta«. Att få syssla med text 
och läten låg honom närmre. Risken var väl möjligen att det 
skulle bli något i kölvattnet efter succé-stycket Canzone 126, 
Petrarcasången från 1967. Men nej, det nya livet ute i Vaxholm 
ingav honom helt andra idéer. Där fanns skärgårdsmiljön med 
fiskargubbar, måsar och ångbåtar. Han kunde ta båten till jobbet. 
Barnen engagerade sig och lärde sig skilja ångarna åt på deras 
signaler: »Nu kommer Norrskär!« … och iväg upp till utkiken 
på trehjulingarna, (Tvillingarna Werle präglades av miljön: de 
har båda styrt ut på vatten i sina yrkesliv.) LJ for i skären med 
fiskare och lärde sig sjötermer av många slag. Han samlade på 
sådant till sin komposition, som fick heta Nautical Preludes.

A launched vessel slid out of the dock in the early dawn, 
leaving the harbour, soon to be followed by the laughing 
seagulls.

Så börjar det. Det framgår inte varifrån LJ hämtat den här gry-
ningsbilden av ett fartyg som lämnar hamnen med en svärm 
måsar efter sig. Orden mumlas och mässas fram, men tonerna 
tätnar efterhand till dyning. Andra satsen ansluter direkt:

Proud she glides under three white islands. Ten thousand 
trader. Her slender hull leaving a trace of swell. Steady as 
she goes.
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Tiotusentonnaren målas med 12-stämmiga, vandrande ton-
klungor över en fast baston. I tredje satsen kommer det till solo-
röster över högtalare. Sångarna står mitt inne i kören och ropar 
ut fartygsnamn i sina mikrofoner. Kören svarar med en skur av 
hamnar över de sju haven. Det blir en mycket mångstämmig lek, 
som leder fram till ett längtans rop:

I must go down to the seas again, to the lonely sea and 
the sky.

Så blåses det ut en ramsa över namn på tropiska stormar, mest 
i form av rytmiserat tal, interfolierat med korta sjung-rop – allt 
medan diskreta tonklungor vandrar mellan bas och diskant. Sat-
sen slutar med ett kaotiskt talkörscrescendo, följt av 24 takters 
stiltje i pianissimo, i sin tur krossat av rop i fortissimo:

Tah-kah, Fahkak!

Slutet återgår till gryningsbilden i början. Man anar att musiken 
i många stycken styr orden, inte tvärtom.

Jag har försökt göra så förut, men inte kunnat. Den här 
gången hade jag rätt klart för mig hur jag ville ha musi-
ken, och det gjorde att det gick rätt hyggligt med texten 
också … Det är lite pretentiöst att göra texten själv. Å 
andra sidan har den ju inte litterärt värde i sig. Den 
fungerar bara i samband med musiken. Texten är som 
ett instrument för kompositionen, för det är ju en viss 
schwung i de här orden: fartygsnamnen och namnen på 
hamnarna. Jag använder ord med mycket väsljud och 
sje-ljud, för att skildra havsvågor helt enkelt. Jag tror inte 
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man behöver uppfatta texten annat än enstaka ord här 
och där. Fast det är klart att det behövs textning för att 
det ska bli uttrycksfullt.

Nautical Preludes är ett virtuosnummer. Det blev ofta så när 
Radiokören hade beställt.

Det tredje uppdraget gällde alltså något för Dorothy Dorow. 
Henne hörde man mycket av i Sverige på den här tiden, tonsäker 
och oförfärad var hon. Men det LJ skrev för henne blev alls ingen 
utmaning i intervall och rytmer. Orden är av e.e.cummings: now 
all the fingers of this tree. Matts Ryings översättning börjar

nu har vart finger på detta träd (kära) 
händer, och alla händer har människor; och 
var och en av människor är (min kära) 
mer levande än någon värld kan förstå

LJ har gjort en mycket tydlig sättning: ljus – mörker, lycka – för-
tvivlan, med enkelt deklamerade ord och ett enkelt ackompan-
jemang av vandrande treklanger för altflöjt, kontrabas, piano 
och slagverk. Första framförandet ägde rum i Zagreb den 8 maj 
1971.

En total kontrast till detta ljuva blev Stenhästen, en kompo-
sition – eller snarare improvisation – som bara föreligger som 
band i Sveriges Radios arkiv, sänt den 4 juli 1972. Saxofonisten 
Tommy Koverhult och Mecki Mark Men (från operan Resan) lig-
ger på i långa, drivande linjer med några försynta pianoinpass av 
LJ. Det låter som om han redigerat i bandet med förkortningar 
och överlagringar. Koverhult vill minnas att de spelade in myck-
et mer än 20 minuter. Musiken var tänkt för Birgit Cullbergs 
balett Revolt. Hon sökte »något ungdomligt« men slog bakut 
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inför denna musik och valde Bartóks Musik för stränginstrument, 
slagverk och celesta i stället.

Chants for dark hours hör också till början av 70-talet. Sånger 
för svarta stunder, dikterna av Dorothy Parker (1893–1967). 
Hemingway skrev:

Livet kommer aldrig att passa henne lika bra som hennes 
försök att lämna det.

Hennes första diktsamling hette Enough rope – i meningen rep 
att hänga sig i. LJ tonsatte nio snärtiga dikter, som rimmar vida-
re på temat Kärlek är en kronisk flop. De sjungs av en mezzo med 
fyra musikanter: (el)gitarr, (el)bas, gitarr och slagverk, bland 
annat vibrafon. Sångerskan måste behärska »cross over« och 
hon behöver ha mikrofon till hands i de nummer där el och beat 
tar över. Mycket är annars finstämt i lyriska flöjtslingor och 
mjuka gitarrpling. Edith Guillaume uruppförde stycket under 
musikdagarna sommaren 1972 på barockslottet Lerchenborg, 
nära Kalundborg på Själland. Hon hade tidigare haft titelrollen 
i Drömmen om Thérèse i Århus.I programbladet skrev LJ:

Musiken är polystilistisk, liksom all min musik nuför-
tiden. Klangen pendlar mellan vad som anses korrekt i 
vissa kretsar och ut i bluesens och popens utmarker. För 
övrigt finns det också vissa möjligheter för sångerskan 
att något dramatisera sitt framträdande … om hon vill … 
»Would I know a little more, or very much less.«

Sommaren 1970 lämnade LJ Sveriges Radio efter 12 års tjänst 
(med mycken tjänstledighet). Mot slutet blev han chef för kam-
marmusiksektionen. Det var knappast hans drömda plats i livet, 
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men uppbrottet måste ha varit ett ekonomiskt vågspel. Han 
accepterade hursomhelst en inbjudan från Lars af Malmborg 
om deltid (elva veckotimmar) på operaskolan i Stockholm från 
hösten 1970. Fast operaskolan hette den inte längre utan Sta-
tens Musikdramatiska Skola. Lars af Malmborg var en drivande 
kraft i omorienteringen. Han hade varit repetitör, kormästare 
och dirigent vid Kungliga Teatern. Han, Etienne Glaser och 
Isa Quensel hade startat en privat operaskola inom Folkuni-
versitetets ram 5 år tidigare. Mot slutet av 60-talet utreddes så 
scenskoleutbildningarna i Sverige i statlig regi. Så här minns 
Lars af Malmborg saken:

Man hade gett sig sjutton på att ta bort den gamla 
Mästar/Lärling-inställningen. Eleverna skulle utgå från 
sina egna erfarenheter och skapa på ett sätt, som inte bara 
var ett arv efter äldre kollegor. Det var en fin och viktig 
tanke då. I Göteborg och Malmö slog man ihop sjung-
ande och talande verksamhet i en och samma skola. När 
man kom till Stockholm höll Musikaliska Akademin och 
andra institutioner emot: »Detta blir katastrof, det blir 
Musikens Undergång i Sverige!«

Det blev en jävla opinion, och det märkvärdiga hände 
att en proposition inom ett kulturområde underkändes i 
riksdagen. Det var ingen dålig lobbying, om du betänker 
hur lite intresse ett kulturprojekt väcker, allmänt sett. 
Fast då hade regeringen redan bestämt att det inte skulle 
fortsätta som förut, för det hade varit slött och slumpvis 
under ledning av Operan och Musikhögskolan. Beslutet 
blev att man skulle göra en egen musikdramatisk skola 
för åtta elever. Efter mycket om och men blev jag chef för 
den. Vi hade ett uttryckligt uppdrag att skapa en ny form 
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för operautbildning. Det var ju roligt, men det blev kon-
flikt. Många av sånglärarna bojkottade skolan: detta var 
nytt och farligt och man skulle inte »släppa till« eleverna. 
Det var en pionjärinsats, med en massa tankar och idéer. 
Friskt mod!

Enligt kontrakt skulle LJ ha hand om »musikdramatisk form-
lära«. Han berättar:

»Du ska undervisa de här nya människorna nu, ettorna, 
i improvisation,« sa Malmborg. Jag hade ju improviserat 
i jazz men inte med såna här människor. Jag tänkte och 
tänkte en hel vår hur jag skulle göra med dom, med deras 
möjligheter och deras sätt att uttrycka sig. Den som hade 
börjat med det här det var Ulf Björlin, så jag bad att få 
komma på en av hans lektioner. Han gjorde allt, som jag 
hade tänkt ut att jag skulle göra. Oj, vad jag funderade! 
Så fick jag då sex begåvade elever; Loa Falkman, Joshi 
Köstlinger (som spelade i »Bergmans Trollflöjten«, som 
det heter), Pylle Nordenfelt, Solveig Faringer, Catharina 
Ohlsson och Britt-Mari Aruhn. Jag måste ju säga att jag 
hade svårt att gå vidare med detta efter några månader så 
det blev allt möjligt på de där lektionerna. Och det blev 
en skola för mig, naturligtvis, för jag fick ju hjälp då att 
komma vidare – inte minst av Loa, som var en kreativ 
kille.

Vad minns de begåvade eleverna? Så här svarar några av dem:

–  Skolan var ett experimentforum för begåvade lärare. Vi 
var försökskaniner. Vi improviserade 10 timmar i veckan. 
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Vi uppvaktade Larsan – med Lars Johan – och sa att det 
var för många timmar. Han sa: »Ni förstår inte hur nyt-
tigt det är.«

–  Vi höll på med ljudillustrationer. En »dirigerade« en 
annan med olika åtbörder, och det blev rätt fantastiska 
resultat. Förresten var ju resultatet sekundärt: Grejen var 
ju att spänna av och utnyttja sin eventuella konstnärlighet.

–  Vi hjälptes åt. Vi improviserade kring flygeln med 
olika ljud. Vi tog och vi gav. Det var mycket fri impro-
visation, utgångspunkten kunde vara vad som helst. Det 
gällde att utforska sin röst, sin fantasi, sitt mod. Att lyssna 
på andra och ta upp det dom gjorde, både i tal och sång. 
Det var jätteroligt, fast lite för mycket.

–  Jag minns att jag skulle dirigera mina kollegor i 
någon ljudmassa. Efteråt kom Lars Johan fram till mig 
och sa:»Hörru, det var jävligt ångestladdat det där; hur 
mår Du?« Han hade röntgenblick och röntgenöron. 
100 procent rätt hade han, för när man kom in på skolan 
undrade man ju: »Hur många timmar ska det ta innan 
dom fattar vilken komplett nolla man är?«

–  Det var en härligt kreativ tid. Verkligt samarbete. Jag 
skrev själv texten till en duett med Köstlinger. Lars Johan 
var ju ingen »handfast« pedagog, utan han slängde ut 
idéer, som vi själva skulle gå vidare med.

Det måste ju »bli något av det«, så vi åkte runt och 
letade miljöer: tunnelbanans dörrar skulle bli klingor som 
slog ihop.

Den som gjorde att det blev något att visa för publik var tydligen 
Ingvar Kjellson, som undervisade i scenisk framställningskonst. 
Han berättar:
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Vi gjorde enkla övningar i konsten att gå, stå och sitta. 
Det gällde att återföra eleverna till fyraåringsstadiet. 
Vi hade avslappningsövningar och andningsövningar. 
Elementära saker. Lars Johan hade börjat med något han 
kallade »Attityder«. Det handlade om människors för-
hållande till varandra, det viktigaste. Han var verkligen 
lätt att samarbeta med. Han kom och bad mig ge scenisk 
form och gestalt åt det där han gjorde med eleverna. De 
var medskapande.Vi lekte fram vad det skulle handla om.

Av detta blev det ett 45 minuters påkostat teveprogram i 14 sce-
ner. Det börjar med herdeidyller – och herdekritik – texter av 
Lenngren och Creutz. Även musiken leker 1700-tal. Plötsligt 
dånar det till av lågflygande reaplan. De höjda vinglasen splitt-
ras och ungdomarna förvandlas på en sekund till ett håglöst 
70-talsgäng: »Lägg av, va! Det blir nya brudar nästa gång!« De 
börjar dansa runt till Werle-toner via Mecki Mark Men. Två 
av flickorna blir över och sjunger några av de deppiga Doro-
thy Parker-numren i Chants for dark hours. Via spegelbilder i en 
damm darras vi över till balladen ur Drömmen om Thérèse och 
därifrån till Lasse Lucidors Skulle jag sörja … följt av medeltida 
ringdanser. cummings-sången now all the fingers … som går över 
i De fem sinnenas dans (som fick ge namn åt hela spelet), en dikt 
av Ingemar Hedenius(!), framförd »svävande« i Chroma Key 
– alltså skenbart utan markkontakt – av hela den jazzsjungande 
ensemblen. Ensemblesång var viktig på skolan – och för LJ, allt 
framgent …

Under hans tid på skolan blev det ett antal redovisningar på 
scen också. Där var en operaversion av Elsa Graves Medusan och 
Djävulen, som LJ ju hade engagerat sig i redan 1954. Texten är 
lyriskt svävande, fjärran från talspråket. Medusan är en iskall, 

att utforska sin röst, sin fantasi, sitt mod
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stelnad figur, djävulen uppträder som en bakslug dansare. Sins-
emellan är de oense om hur det ska gå till att krossa det unga 
förälskade paret, Hon och Han. Den vitklädda Motsatsen för-
svarar ungdomarna, medan Tidens Skugga försöker få den unga 
kvinnan att se sammanhangen, allt det lidande hon har omkring 
sig: flyktingarnas fasor.

Ur skolans arbete föddes den fria gruppen Sångens Makt, som 
väckte uppmärksamhet – även utomlands – när den redovisade 
skolans metoder och resultat. Den turnerade i Sverige, framför 
allt på skolor:

Vi vänder oss till folk, som normalt inte går på opera. 
Vi vill inspirera tonsättare och författare att skriva nytt. 
Vi försöker aktivera publiken till att ta del i våra stycken.

För Sångens Makt skrev LJ »springochsjungen« Flower Power för 
(minst) sex »sceniska sångare« och sex spelare. Tage Daniels-
sons rim handlar om Blomstermakt, i motsats till White Power 
och/eller Black Power. Blomster-makten neutraliserar krigs-
hetsarna:

Av blommor blir man blomfrom 
Krig för man med violpistol 
och pelargonkanon 
och bomb av tulipanuran 
i en konvaljbatalj.

Det mesta löser sig i rosenknopphopp. Det gäller kärleken, job-
bet i botanikfabriken – där går tonerna runtrunt – och sipptrip-
pen till blomRom och vårt blom- och bladbad, det vill säga Our 
Flower Power.
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En annan danielssonsk text blev till »operabuscan« Fabel, den 
där djuren undrar vad de ska ta sig till med det uppenbarligen 
självutplånande människosläktet. Fabel gick ut på skolturné i 
flera olika versioner:

Farsan spelade piano och jag trummor

minns förstfödde sonen, Dag Werle, dansare, musikant och 
teaterfreak. (Några år senare skulle Fabel byggas ut i stor stil 
till Animalen, i Göteborg.) Folkskolans Läsebok årgång 1898 
kom också till användning i improvisera(n)de föreställningar. 
Även Nalle Puh var på gång, men där blev det tvärstopp; endast 
Leonard Bernstein skulle få röra vid honom, hette det. Det var 
då det …

Utanför skolan hörde även Dramaten av sig i början av 70-
talet. LJ fick göra musiken till Lycko-Pers Resa (Strindberg) i 
Ingvar Kjellsons regi, och till Show av Lars Forssell/Ingmar 
Bergman.

I vissa avsnitt gjorde jag helt enkelt så att jag kompone-
rade flera varianter, och så fick Ingmar Bergman välja den 
som stämde bäst med hans regi-idéer. Jag skrev till exem-
pel fyra varianter av Sången om Råttorna. Jag tycker det 
är rimligt och riktigt att regissören får möjlighet att välja 
och vraka.

Jo, samarbete var LJ:s livsstil. Till sist något som aldrig blev 
av:

Härmed ber jag att få komma i åtanke för ett större 
arbetsstipendium för 1973. Tillsammans med Ulf Björlin 

att utforska sin röst, sin fantasi, sitt mod



ämnar jag skriva en ny opera med motiv dels ur Dionysos-
myter, dels ur science-fictionlitteraturen. Vår avsikt 
är att under större delen av arbetstiden bosätta oss i 
Medelhavsområdet – till detta skulle pengarna gå.

inspelningar

Nautical Preludes finns på CD med 
Radiokören under Eric Ericson. 
EMI CDM 7 69818 och EMI 
5 65348 2.

Chants for dark hours Märta Schele 
m. fl. Proprius PROP 9982



111

Mig finner ingen, ingen jag finner

 Den 18 januari 1773 gav man i Bollhuset den första 
svenskspråkiga operaföreställningen i Stockholm: The-
tis och Pelée. Musiken var av Francesco Uttini, som länge 

hade funnits till hands vid hovet. Svensk opera var ju en hjärte-
angelägenhet för Gustav III. På dagen 200 år senare var det dags 
för jubileumsföreställning. Man hade beställt ett verk av den 
omsvärmade György Ligeti, men han fick anmäla att han inte 
skulle kunna bli färdig i tid.

Det märkliga var nu att inhemska krafter hade dragit igång 
projektet Tintomara, en stor opera efter Carl Jonas Love Alm-
qvists »romaunt« Drottningens Juvelsmycke. Den utspelas delvis 
just i Gustav III:s nybyggda operahus, det som stod till 1898.

Tintomara var Leif Söderströms idé. Han hade vänt sig till 
LJ omedelbart efter premiären på Drömmen om Thérèse 1964. LJ 
hade smakat lite på Almqvistfebern, som bröt ut i Stockholm i 
början på 50-talet, när man nämligen prövade att sätta hans verk 
på scen för första gången. Han såg just Drottningens Juvelsmycke 
på miniteatern vid Yxsmedsgränd i Gamla Stan våren 1953. Men 
Söderström fick vänta på honom i sju år, eftersom Zodiak och 
Resan låg i vägen. Vid påsktid 1971 kom äntligen ett ja från LJ. 
De började skissa på något som de tänkte skulle kunna ambulera 
mellan teatrarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Tre skilda 
orkestrar men en given sångensemble. Deras planer läckte ut i 
pressen. Operachefen, Bertil Bokstedt, kastade sig på telefonen 
och beställde en sannerligen »skräddarsydd« jubileumsopera. Då 
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fanns det redan en del skrivet för sångare som Leif och LJ hand-
plockat: Helena Jungwirth som Tintomara och två av LJ:s elever 
vid musikdramatiska skolan: Loa Falkman och Josef Köstlinger, 
som de båda officerarna. Ingen av dem tillhörde Operans fasta 
personal, men Bokstedt accepterade; han var glad, antar jag. Så 
ock LJ:

Det första jag tänkte när jag såg texten var: alldeles för 
mycket ord! Och då hade Leif ändå lyckats skära ned 
romanen med tre fjärdedelar. Jag strök friskt, men sedan, 
när jag började sätta musik till orden, märkte jag att det 
helt enkelt inte gick att stryka mer. Almqvist kan verka 
nyckfull, det kan verka löst konstruerat men så är det inte 
alls! Det är oerhört väl genomtänkt.

Scenografen Bo-Ruben Hedwall kom med i Tintomara-projek-
tet före LJ. Han satte värde på det nära samarbete, som utveck-
lades:

Lars Johan ringde och sade: »Jag sitter med den och 
den gubben: kan jag inte få se några bilder?« Det lät ju 
oerhört generöst och jag tänkte att nu tar han väl i. Men 
han gjorde inte det. Han skrev ingenting förrän han fick 
se bilderna. Och jag märkte i gengäld att han hade fär-
digskrivna arior till gubbar, som jag inte hade ritat. Och 
så spelade han upp dem för mig, och på något vis var det 
bara för mig att gå hem och rita upp dem. … Nu vet jag 
inte längre var det ena gripit tag i det andra.

LJ skrev under på denna samarbetsglädje. Han satte också stort 
värde på de rent talade repetitioner som hölls innan det fanns 
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något att sjunga, även om en talad dialog om 10 sekunder kan ta 
5 minuter att sjunga: »Opera har ju en mycket speciell tid.«

Att komponera opera drar också tid. I mesta laget visade det 
sig, 18 timmar om dygnet mot slutet. Då kom det fuktiga parti-
tursidor till operahuset utifrån Waxholm att skriva ut och hinna 
repetera till premiären 3 veckor senare.

Av Drottningens Juvelsmycke skulle man kunna göra en hel 
Ring. Överallt finns det scener som är underbara, drama-
tiska och fint koncipierade, men Leif hade nog redan på 
ett tidigt stadium bestämt sig för att koncentrera hand-
lingen till Tintomara-gestalten. Sedan har vi naturligtvis 
diskuterat, lagt till och dragit ifrån.

Så berättade LJ i en intervju.
Det jag nu redogör för är den första versionen, 1973. Någon 

uvertyr finns, efter vanligheten, inte. Allt börjar i brus och surr, 
men motivet La Tournerose sticker ut ett par gånger: tre stigande 
terser. Surret avlöses av stämsång uppe på raderna. De sjunger 
några av huvudpersonens magiska namn: Don Azouras, Donna 
Zuras, Lazuli, Tintomara, La Tournerose. På en brygga byggd ut 
över orkesterdiket ser man henne(?), pojkklädd med klarinett 
i hand. Richard Furumo, Almqvists ständiga språkrör, tar till 
orda:

Vem är denna varelse? En androgyn? Med androgyn 
förstod de gamla något besynnerligt. Man har trott att 
människan ursprungligen skapades blott till människa. 
Icke man – icke kvinna, utan rätt och slätt människa, som 
aldrig behöver sucka, tråna, förgås av saknad efter en 
annan – som ej vore fången under kärlekens behov, glädje 
eller kval.

mig finner ingen, ingen jag finner
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Och så får vi veta att det kommer att handla om »dubbel-jalousi« 
mellan Amanda, hennes syster Adolfine och de båda officerarna 
Ferdinand och Claes Henrik. Med Tintomara i centrum bildar 
de en fatal spaderfemma – Almqvists grundtema. Början berät-
tas i stark förkortning: förväxlingar, svartsjuka och en inställd 
duell. De båda officerarna tillhör nämligen de sammansvurna, 
som tänker mörda Gustav III. Någon duell dem emellan kan 
det inte bli tal om.

Handlingen fortsätter i operahuset. Där är Tintomara, det 
17-åriga teaterbarnet, bokstavligen på sin mammas gata. Musi-
ken klingar 1700-tal. Strödda mingelrepliker svävar fritt över 
tretakterna. Alla har kommit till den ödesdigra maskeradbalen. 
Även kungen, trots varningar. Han får syn på Tintomara i de 
vindlande korridorerna och blir förhäxad av denna varelse, som 
undflyr honom med sådan grace: »En Silf för Bellmans eller 
Kjellgrens pensel!« Han beordrar baron von Essen att rädda 
henne undan teatern:

Det är vår vilja att hon inte blir l’enfant perdue du thèa-
tre. Dunkla öde, vad har jag med denna flicka att göra? … 
Om det så vore den sista handling under hela min 
regering – människans sista skall ju vara en inconse-
quence – jag skulle ändå ej ångra den. Jag önskar henne 
samma slut som mig själv.

Den redan förvirrade Amanda är där i nunnedräkt, »jagad av sin 
själs svarta demoner. En mörkblå, skir slöja doftar som en sky av 
sorg över hennes huvud.« Hon får för sig att kungen är hennes 
Ferdinand, som har svikit henne för Adolfine (som i själva verket 
är den maskerade Tintomara). Hon dånar men lyfts upp av en 
man i vit mask med hårda händer, Anckarström. Han återbördar 



Instudering av Tintomara på Stockholmsoperan 1973. Sångerskorna Gunilla 
Söderström och Dorrit Kleimert, regissören Leif Söderström, repetitören 
Thomas Schuback och tonsättaren LJ. 
Foto: Ove Axelsson/Kungliga Operans arkiv. 
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henne till hennes sällskap, där hon så småningom känner igen 
Adolfine på hennes giftiga svartsjukerepliker. Kören nynnar en 
av Almqvists nyckelrepliker: »Maskerad för hjärtat!« De sam-
mansvurna cirkulerar mumlande sitt lösenord: »Tvära stövlar!«

Ett skott – och kungen faller. Amanda tror att det är hennes 
Ferdinand som ligger där. Dörrarna stängs men Adolfine lyckas 
klättra ut via tågvinden. Hon förstår att hennes älskade kan vara 
inblandad i mordet. Hon skulle kunna bli tvingad att vittna mot 
honom under tortyr. Under flykten hamnar hon i balettsalen, 
där man som bäst repeterar en kommande föreställning med 
Tintomara: »Den räddade Vildinnan«, som just bygger på en 
spader fem-idé. Adolfine blir lika hjälplöst förälskad i henne 
som kungen nyss. Budet om mordet når snabbt balettsalen. Det 
resulterar i en förvirringens kvartett:

Här har en tragedi blivit spelad, som gör att ingen mer 
tragedi mer skall spelas här. … Jag har order: Edra namn! 

… en besynnerlig känsla: vi är ju båda flickor …

Den suveräna Tintomara undkommer lätt och slussar ut Adol-
fine ur operahusets labyrinter. Hon varnar:

Har du vänner att yppa? Liljensparre har tänger. Hoppa 
då förr i Norrström.

Väl ute på gatan inser Adolfine att hennes och Amandas båda 
officerare är inblandade i attentatet. Svartsjukan tycks henne 
grotesk när nu allting rasat. Hon får skuldkänslor mot syster 
Amanda, och hennes egendomliga känslor för Tintomara är 
ogripbara. Snart får hon sällskap med en annan mask som är på 
flykt undan polisens tänger:
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I natt bär jag mask. I morgon bortlägger jag masken. 
I övermorgon huvudet.

Det är alltså kungamördaren. När det omaka paret passerar 
Packartorget med skampålen lägger Anckarström huvudet i 
hennes knä.

Var min stupstock! Se så – min hals är bar! Stryk med ett 
finger över halsen. Jag vill veta hur det känns.

Det klingar dissonerande »wagnerskt« ur orkesterdiket. Adol-
fine bryter samman i mörkret.

I en kort scen på teaterns bakgård möter Tintomara sin halv-
bror Emmanuel, klarinettist i hovkapellet. Hon har övertalat 
honom att »låna« drottningens juvelsmycke, som hon tänker 
visa Clara, deras sjuka mor i hennes tröstlösa ensamhet. (Det 
är mycket som ligger bortom Tintomaras begreppsvärld: vad 
menas med äganderätt?)

I nästa scen finner vi Tintomara. Mor och dotter möts i ett 
kyffe utåt Norrtull. Clara har ett förflutet som firad artist vid 
hovet. Tintomara är resultatet av hennes umgänge med greve 
Munck – som dessutom är far till tronföljaren enligt gängse 
skvaller. Tintomara är på det klara med att hon är halvsyster till 
den 13-årige gosse som ännu inte kallas Gustav IV Adolf. Clara 
förfäras över mordet och sin dotters aningslöshet, men i safirers 
och smaragders sken lever hon upp till en stor minnesaria – lite 
à la Grand Opéra. Under natten stjäls juvelerna av Emmanuel. 
Polisen är dem på spåren. Clara beslutar sig för att dö. Från sin 
säng bekänner hon att dottern är odöpt, aldrig blivit kristnad 

– en dödssynd. Hennes många namn är tagna efter olika roller 
som hon spelat vid hovet genom åren, detta teaterbarn. Tinto-

mig finner ingen, ingen jag finner
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mara förstår ingenting av moderns ångest, men hon gråter när 
mamma gör det.

Ah – vad föll i mitt ansikte? Gråter Tintomara, gråter min 
flicka? Gud, jag tackar dig! Nu är jag glad, ty ett djur kan 
inte gråta. Hör mig, mitt barn: endast vitt duger i himmel 
och på jord. Endast det vita räddar och hjälper. Två ting 
äro vita: oskuld och arsenik. Du, mitt barn, hav oskuld! 
Jag … har … arsenik …

Där blev det särdeles tyst i salongen den 28 januari 1973.
Andra akten börjar i Kolmården, på Stavsjö herrgård. Där 

residerar friherrinnan, Amandas och Adolfines mor. De båda 
systrarna finns också där, drabbade av »sinnesförfallenhet« efter 
utståndna ohyggligheter på maskeraden. De är på bättringsvägen 
men mycket labila. En god hjälp i deras tillfrisknande är Lazuli 
– det vill säga Tintomara – som är på flykt från Stockholm och 
har fått en beskyddare i systrarnas onkel, jägmästaren, även han 
fascinerad av naturbarnet, särskilt av hennes – nej hans – musi-
kalitet. (Onkeln har skymtat redan i första akten i en scen som 
LJ byggt över Kraus’ sorgekantat vid Gustav III:s begravning.)

Den äldre generationen lämnar Stavsjö, och en »mamsell« 
blir kvar för att bevaka systrarna, som nu har glömt sin rivali-
tet. Lazuli läser högt för Adolfine på sängkanten. Amanda blir 
skrämd: detta går inte an! Adolfine berättar då om sitt hastiga 
möte med Tintomara på maskeradkvällen. Hon kan »avslöja« 
att Lazuli är en förklädd flicka på flykt.

Lazuli, som på teatern bara har lärt känna kulissträd, finner 
en ny värld i storskogen utanför herrgården: »Hon var som i 
sin själs grund och sin innersta glädje.« Hon drar ut i Naturen, 
ackompanjerad av en hel fågelsymfoni ur orkesterdiket: musi-
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kerna härmar drastiskt allsköns läten (avlyssnade från radions 
fågelskivor). Hon börjar nynna på en sång, som Almqvist skrev 
in i sin »romaunt« – med notbild och allt – fast nu med LJ:s 
melodi:

Mig finner ingen, ingen jag finner. Alm, hägg och hassel 
blomstra för vind. Jag ler åt alla, alla åt mig le …

Sången klingar över skogen. Ferdinand lyssnar. Han och Claes 
Henrik har lyckats fly undan hemliga polisen och gömmer sig 
vid marmorbrotten ovanför Bråviken. De engagerar sig båda i 
den besynnerlige pojken. Ferdinand undervisar honom i skytte, 
Claes Henrik i fiolspel. Lazuli behärskar allt som en lek.

På andra sidan skogen sitter Amanda vid hammarklaveret. 
Hon tycker sig ha återvänt till livet, och hon undrar över Lazulis 
stunder av svårmod och över hans – nej hennes – roll vid ope-
ramaskeraden, den förfärliga. Lazuli berättar om sin nyfunna 
lycka: storskogen. Mamsell är oroad över pojkens charm och 
Amandas förtjusning. Hon får då höra hemligheten. Även Adol-
fine söker tröst hos Tintomara, men när mordkvällen kommer 
på tal säger den underbara varelsen i en bisats att hon då var 
maskerad till flicka.

Nu dras skruven åt. Ferdinand och Claes Henrik upptäcker, 
var för sig, hur det står till med Lazulis kön, och den hemkomna 
friherrinnan till Stavsjö finner att döttrarna svävar på målet. 
De båda handlingsförloppen är inskjutna i varandra så att det 
uppstår en serie ensembler på delad scen. Systrarna blir rivaler 
om Lazuli. De går in i förnyad »sinnesförfallenhet«. Deras språk 
rasar samman. Tintomara lämnar skogen där officerarna hotar 
varandra. Hon förtvivlar:

mig finner ingen, ingen jag finner
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Om jag ej hade hjärta skulle det kosta mig ingenting att 
se. O, vore jag en tiger – såsom de alla kalla mig – hur 
enkelt och lätt. I ljugen, I ljugen – jag är ej en tiger!

Spaderfemman är nu fullt utbildad med Tintomara i centrum. 
Slutuppgörelsen sker vid fyra vägars möte, Lindamotet, mitt 
i Kolmården där Tintomara tar avsked av skogen under den 
magiska linden. Hon nynnar på sin sång: »Mig finner ingen, 
ingen mig finner.«

De fyra desperata strålar samman i månskenet. De skrämmer 
varandra från vettet. Ferdinand skjuter ihjäl Claes Henrik.

∗
I tredje akten möter vi Gustaf Adolf Reuterholm när han gästar 
Stavsjö gård på hemväg till Stockholm. Enligt Almqvist är han nu 
Sveriges egentlige styresman, och det antyds att det är han som 
utnyttjat Tintomara som lockfågel för Gustav III på maskeraden. 
Just när han sitter där och status-spisar dyker Tintomara upp. 
Hon utmanar den mäktige mannen å det grövsta. Han hotar med 
polisen, men det skrämmer henne inte. Det är uppenbart att hon 
har en hållhake på honom. Han tar henne med till Stockholm där 
hon genast rymmer; det är omöjligt att hålla denna varelse fast. 
Väl tillbaka på slottet försöker Tintomara uppvigla sin halvbror 
tronföljaren och hertig Carl, Gustav III:s bror, mot Reuterholm. 
För att rädda sin halvbror Emmanuel påstår hon att det är hon 
som har stulit drottningens juvelsmycke. Hertig Carl vill rädda 
henne, liksom Reuterholm, som tror sig kunna »omstämma« 
henne med drastiska medel. Till slut lyckas hans kunskapare, 
Crispin, fånga in henne. Hon har gömt sig i hovkapellet som 
klarinettpojke. Crispins triumfscen är ett riktigt cirkusnummer. 
Han spelar upp fem personers agerande på slottsgården. Tinto-
mara förs till det kungliga tältet i Solna skog där den offentliga 
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exekutionen ska äga rum – som skenavrättning, eftersom ingen 
av de inblandade vill släppa henne ifrån sig. Tintomaras sista 
önskan blir att tronföljaren skall sätta dödskransen på hennes 
huvud, en krans där varje blomma motsvarar en av de stulna 
juvelerna. Hon älskar sin halvbror. Hon blir trots allt skjuten till 
döds, eftersom Ferdinand smugit sig in bland skyttarna. Ingen 
annan ska få »hans« Tintomara.

Detta är alltså en beskrivning av operans första version. I 
Göteborgsversionen några år senare ströks några roller och 
jubileumsversionens mingelvänliga två mellanakter blev en. 
Upphovsmännen föredrog Göteborgsversionen, som de hann 
förbereda i lugn och ro.

I Tintomara platsar ju inget rockband men däremot vissa 
1700-talspastischer. Maskeradscenens virrvarr byggde LJ upp 
över ett slags rokokobotten – med sprickor – lånad från En Saga 
om Sinnen, tv-spelet. Annat är citat. Den musik, som enligt tra-
ditionen skulle ha spelats just under mordet, citerar han förstås. 
(Ingen visste då att denna »kadrilj« är ett falsifikat från 1800-
talet.) När Amanda och Adolfine försöker sjunga enighetens 
duett på Stavsjö herrgård kastar LJ in en »störd« version av en 
parallell scen i Mozarts Cosi fan tutte;»Guarda sorella.« Sorge-
musiken över Gustav III av Joseph Martin Kraus finns som sagt 
också invävd i en scen.

LJ:s »egen « musik dominerar stort i operan. Den kommer 
sällan i närheten av hans 60-talsmodeller. Det klingar ofta kam-
marmusik ur orkesterdiket, och stora delar av textmängden bärs 
fram i ett mycket språknära recitativ med ett spindelvävstunt 
ackompanjemang, ibland bara en bottenton.

LJ hade, som vanligt, funderat mycket över rollerna och deras 
utveckling. Tintomara själv var ju ett speciellt problem.

mig finner ingen, ingen jag finner
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Hon beskriver sig själv, genom Almqvist, som det him-
melska djuret. Dels det himmelska, dels djuret. En polari-
tet. Hon är svår rent kompositionstekniskt därför att hon 
inte får bli alltför sofistikerad. Hon måste vara rak. Hon 
talar ju alltid sant. Hon är som ett barn – samtidigt som 
hon är otroligt insatt i alla förvecklingar och behärskar 
alla personer. … Almqvist hade tänkt alla personerna i 
olika röstlägen. Om Tintomara säger han att hon är en 
djup alt som, när hon är pojke, låter som en tenor och 
när hon är flicka som en sopran. Det är naturligtvis en 
omöjlighet. Men då tänkte jag: man kan »skugga« rösten. 
Dels kan man förstärka vissa övertoner på ett diskret sätt, 
dels kan man göra kontraster med andra instrument och 
grupperingar av röster. Man får olika referenspunkter 
till hennes röst och får den att låta olika. Det var en av 
mina första idéer med operan, men – som händer med 
alla storslagna tankar – går man delvis ifrån den när man 
arbetar. Man upptäcker att det inte var nödvändigt att 
genomföra idén hela tiden.

Apropå genomförda idéer: LJ använder sig av ledmotiv i alla 
sina operor, fast inte med någon wagnersk konsekvens. Många 
motiv och klangkonfigurationer återkommer som reminiscen-
ser av miljöer, situationer och kombinationer. Ett nyckelmotiv i 
Tintomara är den stigande molltreklangen med tillagd septima 
som bär ett av hennes namn, La Tournerose, Almqvists hem-
magjorda förfranskning av Törnrosen. Man hör det alldeles i 
början, i några kritiska moment mitt i – och allra sist.

Tintomara blev mums för massmedierna. Svenskheten lockade, 
kungamordet, androgynen, oskulden, svartsjukan, sinnesförfal-
lenheten – och själva jubiléet förstås.



När operan fyllde 200 år måste det självfallet bli ett strå-
lande kalas. Alla var där. Alla som var tvungna på grund 
av sin samhällsställning, och alla som hade lust att visa sig. 
Bara en saknades: härolden, som borde ha stått och ropat 
ut namnen i det lysande följet. … Smokingar och större 
kreationer avtäcktes i garderoben, som för säkerhets skull 
fick betalt i hundralappar och hade ett elände med  
växeln …

Ovanför Galapeters utgjutelser ser man LJ skaka hand med Dag-
mar Lange. Han fick mycket beröm i recensionerna, till exempel 
i Leif Aares:

Werle rör sig med nästan övernaturlig säkerhet genom 
ett myller av stilarter och pastischer … Werles musik är 
lysande, den är det friaste och friskaste jag hört på lång 
tid, den är på en gång då och nu … Vi lever nu med alla 
länders och släktleds musik inpå oss i våra högtalare. Här 
är en tonsättare, som vill utgå från den situationen och 
utvinna en ny rörelsefrihet. Det kallar jag en modern ton-
sättare.

mig finner ingen, ingen jag finner

inspelningar

Någon komplett inspelning 
av Tintomara finns tyvärr 
inte. Arian »Glans, vilken 
glans!« har sjungits in av 
Rut Jakobsson, med Stora 
Teaterns orkester under 
Gunnar Staern. Bluebell 

ABCD 097. På den CD som 
följer med denna bok sjung-
er Marie Louise Hasselgren 
Tintomaras monolog 
ur andra akten med 
Norrköpings symfoniorkes-
ter under Jorma Panula.
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Ho kan motstå mig?

 Det kom ett slags fortsättning på Tintomara, i form av Det  
 himmelska djuret, en beställning från Sveriges Radio på  
 »ett elektroniskt musikverk på max 15 minuter«. 8 000 

kronor skulle han få, med rätt att använda radions studio. LJ 
hade fått en diktsamling från Matts Rying, Nattliga ackord. I 
den fanns en Almqvistsvit, som lockade med en Tintomaradikt. 
LJ hade ju arbetat en del i studio, men han var knappast någon 
»elektroniker«. Han gick in för att göra detta som brukade kallas 
»text–ljudkomposition« och kontaktade till den ändan sin förra 
elev, Solveig Faringer, till att gestalta Tintomara. Hon började 
leka fram tonslingor och allehanda Tintomaraljud,

… och snart satt jag där framför henne och dirigerade 
– nåja:»såg ut på olika sätt«. Det blev ett samspel kring 30 
»modeller«, som jag sedan gav form åt i studion.

Tintomaras fantasier kombinerade han med textläsning av 
Faringer, Rying och Werle. Hela dikten kom med. Hon kom-
mer indansande, naturbarnet. Hon leker med ekot, hon lyssnar 
i skogen, hon dansar – allt utan ord. (En kommentar till den 
första strofen:)

Vi vet, Tintomara, 
du ogripbara 
som överallt ingriper 
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Du skuldlösa 
Som dansande tänder katastroferna.

Under tonslingorna, läten och skratt växer det fram något som 
låter folkmassa. Man hör inte orden, men det ligger nära till 
hands att koppla till tredje strofen:

Men två ting, Tintomara, 
äro oförenliga: 
du och vi.

Nu tar hon de bittra orden i sin mun:

I ljugen, I ljugen 
jag är ej en tiger!

Två röster i osynk läser de tre första stroferna med Tintomara i 
bakgrunden. Hon tar över igen, mångdubblad, med läten mellan 
människa och djur (som i fjärde strofen). Sedan svävar hon ut i 
fjärrsång (som i den femte):

En svävande slöja 
är allt vi skymtar 
ett rubinsmycke 
Som blixtrar över näthinnan

Tre röster läser sista strofen:

Men vi hann se 
ett alldeles naket ansikte 
Det enda som aldrig bar mask 
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i Hjärtats ljugande maskerad 
Det Himmelska djurets.

Tintomara får sista ordet. I desperation bygger hon upp en våg 
av »I ljugen!«

Den tonar bort, uppgivet. Det himmelska djuret »framfördes« 
för första gången på en Nutida Musik-konsert i Radiohuset 19 
februari 1976.

LJ tonsatte ännu en Rying-dikt: Nattjakt (ur samlingen Mid-
nattsmässa). Även den gjorde han för Solveig Faringer – fast 
nu med fastlagda noter och pianoackompanjemang. Dikten är 
kort:

I raseri hukar vinden 
vid tjärnens regntoviga strand 
Den spritter upp! Och jagar stjärnor 
som rusar barfota i den hedniska ljungen.

21 ord som tar 30 sekunder att läsa. Hela sången tar 3,30. Alltså: 
långt efterspel, som hos Schumann? Nej, men där finns lång 
»för-musik«. LJ kallar sin komposition »En fantasi över en dikt 
av Matts Rying«. Han hade fått tillstånd att fantisera vidare över 
dikten även med ord. Han skakade sönder den i stavelser, som 
har vissa likheter med diktens ljud, utan att »betyda« något. De 
blir stoff för sång, som till stor del består av utrop och drama-
tiska utspel:

Arii! Arii! Arii … Niv den vid divnegar! …

Stavelserna leker ibland med sig själva. De kan till exempel 
läsas både fram- och baklänges med samma resultat. Musiken 

ho kan motstå mig?
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är expressionistisk med många sekunder, septimor och nonor, 
bortsett från ett kort parti med treklanger från pianisten. Några 
ögonblick fastnar både ord och musik på »Hur?« – med fortsätt-
ningen »Eru purepritt å sneddens?« (Stockholmsslang?) Efter 
tre minuters stavelsemusik kommer så dikten i klartext, utan 
att tonerna påtagligt anknyter till det som klingat. Annat än så 
tillvida att det deklameras med samma energi – och att tonerna 
nu avbildar vissa ord. Man kan höra Nattjakt som en förstudie 
till Det himmelska djuret. Eller som en fortsättning på fröken-
Thérèses stavelselekar i arenaoperan.

Samma månad, i augusti 1973 skrev LJ ännu en sång, Bort-
vända visor, med ord av Lars Englund, en mycket långsam och 
asketisk musik i klockklanger. Han gjorde också en pianoversion 
av Milt som en regnbåge, en aria ur Medusan och Djävulen av Elsa 
Grave.

∗
1981 trycktes En hög visa, Frödings lek med Höga Visan, som 
väckte sådant rabalder när den kom ut i hans första diktsamling 
1891. Det var Håkan Hagegård som satsade en tusenlapp på att få 
något nyskrivet till sin musikaliska salong med Thomas Schuback 
den 24 april 1975. Båda ungherrarna kände väl till LJ:s tonspråk. 
Schuback hade studerat in Tintomara och dirigerat Drömmen om 
Thérèse när den togs upp igen 1974. Hagegård hade haft roller i 
Tintomara. En hög visa blev 10 minuter musik, en riktig scen, som 
skulle kunna orkestreras. Den börjar så:

Min kära är såsom en smärt gran / såsom en sjungande 
vattubäck 
Och såsom en ung ros / när daggen faller vid morgontid. 
Och hennes däjelighets makt är stor såsom en stor krigs-
här 
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Den där nederslår sina fiender / 
Med starkt dån och vagnar och resenärer / och högt 
ropar; »ho kan motstå mig?«

Bibelns brudgum går det väl egentligen ingen nöd på, men Frö-
ding har det inte lätt. Den unga rosen är försvunnen och han 
måste fråga Värmelands (Jerusalems) döttrar:

Haven I sett om hon gått denna vägen fram?

Hans beskrivningar av henne är oskyldiga jämfört med det ero-
tiska språket i Höga Visan. Det är hon som har initiativet: hon 
uppfräter honom med sin mun, hon lurar i sitt förstäck, hon 
kommer fram ur buskan såsom ett oväder med storm och regn 
och hagel. Ja, det finns mycket att minnas, men borta är hon och 
sången slutar övergivet med en slinga utan stöd från pianot.

LJ var ingen klassiskt skolad pianist, och han komponerade 
aldrig någon svällande storklingande pianosats. Det blir mer 
teckning än måleri, när texten lockar till tolkningar. Ett sta-
digt kvintstomp i basen betyder makt, och vattubäcken blir till 
ett kort diskantklirr. Ett litet stänk av folkton anar man, när 
Värmelands döttrar vallar i bergen: några få lurtoner bara. Pia-
nisten har ett enkelt refrängmotiv om sju toner. Två gånger tar 
sångaren det i sin mun. »De däjeliga sjöar i dalarne«, sjunger 
han då. Ett Värmlandsmotiv?

Våren 1976 kom det ännu en Radiokörsbeställning – som 
lät vänta på sig några år. Det blev till slut Trees, med text av e.e. 
cummings.

Bengt Emil Johnson varnade mig en gång för att försöka 
tonsätta en viss dikt, som lockat mig. »Det sjunger om 

ho kan motstå mig?
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dikten«, sa han. Och det förefaller ju faktiskt onödigt, för 
att inte säga förmätet, att sätta sjung på det som redan 
sjunger. cummings dikter sjunger inte, de är mångtydiga, 
de inbjuder till lek, stundom allvarlig lek, till tonsätt-
ning … Hans verser kommer vår ordentlighetssträvan 
på skam genom sin utmanande grammatik (ibland kunde 
man nästan tro att han driver med läsaren). Men det är 
nog framför allt så att ordknappheten, den okonventio-
nella interpunktionen, omkastningarna i tid och rum, 
återanknytningarna från slut till början, allt detta ger 
dikten en sorts öppenhet, som stimulerar vars och ens 
emotionella fantasi.

cummings dikt har fyra numrerade verser. Den första står längst 
ut i vänster marginal. Den längsta raden där rymmer sju bokstä-
ver, och allt är på cummingskt vis uppbrutet och avstavat så att 
läsningen bromsas. Man måste själv lägga pussel med bokstä-
verna och får då ut bilden av ett löv som virvlar ner mot marken. 
Av denna »marginalvers« gör LJ en viskningskanon i pianissimo, 
stödd på enstaka sjungna toner. Så kommer solisten, den föräls-
kade mannen. Vad säger han?:

Trees 
were in (give 
give) bud when to me 
you 
made for by love 
love said did 
o no yes

Detta deklameras fritt över ekolekar med blandackord (give, 
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give!) Mellan »no« och »yes« finns en vältalig paus. Vår och 
fågelsång anar man »när Du älskling gav«. Sedan sweet music:

when to me you 
leap and i’m born we 
’re sunlight of 
oneness

Efter detta kommer ett scherzo i rumbarytmer. Kanske antyder 
texten ett barns trädklättrarminne? Efter scherzot står ord som 
LJ tonsatt en gång tidigare, för en röst och fem instrument:

now all the fingers of this tree

Musiken blir i grunden densamma, men här är kärlekens mys-
terium kör-förtrollat. Till sist anknyter han till slutet av första 
satsen: mötet i ettheten. Alla finner en och samma ton.

∗
Teatrarna frågade ibland efter werlesk musik. Stockholms Stads-
teater höll sig framme 1976 till Staffan Westerbergs uppsättning 
av Strindbergs Ett drömspel: Det växande slottet. Westerberg 
kombinerade skådespelare och dockor på scenen, och han levde 
upp till Strindbergs egen »erinran«:

Allt kan ske. Allt är möjligt och sannolikt. … En bland-
ning av minnen, upplevelser, fria påhitt, orimligheter och 
improvisationer. Personerna klyvas, fördubblas, dubble-
ras, dunsta av, förtätas, flyta ut, samlas.

Jane Friedmann deltog som Indras röst, Modern, Portvakter-
skan, Balettflickan, Karantänmästaren, Jungfrun, Hustrun, 
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Frun, Herrn och Lordkanslern. Tre stycken Indras dotter kom 
på scen – plus dockor i helt olika storlekar. LJ hade som vanligt 
tagit nära del av repetitionsarbetet för att lära känna ensemblen. 
Åtskilligt sjöngs av skådespelare, annat av Solveig Faringer och 
Solveig Pettersson. Fyra musiker fanns på band. Somligt är helt 
korta inpass: det ostämda pianoplinget från »Bad Purgatorium« 
(i Resan) dyker upp i scenerna från Skamsund. Det faller droppar, 
och kören leker klockklanger. En insmickrande »Paradissång« 
klingar operaparodi, och lyriska flöjtslingor flyter omkring. Till 
förspelets dialog mellan gudomligheterna ringer elektroniska 
kristallklanger. I Fingals grotta klagar vindar och vågor fjärran 
ifrån.

Jag kan tänka mig att det var Staffan Westerberg som rekom-
menderat LJ till Det växande slottet. De hade samarbetat i en serie 
dockprogram i tv, Paraplymans berättelser, som sändes i januari 
1975. LJ lät några av sina elever från operaskolan sjunga in alle-
handa ramsor och krumelurer.

∗
Den 7 mars 1975 beställde Göteborgssymfonikerna ett orkes-
terstycke av LJ. Det blev ett stycke protestmusik, inspirerat av 
en dikt, som han fått sig tillsänd för eventuell tonsättning:

Två generationer i vår tid håller på att rubba grundva-
larna för allt ljus. Växt efter växt släcks ner till en svart, 
steril planet.

Någon sång blev det inte av dikten, däremot en ordlös Vaggsång 
för Jorden. Till programbladet levererade LJ en liten dagbok 
över arbetet:

7/3-75 Fick beställning på ett orkesterstycke av Sven 
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Kruckenberg. Uppförandet bestämdes till hösten 76. 
9/9-75 Måste uppskjuta uruppförandet på grund av tids-
brist. Lektionerna på operaskolan är tidskrävande. Läste 
Gösta Fribergs dikt Växandet. 
12/8-76 Anställdes av Dick Ramstedt som komponist vid 
GBTKAB. Det planerade orkesterstycket ska vara mitt 
första jobb, med premiär i mars 77. 
12/8-76 Var på konsert med Helena Döse och Sixten 
Ehrling. Göteborgsorkestern klingar utsökt i den vänliga 
akustiken – vilken rund och fin brassklang! Och de höga 
stråkarna i Lohengrin-förspelet! Måste vara lätt att skriva 
för denna ensemble. 
15/11-76 Upptäcker (som vanligt) att det vill välgjorda 
tegelstenar till för att bygga valv – konsten är att förverk-
liga en helhetsvision genom hårt arbete på detaljerna. 
8/1-77 Jag håller ju på att skriva ett modernt verk för en 
orkester, som är skapad för 1800-talets tradition. Denna 
uppsjö av stråkar! Stravinsky vände på begreppen och 
lät stråkarna bli rytmsektion. Senare blev slagverkarna 
motivspelare. Polackerna lät 50 stråkar spela divisi – men 
är inte detta emot symfoniorkesterns egenart och natur-
liga idiom och mot dess uppställning på podiet t.ex? Fast 
jag har ju skrivit för stråkkvartett, en annan otidsenlig 
men fascinerande företeelse … 
31/1-77 Lars Runsten föreslog att jag skulle kalla stycket 
för »Musik«. Varför inte, det är ju ingen symfoni, ingen 
konsert, ingen svit, ingen uvertyr? 
3/2-77 Det sabla notpapperet räcker inte till: på några 
ställen måste jag dela stråkarna i många stämmor och 
behöver samtidigt minst tre rader för varje blåsargrupp. 
Det blir 45 notsystem. Beställer transparent notpapper 
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med 36 system. 48 blir för jobbigt för ögonen. 
4/2-77 Får plötsligt en vision för hela stycket, som nu 
lever sitt eget liv. Titeln blir självklart Vaggsång för Jorden. 
7/2 –77 Åker till Stockholm och får starkare glasögon. 
16/2-77 Arbetar intensivt. Avbryter bara för telefon-
samtal med stämskrivare Kaj Hanson och med några 
av orkestermedlemmarna för att prata glissandon, samt 
för att skicka dessa dagboksanteckningar till Göteborgs 
Konserthus. Jag ser att det sjunkit en bit i tuschflaskan. 
Underligt att fyra centiliter av denna svarta illaluktande 
vätska nu är ett verk för Göteborgs Symfoniker. Vaxholm 
den 16 februari 1977.

Jag misstänker att många i publiken 1977 sa sig: »Ska detta vara 
en vaggsång?« I och för sig finns det faktiskt en sång – utan ord 
– mitt i kompositionen. En visa, som LJ skrivit för sina elever på 
musikdramatiska skolan i Stockholm, i tanke att de själva skulle 
sätta ord till den. Ett sätt att locka fram begrundan över det 
viktiga sambandet mellan ord och ton. När den dyker upp mitt 
i tonflödet, naivt vemodig och troskyldig, undrar man om det är 
ett citat ur en annan värld. Vid det laget vet man som lyssnare 
redan att denna vaggvisa inte är någon idyll. Den har börjat med 
en ensam klarinettist, som spelar en sorgmodig slinga i tre fraser. 
Sedan växer ett stråksus sakta upp, och snart är vi mitt uppe i 
ett hotfullt drama med blåsare och slagverk. Något hakar upp 
sig på 22 hårda slag. Motiv ur klarinettmelodin kastas fram och 
åter. Visan förbereds med mildare harmonier. Den »avsjunges« 
två gånger, utvecklas helt kort – och dräps med nackskott. Vi är 
tillbaka ute i världen utan nåd, med signaler, stravinsky-accenter 
och glissandi. Basuner uppträder några gånger som om vore vi i 
en symfoni av Allan Pettersson – fast en utan någon »frälsning«. 



Efter en kaotisk domedag blir det bara en solofras från cellon 
kvar. En liten melodi, som går ut i natten.

ho kan motstå mig?

inspelningar

Nattjakt har sjungits in av Märta 
Schele, ackompanjerad av Elisif 
Lundén-Bergfelt. BIS CD 38

Trees finns i flera inspelningar: 
Kammarkören under Eric 
Ericson, solist Dag Bergqvist. 
Phono Suecia PS CD 35

Uppsala Akademiska Kammarkör. 
Dirigent: Stefan Parkman, solist 
Håkan Hagegård. Chandos 
CHAN 9654.

Sofia Vokalensemble. Dirigent 
Bengt Ollén. SBCD 518.

På den medföljande CD:n finns en 
upptagning från premiärsänd-
ningen 1975 av Det himmelska 
djuret med Solveig Faringer, 
sopran, samt LJ och Matts 
Rying som uppläsare.

På samma CD finns också En hög 
visa med Håkan Hagegård, 
baryton och Thomas Schuback, 
piano.
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Vi måste va starkare än varann

 V aggsång för jorden spelades i mars 1977. Då var namnet  
 Werle rätt känt i Göteborg. Tintomara hade satts upp  
 där våren 76 i en ny version med två akter i stället för tre. 

Det hade förekommit viss rädsla inom teatern inför detta nya, 
och publiken kom inte riktigt från början, men så småningom 
gjorde stycket lycka. Recensionerna var bra, ibland lysande. Inte 
minst från nedresta Stockholmsrecensenter, som prisade Göte-
borgsoperan.

En man som drog sina slutsatser var chefen för Göteborgs 
Teater och Konsertbolag, Dick Ramstedt, samme man som 
för drygt ett dussin år sedan förmått sitt dåvarande företag, 
Philips, att sponsra den ljudtekniska utrustning som krävdes 
för att få Drömmen om Thérèse på scen i Stockholm. Han kom 
upp med idén att helt enkelt (?) anställa LJ som »composer 
in residence« på tre år, 1977–79. Det var ett fräscht initiativ. 
Jag tror inte ens att termen fanns i Sverige då, även om ton-
sättarföreningen hade propagerat för den sortens tonsättar-
stöd. 1976 skrevs kontrakt om ett orkesterverk, tidigare beställt 
(Vaggsången), en musikal och en balett. LJ skulle närvara vid 
instuderingarna – säkert ett önskemål även från LJ:s sida – han 
skulle bedriva experimentverksamhet med sångarna – sådan 
som han praktiserat på musikdramatiska skolan i Stockholm 

– och han skulle kunna kallas till sammanträden och fungera 
som musikrådgivare med mera. Månadslön: 7 500 kronor. LJ 
hade lyckats banta sina åtaganden något. Han var nog rädd 
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att råka in i »18 timmars-spinn« inför någon premiär; han 
mindes säkert Tintomara-stressen i Stockholm. Han berät-
tade för Norrtelje Tidning att han kände sig lyckligt lottad, 
även om han nu inte hade något att »skylla på«, om han skulle 
misslyckas med något.

… Av större betydelse är att jag får arbeta med i stort 
sett samma ensemble en längre tid, får möjlighet att bli 
förtrogen med allas röster, deras omfång och kapaci-
tet. Jag tror mycket på samarbete mellan tonsättare och 
artist, och om ett sådant samarbete kan byggas upp för 
en längre tidsperiod blir det möjligt för mig att praktiskt 
taget »skräddarsy« musiken till varje enskild medlem av 
ensemblen.

En musikal stod det alltså i kontraktet. Det var LJ själv som 
antytt att något sådant kunde vara av intresse för honom. Var 
fanns ett libretto? Tage Danielsson var ju en gammal favorit. 
LJ skrev:

Tage! För en tid sedan fick jag Din »sagobok« (tack) 
med »slug förhoppning om tonsättning«. Nu är det så 
att Stora Teatern i Göteborg gärna vill ha en ny musical 
under säsongen 77–78 med text av Dej och musik av mej. 
Jag har ju jobbat med Tintomara på denna teater och 
tycker att det är en utomordentligt bra ensemble – men 
det känner Du kanske till själv. Om Du skulle ha tid, lust 
och möjlighet att ge Dej in på en sån här grej, kunde vi 
nog delvis utnyttja Dina »gamla« texter. Jag undrar om 
inte historien om Busschauffören som tänkte att vad fan … 
kunde ligga till grund för det hela eller ingå på något sätt. 
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Ev. kunde även Flower Power bli en episod. Men Du kan-
ske har helt andra idéer om vad en ny musical bör vara 

– försåvitt Du, som sagt, är intresserad.

Tage var, inte oväntat, redan upptagen. Det blev ett krisens år. 
En tilltänkt modernisering av Molièrepjäsen Scapins skälmstycken 
utmynnade i ingenting, men så kommer Tage till Göteborg för 
att se LJ:s Göteborgsvariant av Flower Power. Han blir förtjust 
i ensemblen och kan tänka sig att göra N. Wallström (läs högt!), 
ett slags operettparodi »i de rosenröda lögnernas balsal«. Jag 
kan tänka mig att LJ ryggade lite inför valser då, hur som helst 
blev det en stor utbyggnad av Fabel i stället, den som han tidigare 
gjort »opera busca»av.

Det utbröt en febril verksamhet. I Stockholm satt Tage 
och skrev dikter i schottis- och valstakt. Och i Göteborg 
satt Lars Johan och skrev tango- och polkamelodier. Det 
var ett givande och ett tagande. I oktober 78 var det dags 
för pressrelease, den första. Något speciellt skapades på 
Storan. Werle-Danielsson skrev på en musical, eller en 
pingvinopera eller en show – de skrev på en animal. Titel: 
okänd. Innehåll: hemligt. Intresse: stort.

Den 12 mars 79 kom regissören, Tage Danielsson, för 
att scenrepetera första akten. Kompositören var alltför 
intresserad av den sceniska verksamheten. En utlokalise-
ring var nödvändig. Teaterns dåvarande VD tvångsför-
flyttades ur sitt rum på kansliet – på andra sidan gatan. In 
med piano, ritbord och kompositör! Telefonen stängdes 
av och på dörren satte regissören en lapp: »Djuren får ej 
matas!« Lars Johans enda egentliga kontakt med ytter-
världen var ett dagligt besök av producenten. Då kunde 

vi måste va starkare än varann
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han beställa fler apelsiner, mer mineralvatten, extra stora 
ritblock, eller noter till Glada Änkan.

Under tiden avancerade första akten. Djursteg övades 
och övades. Hur går egentligen en utter? Ann-Charlotte 
Lindström visste. Och strax kunde man se hela produ-
centstyrkan traska uppför Avenyn som uttrar. Mellan 
repetitionerna bytte regissören gestalt. Han blev libret-
tist. Tassande smög han sig upp till kompositören för att 
lämna texter till tonsättning – eller hämta toner till text-
sättning. Stundtals satt de i var sitt hörn och skrev – tak-
ter eller versrader.

Det är producenten som minns, Ulla Dahlbäck-Hägglund. Det 
där sista var från början ett problem. LJ brukade ha färdiga tex-
ter, och Tage Danielsson färdiga melodier att utgå från.

Jag spelade en 30-talsaktig jazzmelodi för Tage. »Den tar 
vi«, sa han. Och så skrev han ner: »Här kommer Kalle 
och Kalles morsa, Pelle och Pelles farsa.« Så gick han till 
sitt hotellrum. Efter en timme ringde han, och då hade 
han en perfekt text.

Vad är då Animalen? frågade sig Tage Danielsson i program-
boken:

Tja, till exempel en absurd fars om den absurda terror-
balansen … Eller en senfödd Wienoperett. Eller en 
musikalisk-zoologisk salong, en hög visa till kärleken, 
ett spel om en väg som åt helvetet bär, en komedi om 
kärlekens irrgångar enligt Darwin, ett spexartat upptåg 



Animalen. Storan i Göteborg 1979. Billy – Hans Josefsson, Apan 
– Enzo Florimo, Ludmila – Marie-Louise Hasselgren.
Foto: Ingmar Jernberg.
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på högsta diplomatiska nivå, en Opera Fabulosa, en oför-
glömlig upplevelse eller en obegriplig smörja 

LJ kom också till tals:

Som vanligt är det en ganska blandad pricksoppa jag 
kokat ihop. Med texten som riktlinje har jag dansat släng-
polska med musikhistoriska och musikgeografiska stilele-
ment. Vad beträffar stilblandning (eller hellre: användan-
det av skilda referenssystem, fast det låter lite högtidligt) 
har jag för övrigt varit i gott sällskap. Tage och jag har 
just inte behövt inveckla oss i diskussioner om textens 
eller musikens överhöghet, om vilket det ju annars pra-
tats en hel del alltsedan Monteverdis dagar.

Vi – Tage och jag alltså – hade bara lite, lite svårt i 
början att bestämma om texten skulle skrivas till musiken 
eller musiken till texten. Ganska snart kom vi fram till 
en spännande zigzag-metod i arbetsprocessen. Och ännu 
roligare blev det förstås när regi, scenografi och kore-
ografi började förvandla våra bokstäver och notprickar till 
scenisk verklighet. Alla dansade vi vals, beguine, tango 
och schottis med hela materialet. För min musikaliska del 
har jag dels försökt vara trogen mot »äktheten« i de olika 
stilmedlen, dels struntat blankt i »äktheten« i de olika 
stilmedlen.

Så det så.

Texten till Animalen kom ut i bokform 1980. På framsidan ser 
man de tre aporna, de där som brukar hålla för ögon, öron och 
mun. Här är det tvärtom: de spanar, lyssnar och hojtar. De tre 
representerar hela djurriket, för det är ju så att djuren anordnar 
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Animala Världskongressen för att rådslå om människorna, som 
uppenbarligen har satt sig i sinnet att själva ta kål på sitt släkte: 
»Det bara smäller så dom dör.«

Gustav Lejon, ordförande, vill bilda en Djurens Människo-
skyddsförening. Alla håller inte med:

Vari ligger charmen 
hos folk med huvut under armen? 
Ja strunt i detta vilda folk 
låt oss ha livat i vår holk!

Men Gustav står på sig, och man inbjuder människor för att de 
ska få försöka förklara sitt vanvett. Det blir då två delegationer 
från respektive öst och väst. De ställer upp med utrikesminist-
rar, säkerhetsagenter och underhållningstrupper. Ministrarna 
Gordon och Smirnoff utför en balans-schottis:

Vi måste va starkare än varann.

De kommer av sig när de upptäcker att de båda säger sig försvara 
frihet och demokrati. De inser att de måste förklara sina »livs-
stilar«. Billy Benson and his Beauties spelar upp en glittrig show 
om Mammon, fri konkurrens och dito kärlek, medan truppen 
från Öst sjunger om lärkan, som flyger fritt mot den flammande 
röda himlen. Deras försångerska, Ludmila Sjaljapina, får plöts-
ligt nog:

Som vi ljuger. Dom ljuger också för er. Vi sjunger med i 
kapprustningen.

Billy blir blixt kär i Ludmila och stämmer in i hennes bekän-

vi måste va starkare än varann
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nelse. Allt blir mycket pinsamt för Överheten. En extra kom-
plikation är att även apan förälskar sig i Ludmila – hand- och 
chanslöst. Säkerhetsagenterna rycker ut:

D’e det första som vi måste lära: 
aldrig lita på dom som är kära.

Deras kvartett växer till diplomatsextett:

Tappar man ansiktet som diplomat 
serveras ens huvud på ett fat.

Det uppstår dragkamp mellan människor och djur om de båda 
avhopparna. Säkerhetsagenterna vinner till slut, men minist-
rarna ser sig tvungna att inbjuda Animala Världskongressen 
till en Säkerhetskonferens, som ska hållas i Wien nästa år – en 
Wienkongress nr 2. Ständiga språkröret, Pingvin, vänder sig 
direkt till publiken:

Vi ses i Wien hos Strauss 
men först tar vi en paus 
för det har ni gemensamt med djuren 
att ni har behov av naturen.

Tonåringen LJ ställde jazzen mot wienervalsen i sin skoluppsats. 
I Animalen finns det inte något antingen/eller. Det är bara att 
bjuda upp, i tretakt. »Operett!« hojtar kören, bara så man vet. 
Ministrarna artighetsvalsar. Billy och Ludmila syns inte till. I 
stället får vi en neutral nedrustningskonferensordförande, gene-
ral Nelson, mannen med två framsidor, som gör entré bakläng-
es. Han uppvaktar omedelbart Påfågeln; ord och handling äro 
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ett.«Får jag be om tango, de tätt sammanpressade kropparnas 
dans.« Generalen har sina filosofier:

Först kommer kriget, sen kommer freden 
först kommer helvetet sen kommer Eden. 
Men in i Eden, det är vårt svåraste kliv 
för alla jävlar för ett helvetes liv!

Den champagneberusade apan, uppklädd modell Danilo, är allt-
jämt olyckligt kär i Ludmila. Och minsann: finns inte både hon 
och Billy med, insmugna bland de pingviner och svanar, som 
ingår i djurens underhållning? De dansar polka med refräng-
en:

Å, vad världen är vacker! Låt den va!

Den försmådda apan pekar ut kärleksparet för säkerhetsagen-
terna. De misslyckas skilja dem åt med våld och övergår då till 
list: Smith och Wesson lurar med sig Billy på nattklubben Paxim, 
medan Olga och Tamara ljuger Ludmila full om Billys sexu-
ella bravader. På klubben finns Annette, Roulette och Pipett, 
tre synnerligen uttråkade flickor, som har föga framgång hos 
Billy. Men när Smith och Wesson kittlar honom till fniss drar 
Ludmila fel slutsatser. Det blir en uppgörelse i pantomim, som 
speglar det Pingvin sjunger i en svallande Romans. Hur det nu 
är får Ludmila provkittla Billy. Det slutar med kyss och »Vacker-
valsen«. Säkerhetsagenterna har »råkat« bli inlåsta på var sin 
toalett, och djuren hotar ministrarna så att de blir tvungna att 
acceptera den förbjudna kärleken. Det hela slutar med massbröl-
lop mellan öst och väst och en upplyftande Kantat:

vi måste va starkare än varann



146

Den som älskar extra mycket 
blir på ondska extra vred. 
När den snälle blir förbannad 
blir han ilsken med besked. 
Och förberedes jordens rämnande 
då blir all denna kärlek hämmande. 
Förstörelsens fästen är kraftigt bemannade 
Det är dags för de snälla att bli förbannade. 
Du har styrkan/ D’e säkert som Amen i kyrkan.

Det finns dessutom ett inbyggt extranummer i Animalen: God-
natt-visan:

Nu går vi hem till varandra 
håller om varandra och hoppas ni gör detsamma … 
Sen kanske aporna kommer 
för dom vill stoppa om er 
–  dom är er pappa och mamma. 
Och har du ett djur därhemma 
–  en katt, som heter Emma? – 
så tänk att kattens hjärna kanske utfunderar 
hur ditt liv fungerar 
allt under nattens stjärna.

Vad är en musikal? Det hade hunnit bli många svar på det redan 
före 1979. Ett antal av dem samsas i denna »Opera fabulosa,« 
annat faller utanför, vilket uppenbarligen inte vållade »publi-
kEN« problem när det begav sig. Ibland klingar det lite »opera« 
och/eller operaparodi. Det är just en knäckfråga vad som är 
parodi och vad som är LJ:s kärlek till »pricksoppan«. Valserna 
svävar fritt mellan Strauss, Tjajkovskij, Ravel och Valse triste. 



Gosse, succé! Tage Danielsson och LJ 1979.
Foto: Bengt Öberg/Kamerareportage.
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Tango, habanera, schottis, gospel, marsch och bensprattelmusik 
får vara så vänliga att dra jämnt och kollidera. Apan är uppenbar-
ligen bekant med Mozarts Don Giovanni, när han vill locka med 
sig Ludmila upp i trädet. De första fyra tonerna ur Så går vi till 
Maxim får vara med – sedan kommer en vacker kovändning där 
på nattklubben Paxim. Det finns säkert en del andra blinkningar 
från LJ som jag inte är rustad att ta in.

Animalen gjorde dundersuccé. 90 procent av all uppmärksam-
het tillföll i och för sig Tage Danielsson, men det gick så långt att 
till och med tonsättaren kunde få åka med på den massmediala 
triumfvagnen ibland. En hel del pengar inflöt efter hand. (Lars 
Johan Werle blev ett duktigt skatteobjekt i Pomperipossas tide-
varv.) Dick Ramstedt beräknar att Animalen gavs ungefär 500 
gånger på 9 teatrar och blev föremål för 3 tv-inspelningar (Sve-
rige, Norge, Danmark). Uppsättningar utanför Norden hade 
svårare att göra riktig lycka. I Minnesota stötte man sig förstås 
på att USA och Sovjetunionen behandlas på samma sätt. I Kiel 
stod det kärnvapenrobotar på scenen – där hade man terrorba-
lansen alldeles inpå knutarna. Utanför Norden var det dessutom 
svårt att förstå sig på de danielssonska underfundigheterna, och 
somliga retade sig säkert på den werleska pricksoppans kollide-
rande ingredienser: så gör man bara inte!

Många var chockerade över att jag valde pastischer 
– rentav humoristiska pastischer – och stil-lekar för ett 
så allvarligt ämne. Men det låg latent i texten: det var ju 
Tage Danielssons styrka att kunna servera bitskheter och 
allvarsord i mycket bedrägligt behaglig förpackning.

Många har vittnat om den speciella »Animalenanda« som rådde 
på Storan de där åren. Allt fungerade, och man gjorde något 
viktigt, så kändes det.



Här i Vår Djurherres hage 
vill Lars Johan och Tage 
Ta sig författarnas frihet 
att mitt i avskedets smärta 
Säga tack från vårt hjärta 
till hela menageriet. 
Och trots att djur är hjältar 
där denna cirkus tältar 
Och generalers drapor 
klingar mänskligt ensamt 
Har vi en sak gemensamt 
vi är teaterapor. 

inspelningar

vi måste va starkare än varann

Ludmillas bekännelse ur Animalen 
med Marie Louise Hasselgren 
finns på den CD som medföljer 
boken.
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Amor målas av med ögonbindel

 Det fanns en punkt kvar i kontraktet med Göteborgs  
 Teater och Konsert AB baletten. Med början den 5  
 september 1980 gavs Är gryningen redan här? 23 gånger på 

Storan. Upphovsmän: Ulf Gadd och Lars Johan Werle. Av kor-
respondensen kring kontraktet förstår man att LJ ville begränsa 
sitt balettuppdrag. Jättearbetet med Zodiak mindes han säkert. 
Gryningsbaletten blev ungefär en halvtimme lång och krävde 
mycket färre noter. Musiken är nämligen för sex sångare och 
instrumentalensemble. Även sådant går att dansa till. Texterna 
hämtades från Vallfart till Trubadurien och Toscana, Evert Taubes 
resebok i medeltida dikt och sång. Ett tjugotal dansare uppträ-
der, och musiken – ensemblesången – är mestadels lyrisk. Efter 
ett stilla brus, som förbereder den första dikten:

Jag andas och känner att vinden 
som blåser bär luft från Provence

kommer sången i gång. Den klingar till en början – avlägset 
– medeltid, men tar snart andra vägar. En smula tango hinner 
man ana. Temperaturen stiger, och nära slutet blir det häftig 
älskog i natten. Och så kommer gryningen, den som så grymt 
skiljer de älskande åt, av de gamle kallad alba:

Vindfläktens sus genom grenarna ven 
Sakta jag smeker din hud vit och len 
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Dricker din andedräkt ljuvlig och ren 
O, min Gud, är gryningen redan här?

(Av denna slutsång har Gunnar Eriksson gjort ett vackert a 
capella-arrangemang.)

∗
Alltjämt 1980: Danmarks radio beställer stor körkomposition 
för sin 50 års-jubilerande kör:

Vaerket må ha almen koncertintresse, förstået sådan, at 
det ikke skael vaere en »festkantate«. Derutover står det 
dig frit, hvilken form du giver vaerket: korsuite, kor-sym-
foni, kantate, oratorium, passion, eller en anden form, 
som du måtte finde spaendende.

LJ måste avböja:

Jag har under en lång följd av år komponerat det 
ena stora beställningsverket efter det andra, stän-
digt under tidspress. Det är likadant nu med En 
Midsommarnattsdröm för Dramaten och tv. Jag känner 
mig faktiskt ganska sliten som komponist och skulle helst 
vilja göra något annat några år framöver.

En Midsommarnattsdröm får vila. Var han »sliten»? Ett brev från 
sommaren 1981 förklarar ett och annat:

I januari i år drabbades jag av en liten svart fläck i syn-
fältets mitt på höger öga. (Orsaken var kanske överan-
strängning och allmän fysisk och psykisk misskötsamhet.) 
Vid konsultation på Karolinska Sjukhuset upptäcktes ett 
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litet hål på näthinnan. Dagen därpå, 23/1, svetsades nät-
hinnan. Efter några dagar uppträdde i synfältets ytterkant 
några svartgrå »protuberanser«. Vid förnyat besök på 
Karolinska Sjukhuset konstaterades nu en ruptur, nasalt 
belägen. Jag lades in och opererades dagen därpå, den 
19/2, varvid en plomb anbringades. Skadan ansågs vara 
godartad och operationen »lätt«. Emellertid blev skadan 
värre och jag opererades ytterligare två gånger under lop-
pet av en månad, således sammanlagt en svetsning och tre 
operationer …

Detta är några meningar ur ett brev riktat till ett annat läkar-
team, som någon rekommenderat LJ. Han går omkring med 
plastband och plomb i ögat, avrådd från ytterligare operationer. 
Den anropade läkaren har just ingen tröst att komma med, utom: 
»Det finns ingen risk för överansträngning av vänster öga.« Jag 
vet inte om LJ kunde ta till sig detta. Det var rätt klent med 
hans förtroende för läkare. Han levde nu med en njure och ett 
öga. Att skriva partitur blev mycket ansträngande, en kamp, för 
resten av livet.

»Fysisk och psykisk misskötsamhet« erkände han alltså i bre-
vet. Till bilden hör kanske att det rådde kris och förvirring i hans 
och Birgittas äktenskap. Den formella skilsmässan underteck-
nades först i februari 1982.

Det fanns alltså en påbörjad Midsommarnattsdröm, men 
detta projekt för Dramaten och tv gick i stöpet. Jubilerande 
Malmö-teatern nappade då på Shakespeare med Tintomarapa-
ret Werle/Söderström – Tintomara-trion snarare, eftersom Bo-
Ruben Hedwall åtog sig scenografin. Jag förmodar att LJ fick 
lov att tänka om delar av det han redan skrivit. Tv/Dramaten-
beställningen hade byggt på sjungande skådespelare, medan 

amor målas av med ögonbindel
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Malmö ställde upp med sina sångare och dansare. LJ skrev i 
och för sig gärna för skådespelare, eftersom han gladde sig åt 
deras speciella utspel på scen, men det är klart att professionella 
sångare gav rikare möjligheter till komposition. Premiären ägde 
rum i februari 1985.

Hur fortsatte han efter en »animal»? Med en musikal fak-
tiskt. Den termen kunde som sagt betyda allt möjligt – liksom 
för övrigt »opera«. Nu stack ju en Werle-musikal av från det 
mesta, men han använder i sin Midsommarnattsdröm vad han 
kallar en »musikal-orkester om 19 man«, bestående av 6 strå-
kare, 9 blåsare, 2 slagverkare, en harpist och en keyboardist. Den 
ensemblen fanns bakom sångarna. Dirigenten, Kjell Andersson, 
förstod sig på cross over music.

Shakespeares text är förstås starkt förkortad, men en hel 
del kommer ändå med, eftersom så mycket i Leif Söderströms 
libretto talas fram. Översättningen blandar friskt mellan Hag-
berg, Göran O. Eriksson, Söderström och Werle. Spelet börjar 
med stämsång:

Kärlek ser med sina känslors svindel 
så Amor målas ju med ögonbindel. 
Han flaxar utan vett i någonting 
blind och bevingad, oförsynt omkring. 
Och därför Amor som ett barn man sett 
för barn plär välja så som de har vett. 
Som pojkar gör på lek: man lovar runt 
och pojken Amor håller lika tunt.

Detta visar sig vara föreställningens motto. Melodin dyker upp 
som bärande motiv åtskilliga gånger. I Drömmen deltar tre 
släkten: hovfolket (inklusive de korsvis förälskade ungdomar-
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na), skogens folk (älvorna) och hantverkarna (de som framför 
pjäsen i pjäsen: »Pyramus och Thisbe«). Deras musik är ofta 
anlagd som buskis. Thisbe bryter ut i skillingtrycksfraser, när 
hon tilltalar den åtskiljande Muren. Men de är också hamrande 
varelser. Skogens folk sjunger mycket på fem toner, den uråld-
riga pentatoniska skalan. Dock inte deras kung och drottning, 
Oberon och Titania, som ju är ett slags dubblering av Stadens 
överhuvuden, Teseus och Hippolyta – här framställda av samma 
artister. Precis tvärtom är det med den tvåstämmige Puck, som 
är både man och kvinna, tenor och sopran. Puck använder inte 
sällan den gamla »lydiska« skalan: F dur med h i stället för b. 
Det finns gott om dansupptåg, några gånger till förinspelad 
beatmusik: »Electric Boogie«. Vissa mikrofonarior flyter fram 
över jazzballadsharmonier, men det mesta har ändå operamäs-
siga, längre linjer.

Stilar är till för att användas, de skapar omväxling och 
för in publiken i dialog … Man måste tänka sig själv som 
publik. Om det man får uppleva på scenen hela tiden är 
precis det man förväntar sig blir det snart tråkigt. Men 
om det kommer något annat, ungefär som ett oväntat 
drag i schack, blir det spännande. Man lurar publiken lite 
grann genom att försätta den i en ny situation. Detta är 
en slags formmetod för mig …

Bilderna i programhäftet visar en turkosblå himmel, en svart 
skogssilhuett, mycket silver och synnerligen röda Puckar. 
Malmö-scenen erbjöd bredd och man kunde dessutom spela ut 
över diket, när nu orkestern fanns bakom sångarna. Ljudet vand-
rade ibland ut i salongen via högtalare. Det var nog ett riktigt 
spektakel (sagt av en som tyvärr aldrig var där).

amor målas av med ögonbindel
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∗
Den 31 augusti 1982 sände tv en film om Elsa Grave, Livstecken, 
gjord av Curt Strömblad, samme man som 30 år tidigare varit en 
drivande kraft i det lilla kulturgänget på Söders höjder, Studio 
Daphne. LJ gjorde musiken, som utgår från hans Elsa Grave-sång 
Milt som en regnbåge (ur Medusan och Djävulen). Den får rentav 
plats i sin helhet, sjungen av Solveig Faringer.

Mitt uppe i arbetet med Shakespeare fick LJ kontakt med en 
spännande person:

Uppsala 25/1-83: Hej Lars Johan! Tack för ditt besök. 
Jäklar vad kul och nyttigt, trots att det inte var några 
»märkvärdigheter«. Hela gänget var tänt. Det är ju all-
tid så nyttigt att undersöka nya områden! Och väl är det 
– vad vore tillvaron utan oro och rotlöshet! Du talade lite 
om Tages Mytologi. Vi håller på att läsa den. Konstigt 
att den är så pass okänd. Han är bitskare och frodigare 
än i sina andra böcker, tycker jag, men naturligtvis med 
samma livsbejakande fantasi. Befriande läsning! Jag tände 
direkt på myten om Stures Vändkrets. Även om vi verkli-
gen trivs i Sverige, ärligt, och även med varandra, så kan 
nog vår präktighet behöva några tacklingar. Att inse att vi 
inte i alla lägen är, eller behöver vara så jävla bra, utan att 
vi i stället kunde inta en lite mer ödmjuk attityd gentemot 
oss själva (och invandrare, »infödingar« etc.). Att försöka 
lära oss att se på oss i ett mer globalt sammanhang. Om 
inte med kärlek och total hänsynslöshet så i alla fall med 
medvetenhet och solidaritet, omtanke, till våra gula, röda, 
svarta etc. medmänniskor.

Jag ser framför mig den här myten som en smått van-
sinnig historia, med smaskiga kulturkrockar, färgspra-
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kande dräkter, och musik, som kan associeras till alla värl-
dens hörn. Var hamnar Eric Sahlström i bastkjol, Lunds 
Studentsångare på renfest etc.? Eller alla utlänningars 
försök att sjunga det rent svenska. Upplagt för sagolika 
misslyckanden, och kanske spännande, lyckosamma, nya 
resultat …

Så skrev Håkan Parkman (bror till Stefan, körledaren), en före-
tagsam och mångkunnig sångare, musikant och tonsättare, som 
LJ satte stort värde på; i vissa stycken var de syskonsjälar, tror jag. 
Av denna propå blev Gudars Skymning. Uppsalaensemblen Pigor 
& Drängar, som LJ tydligen hade övat med, uruppförde detta, 
trots titeln, garanterat o-wagnerska stycke. Hösten 1986 togs det 
upp av sångare från Storan med Håkan som dirigent, iscensatt 
av Ulf Gadd och LJ. I denna »Musikaliska Cabaret«, inte så 
långt från spexens världar, berättas om »När kärleken blev blind, 
eller i varje fall fick starkt nedsatt syn«. ( Jämför En midsommar-
nattsdröm – och LJ:s egen situation!) Här är det inte maktgalna 
människor, som i Animalen, utan en sorglustig samling makt-
lösa gudar som ställer till det. De har bildat GFCO, Gudomliga 
Flyktingars Centralorganisation. De svenska gudarna håller till 
i en satellit, som svävar över Sverige, för att de ska kunna bevaka 
sina starkt reducerade intressen. Kärlekens gud, Pontus, son till 
Afrodite och den blide Balder, har fått sina brillor krossade av 
illasinnade guda-kamrater. Han missar ibland när han skjuter 
sina pilar, och då kan det bli som i Balladen om lejontämjerskan 
Linda och prosten Hult. I den lyder Tage Danielssons refräng 
sålunda:

Och Linda var tjugo, och Hult femtitre 
Och Linda var hedning, och Hult religiös 

amor målas av med ögonbindel



158

Men kärlekens gud han sköt på dem 
Och två och två blev fem.

Sorgligt slutar den vackraste saga:

När lejonet plötsligt sitt gap stängde till 
Och Linda var all, tog sig prosten av daga.

Mycket sker i detta spektakel, där Lilla Hjärnan vill datorisera 
den amorösa trafiken, och där Tävlingens gud, Magnus, har till 
uppgift att underblåsa den allsmäktiga nojan att komma först 
och vara bäst. Sångens gud har fyra huvuden och sjunger följakt-
ligen kvartett med sig själv. Han heter ABBE (inte ABBA) efter 
sina förfäder: Apollon, Brünnhilde, Beatrice och Eros.

Tage kom till en repetition i våras och skrev sedan på 
tåget hem några nya och förlösande versar, nämligen 
de som gudinnan Vera sjunger om sig själv: »Jag är en 
droppe mjölk, som droppade från Vintergatan med bud 
till Jordens barn att inte glömma oss odödliga. … En liter 
föll i havet: vi är den litern mjölk, en liter glimt av evighet 
på vågens vita skum. Ni ser oss, fantiserar oss, drömmer 
oss – men vet ni vad vi säger om ni glömmer oss? »AJÖ!«

LJ:s musik blev »animaliskt« blandad, och besättningen är bara 
obetydligt större än den han brukade i sina elevoperor: åtta 
mans orkester, inklusive synt. Vid Göteborgsföreställningarna, 
»musikteater på dagtid för vuxna«, gick Gudars Skymning i par 
med Kvinnogräl, en musikalisk brottning i fyra ronder. För det 
librettot svarade Kerstin Forsmark, »pratolog« på Dramaten. 
Hon fick en gång anledning att sammanställa en skolteaterfö-



LJ och hustrun Vera.
Foto: Pelle Lund.
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reställning för ett par skådespelerskor, som hon tidigare hade 
haft som elever. Den spelades 140 gånger. LJ uppskattade dess 
kvinnogräl och inspirerades till ännu en »miniopera« med liten 
orkester.

Det första grälet är på liv och död. Där möts nämligen Maria 
Stuart och drottning Elisabeth I – så som Schiller skildrat det. 
Det slutar illa. Sedan är det Arsinoe och Célimène som drab-
bar samman med parisiska giftigheter från salongernas epok i 
Molières Misantropen. Efter dessa överklassdamers möte kom-
mer två konkurrerande torgmadamer. De går in för råkurr. 
Den scenen tar sin utgångspunkt hos Brecht, som lekt in några 
repliker från Schillers drottninggräl. Till sist ramlar vi rätt in 
i absurd teater: två hispiga fruntimmer pratar övertygat förbi 
varandra men faller i korinter över det lilla ordet »klick«, vilket 
ju har sina speciella konungsliga poänger för svenskar. (Om 
detta visste René de Obaldia garanterat ingenting i Den Hädan-
gångne, som ligger till grund för den fjärde ronden.) Föreställ-
ningen går non stop utan sångarpaus och tid för omklädningar. 
Däremot skiftar musiken kostym. Den börjar hotfullt bakom 
drottningarnas uppgörelse, skiftar till menuett och syntcem-
balo under parisergrälet, bjuder torgmadamerna på tango och 
dragspel, och rusar mellan glissandon, riff och vibrafon till de 
absurdas piruetter.

Mitt uppe i detta 80-tal med »känslors svindel« och en dato-
riserad Amor gifter sig LJ med Vera Runbäck, barnbarn till 
tonsättaren och kyrkomusikern i Båstad, Albert Runbäck. Hon 
sjunger, musicerar och förstår sig på notskrift, vilket blir till 
välsignelse för hennes enögde man.

1986 fyller han 60 och kan då glädja sig åt porträttkonser-
ter både i Stockholm och Göteborg. Båda städerna tycks göra 
anspråk på honom. Sjätte juni samma år avsjöngs i allsång på 
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Sergels torg en »Stockholmslåt«. Text: Kent Andersson, göte-
borgare, musik: Lars Johan Werle, stockborgare och götehol-
mare.

inspelningar

Den sista sången ur Är gryningen 
redan här? finns inspelad 
i körarrangemang med 
Rilkeensemblen under Gunnar 
Eriksson. Swedish Society 
Discophil SCD 1112.
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Avbildningen av de osynliga tingen

 Det var Leonardo da Vincis definition på musik: Il figura- 
 zione delle cose invisibili. Ögats konst satte han högst, men  
 örats kom närmast efter. Leonardo musicerade gärna själv, 

han sjöng med en sjusträngad lira da bracchio i hand. Han fun-
derade över ljudets spridning, hastighet och dess »perspektiv«, 
det vill säga förhållandet mellan ljudstyrka och avståndet till 
ljudkällan. Han studerade musikerhanden och funderade över 
hur sången kunde födas ur kroppen. Hur skulle man kunna för-
länga knäppta ljud? Varför inte sätta klaffar på flöjterna? Varför 
inte ge trummorna föränderliga tonhöjder?

LJ var, som vi andra, fascinerad av detta oroväckande snille. 
Han bodde ett tag på Roslagsgatan i Stockholm, nära Folkope-
ran. Där fanns Claes Fellbom, som satt och skrev på något om 
Leonardo.

Han kom upp till mig. Jag såg möjligheterna. Claes skrev 
med tanke på Kungliga Teatern, men jag ville inte ha så 
stort format. Folkoperan kändes mer lagom. Dessutom 
var det ju spännande att få jobba på en ny teater.

Båda herrarna hade många bollar i luften så det dröjde, men 
våren 1988 blev det premiär på Lionardo. Fellbom ville inte 
regissera själv. Han lyckades övertala Inger Åby. Kerstin Nerbe 
dirigerade, Peter Berggren gjorde scenografin och John Massey 
koreografin. LJ hade tänkt till:
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I Lionardo har jag försökt vända tillbaka till tiden före pas-
tischerna. Jag återgår till den stramare stilen.

Operan börjar med brusklanger till bilden av en svävande fjäder. 
Så är det i varje fall i tv-föreställningen från 1990, den enda ver-
sion som jag har sett. Lionardo håller just på att vakna i sin atelje 
i Milano. Hans oroande fosterson, Salai (demon), finns nära 
sängen, viskande med en älskare medan de iakttar Mästaren. 
Man hör en fågel ur hans dröm, och barnet Lionardo skymtar i 
ett flygexperiment. Han vaknar:

Jag hade en dröm, mer verklig än verkligheten. Det kan-
ske är först i drömmen som man börjar leva.

Han slår bort sina tankar och börjar plötsligt diktera en åtgärds-
lista för Salai. Den handlar om ebb och flod, Arkimedes, Eukli-
des och om återkrav av en utlånad världskarta. Det blir som 
grevinnans brevdiktamen i Figaros bröllop, en likafullt alldeles 
o-mozartsk kanon där LJ – på distans – anknyter till vad som på 
1300–1400–talen kallades caccia, ett slags kanonlekar med dras-
tiska texter, som ofta handlar om jakt. Här jagar nu Lionardo 
och Salai – på en gång lustfyllt och stressat – fram till tvärstopp: 
Lionardo rusar plötsligt tvärsöver studion för att pröva en ny 
konstruktion, som alltid med anteckningsboken i högsta hugg. 
Men han blir inte kvitt sin dröm:

Jag låg, späd, i en vagga … strålarna genom löven. En 
skugga föll över mig. Solen skymdes av en jättelik fågel, 
en glada. Den såg på mig med klara, svarta ögon. Så dök 
den! Rakt mot mig!
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En kvinna tränger sig in i studion. Det visar sig vara Lionar-
dos mor, Catherina, hon som tvingats lämna bort sin oäkting, 
när han var bara fem år gammal. Det är 30 år sedan de tvingades 
isär:

Minns du en dag. Jag låg i en vagga. En vit fågel satte sig 
hos mig och rörde vid min mun med stjärtfjädrarna …

Många av Lionardos repliker är, som denna, citat. (Gissa om just 
det här en gång intresserade Freud!) En hispig och trasig man 
stormar in: Lionardos arbetsgivare, Ludovico, Milanos hertig, 
som helt naturligt kan brista ut i valsande hertigfraser à la Verdi. 
(I själva verket lånade LJ dem från sin sjung-balett Är gryningen 
redan här?) En älskarinna har hertigen i släptåg, Cecilia Gal-
lerani, snart förevigad av Lionardo som Damen med hermelinen. 
Lionardo går upp i varv och drar, till maskinmusik, en ramsa om 
alla de vapenkonstruktioner han kan erbjuda. Men hertigen ser 
något annat: en jättelik häst – »större än Medicis« – ett monu-
ment över sin döde far. Lionardo är snabb, som alltid:

–  Min Högädle Herre: jag har kunskaper om bronsgjut-
ning, som är nya och helt revolutionerande! 
–  Sluta! Jag tål inte genier, som alltid har färdiga lös-
ningar!

Hertigen tvingar Cecilia att kyssa en helt förstenad Lionardo. 
Varför?

–  Jag ville bli svartsjuk på Er i stället för avundsjuk. 
Förutom ledan är avundsjukan min enda äkta känsla 
nuförtiden. Vad är Er högsta önskan? 
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–  Att flyga, att sväva fritt i luften, som en glada!

Hertigen störtar ut, skrattande som en skata. Cecilia försöker 
intressera Lionardo för sina målningar, som hon gjort på trots, 
utklädd till man.

–  Ni rör vid mitt hjärta, men min tid, kära fröken, räcker 
inte. 
–  Men Er tid går ju åt till att rita vapen! 
–  Snälla fröken, jag vill ingen människa något ont.

Modern betraktar fostersonen Salai med misstro. Varför finns 
det ingen kvinna i huset, varför inte en kvinna, som ju kan 
skänka kärlek och sinnlighet? Hon får ett talat svar:

Lionardo: Lidelsefull, intellektuell verksamhet fördriver 
sinnligheten. 
Modern: Att älskas av en kvinna och se ett nytt liv födas? 
Lionardo: Ska Du tala om glädjen att se ett nytt liv växa? 
Du som bara orkade med fem år av mitt liv … Varför kom 
Du? 
Modern: Jag ska dö, Lionardo. 
Lionardo: Det var mitt fel, inte sant? Jag dög inte. Du 
ville inte ha mig. Så var det!

Den sista repliken sjunger han pianissimo, oackompanjerat. För-
sta akten slutar så.

∗
Akt 2 utspelas i hertigpalatset, där hovfolket dansar för sista 
gången; en fransk armé håller just på att erövra staden:
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Dramma, farsa, danza: allt som kan roa oss vilsna vid 
hovet i Milano!

Hetsande ostinaton bär musiken. Plötsligt avtäcks den jättelika 
hästen, som Lionardo skapat på order. Två trumpetare blåser 
sin version av första aktens stressande diktamenskanon. Hästen 
finns bara i lermodell, eftersom all brons har gått åt till Lionar-
dos maskiner, som ska försvara Milano. Cecilia kommenterar:

Konsten kan inte konkurrera med kriget! Men Ni tjänar 
ju båda!

Hon vill fly med Lionardo från den dödsdömda staden. Mitt 
i förvirringen uppenbarar sig Francesco Giocondo med sin 
hustru, Mona Lisa, en frusen varelse. Hertig Ludovico, lägger 
genast hysteriskt an på henne. Lionardo har ännu en uppgö-
relse med sin mor. Mitt i spektaklet spelar hertigen upp som en 
annan kejsar Nero i det brinnande Rom. Han försöker föreställa 
Bibelns kung Herodes, en Herodes som »sett intigheten«. Han 
befaller Salome att bjuda ut sig för Lionardo, som förutsätts leka 
Johannes Döparen, renlevnadsmannen:

Jag vill se att den sanna styrkan inte finns – att alla kan 
falla för frestelsen.

Han misstar sig, trots att där finns två kvinnor till som gör 
anspråk på Lionardo: pacifisten Cecilia, som vill fly med honom 
från undergången, och den egendomliga Mona Lisa, som får 
honom att ta fram lutan och sjunga en enkel visa i lydisk ton, ord 
om befrielse. Hon bekänner inför honom att kärleken i hennes 
liv har förvandlats till tvång:
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–  Mitt blod är is. Livet inom mig vill aldrig brista. 
–  Så intressant!

Lerhästen rasar samman i slow motion. Hovfolket sjunger om 
den hämnande guden. De använder samma toner och harmo-
nier som till »Dramma, farza« i aktens början, men nu med 
ångerfull deklamation. Lionardos mor glider ifrån honom; den 
navelsträng som förenar dem räcker inte. Den stora cirkelkon-
struktionen skiljer dem åt, cirkeln som omsluter människokrop-
pen på Lionardos kända bild, den som visar att människan är 
alltings mått. (Cirkeln är helt central på scenen. Den kan både 
förena och skilja åt.)

∗
Tredje akten utspelas tre år senare när Lionardo tjänar i Flo-
rens, hos Cesare Borgia. Det första man hör ur mörkret är en 
krypande tonklunga av den art som LJ kom att använda i många 
sammanhang – ända från Summer Music 1965. Mörkret är till 
för att dölja förbjudna forskningar: dissektion. Till och med den 
vidlyftige Salai blir skräckslagen när Lionardo lyfter ut ett dött 
foster med kommentaren:

Se! Benen är korslagda. Hukad som en tänkare. Så börjar 
livet!

Det knackar på dörren och de båda männen städar undan krop-
parna. Det visar sig vara Cecilia. Hertig Ludovico har dött i 
fångenskap. Själv är hon gift, i Venedig. Hon får syn på det 
nästan färdiga porträttet av Mona Lisa.

–  Jag har arbetat med henne i tre år. Flickan ändrar sig 
hela tiden. Utvecklas på något sätt. 
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–  Mitt porträtt tog Er bara några veckor.

I förra akten, när Milano föll, berättade Lionardo sin grottupp-
levelse för Cecilia, om rädslan och lusten att tränga in i mörkret. 
Nu mumlar hon att hon vill köpa något av honom. Långt om 
länge klarnar hennes önskan:

Skänk mig Er! Det jag har förlorat kanske jag kan få igen 
i mitt barn. Mitt barn vill jag ge stor andlig kraft.

Hon råkar stöta till ett lik och tar till flykten. Mona Lisas man 
Francesco Giocondo störtar in. Han kräver att få det utlovade 
porträttet:

Ni har förvridit huvudet på flickan. Hon talar bara om Er. 
Lever för Er. Fy fan vad hon ser tillgjord ut! Ja ja, bak-
grunden är ju tjusig.

Lionardo slänger åt honom tavlan. Han har fått en ingivelse. Till 
en tolvtonsräknande planetarisk musik löser han – mitt framför 
cirkeln och pendeln – sitt gamla problem: cirkelns kvadratur.

∗
Mona Lisa dyker upp, rädd att något hänt Lionardo.

När Ni söker ett uttryck hos mig, som ska få Er bild att 
lysa, tränger Ni in i mitt innersta väsen. Jag skälver av 
rädsla men lockas så gränslöst. Men när jag står där naken 
inför Er skyms Era ögon, och Ni flyr in i min bild och 
målar, målar, målar.

En polispatrull för bort Lionardo. Han är anklagad för homo-
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sexualitet. Cecilia vågar sig tillbaka men finner bara Mona Lisa 
på plats.

Cecilia: Jag vet inget om Mästarens kärleksliv, men det 
kanske Ni gör. Han gör tydligen ett djupgående studium 
av Er natur. 
Mona Lisa: Han öppnar mina sinnen och ger mig ett 
slags självtillit.

Mona Lisa är på väg ut för att försöka köpa Mästaren fri. Hon 
misstänker sin man som angivare. Cecilia somnar i en stol. Lio-
nardo kommer tillbaka, uppskakad. Hon förför honom i en akt 
med utsträckta armar framför cirkeln – som på bilden. Cirkeln 
upplöses. Eller den lyfter kanske? Lionardo somnar. Cecilia 
lämnar honom.

Så kommer Mona Lisa med sin man. De måste fly staden, 
eftersom Cesare Borgia just har störtats. Lionardo beskriver 
ännu en gång sin barndomsdröm, med den skillnaden att fågelns 
fjädrar rör vid hennes läppar, inte hans. Mona Lisa finner samma 
ord som Lionardos mor Catharina, när hon mindes avskedet 
från sin femårige son:

Era ögon är förvånade … som ett rådjurs när pilen träffat 
hjärtat.

Men Mona Lisa kan tillägga:

Nej, nu ändras de, som om Ni såg något vackert, ett ljus, 
en hägring.

Finns moderns leende i Mona Lisas? 
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Visionen från början av den flygande befjädrade pojken tonar 
in.

Återstår epilogen. Lionardo är 15 år äldre.

Ingenting blev. Jag hann inte …

De andra figurerna anas in bakgrunden under hans monolog, 
hans visioner av syndafloden, (redovisade i många skisser och 
anteckningar):

Bland vågorna, över de dränkta markerna, flyter bord, 
stolar, båtar, egendomliga farkoster med vilda människor, 
skriande, klamrande sig fast i dödsångest. Det rasande 
vattnet vältrar sig i virvlar, fyllda med drunknande lik, 
som slår mot dem som ännu är vid liv. Och barnen, som 
ännu inte njutit livets fröjder, täcker sina ögon för att 
slippa se.

Slutscenen utspelas i Amboise, i franska kungens lustslott, 
Lionardos sista arbetsplats. Modern, Mona Lisa och Cecilia 
besjunger vårens under. Lionardo får sista ordet:

Hoppet att en gång återvända till sina tidigare till-
stånd uppfyller människan. … Hon märker inte att det 
hon längtar efter är hennes egen upplösning. Detta är 
Naturens innersta hemlighet.

Omgiven av rök försvinner han in i sin cirkel. Tidens tunga 
pendel har hela tiden anats där bakom. Den har stannat.

Lionardo hade premiär den 31 mars 1988, på Folkoperan. Den 
gick 27 gånger det året, och det gjordes som sagt en tv-version, 
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Göteborgsversionen, regisserad av Claes Fellbom själv. Våren 
1991 gästspelade Storans ensemble med Lionardo i Århus, en ort 
där det fanns många Werlebeundrare. Det fanns de som gladde 
sig åt att han »hittat tillbaka« till Operan, i striktare mening. 
Lionardos musik liknar inte den i Drömmen om Thérèse, men den 
är fjärran från Animalens värld.
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Man kan läsa hur mitt inre brinner

 Åren 1989–93. Ett kapitel om sång i stämmor – sådan som  
  inte var för teatern. LJ:s operor, i synnerhet elevope- 
  rorna, innehåller ju annars mycket ensemblesång. Men 

nu gäller det körsång från konsertpodiet. Här är ett brev fjärran 
ifrån:

Käre Lars Johan! Nu har jag alldeles tappat räkningen på 
alla de platser där jag har planterat dina Trees. Vill bara 
att du ska veta att de undantagslöst blir mottagna med 
förtjusning. Just nu finns de på Musikhögskolans kam-
markörs repertoar i Australien, Nya Zeeland och USA 
(ännu en gång) … Mitt budskap är detta: jag skulle bli så 
glad om du fick klart ditt beställningsverk till OD, så att 
det kunde göras vid den vårkonsert jag leder i april 89…

Undertecknat »Vännen Eric« – som i Ericson. Orphei Drängars 
beställning resulterade i Svanstankar. LJ återvände till en Tage 
Danielsson-text, som utmönstrats ur Animalen. Det är en serie 
muntra och tänkvärda rim kring de problem, som skulle uppstå 
om även människosläktet utrustats med svans:

Om modehusens hela skaparkraft 
blev koncentrerad på ett sådant skaft 
Så skulle livets skönhet bli berikad 
av varje ivrig blick, i baken kikad. 
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En damsvans i plisserat azurblått 
En herrsvans i strikt randig cheviot 
Ett kärlekspar i silverskimrig majnatt 
i svansar Sigvard Bernadotte designat …

Jag ser framför mig hur Eric och herrarna svajade lätt till de lus-
tigt pulserande tonerna. En pianist och en basist tillhandahåller 
diverse skilda gung till sången.

Här kommer en räkning för Svanstankar. OD har förstås 
ensamrätt under – ska vi säga – ett år från uruppförandet. 
Kan du bortse från vad jag skrev om tillägnan. Man kan ju 
inte tillägna en dam något som heter Svanstankar. Om jag 
hinner skriver jag i stället en liten sonett med Tage-text, 
att leverera gratis och franco veckan före konserten – som 
ett litet extranummer. OK?

En sorgsen sonett i april heter detta bonusstycke, och det tillägna-
des Tage Danielssons änka. Sonetten hade skrivits till minne av 
Evert Taube, dyrkad av både diktaren och tonsättaren.

Ännu en minnessång föddes 1989, Orpheus, med text från 
Shakespeares Henrik VIII. Vännen, medmusikanten och ton-
sättaren Håkan Parkman hade drunknat sommaren 1988. En 
undervattensström tog honom med sig utanför fiskeläget Ygre, 
söder om Visby. Det blev en de vandrande treklangernas kom-
position. De stiger, ackompanjerande, uppför skalan medan en 
fjärde stämma är fri att deklamera texten. Den bär fram myten 
om hur Orfeus med sin sång får träd och berg att buga, växter 
att blomstra och böljan att lägga sig. Även den svåra sorgen kan 
han lindra:



Håkan Parkman.
Foto: Jörgen Hagelqvist/ UNT.
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In sweet music is such art: 
Killing care and grief of heart 
Fall asleep, or, hearing, die.

De här åren återvände LJ även till Petrarca. 1989 skrev han Sonett 
35 för Radiokören och, fyra år senare, Sonett 292 för Århusope-
rans kör. Drygt tjugo år efter Canzone 126 tog han alltså risken 
att bli jämförd med sin egen gamla succé. Den gången hade han 
ställt deklamation på renässansmanér mot 60-talistisk talkör. 
Även Sonett 35 kräver en dubbel ensemble – »per coro misto 
e quartetto solo«. Solosångarna ska stå bakom, dolda. De gör 
ekon, kommenterar, driver på. Något tal förekommer inte. (Fast 
redan titeln är musik att läsa. Pröva: »Sonetto trentacinque«.)

Ensam och tankfull strövar jag över de öde fälten 
och mäter dem med långsamma, dröjande steg

Första ordet blir alltså solo. Det sjungs – av alla – på en »ensam« 
ton, som blir ännu ensammare när den får hänga kvar hos solo-
sopranen. Tankfullheten och de öde fälten får svävande bland-
klanger, som vaggar mellan synliga och osynliga sångare. Först 
därefter kommer:

vo misurandi a passi tardi e lenti

där vandraren helt tydligt just mäter upp fälten med ack så lång-
samma steg. Ekolekarna fortsätter, nu med oron som drivfjä-
der:

och vaksamt ser jag mig omkring, beredd att fly 
från varje plats, som bär ett mänskligt fotspår
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Ensamheten är den olyckliges enda tröst och skydd. Ångesten 
tar över:

Ty i mina åtbörder, som mist all glädje 
kan man läsa hur mitt inre brinner.

Det är bara Naturen som lär känna denna inre brand. LJ låter 
dess outgrundliga ljuvligheter breda ut sig i växelsång: berg, 
slänter, floder och skogar. »Mitt liv« får en liten melodislinga 
bland alla deklamerande ackord, men slingan följs genast av ett 
mummel i lägsta register: »det liv som är dolt för andra«.

Men hur oländiga och vilda vägar jag än finner 
går alltid kärleken 
bredvid och talar med mig; och jag svarar.

Så slutar Petrarca, här i Göran O. Erikssons orimmade tolkning. 
Amor finns där, vandrande även han, mellan synliga och osyn-
liga röster. Samtalet utmynnar i fyra stilla stigande treklanger: 
B dur, d moll, Ess dur, gess moll. Väl däruppe möter sångens 
allra första »solo»-ton (ciss). Nu har den sällskap.

Även Sonetto 292 handlar om Laura, den oförlikneliga. Hon 
är död, men hon finns i musiken i form av en solosopran, som 
sjunger utanför kören: »lontana abbastanza« – en bit bort, för 
att ta det prosaiskt. Men Laura, minnet av Laura, drömmen, 
får inga ord att sjunga. Hon får inleda sången med en tonslinga 
(ovanifrån?) Så börjar kören – den övergivne – sin uppräkning 
av allt detta han brukat besjunga med sådan värme, »si calda-
mente«:

man kan läsa hur mitt inre brinner
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Dessa armar, händer, anletsdrag 
som hade fört mig så långt bort från mig själv 
och gjort mig annorlunda än de andra

Under den saligas tonrankor deklameras i svävande ackord med 
smärtaccenter. Ingenting glömmer den olycklige: de guldglän-
sande lockarna, skimret kring hennes änglalika leende, allt detta 
som här på jorden (tomt intervall) skapade ett paradis (smältande 
harmonier). Han slutar med en sista gest mot himlen. Hon där-
uppe härmar den staccato, nästan gäckande.

Och jag lever ändå; det äcklar mig och plågar mig

stammar han fram. LJ föreskriver ett svidande s i »sdegno« – ett 
sådant s som i italienska språket är till för att smutsa ner vackra 
ord: »degno« skulle ha betytt något gott och värdigt, inte plåg-
samt.

Här må min klagosång sluta: 
torr är min trötta tankes flodbädd, 
min lyra är förbytt i klagan.

»E la cetera mia rivolta in pianto.« En sista, bitter dissonans. 
Den fjärran Laura har fem toner kvar, fem talande toner. En 
uppgiven gest.

Nu kopplar vi över till vad som skedde den 6 maj 1992 på 
Norra Latin i Stockholm. Dit sammanstrålade människor för att 
ta del i en internationell konferens, Global Contact and Human 
Change, organiserad av Postverket och Institutet för framtids-
studier. Man skulle diskutera International Trends in Global Com-
munication Systems, Transportation and Service Management.



179

Man började, inte oväntat, med kaffe. Därefter satsade man 
en kvart på något som hette Postprelude – composition for the occa-
sion by Lars Johan Verle [så!].

Före symposiet fick vi många kommentarer till idén att 
öppna det med nyskriven musik. Många var positiva, men 
vi fick minsann också en del syrliga invändningar. Efter 
symposiet hörde kritikerna av sig igen och medgav sig 
besegrade.

Så står det i ett tackbrev till LJ från de ansvariga Åke E. Anders-
son och Peter Sylwan. Det talades mycket om ekonomiska inno-
vationer under de båda dagarna i Stockholm, men man ventile-
rade också »ekosystemens konstruktion« och risken att män-
niskosläktet kommer att kvävas av sin egen miljöförstöring.

LJ:s komposition börjar med fem minuter på latin: en upp-
räkning av hotade djurarter. Den listan slutar med – »Homo 
Sapiens?« Sedan följer en text sammanställd av Iwar Bergkwist, 
LJ:s ständige medarbetare de här åren:

Vår värld är scenen på en stor teater, där vi – men också 
djur och växter, luft och vatten – i oändliga eoner tillsam-
mans format dramats harmoni. På några korta, hänsyns-
lösa år har människan förändrat pjäsen helt. Att vi har 
huvudroll idag är säkert. De andra rollerna – var blev de 
av? Försvinner gör de. Plötsligt är de borta, en rollfigur 
som i miljoner år haft sin publik – besmyckat jorden.  
Fler dör ut! Men ännu sjunger valarna. Vår värld är sce-
nen på en stor teater, men hejdar vi oss förrän den är tyst? 
Vi lyssnar i eoner – förgäves – men än sjunger valarna.

man kan läsa hur mitt inre brinner
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Men än sjunger valarna hette postpreludiet. Det syftade på valar-
nas fantastiska kommunikationssystem i oceanerna. De hör ju 
varann på enorma avstånd, numera störda av våra bullrande 
fartyg. LJ lyssnade på valarnas sång. Han försökte inte härma 
den – ett omöjligt företag – men den inspirerade honom till 
musik för tre röster, fem stråkmusiker och en slagverkare. Det 
blev ingen »snäll« musik av den felstavade musikanten. Han tog 
inte alls hänsyn till kommunikationsforskares eventuella block-
eringar inför dissonerande musik. Den sändes senare i radio, 
då kopplad med Vaggsång för jorden, som ju inte heller försöker 
lugna lyssnaren.

Sist i detta körkapitel Sweet Sixties. Det låter väl lugnande!? 
»Sång i kvadrat« beställde något av LJ till en konsert, som skulle 
redovisa resultat av konstnärligt utvecklingsarbete, bedrivet av 
några lärare vid Musikhögskolan i Göteborg. En drivande kraft 
var Märta Scheele. Målet var någon form av »scenisk« konsert. 
Efter lång förberedelse blev den av den 9 maj 1990 med musik 
av Rossini, Haydn, Schumann, Sven-Eric Johansson, Thomas 
Kjellgren och Lars Johan Werle. Den fick heta »Sång i kvadrat. 
Skämt och allvar genom seklen«. Sweet Sixties (Ljuva 60-tal) 
lever upp till bådadera – och lite till … Texten är hämtad ur 
Sonja Åkessons samling från 1968, Pris, som helt bygger på citat 
ur dags- och veckotidningar.

Hon: Jag vill känna din kärlek … Jag vill höra dig viska 
just de orden. 
Han: Jag skjuter ner dej och gräver ner dej, och ingen  
frågar efter dej. 
Hon: Jag virkar en brudkrona med pärldroppar. 
Han: Jag knallar och skjuter. Kulorna rasar mot väggar  
och golv.



Och så vidare. Sopran och alt mot tenor och bas. Ett visst mått 
av samförstånd infinner sig först när erotiska filmer kommer på 
tal. På det en furiös talkör i prestissimo:

Rödhårig flicka i äldre Chevrolet: 70 mark! 
Kortklippt elegant blondin i Mercedes 230 SL: 20 dollar!

En kort, bräkande idyll krossas med slutrepliken:

300 mark för oss båda. Piska ingår!

man kan läsa hur mitt inre brinner

inspelningar

Sonett 35 har spelats in av Rilke-
ensemblen under Gunnar 
Eriksson. Prophone PCD 005.

Orpheus. Uppsala Akademiska 
Kammarkör. Dirigent Stefan 
Parkman. Chandos CHAN 9543.

Sonett 292. Mats Nilssons 
Vokalensemble. Dirigent Mats 
Nilsson. Proprius PRCD 9172. 
Samma verk finns också på den 
medföljande CD:n med Svenska 
Vokalharmonin under Fredrik 
Malmberg.
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Alla väntar vi på något

 Pedagogen Werles elever brukade vara blivande opera- 
 sångare. Han reste omkring med sina kurser, även i  
 Norge och Danmark. I två omgångar var han anställd 

längre perioder. Först på Musikdramatiska skolan i Stockholm 
(1970–76), sedan 1988–94 på operaskolan i Göteborg. Där träf-
fade han Iwar Bergkwist, som var lärare i scenframställning på 
skolan och därtill sångare och librettist – allra helst just libret-
tist. De fann varandra i arbetet. Ur det kom bland annat tre 
elevoperor; Väntarna, Tavlan och Hercules.

Strängt taget var de tre som samarbetade; repetitören, Rys-
zard Dabrowski, utvecklade också snabbt »Werle-känsla«.

LJ skrev noter för sångarna, inte åt mig, som skulle spela 
ett slags basso continuo åt dem och improvisera lite mel-
lanspel där det behövdes. Jag förstod vad han menade och 
vi hade ett mycket gott samarbete. Han kunde komma 
med 6 takter på tisdag, 4 sidor på torsdag och 10 sidor en 
vecka senare. På det viset växte föreställningarna fram. 
Jag skrev ner en stomme åt mig. Vi spelade in vad vi hade 
och han lyssnade på vad jag gjort. Det hände ibland att 
han inte var nöjd. Sångarna visste aldrig riktigt vad som 
skulle komma från klaveren – jag använde en synt också. 
Det blev aldrig två identiska versioner.

Vi spelade förresten även jazz ibland, fyrhändigt. LJ var 
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ju ingen driven pianist, men han hade en äkta blues-feeling 
och en stadig puls – han med sina darriga fingrar.

Väntarna är från början en pjäs av Werner Aspenström. Redan 
1976 hade LJ erbjudits att göra musik till Staffan Westerbergs 
uppsättning av den på Stadsteatern i Stockholm. Han hade inte 
tid den gången men nu kom alltså ett nytt – och mycket annor-
lunda – tillfälle: Väntarna som opera.

Iwar [Bergkwist] och jag skar ner och tog bort mycket i 
Aspenströms text, och så började vi med att sångeleverna 
fick improvisera alla rollerna, helt förutsättningslöst, 
med ljud och rörelser. Efter 14 dar började jag skriva ner 
musiken, tillsammans med pianisten, Ryszard Dabrowski. 
Första delen blev färdig våren 89 och på hösten låg hela 
kammaroperan klar för uruppförande på skolan. Det är 
en underbar story om sex dockor, som tävlar sinsemellan. 
Den är rolig, men en mörk underton genomsyrar hela 
stycket. För operaelever var den utmärkt: varje sångare 
fick sin egen aria. Här finns ensembler, och i ett avsnitt, 
när dockorna spelar upp en scen ur Kalevala, byter alla 
roller och blir helt nya karaktärer.

Så här beskrevs de sex dockorna inför en senare föreställning 
(förkortat):

Sofia: en fin docka, som varit med förr. Lite Mamma för 
de andra, en smula viktigt beskyddande. Hög status. 
Trasmaja: mest sönderkramad, stolt över det. Är rätt 
ilsken av sig, vågar sticka upp, t.o.m. mot Krokodil. 
Undulat: nybliven änka, ej besvärande intelligent men 



Iwar Bergkwist – parhäst i Göteborg.
Foto: Jonas Sjögren.
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med en omedveten humor. En angenäm uppenbarelse i 
grönblått. Eleganta ben i högklackat. 
Kanin: mezzo. Rösten skall täcka många känslolägen: 
rädsla, ynklighet, nyfikenhet, barnslig entusiasm. Hon 
ska dessutom sjunga med jazz feeling när hon oväntat 
förvandlas till en läcker »bunny«. Mjuk och varm (frotté), 
långa öron, svansboll. 
Krokodil: en bitsk ironiker, mestadels irriterad. Dock kan 
han inte låta bli att äta karameller, varvid hans sarkasmer 
övergår i tandvärk. Attribut: gungstol och dagstidningar. 
Björn: en mest snäll men ibland trumpen eller trilsk 
person, med viss rondör. Han har inte alltid lätt att över-
vinna sin naturliga blyghet.

Alla är de stressade av Katarinas frånvaro, flickan som äger dem. 
Hon påstås vara på besök hos sin mormor och har bara tagit med 
en docka: Jocke. Frågan är om hon alls bryr sig om dockor längre. 
Man vet inte. Man väntar.

Att vänta är tråkigt. Alla har taggarna ut och jäklas med var-
andra. Mycket långa pauser. Man lär känna deras karaktärer. 
Sofia försöker få i gång någon form av kollektiv verksamhet 
för att jaga bort oron. Hon är ett stycke sagoberätterska, och 
hon lyckas till slut få hela gänget intresserat av mästersmeden 
Ilmarinens äventyr (i Kalevala), eftersom han drar ut i världen 
för att erövra just en Katarina, hon den sköna, Kung Hisings 
dotter. Det är en hiskelig historia: Kanin svimmar när draken 
slukar hjälten. Hur det nu är vinner han sin Katarina till hustru, 
men hon rymmer flera gånger. Ilmarinen förvandlar henne då 
till en fisktärna och smider sig en hustru av metall. Men det blir 
för kallt så han trollar tillbaka sin Katarina.

Hela Kalevala-avsnittet blir till en riktig scencirkus, när alla 
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vill spela huvudrollen. Vem som för ögonblicket är vem markeras 
med mössor. Mitt i glädjen över det lyckliga slutet signaleras 
Katarinas återkomst. Genom febrilt arbete lyckas man återställa 
ordningen i barnkammaren. Alla intar sina ordinarie platser; 
hon får ju inte förstå att de har varit oroliga. Så kommer Kata-
rina. Kanske?

Nästa elevprojekt (1991) blev Tavlan eller en Eftermiddag på 
Prado. Prado är det ärevördiga konstmuséet i Madrid, och tav-
lan är Hovdamerna av Velasquez, en gåtfull bild från spanska 
hovet för 350 år sedan. Utifrån den har Iwar Bergkwist spunnit 
ett libretto till en miniopera. Personerna är Infantinnan, alltså 
hovets lilla prinsessa, grevinnan Amarilla, och markisinnan 
Opportunia (»Jag älskar Ordning«), greve Finocchio (»Jag älskar 
stekta fasanbröst i portvin och vitlök«) och så självaste konstnä-
ren. Han finns nämligen med på sin bild, målande på en jättelik 
tavla, som man bara ser baksidan av. Även de här personerna är 
ett slags »väntare« där de står, blickstilla, inom sin ram. De har 
tråkigt (i heltonsskalor med några små spanska accenter).

Trots all vår längtan att komma loss 
står vi här tyst framför er. 
Utan att alls kunna röra oss 
står vi här stela och ler. 
Du som står där och kliar dig nöjd, 
pillar din hals med behag 
Tro inte nu att det är någon fröjd 
att se dina slappa drag.

Man kan få snuva av alla stirrarna ju. Men, det är prinsessans 
födelsedag, en frihetens dag för de instängda. I extas hoppar hon 
ut ur bilden, begiven på karameller och lemonader:

alla väntar vi på något
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Jag vill leka katt och råtta, segla till Casablanca, spela 
castagnetter, 
Dansa tarantella, prutta i kapp med markisen av 
Carabasch.

Hon får skäll av de blåblodiga hovdamerna för bristande etikett. 
Velasquez försvarar henne, prinsessan klagar. Men så får hon en 
idé. Hon uppfinner en lekkamrat: dvärgen. Det finns dvärgar på 
Velasquez’ tavla, men någon sådan har vi inte fått se, och någon 
sådan rollfigur finns inte. Dvärgen är garanterat osynlig. De 
blåblodiga blir återigen upprörda över infantinnans självsvåldiga 
påhitt, men hon dansar glatt med sin dvärg och får förstås konst-
nären med sig i sina lekar med den osynlige. Opportunia pro-
testerar så vilt mot Oordningen att hon själv blir alldeles konfys: 
Katten blir råtta och råttan blir katt, och menuetten, som alla 
svänger runt i, takteras 1–2–3–5–6–13. I detta kaos accepteras 
dvärgen, ända tills prinsessan och konstnären plötsligt blankt 
förnekar hans existens. Det blir gräl mellan Opportunia och 
Finocchio, men Amarilla ser honom:

Han har smultronröda läppar, han har dunkelblåa ögon 
och fräknar på näsan, och när han ser på mig så ler han, 
och han skrattar åt oss när vi inte ser honom.

Hon vänder sig mot Velasquez:

Du, om någon borde se honom, du som blåser liv i dröm-
mar, skapar bilder ur intet, låter oss få se vad aldrig förr 
har setts! Hela mitt liv har jag gjort som man ska: nigit, 
tigit, lidit. Men aldrig nånsin förrän idag har jag förstått 
vad det är att leva! Nu följer jag honom!
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Han vill gärna följa efter, men han har sugits in med de andra 
inom ramen:

Vem hjälper väl annars prinsessan den dag hon firar sin 
nästa födelsedag?

Så där står de igen, bestirrade. Men en har kommit loss, och till 
sist hör vi några saliga fraser från Amarilla, fjärran ifrån. De 
svävar fritt, utanför tonaliteten.

Hercules blev den tredje skoloperan i samarbete med Iwar 
Bergkwist, Ryszard Dabrowski och eleverna. Det gäller vår stor-
svenske Hercules, han som »arla stod upp en morgon i första 
sin ungdom»(Verser på Swänska författat, den ostadige Ungdomen 
till efterrättelse uti sitt lefwerne). Dock sjungs det mest på scen-
svenska modell 1993, och det är mycket som har hänt på vägen 
med Georg Stiernhielms stora hexameterdikt från 1647. Mini-
operan har 8 roller att fördela på 4 sångare. Fru Lusta får inte 
vara med men väl hennes tre döttrar, Kättja, Lättja och Flättja 
och deras uppfunna dubbleringar och motsatser Dygd, Styrk, 
och Tröst och så Hercules, som dubblerar de farliga flickornas 
»droppögde« broder Ruus. Vitsen är förstås att eleverna ska få 
spela ut motsatta karaktärer på scen. Stiernhielm beskrev själv 
sina figurer:

Een war tröger å foot: half-sofwande, gäspande tunglynt. 
(Lättja) 
Andre war Moor-lijk dristig och kön med mysande 
munne. (Kättja) 
Hon var klädd uppå fransk därå allt war brokot och kro-
kot; Ringat och slingat i kors; med fransar i lyckior och 
nyckior (Flättja).

alla väntar vi på något
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Systrarna vaknar till en ny dag. De finner att en ung man är på 
ingående:

–  Han är söt som socker, som marmelad, 
honom vill jag ha! 
–  Han är inte så dum, riktigt läcker, riktigt smäcker,  
fräcker! 
–  Han kan värma mina tår om kvällen – och stjärten!

Men först kommer Ruus utvacklande, bakfull och störd ur sin 
söta sömn:

Hoppkossor, yrhoppor, sprättsippor, toktossor, gnällsor-
kar, bläää!

Herkules och Ruus »råkas«. (Studentmösse- och halmhatts-
cirkus utbryter.) Hercules har aldrig hört talas om öl och får sig 
en hel föreläsning till livs, med slutklämmen:

Akta dig för folköl, det är Djävulen!

De fala systrarna lägger nu beslag på Hercules. Först samtidigt, 
med ringa framgång; han lyckas smita:

Vilka konstiga flickor, vad var det dom ville egentligen?

Dygd, Styrk och Tröst marscherar in. De håller predikan om 
Helvetets eviga kval och Dygdens väg, som för till ljuvliga äng-
der, hugnad och fröjd. Men Lättja lurar Hercules bort från 
Dygd: det gäller att leva Livet. Eftersom ju »Döden molmar 
i mull«. Alla sex gör de skilda anspråk på honom i arior och 



ensembler. Till slut får Hercules nog och blåser omkull sina 
plågoandar:

Mitt första storverk!

Fru Lustas fyra barn – alltså hela ensemblen – sjunger de första 
raderna ur Stiernhielms ärevördiga dikt. Sedan återgår de till 
utgångsläget: det kommer nog EN KARL till …

De tre elevoperorna framfördes på flera ställen av olika 
ensembler. 1995 gjorde Lars Runsten en double bill av Vän-
tarna och Hercules på Rotundan i Stockholm, alltså scenen för 
LJ:s operagenombrott med Drömmen om Thérèse 1964. Det blev 
orkesterversioner med hjälp av Fredrik Österling och Hans 
Söderberg. LJ själv var mitt uppe i nästa äventyr, Äppelkriget. 
Och det fanns ju andra problem:

… när jag var klar med partituret och hade packat för att 
resa till Stockholm och kopiera på STIM blixtrade det 
till i mitt enda fungerande öga. Det var bara att lägga sig 
på rygg och låta en vän ta hand om kopieringen. (jag är 
bättre i ögat nu).

inspelningar

alla väntar vi på något

Kanins aria ur Väntarna finns på 
den medföljande CD:n med 
Solveig Faringer med flera.
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Jag hör blommorna slå ut

Göteborg 30 maj 1990. Tack för synopsis till Lillo 
Andersens. Jag har läst det, ehuru med viss svårighet, 
eftersom jag har synproblem. Det är en bra historia, kan-
ske kan bli en bra pjäs, men jag har lite svårt att se det 
som musikdramatik. Kanske jag har fel. Jag ägnar mig 
numera åt undervisning, och jag är faktiskt inte säker på 
att jag ö.h. taget vill komponera något på länge. Vi får väl 
se …

 L
J hade, som sagt, sina misströstans stunder. Han blev  
  »trött«. Han kanske rentav var trött. Men nu undervisar  
 han alltså, är anställd för sådant. Han har sina operaelever, 

som stimulerar honom till kortoperor, och han undervisar – fak-
tiskt – i komposition på Musikhögskolan i Göteborg.

Första mötet. Vi var 4 elever där. Han öppnade ocere-
moniellt med en burk Ramlösa. Så var han tyst en stund 
och sa sen att han nog trodde, att vi alla visste mer om 
komposition än han, men att han ville beskriva lite olika 
metoder och tekniker, som han haft. Hans främsta tanke 
var att vi skulle diskutera våra kompositioner och ibland 
hans. Första lektionen demonstrerade han Change 
Ringing-metoden – en permutationsteknik för honom. 
Han använde den för transportsträckor eller när han ville 
att det skulle vara oförutsägbart.
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Så minns eleven Fredrik Österling början på sina studier för LJ. 
Eftersom Fredrik var starkt intresserad av musikdramatik fick 
han dessutom ta del av operaelevernas övningar. Det blev rentav 
så att han fick jobba fram ett eget stycke med dem, Näktergalen 
och Rosen, efter Oscar Wilde.

Man lärde sig timingen, lärde sig hur olika energier för-
höll sig till varann. Det kan man inte göra på något annat 
sätt än att faktiskt finnas mitt i det och prova på stället. 
Man kan inte teoretisera sig fram till saker. Man måste 
befinna sig i händelsernas mitt för att få korn på det. Det 
var egentligen den största lärdomen av det första året 
med Lars Johan.

Fredrik Österling kom senare att skriva helt annan musik än LJ, 
men det han lärde sig då kring 1990 betydde mycket för hans 
syn på musik och komponerande. Vad jag förstår var LJ inte så 
förtjust i teoriseminarier. I det stycket fick han hjälp av fjärde-
årseleven Anders Hultqvist.

Jag tänkte att datakomponerande skulle vara till hjälp för 
mig med notskrift osv, eftersom jag ju är enögd –  
och rätt skumögd på det andra också. Därför tittade jag 
på en del datorskärmar, men jag tyckte inte jag fick någon 
bra bild över en partitursida. Så jag väntar allt lite till 

… Mina elever däremot är fullt datoriserade, i varje fall 
en del av dem. Jag är alltså numera lärare i komposition 
vid Musikhögskolan i Göteborg. Vi har två linjer, varav 
jag står för den gammaldags ånglinjen. Spännande, men 
något hämmande för egen komposition … Hoppas du 
kan läsa mina egotrippande kråkfötter, annars får du väl 
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skicka tillbaka brevet, så låter jag skriva ut det på dator … 
Din gamle vän Lars Johan (Lasse)

Skickat 1988 till forne ljudtekniske medarbetaren Karl-Otto 
Valentin.

Sommaren 1989 skrev LJ faktiskt rent instrumental musik: 
Två Miniatyrer, beställd av två Göteborgsmusiker, som han hade 
haft en del att göra med genom åren: flöjtisten Gerhard Schaub 
och slagverksspelaren Roger Carlsson, marimba. Första satsen 
heter Kvitter. Den lever upp till sitt namn. De båda musikerna 
har exakt samma noter framför sig: 9 korta tonslingor, men de 
ska spela oberoende av varandra och ordningen mellan slingorna 
är valfri för båda.

Noterna skall ses som underlag till ett (!) concerto, där de 
mest skilda kombinationer och kollisioner kan inträffa.

Andra satsen är desto mer exakt noterad. Den ska spelas fort 
och våldsamt, så som det går till i Kendo, »Svärdets Väg«, den 
japanska kampsporten. Var det månne eleverna som stimulerade 
LJ att ta upp modeller från förr?

Den 29 januari 1988 deltog LJ i en uppvaktning från Musik-
högkolan som gällde diplomandkonserter. Tanken var att Göte-
borgs Symfoniker skulle ställa upp för Musikhögskolans kom-
positionselever genom att ge plats för några av dem varje år. Det 
gav åtminstone något resultat. På hösten blåste det upp i pressen 
kring ett uttalande av LJ om »stockkonservativ repertoarpoli-
tik«, bland annat i Göteborg. Enligt Anders Hultqvist skar det 
sig då med ledningen för Konserthuset, så att LJ:s tilltänkta 
plats i programrådet gick i stöpet.

jag hör blommorna slå ut
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Min inkomst av tonsättning har sjunkit de sista åren 
pga. min dåliga syn (höger öga 0, vänster 0,2) Jag skulle 
behöva diverse hjälpmedel och dessutom anställa folk för 
vissa utskrifter – mer till komposition, mindre till under-
visning.

Så skissade LJ på sin ansökan till konstnärsnämnden i september 
1992. Där redovisar han också inkomst att taxera till statlig skatt: 
120 700 för 1990, 176 040 för 1991. Rosenbergpriset har han fått 
från tonsättarföreningen (40 000). 1995 fick han Alfvénpriset, 
och år 2000 inflöt Atterbergpriset. Under många år köpte LJ 
skatteplaneringshjälp.

Göteborgsoperan hör av sig, före detta Stora Teatern, som 
just håller på och bygger sitt nya hus och gärna vill redovisa 
beställd musik i det sammanhanget. De vänder sig då till sin 
förre »hustonsättare«, Lars Johan Werle. Det är visserligen ett 
tag sedan han var det rent formellt, men det kändes fortfarande 
så i praktiken, tror jag.

Av detta blev Äppelkriget, fritt efter »Hasse åTages« då 25 
år gamla succéfilm med Monica Zetterlund och Svenska Ord-
gänget. Iwar Bergkwist skrev nytt libretto, och LJ ville ha 
honom som regissör också. Detta var ett högriskprojekt – jag 
återkommer till det.

Grundhandlingen är någorlunda densamma som i filmen: 
starka krafter vill köpa upp ett stycke svensk natur för att där 
skapa ett »Luckyland«. (Big Business.) De flesta drabbade hukar 
under Penningen, men den rätt speciella familjen Lindberg sät-
ter sig på tvären med högst okonventionella metoder. Det är 
nämligen en saga. Eller?

Anna Lindberg finns med från första scenen. Hon dansar med 
älvorna i en hummande skog. Skogsrået Rosenknopp anar man 
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också. (Musiken är en utveckling av slutscenen ur körbaletten Är 
gryningen redan här? med motiv som återkommer många gånger 
under operans lopp.) Cykelbudet Hans stör morgonens magi. 
Han förstår sig inte riktigt på skogen, men den underliga flickan 
fascinerar honom – och vice versa. Hon försöker få honom att 
lyssna:

Jag hör blommorna slå ut!

Koncentrationsövningarna avbryts tvärt av en Volvo, som dund-
rar in på scen. Ur den kliver Gunther Volkswagner, direktör för 
det multinationella företaget Luckyland, riksdagsman Larsson i 
Floda och PR-mannen Sten Wall. Vi ser tre stressade herrar på 
rekognosceringstur. Direktörens visioner tar gestalt på scenen: 
en badstrand med lättklädda flickor och ljuv musik:

Lyckan är när mänskor är glada 
Lyckan är när livet ler 
Lyckan är att sola och bada 
och att köpa allt man ser.

Även riksdagsman Larsson har sina visioner: en nattklubb med 
swingmusik. Alltsammans blåser förbi som en ond dröm, men 
träden oroar sig:

Vad ska det bli av oss? Vi vill inte bli asfalterade, vi vill 
inte bli huggna ner!

Anna utlovar kamp mot Fienden, men här sker saker slag i slag. 
Kommunfullmäktiges frälsta ordförande Kerstin Månsson har 
ordnat ett mutmöte i byn. Hon talar patetiskt om forntidsbygd 

jag hör blommorna slå ut
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och framtidsbygd, om millioner dollar och en garanterad staty 
av Moder Svea. Hans protester tystas brutalt och folk skriver på 
petitionen, som ska gå till riksdagen. Annas kusin, Eberharda, 
bysnille med sopkvast i hand, finner stackars Hans. Hon predi-
kar om det allsmäktiga vinstbegäret och den maktlösa rättvisan, 
men, som den trollkona hon är, har hon också idéer om hur man 
ska kunna neutralisera bybornas ja-lista. Det uppstår stor cirkus 
kring en stackars brevbärare med resultat att brevet går iväg 
med ett infogat INTE. Det är bara det att direktör Volkswagner 
beslutar sig för att köpa upp hela byn. För att stoppa det företaget 
krävs ännu en Lindberg, Severin, grodkyssaren, som hoppas 
finna en prinsessa med den metoden. Han är dessutom ett stycke 
rap-artist, som ystar fram grodarter på latin. När man äntligen 
fått stopp på hans utgjutelser presenterar han en plan. Anna och 
han klär ut sig till »dumt bondfolk«, som driver de båda upp-
köparna till vansinne med nonsensprat. Dock segrar lösenordet 
»millioner dollar« när de riktiga bönderna lyckas göra sig fria. 
Fast bovarna fastnar då i ett klassiskt, magiskt ordnät:

S A T O R 
A R E P O 
T E N E T 
O P E R A 
R O T A S

De befrias av Rosenknopp, som olyckligtvis förälskat sig i PR-
mannen Wall. Hon lyckas jämna vägen till riksdagen för Lars-
son. Men han börjar prata goja i mikrofonen, när väl Anna har 
kastat sin sko. Den startar nämligen en alldeles sjövild händelse-
kedja, som resulterar i berusad riksdagsman i talarstolen. Inte 
heller det hjälper när företaget Luckyland plötsligt presenteras 
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som svenskägt. Då krävs egentligen bara Naturvårdsverkets Ja. 
Grävmaskinerna dundrar in och det uppstår panik i Änglagård. 
Domens Dag har tjuvstartat. Dies Irae dånar.

∗
Andra akten börjar i kaos. Rosenängen är skövlad och motstånds-
gruppen råkar sniffa på lite Stockholmsluft, starka grejor, som 
resulterar i allmänt råkurr. Men så erinrar de sig Naturvårdsver-
ket, som måste påverkas. De lyckas frambesvärja specialälvorna 
Lufthanna och Allitalia genom att sprida ut Nalen-musik årgång 
1947. Det var senaste gången man hade tagit deras tjänster i 
anspråk nämligen. Älvorna visar sig vara två svängiga brudar, 
som måste lugnas ner och få uppdraget förklarat. De sticker 
iväg i sin månskära, som lyser upp resterna av Rosenängen där 
diverse kärlekspar finner varandra. Rosenknopp förbarmar sig 
över PR-mannen, som ångrat sitt handlande, Anna drar med sig 
Hans, medan fru Månsson och direktör Volkswagner utnyttjar 
den nyanlagda, underbara parkeringsplatsen:

Asfalten breder ut sig, blank och hård, så långt man kan 
se.

I din gräddvita Thunderbird V8 glider du upp vid min 
röda Mustang Cabriolet.

Natten är magisk och kärleksparen mångdubblas i körsång. 
Under tiden navigerar sig de båda flygälvorna förbi både Fri-
hetsgudinnan och Eiffeltornet innan de – i sista ögonblicket 
– når Naturvårdsverket. De sprider ut förtrollande naturdofter 
i lokalen och får stopp på allt tal om att »riva för att få ljus och 
luft«. Men just då slår sprinklersystemet till och allt återgår till 
sammanträdesordningen. Älvorna sjunger Hopplöshetssången 

– i parallella kvarter:

jag hör blommorna slå ut
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När träd och buskar dör av pest 
och fisken tappar fjällen 
Då ser visst människan detta mest 
som rena bagatellen

Sista hoppet står till Draken och hans hopstulna skatt. Hans 
utses till drakdödaren. Han segrar i tvekampen, men något 
sant wagnerskt envig blir det inte när draken i dödsögonblicket 
förvandlas till två, en gång välbekanta, småflickor: Spara och 
Slösa. De predikar var sitt evangelium. Ofarliga är de visst inte, 
men de sammansvurna lyckas snuva dem på drakens skatt i rätt 
ögonblick. De skänker den till herr Månsson, som insett att fru 
Månsson har ihop det med direktör Volkswagner. Fru Måns-
son skjuter herr Månsson, medan skogen krossar direktören 
och drakflickorna återerövrar skatten. Den spontane Severin får 
för sig att ge fru Månsson en förlåtelsens kyss. Hon förvandlas 
till groda och Severin bryter samman: aldrig mer får han kyssa 
en groda – det kan ju resultera i fru Månsson! Ja, allt är en 
villervalla och Rosenängen är kanske räddad. Men välbekanta 
skräckfigurer pånyttföds just före slutackordet. Nå, stridsbe-
redskapen har höjts …

Äppelkriget hade premiär 10 februari 1996. Regi Iwar Berg-
kwist, scenografi Bengt Gomér, koreografi Terence Etheridge. 
Petter Sundkvist och Michael Bartosch delade på dirigerandet, 
och i de större rollerna uppträdde Marie Myrberg, Åke Zetter-
ström, Torgny Sporsén, Marianne Myrsten, Marianne Schell, 
Timo Nieminen, Helena Holmberg och Marie-Louise Hassel-
gren. Detta var, som sagt, ett högriskprojekt. Helst borde det ju 
bli något i stil med Animalen, i varje fall något som starkt påminde 
om filmen Äppelkriget– så föreställer åtminstone jag mig »All-
mänhetens« förväntningar. Upphovsmännen hade andra idéer.
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Hur det gick? Det blev 18 föreställningar, inte 500. Det såldes 
inemot 16 000 biljetter. Föreställningen måste tidigareläggas, 
eftersom Kristina från Duvemåla också skulle in under säsongen. 
Enligt upphovsmännen var stycket inte färdigt vid premiären. 
Två dussin recensenter var huvudsakligen missnöjda. Rubriksät-
tarna firade julafton:

ÄPPLET FÖLL LÅNGT FRÅN TRÄDET 
BARA MOS AV ÄPPELKRIGET 
ÄPPELKRIGET BLEV EN FALLFRUKT 
LEKFULL ÄPPELRÖRA

Kritikerna klagade allra mest på scenografin. De tyckte att 
huvudpersonen, Naturen, gömts undan i den lilla gluggen mitt 
i en stor läktarkonstruktion. Sedan menade många av dem att 
det hela blivit för rörigt och splittrat, omöjligt att hänga med 
i. Andra retade sig på Bergkwists dubbla roll som librettist och 
regissör, att han tagit sig vatten över huvudet. (Det arbetssättet 
var alltså ett krav från LJ, som lärt känna Iwar så väl i arbetet 
på operaskolan.)

Några exempel på elakheter

Tjohejigt knäande … plakatmässig naturfundamentalism 
… pinsamma upptåg, som inte skulle passera i ett lunden-
siskt nationskällarspex … saknar distans på Danielssons 
sätt … det seriösa blir patetiskt … regin flödar över av 
odisciplinerade idéer … en depressiv slöja över det totalt 
söndersplittrade skeendet …

Bortsett från ett par ditskickade »fotbollsrecensenter«, som slog 
ifrån sig alltsammans som Katzenjammer, fick just musiken i 

jag hör blommorna slå ut



Äppelkriget hyggligt betyg, men LJ tog illa vid sig ändå. Han 
ville ju vara en del av en helhet, så bara musiktröst var ingen 
riktig tröst:

Jag blir oerhört bitter av att läsa sådana recensioner över 
ett arbete, som jag sysslat med helt och hållet i tre år. 
Särskilt när recensenten inte är kunnig och därtill elak. 
Gudskelov känner jag att vi har orkestern, kören och alla 
solisterna med oss … Men jag blir handlingsförlamad, jag 
kan inte komponera, inte göra någonting egentligen. Jag 
blir överhuvudtaget odräglig som människa. I bästa fall 
går det över så småningom … De vill inte att jag skall 
skriva musik … jag har inte kunnat visa mig här på ett tag.

Så kändes det i mars 1996, i mellanakten av en radiosändning, 
som kom några veckor efter premiären.

Min bästa opera och min sista helaftonsföreställning. Jag 
orkar inte med en till. Jag fyller 70.

inspelningar

Ett avsnitt ur Äppelkriget, inspe-
lat från uppsättningen på 
GöteborgsOperan, finns på den 
medföljande CD:n.
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Vårt liv varar 70 år, 
eller 80, om det bliver långt

 Den 23 juni 1996 fyllde LJ 70 år. Midsommarafton var  
 som vanligt på drift i almanackan, så det var inte som  
 på Lasse Solskens tid, när gossen kunde tro att det var till 

hans ära man dansade och firade. Hur som helst hörde tidningar 
av sig, och radion sände ett långt intervjuprogram. Och den 
bittre tonsättaren hade inte gett upp. Redan den 7 maj skrev han 
till Mogens Dahl, dirigent för Den Jydske Operas kör, den som 
några år tidigare beställt det som blev Sonett 292.

Mitt första infall var en jazzopera. Glöm det! Då skulle vi 
haft storband och jazzsångare. Den spännande utmaning-
en med en köropera är att skapa något som en kör gör 
bättre än solister. Vi har några idéer, Iwar Bergkwist och 
jag. En ganska statisk början, så småningom tablåartade 
utvikningar med anknytning till madrigalkomedi. Allvar 
och lek, tragedi och fars. Vad sägs?

Bergkwist skissade bland annat på »Feelings«, en provkarta över 
känslor att gestalta, individuellt och kollektivt. Han och LJ for 
så småningom över till Århus för en preliminär workshop med 
kören. Den gick i improvisationens tecken – ungefär så som de 
brukade arbeta hemma på operaskolan. Denna seans måtte ha 
vållat en viss oro i körsångarleden, att döma av ett brev de fick 
från Göteborg:
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Vi erbjuder er en resa, en upptäcktsfärd, där ni på alla sätt 
blir huvudpersoner, ingen oviktigare än den andre. Det 
är inte att gå på led och bära spjut, som i Parsifal, inte att 
vara en mängd, en grupp – utan en i mängden, en som 
redovisar sin känsla och vilja, samtidigt som vi behåller 
körens unika uttrycksmöjligheter.

Det kostar mera i arbete och känsla, men det kan också 
ge mer tillbaks. Detta är ett experiment, det är vi väl 
medvetna om. Det kan misslyckas – men det kan också 
lyckas. Vad som är ytterst viktigt för oss det är att ni vågar 
och vill gå med oss in i detta projekt, att ni är nyfikna. 
Om ni känner oro eller ointresse för detta projekt är det 
bättre att vi avslutar det. Ingen blir lycklig av att kämpa 
igenom något man egentligen inte tror på.

Så fanns det problem med ekonomin, eftersom hela projektet 
också hängde på att Den Jydske Opera kunde få anställa sin kör 
under fastare former. Det var en politisk fråga att driva genom 
diverse instanser, så det blev ingen föreställning förrän i maj 
2000. På vägen dit blev LJ och Iwar osams. (Henrik Sartou tog 
över regiarbetet.) Det innebar sammantaget fyra års stökigt och 
ovisst arbete med denna timslånga köropera – madrigalopera 
– som kom att handla om Pandora.

Pandora är hon med asken, den som innehöll all världens 
elände. Den öppnades ju och allt flög ut, utom Hoppet. Kring 
detta har ett antal myter spunnits. Ibland är Prometevs inblan-
dad också. Kring allt detta skrev Iwar Bergkwist ett libretto, som 
ställer annorlunda frågor. Det första man såg när man öppnade 
programhäftet var sig själv – i en spegel.

Operan börjar i tystnad. Där är människor med facklor i 
mörkret. De leker bestämt; man hör lite fniss då och då från 
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människorna före Prometevs, han som olovandes gav dem eld, 
liv, själ, hjärta, tanke. Plötsligt slår Prologen till:

Skulle jag sörja, då wore jag tokot 
Fast än thet ginge mig aldrig så slätt …

Lasse Lucidors visa, som gick ut i skillingtryck för drygt 300 
år sedan. Den hojtas hurtfriskt på den melodi som LJ gav den i 
tv-spelet En Saga om Sinnen (1971). Människorna börjar se till-
baka på vad som hänt dem. De minns hur Skapelsens Vind ven 
fram över Jorden men också hur den miste sin lyftkraft när den 
nådde dem, de aningslösa. De lärde mycket av Prometevs – detta 
demonstrerat i form av en lektion i ordspråk – men:

Prometevs lät oss inte se! Han stängde dörren! Vi ville 
bara se! Bara vara fria! Se allt! Pröva allt! Våga allt! 
Kunna allt! Få allt!

De minns Pandora, den märkliga kvinnan. Hon vacklar in. Hon 
har vandrat på väg till dem så länge hon kan minnas. Nu vet hon 
att hon är framme. Hon bär på asken, som hon har fått sig anför-
trodd av en gammal, förföljd man (projicerad på en bildskärm). 
En ask som hon aldrig någonsin får öppna, så sade den gamle. 
(Hon vet inte att det var själve Zeus, överguden, Prometevs fien-
de.) Hon måste genast försvara sin hemlighetsfulla ask mot de 
lystna, som hon får kring sig. Prometevs, sjungen tvåstämmigt 
(som Puck i En Midsommarnattsdröm), varnar människorna:

Ser ni inte att hon är ett verktyg, gjort för att skada er, 
förgöra er, förföra er, som hämnd för elden! Hon är för 
vacker, asken är för vacker, hennes saga är alltför ljuv …

vårt liv varar 70 år, eller 80, om det bliver långt
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Pandora ser genast att Prometevs blick är ren, men hon protes-
terar mot hans beskyllningar. Han prövar henne, korsförhör 
henne:

Kan du alls känna igen ondska? Du kanske skapades utan 
att veta vad ondska var. Titta då i asken! Där finner du 
ondska!

Pandora står vid sitt löfte till den gamle mannen, men folket 
tilltvingar sig asken, trots Prometevs varningar.

I andra akten – det finns ingen mellanakt – möter vi en sorglig 
skara:

Med stukade, stela miner vi bugar och smilar och ler, 
ger akt med halvslutna ögon så ingen annan får mer. 
Vi står i förnekelsens tystnad till halsen i svaghetens dy 
men vänjer oss, trivs snart i smutsen och glömmer vår 
längtan att fly.

Så tvingas Pandora höra tre vittnesmål, hämtade ur tidningar 
mot slutet av tjugonde seklet:

Jo-visst seru, vi band’en efter bilen, niggern, sen körde vi 
av bara fan!

Rasisterna finner till sin besvikelse att det inte går att spela fot-
boll med niggerns avlitna huvud, det rullar för dåligt. En liten 
pojke stiger fram. Han har fått två dollar för sina ögon:

Det kom en stor amerikanare, en sån extra lång, blank, 
som man inte kan se in i. En hand tog tag i mej, drog in 
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mej. Något stack mej i armen. När jag vaknade kunde jag 
inte se … vad är det som har hänt?

En liten flicka, pedofiloffer, berättar:

Dom som hade mej i går var inte alls snälla. Han som ger 
mig mat var inte med. Han har tröttnat på mej, det sa han 
för några dar sen. Han säger att om jag är snäll ska jag få 
en glass.

Detta sjöngs av små barn. I Århus fanns de alldeles inpå publiken, 
eftersom den lilla orkestern fanns bakom kören – och dirigenten 
bakom publiken. Pandoras aeske var en i förväg omstridd före-
ställning. Ohyggligheterna med barnen vållade oro och häftiga 
reaktioner under repetitionerna. Efter repliken om glassen är 
det drygt en halv minuts paus för gråtreaktioner på scen – »och 
gärna från publiken« – säger partituret.

Kören berättar om Pandoras död – som Mimans i Blomdahls 
Aniara:

Hon sprängdes till stoft av hatet, av ondskan maldes hon 
ned, av hänsynslösheten förtvivlade hon, brändes till aska 
av likgiltigheten.

Trumpetaren spelar, helt solo, hennes »ankomstsång« från för-
sta akten – så när som tonerna under »hit till er: jag vet att jag 
är framme«. Tio tunga klockslag markerar övergången till en 
sorg/tröste-sång från kören: vinden, morgonsolen och fågel-
sången vittnar om att Pandora lever. Epilogen är densamma som 
prologen: Lasse Lucidors visa från fängelset, som ju når fram till 
detta som låg kvar i Pandoras ask (texten lätt moderniserad):

vårt liv varar 70 år, eller 80, om det bliver långt
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Därför har jag hoppet, I lär en gång skriva att I, olycklig, 
är lustig som jag.

Den melodin är verkligen skillingtryckskäck med ett minimalt 
hurra-slut, som man – ska? – sätta i halsen. Den är egentligen 
det enda i operan som tydligt markerar stilblandning. Musiken 
är annars mycket knapp och koncentrerad. Man anar LJ:s slit 
med att alls få den på papper i det dunkel, som rådde i hans 
värld. Man förstår formuleringen i kontraktet: 90 000 kronor 
till honom, 30 000 till Vera, hjälperskan.

Återstår en sista komposition av LJ, ett körstycke beställt 
av Körcentrum vid Uppsala Universitet för att komplettera 
två tidigare kompositioner till en Shakespeare-triptyk, utgi-
ven av Gehrmans förlag 2001. Den redan existerande musiken 
är Orpheus, skriven till Håkan Parkmans minne och Titanias 
miljökatastrofvarning ur En Midsommarnattsdröm, »These are 
the forgeries of jealousy«. Det nya stycket råkade(?) bli en ofta 
tonsatt replik ur As You Like It: »All the world is a stage«, en 
tillbakablick på livet så god som någon. Den är hämtad ur andra 
aktens sjunde scen där sanningssägaren Jacques skildrar livets 
sju åldrar, sju givna roller: Det gnällande barnet, Den ovillige 
skolpojken, Älskaren med sina gråtmilda versar, Den grälsjuke 
knekten, Den svullne domaren, Den gamle girigbuken i tofflor 
och Den tandlöse, barn på nytt. LJ låter en solosångare ta hand 
om några nyckelrepliker. Det krävs en pianist till ett enkelt ack-
ompanjemang och en flöjtist, som interpunkterar med en melodi, 
som LJ då hade använt i 50 år, bland annat i ammans ballad i 
Drömmen om Thérèse. Kören deklamerar på känt werleskt manér, 
sjungande, talande, viskande. Jag undrar om LJ läste nästa replik 
i Som Ni behagar, »Välkommen med Er vördnadsvärda börda« 
– detta sagt om den 80-årige Adam.

∗



Till och med LJ åldrades till slut.
Foto: Eva Stööp. 
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LJ nådde 75 års ålder. De sista fem åren var ofta tunga. Äppelkri-
get föll ju igenom hos kritikerna. Det var svårt att acceptera för 
honom som haft så mycken framgång i operans världar.

Upp till 50 är man lovande och ung, sedan bara lovande, 
sedan etablerad – och sen dör man.

Så kunde han beskriva karriärens princip i bittra stunder, när 
han kände sig missaktad, och när kroppen strejkade. Han måste 
stå och skriva, han fick tinnitus, det gick starr i det enda fun-
gerande ögat.

Är det fest så är det, sa Lars Johan, doppade tummen i 
gräddkannan …

hette det i makarnas jargong.
Han drog sig för att låta operera starr-ögat, i skräck för att 

mörkret skulle ta över helt och hållet när han nu hade så dystra 
erfarenheter av sjukhusvistelser: en njure, ett öga. Sedan var han 
just inte den som vårdade sin hälsa. Rätt sent i livet fick han 
stopp på rökningen, men med spriten var det värre. Den var en 
tröstare – och kanske ett smörjmedel när han kört fast i arbetet. 
Det fanns så mycket att misstro:

Huvudvärkstabletter – vad finns det i dom? Hellre en sup, 
tack – jag är barnsligt förtjust i sprit!

I mörkret stod svåra minnen upp, som den döda dottern i första 
äktenskapet. Hon skulle ha hetat Liv, men hon kom och vände. 
Konflikten med parhästen Iwar kostade på. Den innebar att 
Pandora inte blev ett gemensamt arbete ända fram. Dessbättre 



försonades de i grevens tid, strax efter sista födelsedagen, den 23 
juni 2001. Då hade LJ dessutom fått tillbaka någorlunda syn på 
det öga han ändå hade vågat operera till sist. Mitt i sommaren 
drabbades han av en inre blödning och fördes till sjukhus. Han 
kom till medvetande men kunde inte tala, eftersom han måste 
andas genom slang under stämbanden. Kroppen var slut. Han 
dog den 3 augusti.

Vid begravningsakten i St. Lukas kapell i Göteborg sjöngs 
och spelades mest hans egen musik: Nattjakt, Uti Tolosa (ur kör-
baletten), Miniatyrerna för flöjt och marimba, Ludmillas sång (ur 
Animalen), balladen ur Drömmen om Thérèse, epilogen ur Lio-
nardo, och Animalens Godnatt-visa.

Hans grav finns på begravningsplatsen nära Ulriksdals slott, 
norr om Stockholm. På stenen har Dag Werle ristat Törnrosens 
motiv ur Tintomara.

vårt liv varar 70 år, eller 80, om det bliver långt
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Kameleontens vägar

 Ett otäckt litet ord: kameleont. Är det inte ett slags ödla  
 med små horn, snurrande ögon och en blixtsnabb tunga?  
 En klättrare? »Kameleont« fick han heta otaliga gånger i 

pressen och i snacket, Lars Johan Werle. Han var en sådan där 
som kan skifta färg, anpassa sig till omgivningens färgskala, lära 
av andras musik alltså. En härmare.

Börjar inte alla tonsättare som härmare? Redan för ett halvt 
årtusende satt små korgossar och skrev ut stämmor från parti-
tur. Några av dem fick lust att sätta egna toner. LJ började som 
jazzhärmare. Han lyssnade på skivor, på skoljazzen i Bromma 
och på proffsen inne på Nalen. Han skrev ihop partitur från 
stämmorna, som fanns tryckta i Estrad och Orkesterjournalen. 
Han praktiserade trial and error, även med Beethoven och en 
del av de andra han nämnde i sin artiga skoluppsats (jfr sid. 30). 
Efter hand måste han ha upptäckt – via radion kanske – att det 
fanns alldeles levande personer, som skrev »klassisk« musik. De 
gjorde inte som Beethoven. Det var spännande. Med viss möda 
kunde han hitta en och annan skiva med »modern« musik. Även 
noter av Bartók, Stravinsky och andra.

När LJ gick på gymnasiet tog kriget slut. Det var en kraft-
full signal, som satte fart på mycket, inte minst i det skonade, 
men isolerade, Sverige. Somliga sökare fann varandra på vägen. 
Vi fick »Måndagsgruppen«, som hade börjat sin verksamhet i 
det fördolda redan under kriget. Karl-Birger Blomdahl, Sven-
Erik Bäck, Ingvar Lidholm, Sven-Eric Johansson och några till. 
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De komponerade olika, men de var gemensamt på väg ut i nya 
världar. För LJ, som var lite – inte så mycket – yngre gick det 
långsamt. Något underbarn var han inte och inte heller så effek-
tiv i sitt sökande; han tog sig fram på skrådden. Han kom ut i 
offentligheten nästan ett decennium senare än studentkamraten 
Gunnar Bucht, den målmedvetne.

LJ städade antagligen många gånger sina hyllor under ett 
långt liv med flera uppbrott. Därför är det svårt att finna spår 
av hans självstudier. En annan studentkamrat, Maurice Karkoff, 
fick en hastig glimt av en beethovensk pianosonat av gymna-
sisten LJ. Jag har sett en oromantisk Valse romantique för piano 
från 1952 och ett Gloria för två körer och orgel, som möjligen 
vittnar om hans studier i musikhistoria. Musikhögskolan vågade 
han sig inte på:

Jag spelade piano alldeles för dåligt för det.

Men det blev studier i kontrapunkt för Sven-Erik Bäck:

Vi gjorde det grundligt, vi kunde sitta i timmar med en 
melodislinga. Jag tror jag lärde oerhört mycket. Disciplin.

Men när man frågade »autodidakten« Werle senare i livet om 
de där splittrade åren med Bäck mitt uppe i splittrande förvärvs-
arbete brukade han svara:

Vi kom till tvåstämmig sats.

Vad han egentligen lärde vet ingen. Han komponerade i varje fall 
inte i Bäck-stil, vad jag kan se. Ur mitt perspektiv är musiken till 
Medusan och Djävulen (1954) det första som liknar Werlemusik 
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(jfr sid. 34 ff.). Där prövar han lite försiktigt tolvtonsteknikens 
möjligheter. I Studio Daphne erfor han på nytt samarbetets lycka, 
tidigare praktiserad i jazzsammanhang. En lärdom för livet, 
skulle det visa sig. Hans myckna körsjungande under 50-talet 
var säkert en stark stimulans; det händer mycket med komponist 
Werle i hans körer till texter av Gunnar Björling. Sedan höll 
han på att alldeles knäcka sig i arbete på Den Heliga Vägen. Jag 
minns hans entusiasm över Sikelianos text och hur han frustade 
av lycka att få ta itu med de kedjade björnarnas dans.

Jag skrev och skrev och skrev. Jag visade upp det för 
Lidholm – Lidholm, Bäck och Blomdahl var ju mina 
gudar då. Han sade: »Jo, du kanske kan lära dig att skriva 
för orkester en dag«. Det där tog rätt hårt, så jag rev 
sönder det mesta [jfr sid. 45f.]. Och då hade jag suttit och 
jobbat i flera år med det.

Mötet med Lidholm ägde kanske rum i Musikradions korridorer 
där LJ arbetade 1958–70. Det var en bra arbetsplats för ton-
sättare. Där fick man allehanda inblickar i den nya, »aktuella« 
musiken, eftersom det fanns så mycket att höra på band, kon-
serter och repetitioner. Det fanns – på den tiden – ett påtagligt 
sug i verksamheten, parat med känslan att viktiga saker var på 
gång, att förändringens vindar blåste i svenskt musikliv och att 
radion tog del i detta. Bengt Hambræus fanns i korridoren. Han 
satt på mycken information om världens gång uti musiken, och 
han var ingalunda ovillig att dela med sig av sina insikter till 
LJ, som inte var någon spontan bok- och tidskriftsläsare. De 
kunde prata nya tekniker, sådant som avspeglade sig i Pentagram, 
stråkkvartettsövningarna som Lidholm rekommenderat honom 
att pröva.

kameleontens vägar
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Pentagram gjorde ju lycka och blev snabbt omskriven som en 
»Webern-produkt«. Det ogillade LJ, som överhuvudtaget inte 
ville bli satt i fålla. Han brukade värja sig som så:

Jag kände inte till Webern … jag är för lat för att hålla 
reda på allting …

På Pentagrams försättsblad står följande:

De lyriska och espressiva dragen i Pentagram förefaller 
mig angelägnare än metrisk noggrannhet.

De raderna har – slarvigt lästa – åtskilliga gånger tolkats som en 
kritik av självaste tolvtonstekniken, men de handlar om nota-
tionen. Man anar att notbilden då vållade problem för musiker, 
som var vana vid pulserande musik, noterad med 2–4–6–8-mate-
matik. Kanske ville LJ med de där orden uppmuntra dem att 
ta risker. Att spela med hela kroppen i stället för att låsa sig i 
millimeterräknande. Många år senare berättade han att en äldre 
kollega hade rått honom att korta den sista satsen. Han lydde 
rådet och ångrade sig för sent: han hittade aldrig sitt original.

På 50-talet förekom det minsann musikdebatt i (de många) 
tidningarna:

Tolvtonarna, som tror sig vara främst i utvecklingen, är i 
själva verket reaktionärerna, som icke vågar satsa sig själ-
va i bekännelsen till musikens uppgifter i samhället, som 
icke vågar satsa sig själva som enkla celler i gemenskapen, 
de som sköter ett nyttigt jobb bland alla andra. De är lika 
självhävdelsegalna som den enklaste guldbracka, som 
måste köpa ett vrålåk i chockfärger för att kompensera 
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sin missanpassning i samhället. Så blir tolvtonsmusiken 
– liksom all atonalitet i sitt förnekande av ett tonalt cen-
trum – det konstnärliga uttrycket för social rotlöshet,  
för missanpassning. Dess anhängare behöver förvisso 
stöd, men inte i form av stipendier och kommunalt 
bekostade konsertinstitutioner, utan genom varsam psy-
kisk behandling för lösande av hämningar och återan-
passning till social miljö.

Detta stod att läsa i Expressen den 19 november 1957. Det var ett 
av Yngve Flyckts inlägg i vad som senare kom att kallas Den Stora 
Musikdebatten, i efterhand redovisad i boken Erkänn musiken! 
Fundamentalister rasade i spalterna på 50- och 60-talen. Slagord 
och odefinierade facktermer dansade hambo åren runt:

Atonalism = Icke-musiken / Den enda giltiga musiken 
Tolvtonsteknik = Vägen till helvetet / Vägen till himme-
len. 
Punktmusik = Meningslöst tonsplitter / Ein Stück erleb-
ter Zeit. 
Elektronisk musik = Ingenjörernas julafton / Musikens 
definitiva frigörelse.

Varken Antingen eller Eller ville se hur komiskt lika de var, 
inmålade i sina hörn, tuggande sina teser. Till och med LJ locka-
des ut i spalterna, då Svenska Dagbladet skickade ut en rundfråga 
till fyra »radikala« nordiska tonsättare 1963. (jfr sid. 51 ff.).Här 
är hans slutkläm:

Den radikale har sinnet öppet för all musik, alla språk, 
alla läten, händelser, former … Allt filtreras av hans egen 

kameleontens vägar
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personlighet och tekniska möjligheter. Den icke radikale 
går bara på konserter. Den radikale är internationalist, ja 
mondialist. Och, paradoxalt nog också suverän individua-
list, bl.a. för att inte drunkna i allts stora röra av känslor 
och galaxer, heffaklumpar och raskrig. Sedan är vi ju 
naturligtvis också onyttiga parasiter bland jordens hung-
rande folk, vi radikala tonsättare, liksom alla vid dignande 
julbord.

När Nordiska Musikförlaget frågade efter ett CV, skissade LJ 
så här:

Som tonsättare (leg.tons.) egentligen autodidakt har jag 
heller aldrig tillhört någon grupp eller generation: jag 
är ju betydligt äldre än många yngre, som ju s.a.s. är 
äldre, om Du förstår vad jag menar. Närmaste musika-
liska släkt är väl kanske Bo Nilsson och Hambræus, men 
olikheterna är nog mer påfallande än likheterna ändå. Jag 
har heller ingen särskild tonsättare som ideal eller före-
bild, däremot uppskattar jag vissa verk av många svenska, 
polska, italienska etc. tonsättare. Förnekar ej traditionen, 
men viker ej för nya idéer. I fråga om min egen produk-
tion: är rent spontant känslotänkare (musikberusare) men 
utsätter mig för sträng självkritik när det gäller att visa 
upp ett resultat. Att jag äger detta innebär ju dock en viss 
tro på min egen förmåga: det har jag faktiskt!

Den sista meningen strök han över i denna kladd från 1966. LJ 
och självförtroendet var ett speciellt kapitel genom många år. 
Ups and downs.

Några år in i 60-talet började han överge tolvtonstekniken. 
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»Polska skolan« (som det hette i pressen) och György Ligeti 
stimulerade honom att gå ut i tonbrusens och ungefärligheternas 
världar. Det hör man redan i Sinfonia da Camera från 1961. I den 
finns det stilskarvar mellan satserna:

Det hörs att jag är beroende av Lidholm i första satsen. 
Jag tycker nästan att det hörs hur jag kämpar mot mate-
rialet som en fånge i bur. Svårt att spela blev det också. I 
andra satsen började jag våga använda klanger på ett annat 
sätt, och det börjar tätna i strukturerna. Jag följde med i 
utvecklingen.

Detta sagt i intervju, 15 år senare. Det fanns mycket att pröva på 
60-talet. 1962 ritade han Griller för Karl-Erik Welin:

En liten grafisk krumelur, ingenting att hänga i julgran …

En miniversion av detta klaverstycke finns dokumenterad i tv-
arkivet, eftersom Welin demonstrerade en halv minut av det 
i Hylands Hörna, som en av tre inbjudna »galna genier« – så 
borde det heta i det sammanhanget. Medan han spelade visades 
»notbilden« i rutan. Det var någon form av teckning (LJ kunde 
teckna väl), tyvärr oläslig på det gamla arkivbandet. Detta var, 
vad jag vet, LJ:s enda inhopp i den världen.

Diverse bandslöjd blev det genom åren, bland annat i hans 
musik till Staffan Westerbergs uppsättning av Strindbergs Ett 
drömspel på Dramaten och till en tevefilm om konstnären Max 
Walter Svanberg. Drömmen om Thérèse och Resan krävde en hel 
del studioarbete, och i Det himmelska djuret prövade han gen-
ren text-ljudkomposition. Minimalismen, upprepningens musik, 
engagerade honom inte.

kameleontens vägar
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Blev han månne postmodernist? – denna term som surrade 
(och surrar) runt i massmedierna. Vad den skulle kunna betyda 
när det gäller musik är alldeles extra oklart. Ibland tolkas den 
som antimodernism (längtan tillbaka till den gamla hederliga 
tiden), ibland får man läsa att John Cage var postmodernist. 
Ibland gäller just minimalismen som postmodern. Eller så är det 
själva blandningen av olika stilar inom en och samma komposi-
tion som gills. Fast då ska man helst kunna avgöra vilken stil som 
utgör grunden, den som de andra »avviker« från: vad är det som 
dominerar? Finns det någon »andra gradens enhet« i komposi-
tionen? I så fall är den nog inte postmodernistisk. Eventuellt …

Är LJ:s musik törhända »polemisk»? Det borde den ha varit 
en gång, 1967:

I stycket finns det inte uttryckt något bärande element, 
utan det utgörs av en blandning av olika element, som 
vart för sig, eller några, skulle kunna vara uttrycksfulla 
om de uppfyllt juryns krav på större rikedom och fantasi. 
Väl spelat, kan verket dra nytta av den skönhet, som kan 
uppnås med den använda instrumentala besättningen. 
Det är inte polemiskt utan på ett stillsamt sätt annor-
lunda. I stället för harmonik används cluster, i stället för 
en stort anlagd klangfärgskomposition lite klangfärger, 
i stället för rytmik förekommer det liggande, metriskt 
obundna figurer, dels mumlande avsnitt, dels fritt impro-
viserande, varvid också den gamla idén med dirigenten 
och orkestern, som tonsättaren dock någon gång bryter 
mot, utnyttjas. Det förtjänar alltså inte beteckningen 
polemiskt, ty det är inte brutalt nog, utan det är ett 
utnyttjande av dagens konsertsals-situation med allt vad 
den rymmer, dess publik, orkester, dirigent och spelstil. 
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Idéerna är alltså hämtade från den teknologiska sidan, 
och stycket får betraktas som huvudsakligen formalistiskt, 
och kan således inte godkännas.

HÄPP! Se där en bild av svenskt 60-tal: den svenska ISCM-
juryns utlåtande över Summer Music, som LJ hade sänt in i hopp 
att få stycket spelat på ISCM-konserterna i Warszawa 1968. Just 
blandningen av olika element tillhörde alltså det som störde 
juryn 1967. Nu tror jag väl inte att den käre »vanlige lyssnaren« 
hörde så mycket av stilblandning i den musiken.

Men här var saker på gång. De som satsade på det nya under 
50-talet hade brukat undvika »oren« musik. Icke alltid LJ. I 
Medusan och Djävulen (version 1954) finns partier med jazzpuls. 
I början av 60-talet var det åtskilliga, även några i Sverige, som 
började stilblanda; det gjorde till exempel Bo Nilsson och Karl-
Erik Welin. Då handlade det inte så mycket om jazzinbrytningar. 
Allt möjligt fick spräcka fasaderna.

LJ var ingen renlevnadens man. Han godtog efter hand ter-
men polystilism för en del av det han gjort under åren. I Canzone 
126 invaderar en musik som fritt anknyter till Monteverdis tid. 
Det klingar gammal madrigal, lagd i strömmande vatten; har-
monierna svajar och sitter inte riktigt fast i botten. Andning och 
deklamation ligger då närmare sekelskiftet 1600. Mot denna 
fjärran musik till förälskelsens ord ställer LJ 60-tals talkör, kom-
pletterad med tonklungor och glissandon. Den talar om smärtan 
och sorgen.

Ett drastiskt exempel på stilblandning blev den av Rikskon-
serter beställda stråkkvartett som på goda grunder döptes till 
Variété. Den var att förstå som kritik av genrens »kontaktlöshet« 
och LJ drog sig inte för att parodiera sitt eget Pentagram (sats 2: 
de första tonerna).

kameleontens vägar
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Huruvida stråkkvartetten är lämpad för uttryck av vår tids 
tankar har jag ifrågasatt i Varieté. Jag tror mig dock icke 
om att ha presterat något slutgiltigt svar i den frågan

skrev han för dansk publik.
I grunden var det nog ändå operan som lockade fram »kame-

leonten« i honom. Karl-Birger Blomdahl, den forne renlev-
nadsmannen, hade tillåtit sig allehanda spräckligheter i Aniara, 
rymdoperan från 1959. Han förkunnade rentav att just opera 
kunde kräva sådana äventyr. (De fanns ju redan i Alban Bergs 
Wozzeck.) I Drömmen om Thérèse (1964) lade LJ in en visa, en 
ballad och en marschparodi, och Resan blev en orgie i musik-
blandning: jazz- och popinslag varvas med parodier på Mozart 
och Puccini, allt motiverat av den splittrade handlingen i vitt 
skilda miljöer. I Tintomara var det naturligt att blanda in 1700-
talspastischer och några citat, som signalerar Gustav III:s tid:

Jag tycker nämligen att det är fånigt att, när man har fest 
på Kungliga Teatern 1792, det ska ljuda ny musik. Fast 
det är ny musik i alla fall, en musik som liksom glider 
hela tiden, som är annorlunda vinklad. Sångreplikerna är 
inkomponerade i den så kallade 1700-talsmusiken, men 
de ligger s.a.s. i fel tonart eller fel rytm. Jag försökte se 
det utifrån, som om jag levde i ett annat sekel eller på 
en annan plats … Jag tänker överhuvudtaget inte på stil. 
Det är ett slags efterrationaliseringar, som man ofta tar 
till när man inte kan placera ett stycke, när det inte pas-
sar i någon låda. Det gäller inte bara om just denna sorts 
musik, det gäller hela utbudet.

Animalen är en speciell form av musikal, så i den föreställningen 
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kan man lika väl se saken från andra sidan: »seriös« musik infilt-
rerar olika populärmusik-modeller. Första scenen hade LJ redan 
satt för fyra röster i elevoperan Fabel. Den musiken bearbetade 
han rätt kraftigt för att den skulle stämma med fortsättningen. 
Den måste musiCaliseras.

Shakespeare får tåla en smula jazz och »electric boogie« i 
En Midsommarnattsdröm (1985), och i Äppelkriget (1996) är det 
det kommersiella Luckyland-projektet som anger tonen i några 
scener. Flertalet elevoperor är dessutom stilblandade, så det för-
vånar inte att det så småningom präglades en bild av »Kameleont 
Werle«. Själv säger han i en tidningsintervju:

–  Det kanske finns visst fog för den termen, men jag 
struntar i den som kritik. När det gäller musikdramatik 
har publiken referenser till olika stilar, både geografiskt 
och i tiden. De strängarna kan man slå an. Det är också 
roligt att använda äldre stilar, det är spännande att åka 
rutschkana över seklen.

–  Får man utnämna dig till en föregångare i postmo-
dernismen?

–  Ja tack! Fast sedan är det ju viktigt att det finns såda-
na som vill undersöka de nya markerna. Somliga säger att 
jag har en egen stil. Själv vet jag inte riktigt, eftersom jag 
har så dåligt musikminne att jag ibland inte känner igen 
mina egna saker.

Fredrik Österling, elev och iakttagare:

Jag gillade själv att blanda in allt möjligt i början men 
gled sedan ifrån den modellen.Det var ett slags »elevens 
fria val«, och det gick ju inte att göra som Lars Johan; 

kameleontens vägar



224

han var unik i sitt sätt att förhålla sig till stilblandning. 
Han hade funnit en metod att använda sig av pastisch, 
som inte blev kulturkritik utan ett naturligt flöde och en 
helhet. När jag nyttjade pastischer blev det parodi eller 
just kulturkritik – att man lyfte fram något slags förrutt-
nelseprocess. Och det blev fel, eftersom jag – liksom Lars 
Johan – egentligen älskade den musik jag försökte inkor-
porera i min.

Detta sagt i intervju 2005. I programbladet till Äppelkriget skrev 
Österling:

När Werle spelar på sina stiltangenter bildar ackorden 
ett nytt, eget universum. Han tycks kunna gå från rap till 
Monteverdi (och tillbaka) utan att tappa tråden och för-
lora sin integritet som tonsättare. Och han släpper aldrig 
dialogen med publiken; han litar på att vi förstår. Denna 
riskfyllda balansakt mellan originalitet och tradition blir 
till ett ställningstagande för humanistiska värden och 
möten mellan människor.

Lars Sjöberg skrev en gång:

Lars Johan Werle är förvisso en äkta kameleont, men han 
uppför sig inte riktigt som en sådan. Först byter han färg. 
Sedan rör han på sig för att synas ordentligt.

Så några kontrafaktiska undringar. LJ inbjuder till sådana, 
eftersom han sällan ville/kunde boxa sig fram i livet. Mycket 
bara hände honom. Antag att han inte råkat komma med i skol-
jazzen ute i Bromma. Inte fått skäl att planka från skivor och 
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försöka skriva samman partitur från jazztidningarnas tryckta 
stämmor. Hur skulle det ha blivit med kameleonten när en så 
viktig del av hans musikmiljöer hade saknats. Antag att han 
inte hade läst musikhistoria; det skulle ha begränsat honom på 
motsvarande sätt. Utan hans flitiga körsjungande på 50-talet 
hade han väl inte hittat madrigalerna och madrigalkomedierna, 
som så stimulerade honom till all hans ensemblesång i ope-
rorna. En LJ utan det kollektiva teaterarbetet i Studio Daphne(jfr 
sid. 34 ff.), hade han vågat sig på Drömmen om Thérèse? Vad 
hade skett om inte Lars af Malmborg dragit in honom i Statens 
Musikdramatiska Skola 1970? En LJ utan erfarenhet av impro-
viserande operaelever hade haft det mycket svårare att komma 
in i hela processen fram mot en föreställning, detta som han 
praktiserade så envist.

När jag skriver musik för en operascen vill jag ha de 
visuella förutsättningarna klara för mig: hur disponeras 
scenen, var placeras aktörerna, hur ser kläderna ut, hur 
balanserar scenen mot salongen, hur belyser vi gruppe-
ringarna etc? I några av mina senare stycken, till exempel 
Medusan och Djävulen började ensemblen repetera scener-
na med talad text. Jag kunde då lättare etablera musiken 
som det bärande dramatiska elementet i med- eller mot-
rörelse till texten. Först nu fick scenen sin rätta »timing«. 
(1974)

Slutligen kan man undra hur alla operaerfarenheter påverkade 
hela hans sätt att tänka musik och publik. Han vittnade själv 
många gånger att det blivit svårt för honom att skriva när det 
inte fanns någon »berättelse« att utgå från. Termen »absolut 
musik« kom att irritera honom, så pass att han kände sig trängd 
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stöd av ord och scen:

Att skriva instrumentalt är som att åka störtlopp när man 
är van vid slalom. 
Det är tråkigt att bara sitta där och lyssna.

I operans värld kan man floppa med dunder och brak, så att det 
slår tillbaka på alla de inblandade. Publiken kommer inte. Ope-
ran måste läggas ner. LJ var noga med att han bara var en del 
av en helhet. Han var en av de ansvariga, en i laget. Kanske var 
det ett av skälen till att han så småningom kom att lämna sin 
»modernistiska« stil från åren kring 1960 och i stället pröva 
toner, som även »nejsägande« operabesökare skulle våga öppna 
sig för. Och så detta att han skrev så mycket för elever, som han 
hade alldeles inpå sig och ville tjäna. De gick inte i första hand 
på hans lektioner för att lära sig nya tonspråk utan för att bli 
agerande sångare på scen. Visst var LJ:s musik ny för många: 
de snubblade på hans speciella, noggranna sätt att deklamera, 
men den krävde inte akrobatiska färdigheter i tonträffning. Han 
blev mer och mer angelägen om att flytta toner efter sångarnas 
önskemål. Han tyckte att han lärde något då. Samarbete var A 
och O.
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Jag har det bra, mycket bra 
för att vara tonsättare i Sverige

 L
J hamnade rätt i livet. Startsträckan var förvisso lång med  
  många motlut, sådana som ofta bottnade i klent självför- 
  troende. Men tonsättare blev han, och när han väl nådde 

offentligheten fick han all den uppmärksamhet som svenskt 
musikliv – och svenskens beredskap att ta till sig musikens 
mångfald – medgav. Han kunde så småningom försörja sig med 
sin musik. Det var – är – inte lätt i Sverige för den som sätter 
sina toner utanför de smala, lönsamma rabatterna.

Att han kom rätt i livet betydde inte att det gick lätt för honom 
att få till musiken. Man kan undra hur mycket musik det skulle 
ha blivit om han inte hade fått så många beställningar och upp-
drag, många fler än han kunde anta. Han behövde verkligen 
deadlines:

Det kommer, på en gång, rätt som det är …

Så kunde det låta i förhoppningsfulla stunder, men ibland blev 
det hiskeliga kapplöpningar med tiden. Som Tintomara där ju 
premiären var kedjad vid den svenska operans tvåhundraårsdag 
den 18 januari 1973:

Han blev klar natten före julafton. Vi hade tänkt: när det 
blir klart – vilken fantastisk känsla! Men när Lasse kom in 
och väckte mig blev det bara en känsla av tomhet. Vi tog var 
sitt glas julmust där på sängkanten. Även jag hade ju levt 
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med Tintomara, försökt hålla undan ungarna. Vi kunde inte 
äta middag tillsammans för han måste hålla koncentratio-
nen. Han fick komma in till pyjamasfärdiga barn och säga 
god natt. Det var inte mycket till eufori den gången inte.

Så minns Birgitta Werle.

–  Canzone 126 skrev jag på en vecka, och det är ju ett 
ganska långt stycke. Men däremot att komma till det! En 
tenoraria i Tintomara har jag gått och funderat mycket på 
i över ett år. Jag visste vilken text det skulle vara, men jag 
fick inte tag i musiken. Det var inte ens lönt att försöka 

… Så, mera på lattjo, fick jag tag i en uppslagsända och 
sedan rullade det upp sig. På tio minuter hade jag skri-
vit hela arian, och den behövde inte ändras. På det viset 
arbetar jag. Jag har oerhört svårt att komma igång, men 
när jag fått tag i rätt ända då går det fort – ganska fort, 
för det är ju ett petjobb att sitta och skriva ned det förstås.

–  Hur mycket skriver du om dagen nu?
–  Det är också ganska olika. Idag har jag skrivit två 

sidor, fast då hade jag sångstämmorna ditskrivna. Två 
partitursidor är ganska normalt. Jag sätter mig för det 
mesta rätt upp och ner klockan 10 på morgonen och sit-
ter där till halv 8 på kvällen, Sedan försöker jag koppla av, 
för det är effektivast i längden. Då vill jag se riktigt dåliga 
teve-program eller läsa riktigt dåliga böcker.

–  Du får inte bli alltför engagerad?
–  Nej, man blir ganska slak, man orkar inte, och jag får 

inte bli störd av någon annan idé. Det värsta är när man 
får en idé till ett annat stycke. Då blir det kollision mellan 
två saker, och då sover jag inte om nätterna.
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Ur en intervju av Ulla-Britt Edberg, inför Tintomara. (Det finns 
en ofullbordad solosång med Petrarca-text, som LJ – i despe-
ration? – försökte tulla när han inte »fick tag på« den där arian 
till Tintomara.)

En mycket speciell sak i sammanhanget är att LJ sedan barn-
domen led av allergi – eller kanske fobi – mot gummi. Han kunde 
till exempel inte använda suddgummi och fick lov att rätta sina 
bläckutskrifter med rakblad, vilket resulterade i diverse problem 
med andra partiklar. Han var rimligen inte angelägen att skriva 
rent saker förrän han hade klart för sig hur det skulle se ut. 
Det måste också bli en fråga om hur mycket musik han kunde 
hålla i huvudet – eller fingrarna. Att slå sig ned vid klaveret 
och låta musiken »brusa fram« hade han inte teknik till; hans 
pianospel var hemmagjort och snarast anpassat till ungdomens 
jazzmusicerande.

När jag komponerar går det till så att jag – ibland ganska 
motvilligt – sätter mig i mitt arbetsrum. Ibland går det 
bra, ibland inte, men när jag väl har en känsla att så här 
ska det vara, då behöver jag bara ett litet elpiano. Det kan 
hända att jag sitter vid det i tre timmar, och sen upptäcker 
att jag inte ens satt på det, för det är också en vana att 
man »ser hur det låter«. Jag har ett slags »absolut gehör« 
så länge jag sitter och komponerar, inte annars egentli-
gen. Men just då hör jag orkestern.

Det fanns ett skrivande, innan notpapperen kom fram. Det kan 
man studera i LJ:s exemplar av Lars Runstens maskinskrivna 
libretto till Drömmen om Thérèse. (Bild sid. 63). Rätt in bland 
bokstäverna ritade han noter eller bokstaverade toner, musikens 
tänkta karaktär och diverse funderingar kring den musik som 
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måste spelas in i förväg: Juliens inre monolog till exempel. Det 
ser ut som primitiva och högst preliminära utkast, men mycket 
av detta kludd känner man faktiskt igen i det färdiga partituret. 
Det verkar genomgående som om han har börjat med sångstäm-
morna och byggt vidare från dem.

Han vårdade sig om texten, sannerligen. För LJ var själva 
»deklamationen« A och O. Han ville lyssna fram orden riktigt 
ingående. Betoningar och satsmelodi måste styra: »Sjung ur 
språket!« I undervisningen brukade han exemplifiera med ordet 
»kärlek«, som ofta deklameras som om det stod »Liebe« – trots 
att de har olika »melodi«. Pröva med vårt svenska »tomten/
Tomten»! Den/han har antingen staket eller skägg. »Kärlek« 
stämmer med skäggfarbrorn, »Liebe« med det där man skattar 
för.

LJ försökte notera även språkrytmen exakt. Han hamnade 
då utanför de vanliga indelningarna. Jag tycker mig minnas 
en och annan promenad från Uppsala Central till Musicum, 
när vi som läste musikhistoria marscherade fram, skanderande 
olika motrytmer. God deklamation passar bristfälligt ihop med 
räknemönstren 2–4–6–8 eller 3–6–9. Det blir för fyrkantigt 
– trekantigt – eftersom språkrytm ofta är något annat. Det blir 
lätt som i kyrkan, där psalmernas texter och melodier ofta stäm-
mer dåligt, eftersom man genom seklerna har bytt texter till 
melodierna många gånger om. Betoningarna stämmer inte, och 
tonhöjder och tonlängder svär mot naturlig deklamation. När 
LJ ville övervinna sådana fyrkantigheter måste han använda sätt 
att notera tonlängder som gick utöver vardagsbruket. Just det 
har genom åren oroat åtskilliga sångare, som »tappat taget om 
trallen«. Det vanliga gåendet eller gungandet kolliderar med 
notbilden, som pekar ut andra möjligheter att deklamera. Många 
elever hann också upptäcka att det LJ föreslog var ett förträffligt 
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sätt att bära fram text på. Noteringen säger dessutom påtagliga 
saker om rollfigurens utspel i det dramatiska sammanhanget. 
Det den säger är inte sällan sådant som en begåvad sångare gör 
omedvetet – utöver det som står i noterna.

Skälet till att många uppfattar det som svårt att närma sig 
en naturlig deklamation är att man är van vid betoningar 
och fallande språkmelodik från den tyska traditionen. 
Om man har ett deklamatoriskt idiom, hämtat ur en viss 
typ av espressivo-musik, som i sin tur är baserad på ett 
annat språk, då blir det något annat. Om man verkligen 
börjar i svenska språket får man annorlunda idéer.

Vi pratade också om problemen i att växla mellan tal 
och sång i opera. Där är en svårighet, och Lars Johan 
menade, att om man absolut ville föra in tal så måste 
det ske väl genomtänkt, så att man inte bröt magin i flö-
det. Det hängde samman med hans resonemang kring 
naturlig prosodi. Det finns latent i språket en melodik 
och en »musikalitet«, som kan expandera till musik. Han 
jobbade mycket med mellanformer mellan tal och sång i 
sina elev-operor. Ibland skrev han bara ut konturerna på 
melodiken så att sångarna själva fick utarbeta melodiken 
till ett slags recitativ, noterat med gregorianska prickar. 
Det fungerade alldeles utmärkt därför att texten ju visade 
vägen – om man behärskade svenska språket, vill säga. 
Det gav sångarna möjligheter att känna in sig i betydelser 
av cesurer och fermater. Det blev en genväg till ett bra 
resultat. Lars Johan var väldigt pragmatisk i undervis-
ningen: »Det här fungerar tydligen inte; då stryker vi 
det!« En öppen metod.

jag har det bra, mycket bra för att vara tonsättare i sverige
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Så minns eleven Fredrik Österling. Carl-Gunnar Åhlén fick till 
en formulering i sin dödsruna över LJ:

Werles sätt att komponera var på något vis närsynt, även 
innan ögonen tvingade honom att vara det. Han kröp, 
långsamt som en mätarlarv, över texten, andades med den, 
lyssnade av den och omsatte den i en musikstil som pas-
sade – han behärskade dem alla – och sublimerades in i en 
kunskapskedja, där varje nytt verk byggde vidare på det 
föregående.

Ett slags föregångare i intresset för prosodi – troligen obekant 
för LJ – var Ture Rangström. Han talade gärna just om språk-
melodi:

Ytterst sällan har en dikt lockat mig genom rent musika-
liskt-associativa element, däremot betyder diktens språk-
melodi något utomordentligt avgörande för en tonsättare, 
som strävar längre än till cantilenans primitivt behagfulla 
tjusning. Denna språkmelodi skall följas till alla delar, 
både dess s.a.s. yttre och inre rytm, dess psykiska och 
klangliga balans, dess höjningar och sänkningar, och dess 
stringenta återgivande av diktens mening.

Så skrev Rangström i tidskriften Musikvärlden (1945:5).
∗

Inte bara tonsättaren LJ hamnade rätt i livet. Även pedagogen. Att 
undervisa intresserade honom. Redan på 50-talet, när han des-
perat prövade så många olika yrken, hoppade han in som lärare. 
Några år kring 1990 undervisade han faktiskt i komposition på 
musikhögskolan i Göteborg, men han engagerade sig helst i 
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blivande operasångare. Först i Stockholm och sedan i Göteborg. 
Han var eftersökt även utanför Sverige, inte minst i Århus. Det 
brukade stå i kontrakten att han skulle undervisa i improvisation. 
Det hade ingenting att göra med att krusa barockarior. Det gäll-
de – som en av eleverna formulerade det för mig – att »utforska 
sin röst, sin fantasi, sitt mod«.

Det handlar om rörelse – sång. Att varje elev hittar sig 
själv, sin egen teknik eller metodik att tackla roller ini-
från sig själv och sin kropps möjligheter. Man kan under 
operautbildning inte bara stå och sjunga stora roller rakt 
upp och ner, utan egen förankring. När man är klar med 
sig själv, hur man möter sin roll inifrån sig själv, först då 
kan man sjunga de stora rollerna bra. En modern opera-
sångare måste kunna allting – både det stora och det lilla 
spelet, och spänningen däremellan. Så fort en tevekamera 
närmar sig är han/hon, som inte kan spela teater, såld.

Sade LJ 1980. Iwar Bergkwist, lärare på skolan i Göteborg, 
minns:

Han hade med sig ett knippe skojiga övningar, oerhört 
enkla saker egentligen. Vi kunde ligga i stjärna på gol-
vet med huvudena inåt och ljuda vokaler i crescendo-
diminuendo. Eller vi stod upp, såg varandra i ögonen och 
lekte maskiner med hela kroppen. Någon »dirigerade« 
och skulle få de andra att »låta«. Det var ett slags frigö-
rande övningar i kommunikation. Grunden var att man 
skulle lära nytt genom att pröva sig fram. Inte acceptera 
det givna utan försöka bryta med det. Inte underordna sig 
utan »kunna själv«. Eleverna fick en livs levande tonsätta-
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re att ställa frågor till – och ifrågasätta. Lars Johan gillade 
den rollen. Han satt verkligen inte på höga hästar.

Detta påminner, naturligt nog, starkt om det LJ praktiserat 20 år 
tidigare på Statens Musikdramatiska Skola i Stockholm. Fredrik 
Österling var med i Göteborg:

Vi hade bl.a. spegelövningar, vanliga i teatersammanhang, 
där man försöker följa med i varandras rörelser. Dom 
anpassade han till vokala ljud. Vi brukade stå två och 
två. Någon började låta eller sjunga och den andre följde 
med, så att det utvecklades nåt slags vokal kontrapunkt 
mellan dom. Jag kom in i det här medan de höll på med 
Väntarna, och jag tyckte det var otroligt fascinerande 
att lyssna på vad det blev av detta. Det kunde vara en 
hel klass av 8 sångare i par, och det fungerade också som 
uppvärmning för det sceniska möte, som var föreskrivet i 
övningen. LJ deltog ofta själv, körtenor som han var. Han 
var inte rädd att ta i så det skallrade. Det var som när man 
släpper ut den sämste fotbollsspelaren på plan under upp-
värmningen så att det andra laget växer i självförtroende. 
Han bjöd på sig själv. Det var frigörande för många av 
eleverna, som ju ofta gått någon annan utbildning innan 
de kommer in på operahögskolan. Det första som händer 
när man börjar ta lektioner är att man lär sig en självbild, 
Sångarens självbild, Skråets självbild. Det är lättast att 
lära sig – och lättast att lära ut. LJ gick inte med på det 
spelet.
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Iwar Bergkwist:

Han ville ha röster i öronen när han skulle till, specifika 
röster. Det var sunt. Man kunde höra att det här är väl 
skrivet för Mats Persson. Han ville inte problematisera 
det för sångaren utan tvärtom göra trygg: »Det här är 
svårt – men jag kan!« Uppmuntran är otroligt viktigt för 
en sångare!

En anledning till LJ:s framgångar som pedagog var att arbe-
tet han bedrev var så nära kopplat till komposition. Ur dessa 
övningar »uppstod« operor, trots den begränsade tiden. Han 
upptäckte under arbetets gång vart det hela kunde tänkas ta 
vägen, i samarbete. Han var en entusiast för helheten. Han bru-
kade veta precis vem som gjorde vad allra bäst, vilka man kunde 
utmana och vilka man inte skulle skrämma:

–  Han var kunnig på att skriva för en röst. Han var varm 
och uppskattande, uppmärksam, förtjusande. Man mådde 
bra i hans sällskap, man fick för sig att han intresserade 
sig för ens person. (Gunilla af Malmborg)

–  Han var öppen och prestigelös. Det gjorde honom till 
en stor konstnär, tycker jag. Han var en sökare, men det 
gav ingen osäkerhet, som spred sig till oss. Jag menar: 
osäkra människor blir ju ofta maktfullkomliga och ska 
säga saker, som det inte finns någon grund för. (Loa 
Falkman)

∗
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Jag har under arbetets gång fått en stor mängd vittnesbörd om 
människan Lars Johan Werle, ett otal pusselbitar. Många är så 
här långt oredovisade. Hur jag än gör kommer det att fattas 
bitar. Det hänger ihop med att puzzle även kan betyda gåta. 
Allra sist tänker jag lägga in en rad bitar till ur restlagret. Hul-
ler om buller:

–  I sin kärlek till eleverna var han allra bäst. Han var så 
lycklig när han hittat fram:»Det här är för dej!«

–  Musiken strömmade inte på honom. Han fick kämpa.
–  Visade städaren och operachefen samma respekt.
–  Första gången vi möttes trodde jag att han var en 

korridorvaktmästare.
–  Han ville vara fri, trogen sitt kall. Det kostade på.
–  Ville vara bland människor han kände. Ensamhet 

fann han ofta plågsam.
–  Det var tungt att inte kunna trösta när han deppade 

efter Äppelkriget
–  Gamängen Lasse dansade in i våra liv: en jazzkille 

med tolvtonsteknik.
–  Han visade gärna upp vad han hunnit under dagen; 

som en höna sina ägg.
–  Lassarna Forssell och Werle busade på kungamid-

dagen.
–  Han var pojkaktig, underbar. En charmör. En ljus 

människa med inslag av  svårmod.
–  Han var vän, ljus, ständigt förälskad.
–  En intuitiv människa att ställa upp på. Han hade 

radar.
–  Tage Danielsson betydde något stort och varmt. En 

viktig tid för honom.
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–  Fascinerad av »hur sångare gör«.
–  Där satt han i körens buss med sin Flower Power-

blomma.
–  Han hade karisma, både för män och kvinnor.
–  Självkritisk. Satt i timmar vid pianot och prövade 

ackord.
–  Vi skrev kärleksbrev i chiffer.
–  Driven bilförare, som inte kunde mecka.
–  Gick på som en pojke ibland, obetänksamt.
–  I hans sällskap fick man vara den man var.
–  Vi skrämde slag på tyska borgare genom att göra äng-

lar i snön.
–  Kommunikation var honom ett nöje. 

Kommunikation på alla plan.
–  »Hederlig gammal god uppfostran«.
–  Inte ens en full Lars Johan brukade bli otrevlig.
–  Någonstans måste det ha funnits en drake i honom. 

Jag mötte den aldrig.
–  Duktig på biljard trots sin usla syn mot slutet.
–  Drog sig undan när teoretiska överbyggnader kom på 

tal.
–  Ingen falsk blygsamhet hade han, men han var rädd 

att verka pretentiös.
–  Man kunde känna ömhet för honom. Bli moderlig. 

Men: han var på sitt sätt stark.
–  Kunde råka gå ut i tofflor.
–  Vi filosoferade astronomi långt in på morgonkulan.
–  Han frågade alltid: »Hur känns musiken i kroppen 

när du sjunger?«
–  Han satte i system att inte »vara utbildad«.
–  En »professor« Werle skulle blivit glad.

jag har det bra, mycket bra för att vara tonsättare i sverige



–  På gymnasiet verkade han vara en stillsam mystiker.
–  Han hade nog gärna sett att kollegor satt större värde 

på hans musik.
–  Han hade faktiskt dåligt musikminne, precis som han 

sa.
–  Fick råd med de intressen han hade.
–  Han fanns i en rund ring. Det var ljusblått kring 

honom och en aura av lätthet. Aldrig EGO.
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Codetta: coltura di Werle 
Något om Werle-bruk

Sordini levate, lascia sonare, glissando sulle corde, punta 
d’arco, unghia!, sul tastiera, lontana abbastanza, sussur-
rando, vellutato, vibrato veloce, pausa media.

 Så där brukade LJ spritsa sina notbilder, framför allt i yngre  
 år. Därav den klingande kapitelrubriken ovan.

 LJ:s musik är börande brukas. Odlas. Detta hänger på 
sångare, musiker, körer, orkestrar, fria grupper, operaföretag, 
skolor med mera. Undringar och förslag nedan är mina pri-
vata.

Pianister solo
Attitudes tar ungefär 3 minuter att spela. Inga svåra noter alls. 
Men lyzzna måste redan pianisten (inte lyssna, som är ett alldeles 
nedslitet ord).

Stråkkvartetter
Pentagram: 7 minuters kårar som blåser genom ett skimrande 
spindelnät. Webern anas på håll. En perfekt komplettering till 
ett i övrigt »klassiskt« konsertprogram.

Variété: musik av obestämd längd. Kräver stort sceniskt utspel 
av musikerna. (Läs LJ:s egna råd i kapitlet Att utforska sin röst!) 
Freskkvartetten brukade göra lång stämningsparodi som upp-
värmning.
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Kammarorkestrar
Summer Music 1965 tar ungefär 8 minuter. Det är ingen pasto-
ral, ingen idyll, men den som vill kan känna sommar. Pianisten 
behöver inte alls vara virtuos.

Sinfonia da camera: 15 minuters klangliga och rytmiska även-
tyr i 3 satser – tre steg på vägen bort från Pentagram. De första 
sekunderna är ett underbart Werle-koncentrat.

Symfoniorkestrar
Vaggsång för jorden: 16 minuter som inte vaggar publiken. Jorden 
lever som bekant farligt.

Körsångare
Sådana finns det ju gott om i Sverige. Inte så många har sjungit 
LJ-toner trots att han efterlämnat en hel del för dem. Det beror 
på att många av dem vi har ligger utom räckhåll för »vanliga« 
körer.

Men visst finns det överkomliga stycken. Två av de fem till 
Björling-texter hör dit: Hur skall jag inte glädjas och Det var en 
höstens dag – och varför inte försöka (den i dag otryckta) På him-
melens vida vatten?

Orpheus ur Shakespearehäftet As you like it (finns även sepa-
rat) är tonalt någorlunda enkel, och ambitiösa manskörer kan 
utan vidare ta sig an sorgesången över Evert Taube med Tage 
Danielssons text, En sorgsen sonett i april.

Sedan har vi då de längre – och svårare – verken. Av de tre med 
text av Petrarca kräver Sonett nr 35 en solokvartett och Sonett 
292 en solosopran ställd mot kollektivet. Solister fordras även i 
den ofta sjungna, talade och viskade Canzone 126, knepig med 
sina intrikata blandningar av skönsång, tonklungor och kvalifi-
cerad deklamation. Än mer »radiokörsmässiga« är den virtuosa 
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stora havskompositionen Nautical Preludes och den lika lekfullt 
laddade Trees till texter av e.e. cummings. Alla tre är de härliga 
utmaningar för äventyrssinnade sångare och dirigenter.

Solosångare
För er finns alltifrån enkla visor som Uti Tolosa och Smultronvisa 
till den expressionistiska Nattjakt (Matts Rying) och framför-
allt den stora Frödingfantasin En hög visa. Dessutom kan man 
utvinna diverse »arior« ur LJ:s operor. Själv transkriberade han 
Milt som en regnbåge ur Medusan och Djävulen (Elsa Grave)

Operaföretag, många sorter
Vad som går att ta upp på teatern 40, 30, 20, 10 år efteråt har jag 
personligen mycket svårt att uttala mig om; det är så mycket 
som spelar in. De större operaföretagen sysslar ju vanligen med 
mycket äldre verk, och när de verkligen presenterar något nyare 
finns det ju alltid ännu nyare saker att ta sig an först. Men att 
bara ge upp coltura di Werle går inte an, eftersom just operorna 
var ryggraden i hans verksamhet. Alltså:

Animalen – kan man ta upp den igen när nu kalla kriget mel-
lan USA och Sovjetunionen påstås vara historia? Den som lever 
får se.

Drömmen om Thérèse har inte den sortens problem. I en tid då 
operor spelas lite var som helst ska det väl inte vara omöjligt att 
finna någon cirkelformad lokal för att få den speciella publik-
kontakt som nåddes i Stockholmsoperans dåvarande Rotunda. 
Rysare lär ju vara så inne, kanske rentav kammaropera också.

Tintomara är knappast kedjad vid operajubiléet 1973. Alm-
qvists fantastiska »romaunt« är väl lika lockande i dag som då. 
Jag kommer att tänka på Gustav III:s teaterdirektör, friherre 
Ehrenswärd som skrev:

codetta: coltura di werle – något om werle-bruk
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En opera, som eger en behaglig och intagande musique, 
en väl inrättad balett, prydliga kläder, vackra och väl 
målade dekorationer, har så mycket intagande, at ögat, 
örat och de öfriga sinnena äro alla på en gång förnöjda. 

… En opera kan gifvas flere gånger å rad, man tycker sig 
alltid finna något nytt att se och höra.

Friherren menade på sin tid att opera var det bästa sättet att 
introducera något som många den gången faktiskt hade svårt att 
tåla på Kungliga Teatern: svenska språket. Jag för min del menar 
att LJ lyckades bättre än de flesta just med sjungen svenska. Kan 
det vara en rekommendation?

Lionardo, operan om det stressa(n)de geniet mitt uppe i en 
kaotisk och sönderfallande värld, borde kunna locka den som 
vill visa hur tiden inte räcker.

Resan, operan för Hamburg, är ju ett tekniskt extremt kom-
plicerat simultansurr, men det finns väl smidigare lösningar 
nuförtiden? Den som söker cross over-music får sitt lystmäte i 
denna tidsbild från 1969.

Cross over-tekniker betyder en hel del även i Äppelkriget och 
En Midsommarnattsdröm, båda helaftonsföreställningar efter 
Svenska Ords film och Shakespeare.

Den timslånga Pandora, gjord för Aarhus, är när detta skrivs 
alltjämt ospelad i Sverige. Det är märkligt bland annat därför att 
det är en opera där (den agerande) kören – den svenska stoltheten 
– avgjort har huvudrollen. Undras om teatrarna ens vet om att 
Pandora finns? En utmaning för fosterlandet. Liten orkester, två 
dussin körsångare och tre solister är vad som behövs.

∗
Så har vi då skoloperorna och andra korta spel:

Väntarna, fritt efter Werner Aspenström, blir mitt första 
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förslag. De som »väntar« är några oroliga, mycket mänskliga 
leksaksdjur. (Finns i en instrumentation av Fredrik Österling. 
På skolorna gjordes de här kortoperorna med enkelt, klaverba-
serat komp.)

I Göteborg föddes även Tavlan. Figurerna på den berömda 
Velasques-tavlan Hovdamerna stiger ur ramen och grälar om den 
icke existerande – men befriande – dvärgen.

Det tredje stycket som LJ gjorde med Iwar Bergkwist är Her-
cules, mycket fritt efter Stiernhielms hexameterdikt. Själva den 
pedagogiska idén är att Kättja, Lättja och Flättja också måste 
föreställa sina (uppfunna) motsatser, Dygd, Styrk och Tröst, 
medan Hercules dubblerar de farliga flickornas (lika uppfunne) 
bror, Ruus.

Tage Danielssons texter dyker upp i Flower Power, Fabel (= 
början av Animalen) och Gudars skymning. Stämsång dominerar i 
flertalet av kortoperorna, men Medusan och Djävulen (Elsa Grave) 
är mer operalik i den version LJ gjorde för Statens Musikdrama-
tiska skola 1973. (Stycket finns också som annorlunda musiksatt 
teater redan från 1954.)

∗
Ovanstående »brukslista« är som sagt inte komplett. Vad som 
fattas kan man utläsa av verkförteckningen, även den ett urval 
dock.

Det återstår en mångskiftad kategori Werlebrukare:

Lyssnare
Som sagt (sid. 12): Det är ont om smal musik men gott om smala 
lyssnare. Varför det är så vore värt att åtminstone försöka utreda. 
En ingång vore ett studium av Rädslor i Samband med Musik. 
Vad är det som är så farligt att upptäcka? Varför är det så vik-
tigt med Antingen/Eller? Segregera(n)de musikkanaler? Var-

codetta: coltura di werle – något om werle-bruk



för tror lyssnaren – till och med lyzznaren – att han/hon inte 
själv måste ställa upp om det ska bli någon upplevelse/upptäckt? 
Varför finns det så många misströstare i musik: »Jag KAN inte 
sjunga och HÖR sen!« Kommer det alltid att vara så här? I så 
fall: VARFÖR?

Och – likaså sagt: det är möjligt att växa i musik. Växa i 
musik.

PS. Det går an att begrunda Per Åhlins tre »inverterade« 
apor på framsidan. Den ursprungliga, blundande varianten finns 
spridd över hela klotet: »Se inget ont, hör inget ont, säg inget 
ont!« I Animalen ville de säga:» Det där duger inte under ter-
rorbalansen!«

Här i boken om Werle kunde de säga: »Var inte rädda för 
musikens mångfald! Stå AB NEJNEJNEJ emot!«
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verkförteckning

Här fattas bortkastade, försvunna och ofullbordade verk, ett par 
juvenilia och ett begränsat antal svårtolkade jazzstämmor. Något av 
detta skymtar till i boken. Man kan nå dem via »Omnämnda verk«.

Den som söker Werlenoter finner det allra mesta hos STIM, 
somligt i Statens Musikbibliotek samt ett och annat i de skilda opera-
företagens bibliotek.

Instrumentalmusik

Vaggsång för jorden 
1977 Symfoniorkester Uruppf. 6/4 1977, Göteborg

Födelse 
1992 Blåsorkester Uruppf. 6/12 1992 i tv-programmet »Har den 
äran, lille Matti!«

Åh, vad världen är vacker 
1986 Orkestersvit ur »Animalen« Uruppf. 29/8 1986, Göteborg

Sinfonia da Camera 
1961 Uruppf. 6/3 1961, Norrköping

Summer Music 1965 
1965 Stråkar och piano Uruppf. 16/9 1965, Stockholm

Pentagram 
1960 Stråkkvartett Uruppf. 4 /9 1960, Bilthoven

Variété 
1971 Stråkkvartett Uruppf. 6/7 1971, Rättvik

Två miniatyrer 
1988 Flöjt och marimba Uruppf. 25/10 1988, Härnösand

Attitudes 
1965 Pianostycke Uruppf. 27/3 1966 i SR
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Vokalmusik

Sweet sixties (Sonja Åkesson) 
4 sångare med komp Uruppf. 9/5 1990, Göteborg

Än sjunger valarna (Iwar Bergqwist) 
3 sångare och ensemble. Uruppf. 6/5 1992, Stockholm

now all the fingers (e.e. cummings) 
1971 Sopran och 4 instrument Uruppf. 8/5 1971, Zagreb

Chants for dark hours (Dorothy Parker) 
Sopran och 3 instr. Uruppf. 4/7 1972 i Danmark

Bortvända visor (Lars Englund) 
1973 Sång och piano Uruppf. 6/9 1973

Nattjakt (Matts Rying) 
1973 Sång och piano Uruppf. 26/8 1973, Stockholm

En hög visa (Gustaf Fröding) 
1975 Sång och piano Uruppf. 24/4 1975, Stockholm

Milt som en regnbåge (Elsa Grave) 
1975 Sång och piano, ur »Medusan och djävulen«

Smultronvisa (Gunnar Brusewitz) 
1976 Sång och piano

Uti Tolosa (Cavalcanti/Evert Taube) 
1983 Sång och piano Arr ur baletten »Är gryningen redan här«.

Det himmelska djuret (Matts Rying) 
1975 Bandkomposition över röster « Uruppf.« 19/2 1976 SR

Körmusik

Klagosång (Elsa Grave) 
1954 Ur »Medusan och djävulen« Uruppf. 14/4 1954, Stockholm

På himmelens vida vatten (Gunnar Björling) 
50-tal

Hur skall jag inte glädjas (Gunnar Björling) 
1956

Aldrig såg jag (Gunnar Björling) 
Sent 50-tal

Det var en höstens dag (Gunnar Björling) 
Sent 50-tal

Lyser, ler (Gunnar Björling) 
Sent 50-tal

Canzone 126 (Petrarca) 
1967 Uruppf. 16/4 1967, Stockholm
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Sound of M4 b 
1968 Skolkör Uruppf. 25/9 1968, Stockholm

Nautical Preludes (egna texter) 
1970 Uruppf. 12/9 1970, SR

Trees (e.e. cummings) 
1982 Uruppf. 4/9 1982, Sigtuna

Orpheus (William Shakespeare) 
1989 Uruppf. 29/10 1989

Svanstankar (Tage Danielsson) 
1989 Uruppf. 15/4 1989, Uppsala

En sorgsen sonett i april (Tage Danielsson) 
1989 manskör

Sonett 35 (Petrarca) 
1989 Uruppf. 27/11 1989, Stockholm

Sonetto 292 (Petrarca) 
1993 Uruppförd i november 1994, Danmark

Titania (William Shakespeare) 
2001 arr. ur operan En Midsommarnattsdröm 
Uruppf. 19/4 2001, Uppsala

As you like it (William Shakespeare) 
2001 Uruppf. 19/4 2001, Uppsala

Opera

Drömmen om Thérèse (Emile Zola/Lars Runsten) 
Premiär 26/5 1964 i Stockholm

Die Reise/Resan (P.C. Jersild/Lars Runsten) 
Premiär 2/3 1969 i Hamburg. 
Premiär på svenska 14/2 1970 i Stockholm

Tintomara (C.J.LAlmqvist/Leif Söderström) 
Premiär 18/1 1973 i Stockholm. 
Version 2: 7/3 1976 i Göteborg

Lionardo (Claes Fellbom/Leonardo da Vinci) 
Premiär 31/3 1988, Stockholm

Äppelkriget (Svenska ord/Iwar Bergkwist) 
Premiär 10 /2 1996 i Göteborg

Pandora (Iwar Bergkwist) 
Köropera Premiär 12/5 2000, Århus

verkförteckning
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Opera/Musikal

Animalen (Tage Danielsson) 
Premiär 19/5 1979 i Göteborg

En Midsommarnattsdröm (William Shakespeare/Leif Söderström) 
Premiär 8/2 1985 i Malmö

Kort- och skoloperor

Medusan och Djävulen (Elsa Grave) 
1973 Premiär 28/11 1973, Stockholm

Fabel (Tage Danielsson) 
1973

Flower Power (Tage Danielsson) 
1974 Premiär 25/7 1974, Stockholm

Gudars skymning (Tage Danielsson) 
Premiär 8/7 1985, Östhammar

Kvinnogräl (Kerstin Forsmark). 
Premiär 18/10 1986 i Göteborg

Väntarna (Werner Aspenström/Iwar Bergkwist) 
1991 Premiär 29/11 1989, Göteborg

Tavlan (Iwar Bergkwist) 
1993 Premiär 19/1 1994, Göteborg

Hercules (Georg Stiernhielm/Iwar Bergkwist) 
1993 Premiär 1/6 1993, Göteborg

Balett

Zodiak (Ivo Cramér) 
Premiär 12 /2 1967 i Stockholm

Är gryningen redan här? (Ulf Gadd) 
6 sångare och ensemble 
Premiär 5/9 1980 i Göteborg

Teatermusik

Medusan och Djävulen (Elsa Grave) 
Premiär 14/4 1954 i Stockholm

Lycko-Pers resa (August Strindberg) 
1972



Hippolytos (Euripides) 
Premiär i januari 1965, Stockholm

Show (Lars Forssell/Ingmar Bergman) 
Premiär 20/3 1971, Stockholm

Det växande slottet (August Strindberg) 
Premiär 5/11 1976, Stockholm

Filmmusik

Sven Erixson (Curt Strömblad) 
1963

Ön (Alf Sjöberg) 
1965

Persona (Ingmar Bergman) 
1966

Vargtimmen (Ingmar Bergman) 
1967

Teve-musik

En saga om sinnen (Ingvar Kjellson m.fl.) 
Sänd 21/6 1971

Imaginärt porträtt (Kristian Romare) 
Om Max Walter Svanberg, sänd 10/3 1982

Livstecken (Curt Strömblad) 
Om Elsa Grave, sänd 31/8 1982

verkförteckning
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cd-innehåll

1. Ain’t Misbehavin’ 2:28 
(Fats Waller/Andy Razaf/Harry Brooks)  
Lars Johan Werle, piano 
Medlemmar ur Sven Björklunds orkester: 
Sven Björklund, trumpet  
Torsten Wennerström eller Gerhard Nordin, klarinett  
Rune Axberg, trummor 
Arne Johannesson, bas 
BRA studio 1948 
[Privat lackskiva, mycket sliten inspelning]

2. Pentagram för stråkkvartett [1960] 6:58 
Rostislav Dubinskij, violin I 
Jaroslab Aleksandrov, violin II 
Dmitrij Sebalin, viola 
Valentin Berlinskij, violoncell 
Stockholms konserthus lilla sal den 16 januari 1965

3. Sinfonia da camera op. 2 [1961] 4:08 
»Sats 1, Introduzione« 
Norrköpings symfoniorkester, dirigent: Ulf Björlin 
Hörsalen den 29 oktober 1970

4. Drömmen om Thérèse [1964] 4:00 
Text: Lars Runsten efter Emilie Zola 
»Julien Michous monolog« 
Erik Saedén (Julien) 
Kungl. Hovkapellet, dirigent: Michael Gielen 
Rotundan den 2 juni 1964

5. Canzone 126 di Franceso Petrarca op. 6 [1967] 11:58 
Bel Canto-kören, dirigent: Karl-Eric Andersson 
Musikaliska Akademiens stora sal den 1 & 2 februari 1968 



6. Tintomara [1972] 4:27 
Text: Leif Söderström efter C J L Almqvist  
»Mig finner ingen…« (Akt 2) 
Marie Louise Hasselgren (Tintomara) 
Norrköpings symfoniorkester, dirigent: Jorma Panula 
Hörsalen den 17 april 1980

7. Det himmelska djuret, bandkomposition [1975] 7:48 
Text: Matts Rying  
Solveig Faringer, sopran 
Lars Johan Werle, uppläsning 
Matts Rying, uppläsning 
Christer Grewin, teknik 
Premiärsändning den 17 maj 1975 i radio

8. En hög visa [1975] 10:44 
Text: Gustaf Fröding 
Håkan Hagegård, baryton 
Thomas Schuback, piano 
Musikaliska Akademiens stora sal den 24 april 1975

9. Animalen [1979] 4:03 
Text: Tage Danielsson 
»Lugn och sann och snar till glädje«  
(Ludmillas bekännelse) 
Marie Louise Hasselgren (Ludmilla) 
Norrköpings symfoniorkester, dirigent: Jorma Panula 
Hörsalen den 17 april 1980

10. Väntarna [1989/91] 4:03 
Text: Iwar Bergkwist efter Werner Aspenström 
»Kanins aria« 
Solveig Faringer (Kanin / Bunny) 
Anna Söderbäck (Trasmaja) 
Iwa Sörenson (Sofia) 
Anna Tomson (Undulat) 
Karl-Magnus Fredriksson (Krokodil) 
Magnus Lindén (Björn) 
Kungl. Hovkapellet, dirigent: Michael Bartosch 
Rotundan den 25 februari 1995

11. Sonetto 292 [1993] 5:26 
Text: Francesco Petrarca 

cd-innehåll



Svenska Vokalharmonin, dirigent: Fredrik Malmberg 
Ulla-Carin Börjesdotter, sopran 
Anna Zander, mezzosopran 
Hans-Peter Nee, tenor 
Mats Carlsson, tenor 
Ove Pettersson, bas 
Nybrokajen 11 den 20 november 2004

12. Äppelkriget [1995/96] 6:20 
Text: Iwar Bergkwist efter Svenska Ord 
»Akt 1: Gryning« 
Marie Myrberg (Anna Lindberg) 
Åke Zetterström (Hans Nilsson) 
Linda Tuvås (Skogsrået) 
Torgny Sporsén (Gunther Volkswagner) 
Gösta Zachrisson (Sten Wall) 
Björn Dalla Sanda (Larsson i Floda) 
GöteborgsOperans orkester, dirigent: Michael Bartosch 
GöteborgsOperan den 17 mars 1996

EMI-Mills Nordiska AB [1], Nordiska Musikförlaget AB/Warner [2], 
Edition Wilhelm Hansen (Koda, Danmark) [3 - 6, 8], Gehrmans 
Musikförlag AB [11], Manus [7, 9, 10, 12].

Med benäget tillstånd av, förutom de medverkande artisterna, 
GöteborgsOperan, Kungliga Operan, Norrköpings symfoniorkester, 
Vokalharmonin samt Sveriges Radio P2.

Överföringar från inspelningar i Programarkivet, Sveriges radio: Harriet 
Lundberg.

Övrig teknik: Carl-Gunnar Åhlén.



Etthundrafyrtiofyra rutor Werle



vågrätt
1. Permuterade matpengar (9)
10. Ingen sådan hos LJ (2)
12. Sönderskakat raseri (4)
13. Snyltare som missade kongres-
sen (6)
15. Sjätte tonen bakifrån (2)
16. Något för astronom Werle (4)
17. I LJ:s fickor? (4)
18. Invandrare modell Ä (4)
19. Är Amandas hjärta (5)
20. Ingen skola för LJ (2)
21. »KGB till er säkerhetstjänst« (4)
24. Sade Lionardo inte till hertigen
(3)
26. Mycket tidigt LJ-gage (3)
28. Något för Peter och Lilly? (4)
29. Slik av satäng kände LJ (4)
31. LJ använde ingen sådan figur?
(3)
32. Många gjorde han, särskilt i
yngre år (3)
34. Sådan var farfar (8)
36. Tjänande, av LJ kluvet, väsen
(4)
38. Titelroll, fjärran från Thérèse
(5)
40. Tre sådana blev det för LJ (3)
41. Bekant term för waxholmaren
LJ? (4)
43. Bör man LJ:s musik (4)
45. Saknas bland LJ:s figurer (7)
48. Gjorde annan Uggla enligt
björn med liten hjärna (3)
49. Än vackrare är ordet hos
Petrarca (4)
50. Kom – olyckligtvis – Julien (2)
51. Drömmen om scenen som blev
av (5)
52. Fransk teater-räv som LJ mis-
sade med några sekler (6)

lodrätt
1. Den arma med uppdraget (7)
2. Har annat namn bland Tages 

gudar (4)
3. När, var, hur nådde LJ högsta? 

(4)
4. Farligt stöldgods »till låns« (6)
5. Beställde inget av LJ (4)
6. Även toner kan man hälla i (8)
7. Viktig gestalt för Robert. För 

LJ? (4)
8. Tuggade väl även LJ på (3)
9. Viktigt, men inte lätt för LJ (4)
10. Är hon, kommunalrådets ordfö-

rande (3)
11. Drottning i kvinnogräl (8)
14. Svängig, högtflygande brud (9)
22. Inte bara lyser, enligt Björling 

(3)
23. Minderårig, älskad tronföljare 

(2)
25. Blev LJ tidigt (8)
27. Ville LJ ställa på scen. Fick inte 

(3)
29. Tidig LJ-favorit (4)
30. Jo, det blev han, LJ (3)
33. Okänd i Tintomaras värld (6)
35. Tidelag? (6)
37. Halv dans i helvetet (3)
39. Ingen piplisa just (4)
42. Kallt – men mycket opålitligt (4)
44. »Det bara smäller så dom ...« (3)
45. Något för Sweet Sixties (3)
46. Höll LJ ogärna. Räknade hellre 

(3)
47. Om andre vill så ... (3)
49. Kan direktör Volkswagner för 

sig (2)
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