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lINLEDNING
Genom historien har gitarren ofta setts som ett andra klassens instrument, inte
så mycket för dess klangliga egenskaper men framförallt för dess bristande
dynamiska möjligheteL Gitarren har således alltid haft svårt att hävda sig i
orkestersammanhang, och det mesta av musiken som skrivits för gitarr är
antingen solo-stycken eller kammarmusikaliska verk. Det är också ett allmänt
faktum att ingen av de "stora" tonsättama fLo.m. Bach fram till mitten av
1900-talet egentligen alls brytt sig om att ägna någon större uppmärksarnhet åt
gitarren. Före 1900-talet var det främst gitarrister som komponerade för gitarr.
Det är först de senaste fem decenniema som andra än gitarrister börjat skriva
musik för gitarr. Intresset för gitarrens klangliga egenskaper har ökat och det
är framförallt den modemare musikens experimentanda som banat väg för en
ny och intressant repertoar för gitarren på 1900-talet. Så även i Finland där
gitarren egentligen fått sin nuvarande repertoar först fLo.m. 1970-talet.
1.1 A vhandlinl:ens syfte

Under mitt arbete med denna avhandling har jag många gånger fått frågan om
det verkligen har skrivits så mycket musik för gitarr i Finland att det räcker till
som material för en avhandling. Detta belyser det faktum att gitarren
fortfarande är något av en doldis i finskt musikliv. Det är också naturligtvis så
att mycket av den finländska gitarr-repertoaren inte uppförs så ofta vilket ju är
vanligt med all nutida musik. Det är dock frapperande mycket som
komponerats för gitarr i Finland, och huvudsyftet med denna avhandling är att
kartlägga denna repertoar samt att ge en kort översikt av den klassiska
gitarrens historia, först allmänt och sedan specifikt i Finland. Kartläggningen
kommer i huvudsak att utgöras av en analytisk studie över ett urval
kompositioner för sologitarr och en kortare presentation av den övriga
solorepertoaren. Jag hoppas också att avhandlingen skall kunna väcka intresse
för den modema finska gitarrmusiken och även i viss mån hjälpa till vid
eventuella tolkningsproblem framförallt i fråga om notation~
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1.2 Undersökninl:smaterial och metod

Materialet som använts för den historiska översikten består av litteratur och
tidningsartiklar. 1 den analytiska delen av avhandlingen har jag begränsat
materialet till att bestå av kompositioner för sologitarr skrivna av "seriösa"
tonsättare verksamma i Finland. En del av verken har publicerats, men
huvudparten har jag fått från Informationscentralen för Finländsk musik
(IFFM) i Helsingfors. IFFM arkiverar och säljer opublicerade verk till
självkostnadspris och de flesta av de opublicerade verk som behandlas eller
omnäms i denna avhandling finns i dess arkiv. Kompositionema, som utvalts
för närmare granskning och analys i kapite15, har valts på basen av tonsättare
och kronologi för att ge en så heltäckande bild av repertoaren som möjligt.
Den historiska översikten är rent deskriptiv, så också den analytiska
delen av avhandlingen som främst fokuseras på de speltekniska aspektema. 1
analysen belyses verkens receptionshistoria, idiomatiska aspekter, olika
spelsätt och specialeffekter samt notation av dessa och i viss mån även
gitarrens funktion. Ä ven stil- och formanalys ingår, dock i en mindre grad.
Eventuella influenser hos tonsättarna har också belysts när sådana
framkommit. Analysmetoden bygger till stor del på min egen gitarristiska
bakgrund (gitarrlärarutbildning på konservatorienivå). 1 min avhandling har
jag valt att inte ta kontakt med tonsättarna utan jag har i stället enbart bildat
mig en egen uppfattning och själv tolkat kompositionema.
Slutet av avhandlingen utgörs av en sammanfattning där jag försöker
konkludera det som framkommit ur analyserna. Frågor jag där försöker
besvara är bl.a. hur den finländska gitarr-repertoaren har utvecklats stilmässigt
samt vilka speltekniker och "specialeffekter" som har använts.
1.3 Tidil:are forskninl:

Den finska gitarr-repertoaren har tidgare behandlats i en pro gradu-avhandling
av Kalle Jämsen. 1 1 sin avhandling "Suomalainen kitarismi" tar Jämsen
framförallt upp frågan varför publik och intrepreter fjärmar sig från finsk
gitarrmusik. Inom den finska gitarr-repertoaren fram till 1980 fäster han
framförallt uppmärksamheten vid kompositionstekniska problem. Diverse
1 Jämsen 1981.
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seminarieuppsatser har även skrivits som berör ämnet, bl.a. analyser av Erik
Bergmans musik för gitarr. 2 Esko Virtanen har skrivit en utmärkt artikel om
finsk gitarrmusik i tidskriften "Finnish music quarterly"3 och den moderna
gitarrtekniken överlag har undersökts grundligt bl.a. av John Schneider i
boken "The Contemporary Guitar".4 1 den behandlas även gitarrens
fysiologiska egenskaper vilket inte alls kommer att behandlas inom denna
avhandling. Studier i interpretativ gitarrteknik före 1900-talet finns bl.a. i
Josef Holeceks doktorsavhandling "För musikens skull". 5 U nder arbete är
också en bok som skall behandla kompositörer som skrivit för gitarr med
speciellt fokus på de finska, övriga nordiska och baltiska tonsättarna. Boken
skrivs av Hannu Annala och Heiki Mätlik. 6

2 Dessa är: Yrjö Heinonen, Dialogue per flauto e chitarra-Erik Bergmanin näkökulma ydinaihetekniikkaan.
Sem.uppsats, Jyväskylä univ. 19811 Maarit Huttunen, Erik Bergmanin Midnight for guitar. Sem.uppsats,
Helsingfors univ. 1981/Juha Vilja, Erik Bergman: Suite pour guitare op 32. Sem.uppsats, Helsingfors univ.
1979.
3 Virtanen 1991.
4 Schneider 1985.
5 Holecek 1996.
6 Kitaristi 111996, 11.
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2 GITARREN, DESS SPELTEKNIK, NOTATION
OCH TERMINOLOGI
2.1 Instrnmentet

Den klassiska gitarren är en chordofon som hör till lutfamiljen. Tonen
frambringas genom att knäppa eller slå på strängarna eller på annat vis sätta
strängarna i vibration. 1 sin moderna utformning består gitarren av en
träkorpus (eller kropp), på vilken en hals med greppbräda med tvärband är
fästad. På kroppens övre sida (locket) är ett runt ljudhål placerat och baksidan
är numera oftast platt.
På insidan av locket finns smala träribbor s.k. tonribbor fastlimmade
vanligtvis i form av en solfjäder. Dessa har till uppgift att förstärka locket
samt fungera som tonspridare. Sargerna på kroppen är insvängda på mitten.
Strängarna är fästade vid ett stall på kroppen och löper längs med greppbrädan
till en sadeloch vidare till en vanligen lätt bakåtböjd strängplatta, även kallad
huvud, med skruvmekanism. Den moderna gitarren har sex strängar vars
standardstämning är E A d g h e. Strängama är numera tillverkade av plast och
metalltrådsomspunnen nylon.
Bland annat följande faktorer påverkar gitarrens klang. 7 Kroppens form
och storlek, de akustiska egenskaperna på de träslag som används vid
byggandet samt tjockleken på de olika beståndsdelarna. Vidare påverkas
klangen beroende på vilket sätt tonribborna under locket är placerade samt
vilken typ av lim som används vid sammanfogandet av delarna. Formen,
tjockleken och längden på greppbrädan samt utformningen av stall och sadel
påverkar också klangen. Ä ven ljudhålets storlek och typen av strängar har stor
betydelse. Slutligen kan faktorer som luftfuktighet och slitage påverka
gitarrens klangliga egenskaper.
Typiska mått på en modern klassisk gitarr är: totallängd 98 cm; mensur
(strängarnas klingande längd) 65 eller 66 cm; bredden på kroppens nedre del
37 cm; vid rnidjan 24 cm; kroppens övre del 28 cm; kroppens längd 48,5 cm;
kroppens djup ca. 10 cm. 8 Den moderna gitarrens dekoration begränsas till ett
mosaikinlägg runt ljudhålet och ofta någon liknade dekoration på stallet.

7 Mcleod & Welford 1975, 7.
8 Turnbull 1984, 87.
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Inom jazz- och olika genrer av poulärmusik används vanligtvis olika
typer av stålsträngade gitarrer. Dessa har ofta smalare hals speciellt anpassade
för ackordiskt ackompanjemang och solospel med plektrum. De s.k. elgitarrerna är försedda med magnetmikrofoner som elektroniskt förstärker
ljudet via en högtalaranläggning. Elgitarristen kan också förlänga och förändra
tonen med hjälp av en ljudbearbetande apparatur. Andra typer av stålsträngade
gitarrer är bl.a. den tolvsträngade gitarren med bassträngama oktavdubblerade
och de tre högsta strängama unisont dubblerade. 9

2.2 Spelteknik
Den klassiska gitarrens spelteknik är av relativt ungt datum. Man kan
dessutom säga att den fortfarande utvecklas och man kan därför inte tala om
någon definitiv spelteknik. 10 Några grundläggande element som är
gemensamma för de flesta "skolor" inom den klassiska gitarrens spelteknik
finns dock och det är dessa som jag nu kort skall redogöra för.
Den klassiska gitarrtekniken bygger på att exekutören sitter när han
spelar. Gitarren vilar på det vänstra benet som vanligtvis är upphöjt ca 12-18
cm med hjälp av en fotpall. Gitarrens inbuktning vilar mot det vänstra låret
och kortsargen stöds mot det högra låret. Högra underarmen skall vila mot den
nedre välvningen på gitarrkroppen och halsens höjd skall vara ungefär .så att
skruvplattan är i axelhöjd.
Anslaget på strängarna sker antingen med naglarna eIler med
fingertopparna vilket inverkar på klangfärgen. Även anslagspunkten och
anslagsvinkeln påverkar klangfärgen. Ett flytande legatospel förutsätter
växelanslag vilket betyder att anslaget växlar mellan högra handens olika
fingrar. Inom jazz- och populärmusiken anslås strängarna ofta med ett så
kallat plektrum d.v.s. en liten bricka vanligtvis av plast som hålles mellan
tummen och pekfingret.
Inom den klassiska speltekniken förkommer många olika spelsätt som
bl.a. ger variationer i klangfärg. Dessa behandlas närmare under rubriken
notation och terminologi.

9 Dahlstedt 1976, 126.
10 Giertz 1979, 244.
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2.3 Notation och terminoIol:i
Gitarrmusik noteras i G-klav en oktav högre än den klingar. Gitarrmusik kan
oekså nedteeknas i s.k. tabuIatur vilket är en sorts greppnotation som är en
variant av den äldre luttabulaturen. Denna typ av notation är vanlig framförallt
inom pop-, jazz- oeh underhållningsmusik. Den moderna klassiska musiken
har gett upphov till åtskilliga alternativa notationsätt i sökandet efter nya
klanger oeh strukturer. Dessa varierar ofta från tonsättare till tonsättare vilket
ibland kan ge huvudbry för interpreten. Den moderna notationen inom den
finländska sologitarr-repertoaren behandlas närrnare i avhandlingens analyser
samt i sarnmanfattningen i kapitel 6.
Vid fingersättningar av den högra handens fingrar beteeknas tummen
med p(ulgar), pekfingret beteeknas i(ndex), långfingret m(edius) 0 e h
ringfingret beteeknas a(nularius). Lillfingret används ytterst säIlan. Den
vänstra handens fingrar beteeknas: 1= pekfinger, 2= långfinger, 3= ringfinger,
4= lillfinger oeh lösa strängar beteeknas med O. Tummen används endast som
stödfinger. Ett Iäge omfattar fyra band d.v.s. ett band per vänster hands fingrar
oeh dessa lägen beteeknas i gitarrnotation med romerska siffror det band där
läget börjar oeh första fingret alltså skall plaeeras. Strängar beteeknas med
arabisk siffra inskriven i en ring med början från höga E-strängen.
Tonens klangfärg beror myeket på vilken typ av anslag som används.
Det finns två huvudtyper av anslag, dels s.k. stödanslag apoyando, dels fritt
anslag eller tirando. Klangfärgen beror .oekså på anslagspunkten. Spel nära
stallet, suI ponticelIo, ger en skarp klang oeh nära greppbrädan, sulIa tastiera
eller suI tasto, ger en mjuk klang. Vissa klangfärgseffekter uppnås t.ex.
genom pizzicatospeI som i samband med gitarrspel betyder att strängarna
dämpas med högra handens lillfingersida. Terrnen etouffe används oekså för
att beteekna detta anslag. 1 Bartok-pizzicaton dras strängen uppåt oeh släpps
från det läget så att den slår häftigt mot greppbrädan oeh ger upphov till en
frän skarp ton. Att spela martellato betyder inom gitarrspel att man harnrar
med fingret mot greppbrädan, oeh goIpe betyder slag på gitarrloeket. Vid
tambura (även tambora förkommer) slår man med höger handflata eller med
sidan av tummen på gitarrens strängar nära stallet.
Ä ven flageoIetter används relativt ofta. Dessa är flöjt- eIler
kloekliknade tunna toner som man åstadkommer genom en lätt beröring av
strängen vid en viss bestämd punkt. På det sättet "filtrerar" man fram vissa
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övertoner beroende på var man berör strängen. Naturliga flageoletter har en
lös sträng till grundton medan konstgjorda flageoletter åstadkoms genom
förkortande av strängen med ett finger i vänster hand och lätt beröring med
högra handens pekfinger samtidigt som högra handens ringfinger knäpper
strängen. Flageoletter noteras på olika sätt men det vanligaste är att
flageolettonen betecknas med en kantig not.
Inom högerhandstekniken skiljer man framförallt på vanligt
växelanslag där fingrama turvis plockar strängama, arpeggio-spel vilket
betyder att man bryter ett ackord som på en harpa d.v.s. tonema ansätts inte
samtidigt utan i snabb följd efter varandra, vanligen börjande nedifrån, samt
rasgueado-spel. Rasgueado förekommer framförallt rikligt i den spanska
flamencotraditionen och innebär att strängama anslås i snabbt växlande uppåtoch nedåtgående riktning med höger hands fingrar. En ofta använd
högerhandsteknik inom gitarrspel är tremolo. Denna teknik innebär ett snabbt
upprepande av en ton, ofta ackompanjerad av en simultan lägre ton. Tremolot
spelas vanligen med fyra (pami) eIler tre (pmi) fingrar.
Ä ven glissando är vanligt i gitarrspel och betyder då helt enkelt att
vänstra handens finger förflyttar sig på greppbrädan samtidigt som den trycker
ner strängen.
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3 GITARRENS HISTORIA
Att försöka härleda gitarrens ursprung till någon speciell tidsperiod eIler något
speciellt instrument är i det närmaste omöjligt. Med säkerhet kan man. dock
säga att gitarren tillhör ett mycket gammalt instrumentsläkte. Att knäppa en
sträng är de facto en betydligt äldre metod att få fram en ton än att t.ex. gnida
den med en stråke. 11
Man har har hittat hällristningar som daterats till ca. 1400 f.Kr. som
antyder att man i det forna Syrien spelade ett instrument som till sin
utformning liknade en gitarr. 12 1 det antika Grekland fanns det bl.a. ett
stränginstrument som kallades khitara. Gitarren har antagligen fått sitt namn
från detta instrument vilket inte i och för sig behöver betyda att gitarren faktist
härstammar från khitaran. I3
Under medeltiden hittar man i England ett instrument som kallas gitter.
Gittern kunde se ganska varierande ut men några återkommande drag
förekom. Den hade platt kropp, insvängda sargar, små utskjutande "vingar"
samt fyra strängar. Den franska varianten av ett liknande instrument kallades
guiterne. 1 spanska källor omtalas fr.o.m. 1300-talet ett gitterliknande
instrument som kallas guitarra latina. Den var mindre till storleken och
saknade vingar. Andra folkliga instrument som kan sägas tillhöra gitarrens
föregångare är bl.a. den medeltida rottan, den walesiska crwth och den
nordiska stråkharpan. 14
Under 1500-talet blev den spanska guitarra latina starkt påverkad av det
gitarrliknande instrumentet vihuela. Man började kaIla latina-typen för
guitarra espanola d.v.s. spansk gitarr. Även den engelska gittern utvecklades
och började kallas för citter (sv. cister) för att inte förväxlas med det nya
instrumentet. På slutet av 1500-talet fiek också gitarren en femte "kör".
Dessförinnan hade gitarren varit ett fyrkörigt instrument. Att den var fyr- eIler
fernkörig betyder att den hade fyra eIler fem strängpar. Denna gitarr benämner
vi renässansgitarr. Dess strängar hade en klingande längd av 55 cm och den
totala längdev var 75 cm. 15

II Giertz 1979, 12.
12 Hedlund 1982, 40.
13 Giertz 1979,12,14.
14 ibid, 14,17.
15 Giertz 1979, 18-21.
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Gitarren var som sagt starkt påverkad av vihuelan som släktmässigt hör
till violafarniljen, och båda har drag från lutan vilket framförallt kommer fram
i viuhelans stämning. Vihuelan förekom tilI en början i flera varianter, för
stråkspel, för spel med plektrum och för fingerspel. Efter 1500-talets mitt var
det endast den sista formen som användes. 16 Vihuelan var mycket lik den
moderna gitarren men något mindre till storleken alltså större än
renässansgitarren. Vihuelan var vanligtvis sexkörig. 1 mitten av 1500-talet
slog vihuelan ut både gitarren och lutan i popularitet. Efter år 1580 sjunker
vihuelans popularitet plötsligt och försvinner till slut nästan helt och hållet.
Under dess storhetstid gavs det ut närmare 1000 verk skrivna för vihuela av
vilka många haft en viktig plats i den modema gitarrrepertoaren. 17
Under barocken fanns det två huvudtyper av gitarr. Den vanligaste var
den s.k. chittarra spagnuola , d.v.s. spansk gitarr. Spagnuolan hade platt
botten och nedre strängfästet satt vid stallet alltså på själva gitarrlocket.
Gitarren var fernkörig och strängama var gjorda av senor. Mensuren varierade
mellan 61 och 66 cm. Den andra huvudtypen kallades för chittarra battente.
Gitarren var framförallt ett ackompanjemanginstrument, battere betyder ju att
"slå" på spanska. Detta sätt att slå på strängama kallas för rasgueado-spel.
Påfrestningen på strängama gjorde att man måste använda metallsträngar och
av samma orsak var strängama fastsatta i gitarrlockets nederkant. Chittarra
battente skilde sig även från spagnuolan genom att den var kortare och att
baksidan var välvd. Det mest iögonfallnde hos barockgitarrerna är deras
dekorationer. Det var antagligen ofta mera fråga om konsthantverk än om
instrument. Ä ven den legendariske Antonio Stradivarius byggde flera
gitarrer. 18
Vid mitten av 1600-talet blev gitarren ett mycket populärt instrument.
Speciellt i hovkretsar slog den ut såvällutan som vihuelan i popularitet. Detta
berodde till stor del på att gitarren var ett relativt lättspelat instrument samt på
generalbasens genombrott vilket gjorde gitarren till ett ypperligt
ackompanjemanginstrument för sång och dans. Under perioden 1710-1750
förlorar gitarren emellertid sin popularitet och det är endast i Spaninen som
gitarren behåller en viss position som hovinstrument. 19 Det finns ca 1000
16 Tumbulll974, 5f.
17 Giertz 1979, 27ff, 47.
18 ibid. 45f.
19 Giertz 1979, 47f, 54, 81-84.
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gitarrutgåvor från barocken men en stor del av barockmusiken för luta har
transkriberats för och framförs ofta på gitarr. Som exempel kan nämnas J. S.
Bachs fyra lutsviter som idag hör till gitarrens standardrepertoar.
Ornkring 1780 började gitarren återfå sin popularitet. Detta berodde
kanske främst på att det fanns ett ökat behov av ett lättspelat
amatörinstrument. Musicerandet förflyttades alltmer från hoven till gemene
mans hem. Den svårspelade lutan hade blivit gammalmodig och cembalons
plats började mer och mer övertas av forte-pianot. Gitarren var ett billigare
alternativ än pianot vilket gjorde att den snart återfanns i de flesta hem. 20
Wienklassicismens genombrott bidrog till att gitarren nu definitivt fick
sin sjätte sträng. Man kunde nu utan problem spela den nya melodidominerade
musiken med både melodi och ackompanjerande ackord. En annan viktig ny
konstruktion var de s.k. tonribborna, som placerades under gitarrlocket och
gay gitarren en tydligare och kraftigare ton. Även strängarnas kvalitet
förbättrades vilket ledde till att man började använda sig av enkla strängar i
stället för dubbla. Senbanden byttes ut mot metallband och
stämskruvsmekaniken förbättrades. 21
En viktig orsak tilI gitarrens ökade popularitet var den s.k. Gklavsnotationen. Tidigare hade gitarrmusiken i huvudsak nedtecknats i
tabulatur. 22 Denna G-klavsnotation gynnade även solomusiken för gitarr. De
två gitarrister som framförallt utvecklade solospelet på gitarr under 1800-talet
var Mauro Giuliani och Fernando Sor.
Under den senare delen av 1800-talet började gitarren återgå mot en
nedgångsperiod. En av orsakerna var den ström av gitarrvirtuoser som fö1jde i
fotspåren av Giuliani och Sor. Gitarr-repeortoaren försämrades i och med att
man alltmer började bygga musiken på tekniska klicheer ofta i form av diverse
arrangemang och variationer på redan kända melodier. Pianot blev
småningom vanligare i hemmen och gitarren sågs närmast som ett
fattigmansinstrument. 23 Andra orsaker var det allmänna musiklivets strävan
tilI större klangvolymer och större konsertsalar vilket ledde tilI att den
tonsvaga gitarren inte kunde hävda sig i konkurrensen. Det blev också
"modernt" att framföra äldre musik som Bach och Mozart och någon sådan
20 Giertz 1979, 88f.
21 Giertz 1979,90, 93f. 97.
22 se kapite1 2.3
23 Giertz 1979, 129, 133f. 136, 139.
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repertoar fanns ej för gitarren. Gitarrens utestängning från konservatoriema
som icke orkestralt instrument ledde till att den alltmer tappade kontakten med
det offentliga konsertlivet.24
Under början av 1900-talet hade gitarren fortfarande en ganska
undanskymd roll i det officiella musiklivet. Det var mycket tack vare
spanjoren Francisco Tarrega som gitarren upplevde en ny renässans. Tarrega
utvecklade vid slutet av 1800-talet en spelteknik som ännu idag på många sätt
är gällande. 25 Han skrev även en rad betydande gitarrverk och i samarbete
med instrumentbyggaren Antonio Torres Jurado utvecklade han den modema
gitarren. Gitarren blev större till formatet samtidigt som alla onödiga omament
skalades bort. Torres viktigaste upptäckt var den solfjäderformade
tonribbningen som gay gitarren en starkare och jämnare klang. 26
På 1900-talet var det framförallt två elever till Tarrega som förde arvet
vidare från den store läraren. Dessa var konsertgitarristen Miguel Llobet samt
forskaren och pedagogen Emilio Pujol. Den man som betytt mest för gitarrens
popularitet och acceptans på de större konsertestradema är dock Andres
Segovia. Han har även gjort mycket för den modernare gitarrrepertoaren. På
Segovias initiativ har kompositörer som Villa -Lobos, Torroba, Ponce och
många andra skrivit gitarrmusik. Segovia har också samarbetat med
gitarrbyggare för att förbättra gitarren, och tillsammans med
fisklinetillverkaren Albert Augustine uppfann han nylonsträngama som helt
kom att ersätta de besvärliga sensträngarna 27
Gitarren har idag en stabil plats i den klassiska musikvärlden. Gitarren
är även ett populärt instrument i musikskolor och institut. En bidragande orsak
till den gitarr-renässans som började på 60-talet är troligtvis i hög grad den
gitarrdominerade populärmusiken som säkert fick många unga att välja
gitarren som sitt instrument.

24 Holecek 1996,67,70,76.
25 ibid. 144.
26 Hedlund 1982,45.
27 Giertz 1979, 161 163f, 178ff.
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4 GITARREN I FINLAND
Gitarren kom i ett relativt sent skedde till Norra Europa. 1 Sverige var gitarren
ett praktiskt taget okänt instrument ända fram till ca. 1820. Fram till dess hade
man främst använt sig av de lutaliknande knäppinstrumenten cister, som b1.a.
Bellman brukade ackompanjera sig på, och den s.k. kraftlutan. Gitarren hade
en kort blomstringsperiod i Sverige ungefärligen under peri oden 1820-18'50 då
b1.a. åtskilliga gitarrtidskrifter och en del tryckt gitarrmusik utgavs.
Framstående gitarrister och gitarrivrare från denna epok var b1.a. F. W.
Hildebrand (1785-1830) och Oscar Ahnfelt (1813-1882). 1 vårt andra
grannland Ryssland kunde man under början av 1800-talet i St. Petersburg och
Moskva b1.a. få höra den ute i Europa välkände gitarristen och tonsättaren
Fernando Sor konsertera. Han vistades i Ryssland mellan åren 1823-1826. 28
Det är naturligt att man i Finland tagit intryck från båda dessa håll, och
gitarren har säkert i någon grad figurerat i Finlands musikliv framförallt i Åbo
under första hälften av 1800-talet. Från Ryssland kom gitarren till Finland
främst med ryska soldater och sommargäster. Under 1800-talet var
kulturutbytet mellan St. Petersburg och Stockholm relativt livligt, och finska
städer fungerade ofta som hållplatser för ambulerande artister som reste
mellan städerna. Dessa passade ofta på att ge konserter under resans lopp.
Bland de turnerande musikerna förekom säkert även gitarrister. 29 Exempelvis i
Åbo var det vanligt att man ordnade s.k. "amatör"-konserter med utländska
solister från hela Europa, och vid en av dessa konserter, som hölls någon gång
mellan 1819 och 1822, uppträdde b1.a. "guitarrspelaren" K.V. Gaertner. 30
Det byggdes också gitarrer i Finland på 1800-talet. 1 Åbo byggde Olof
Granfelt (1793-1850) och Enok Järnefelt (1797-1849) gitarrer, och i Borgå
museum finns det bevarat en gitarr från 1856 byggd av en c.G. Florvall (f.
1809). 31 1 förteckningen över instrument som förstörts vid Åbo brand år 1827
återfinns även 5 gitarrer. 32
Efter den korta blomstringsperioden, sam gitarren åtnjöt i Sverige fram
till ca 1850, sjönk dess status drastiskt. Denna utveckling återfinns i största
delen av Europa och berodde kanske främst på pianots frammarsch i de
28 Giertz 1979, 110f, 213f, 216f.
29 Sillanpää 1982, 85f.
30 W.L 1890,37.
31 Nieminen 1995, 14.
32 Dahlström 1990,38.
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borgerliga hemmen. Gitarren betraktades som ett piginstrument för det lägre
sociala skiktet. 33
Småningom tog framförallt frikyrkorörelsen till sig instrumentet såväl i
Sverige som i Finland, vilket följande tidningsnotis ur Vasabladet från 1895
vittnar om.:
"Guittarrer användas numera allmänt vid baptisternas sammankomster. Med dessa
instrument ackompanjera de sina från folkvisor och andra sånger lånade melodier. ..
De knäppningar och trummningar, vilka av densamma åstadkommas äro enIigt
allmogens åsikt ingen musik alls."34

Under början av 1900-talet spelades det gitarr framförallt på cafeerna i
Helsingfors och i de svensktalande hemmen. Gitarrer och gitarrskolor fanns
att köpa bl.a. i Josef Binnemanns musikaffär på Boulevarden i Helsingfors.
Binnemann undervisade också i gitarrspel och publicerade en del noter för
gitarr.
Vid slutet av 1920-talet började Ivan Putilin (f. 1909) framföra klassisk
gitarrmusik i radion och 1930 började han undervisa gitarrspel. Putilin kom att
bli en viktig gestalt inom den klassiska gitarrismen i Finland. Han var en av de
drivande krafterna vid grundandet av Helsingfors gitarrsällskap år 1950.
Grundandet föranleddes av ett växande intresse för gitarren som nådde sin
kulmen i och med Andres Segovias konsert i Helsingfors 1949. 35 Sällskapets
uppgift var att öka kunskapen och intresset för den klassiska gitarren bl.a.
genom att ordna konserter. Sällskapet som existerar ännu idag ger sedan 1986
ut en egen tidskrift: Kitaristi (gitarristen).
Viljo Immonen (1919), som gay sin debutkonsert 1949, anses' vara
Finlands första konserterande gitarrist. Hans konserter var ofta en blandning
av klassisk musik och lättare underhållningsmusik. Han var också en god
sångare och sjöng ofta till eget ackompanjemang på sina konserter. 36 Hans
gitarrspel jämfördes ofta med Segovias vilket gay upphov till en del kyliga
recensioner i pressen.3 7
33 Giertz 1979, 136,221f.
34 Bonn 1995.
35 Juusela 1978,445.1 Hytönen 1982, 19.
36 Venku1a 1978, U2f.
37 Nils-Eric Ringbom skriver bl.a. i Nya Pressen år 1953: "... Även om Immonen nog har 1ärt sig en hei del av
mästaren (Segovia), så ter han sig alltjämt bara som en insiktsfulllärjunge .... "
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År 1967 gjorde gitarren sin entre i Sibelius-Akademin. Ivan Puti1in
engagerades för att undervisa i solistiskt spe1 både vid de högre avde1ningarna
och ungdomsavdelningen. 38 Detta öppnade även definitivt dörren för gitarren
till musikskolorna, instituten och konservatorierna. Gitarrundervisningen på
högre nivå bar snabbt frukt, och redan i början av 70-talet nådde finska
gitarrister som Seppo Siirala, Kari Äikäs och Jukka Savijoki internationella
framgångar. Av den yngre generationen gitarrister med internationella meriter
kan bl.a. Timo Korhonen, Jyrki Myllärinen och Ismo Eskelinen nämnas.
Den klassiska gitarrens ställning i dagens Finland är stadig. Den är ett
populärt alternativ bland barn och ungdom i musikskolor och institut och
gitarren finns också representerad som huvudinstrument i samtliga
konservatoriers utbildningsprogram för musiker, lärare och musikledare.
Ä ven i grunskolorna används gitarren flitigt i musikundervisningen.
Gitarrföreningar finns förutom i Helsingfors bl.a. i Åbo, Jyväskylä och
Tammerfors. Sedan slutet av 1980-talet har det även varje sommar ordnats
diverse gitarrfestivaler med många internationellt erkända pedagoger och
solister.
Finsk gitarrmusik började egentligen skrivas först på 1970-talet. Före
det finns det endast ett fåtal verk av finska tonsättare som inkluderade gitarr.
Dessa är Sibelius två sånger ur Trettondagsafton för sång och gitarr från år
1909, Ahti Karjalainens Partita för gitarr, vi olin och altviolin och Erik
Bergmans Svit för sologitarr. De två sistnämda skrevs på 1940-talet.
Redan på 50-talet påpekas det i en artikel i Helsingin Sanomat angående
en gitarrkonsert ordnad av Helsingfors gitarrsällskap att nya kompositioner för
gitarr saknas och behövs. 39 Komponisten Einar Englund skriver också en
artikel i Huvustadsbladet 1959 om svårigheten för en komponist att skriva för
gitarr och resonerar t.o.m. kring en "förenkling av den svårspelta gitarren"
genom omstämning av dess sex strängar till stora terser. 40 Från 60-talet
förekommer ett fåtal verk med gitarr: Jouko Linjamas Metamorphosen fiir 5
instrumente ... , Kari Rydmans Sonata No 4 för kammarensemble och. Eino
Juhani Rautavaaras Partita för sologitarr. 41

38 Dahlström 1982, 260.
39 HS 1956.
40 Englund 1959.
41 IFFM:s register.
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5 FINLÄNDSKA KOMPOSITIONER FÖR SOLOGITARR
FRAM TILL ÅR 1996
1 de följande kapitien behandlas finländsk musik för sologitarr. 1 kapitel 5 har
jag gjort ett urval av kompositioner, som analyseras mera ingående, ·och i
kapitel 6 görs en kortare presentation av de återstående verken.
Kompositionerna i kap. 5 har valts så att urvalet såväl tids- som stilmässigt
skall ge en så heltäckande bild av den finska repertoaren för sologitarr som
möjligt. På grund av utrymmesbrist har jag varit tvungen att utelämna
kammarmusikaliska verk samt gitarrkonserter.
Analysen i kap. 5 kommer att utgöras av en kort receptionshistorik över
verket, samt stil- och formanalys. Huvudtyngdpunkten i analysen kommer
dock att ligga på de speltekniska aspekterna och jag kommer då framförallt att
undersöka olika spelsätt, specialeffekter och tekniker som tonsättarna valt att
använda sig av i sina kompositioner. Samtidigt kommer jag att ställa vissa
spörsmål angående idiomatik och verkens lämplighet för gitarren. Ä ven
gitarrens roll och funktion i verken kommer att beröras ävensom
komponistens influenser och eventuella samarbete med gitarrister.

5.1 Erik Bergman (f. 1911)
Erik Bergman studerade vid Helsingfors univertsitet och vid Helsingfors
konservatorium (senare Sibelius-Akademin) mellan åren 1931-1939. Han
fortsatte sina studier i Berlin för Heinz Tiessen och i Schweiz för Wladimir
V ogel. Bergman har varit en av de största banbrytarna inom finsk modern
musik. 1 början av 50-talet övergick han från fri atonalitet till tolvtonsmusik
och på 60-talet började han använda sig av nya kompositionstekniker så som
styrd improvisation. Bergmans musikaliska "modersmål" är stilmässigt
expressionismen, tidvis färgad av neoklassicism och impressionism, men
frarnför allt är han rytmiker och kolorist. Bergman, som har en lång bakgrund
som kördidrigent, har framför allt skapat nya uttrycksmöjligheter på
körmusikens område. 42 Mellan åren 1963-1976 fungerade Bergman som
Sibelius-Akademins professor i komposition, och han har även varit en flitig
musikkritiker ända fram till 1980-talet. År 1961 blev han kallad medlem tilI
42 Heininen 1975.431.
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Svenska kungliga musikaliska akademin och han har blivit promoverad till
hedersdoktor i såväl Åbo Akademi som i Helsingfors universitet.
Akademikertiteln erhöll han år 1982. Han har också erhållit åtskilliga priser
för sina kompositioner, bl.a. den intemationella Wihuri-stiftelsens Sibeliuspris
år 1965. 43

5.1.1 Suite pour guitare op. 32 (1949)
Satsema:
Fantasia
Canzonetta
Toccata
Duration: ca 12 min.
Publicerat av Edition Fazer.

Suite pour guitare från år 1949 beställdes och uruppfördes av Hermann Leeb i
Ztirich år 1950. 44 Den schweiziska tidningen Die Tat skrev bl.a. följande om
konserten:
... Bergman, der im Gegensatz zu den Sibelius-Epigonen eigene Wege geht,
erfiihlt noch underschlossene Möglichkeiten... hat auf der Gitarre wirklich
etvas zu sagen .... 45

Verket uppfördes isin helhet första gången i Finland av Arto Juusela så sent
som år 1965. Om detta uppförande skriver Huvudstadsbladets recensent bl.a.
"Det är ett utmärkt verk, tekniskt fängslande, tydligen inte överdrivet
svårspelt, tillgängligt genom att komponisten skriver mer tonalt än vanligt,
och ofta brukar välfunna gitarriska [sic.] harmonier. .. "46 Suite pour guitare är
komponerad före Bergmans dodekafoniska period som börjar 1954. Verket är
skrivet i nyklassisk stil med för stilen karakteristisk kvart sekund-melodik.
Svitens första sats, Fantasia, har tempobeteckningen "måttligt, med
någon frihet". Satsens inledande tema bygger på rena kvarter och små
43 Heiniö 1994,25.
44 FMIC 1985.
45 ibid. [... Bergman, som i motsats till Sibelius-efterfö1jarna, går sin egen väg, uppfyller ännu underliggande
möj1igheter, ... har verkligen något att säga med gitarren .... ]
46 Ehr. 1965.
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sekunder och denna hannonik genomsyrar hela satsen. Bergman har utnyttjat
en hannonik som egentligen är naturlig för gitarren eftersom dess fyra lägsta
strängar är stämda i rena kvarter (e a d g ) och även avståndet mellan första
och andra strängen är en kvart (h e). Rytmiken är genomgående mycket
varierad. 1 den första delen ,som sträcker sig till takt 23, växlar taktarten
mellan 2/4, 3/4 och 4/4. Melodin framskrider såväl starkt punkterad som i
sextondelslöpningar. Det inledande temat i de sex första takterna framträder
två gånger i inledningen, den andra gången, i takt 19, en ren kvart högre och
delvis i omvändning. Bergman har använt sig av naturliga jlageoletter i
takterna 14 och 15, samt av rasgueadospel i takt 17. (se notexempell)

Notexempell. Fantasia, takterna 13-22.
Efter inledningen fortsätter stycket lite mera rörligt och rytmiskt och med
stadigare puls. Även i denna del skall exekutören spela både rasgueado och
naturliga samt konstgjorda flageoletter. 1 denna andra del förekommer också
avsnitt där melodin spelas med trejingerstremolo (se notexempel 2).

Notexempel2. Fantasia, trefingerstremolo.
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Dessa olika spelsätt ger ett virtuost intryck men ställer samtidigt krav på
exekutören. 1 slutet av satsen återkommer det inledande temat som dock snart
övergår i ett trefingerstremolo som skall spelas furioso. Satsen avslutas med
vilda rasgueadon och tvåfingerstremolon som kulminerar i ett A-dur ackord i
fortissimo.
Den andra satsen, Canzonetta, skall framföras "tämligen hastigt och
graciöst". Bergman har även tillagt i noterna att den bör spelas sjungande,
cantando. Den andra satsen är tämligen kort och bagatellartad i jämförelse
med Fantasian, och rent tekniskt ställer den inte så höga krav på gitarristen.
Melodiken bygger i stort sett på samma kvart-sekund förhållanden som i
första satsen medan det i harmoniken även förekommer ackord som för
tankarna till jazzharmonik. Också i denna sats förekommer ett tema som
återkommer först i samma och sedan i omvänd form i slutet av satsen.
Taktarten växlar genomgående mellan 3/4 och 2/4 och rytmiken är ofta
synkoperad vilket även det ger stycket en lite jazzartad karaktär. 1 satsen har
Bergman inte använt sig av några speciella speltekniska finesser och endast på
ett fåtal ställen har den musikaliska iden lett till ogitarristiska och besvärliga
grepp.
Den tredje satsen är en etydartad Toccata som skall spelas mycket
snabbt och rytmiskt. Bergman vill också att man skall spela markerat och
torrt. Melodiken bygger i huvudsak på halvtonsteg och terser medan ackorden
för det mesta rör sig i rena kvarter eIler oktaver. Genom hela satsen spelas en
sextondelsfiguration som ofta har en orgelpunktkaraktär.
Sextondelsfigurationen avbryts endast ibland av sextondelstrioler och sextoler.
Bergman har framhävt i noterna att han vill att melodin skall spelas tirando
d.v.s. med fritt anslag för att uppnå en tunnare klang. Tecknet för tirando är
samma som för violinens uppstråk d.v.s. 'v'. 1 denna sats har Bergman även
använt gitarren som slaginstrument genom golpeteknik. (se notexempel 3). 1
det här fallet skall exekutören slå högra handens fingrar på gitarrlocket i olika
rytmiska figurer. Bergman har utnyttjat tekniken ganska friskt och det kräver
en gedigen högerhandsteknik. 1 näst sista satsen skall man spela tambora som
också är en perkussiv spelteknik. Överlag är satsen inte så krävande för
vänstra handen. Bergman har lyckats skriva relativt idiomatiskt så att det
uppstått många naturliga fingersättningar i vänster hand. Satsen kräver dock
en god teknik framförallt i höger hand samt en väl genomtänkt fingersättning.
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Notexempel3. Toccata, golpeteknik.
Suite pour guitare skrevs alltså 1949. Året före hade Bergman komponerat det
nyklassiska orkesterstycket Burla. Samma år som Sviten för gitarr skrev
Bergman också pianostycket Intervalles och året därpå Sonatin för piano. Här
lämnar Bergman tonaliteten bakom sig och börjar närma sig 12-tonstekniska
konstruktioner även om han först år 1954 tar steget fullt ut och skriver sitt
första rent dodekafoniska verk, Tre fantasier för klarinett och piano.47 Sviten
för gitarr hör till Bergmans nyklassiska verk såväl rytmiskt som harmoniskt.
Dock kan man ändå skönja att Bergman är på väg mot ett alltmer atonalt
tonspråk, som i tredje satsens utpräglade kromatik.
Varifrån hade då Bergman fått influenser till sin gitarrsvit? 1 Finland var
gitarren fortfarande närmast en kuriositet men ute i Europa hade redan Andres
Segovias "korståg" börjat bära frukt och gitarren började småningom
accepteras bland konsertpublik och tonsättare. Måhända hade Bergman som
redan då var en berest man snappat upp en del influenser, men antagligen
skrevs sviten i nära samarbete med någon gitarrist, i dethär fallet troligtvis
Hermann Leeb som beställt verket. 48
1 första och sista satsen i sviten för gitarr anväder sig Bergman en heI
del av rasgueado- och golpe-teknik som härstammar från det spanska
flamencospelet. Andra tonsättare som ofta använde dessa tekniker i sina verk
var bl.a. spanjorerna Joaquin Turina, Joaquin Rodrigo och Federico MorrenoTorroba. Men såg Bergman då gitarren som ett utpräglat spanskt instrument
47 Heiniö 1991, 10,12.
48 De flesta modernare verk som komponerats för sologitarr före Bergmans svit var skrivna i samarbete med
Segovia. Segovia hade dock svårt att acceptera musik som var modernistisk och vägrade t.o.m. ofta att
framföra sådana verk. Hit hör t.ex .. schweizaren Frank Martins Quatre pieces breves från år 1933. Det ligger
nära tillhands att förrnoda att Leeb kände till stycket. (Giertz 1979, 194.)
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när han använde sig av dessa spelsätt eIler ville han bara få fram olika
klangfärger? Bergman själv säger att han velat undersöka instrumentets
möjligheter i sviten. 49 Svit för gitarr var i alla fall det första modema verket
för sologitarr i Finland, och det skulle dröja ända till 1970-talet innan finska
tonsättare på nytt började skriva för sologitarr. Verket har i viss mån kommit i
skymundan för hans senare komposition för sologitarr, Midnight från år 1977.
5.1.2 Midnight op.83 (1977)
Duration: ca 9 min.
Publicerat av Edition Fazer.
"Midnight" är skrivet för den finske gitarristen Jukka Savijoki som även
uruppförde verket år 1977 iLondon. 1 verket, som teknkiskt är mycket
krävande, forskar Bergman framför allt i klangfärger som uppnås med hjälp
av olika spelsätt som t.ex. flagoletter och Bartok-pizzicaton samt genom olika
perkussiva effekter. Komponisten ger även tolkaren vissa improvisatoriska
friheter. 1 Midnight använder sig Bergman inte av traditioneIl taktindelning
utan verket är indelat i numrerade avsnitt som jag i fortsättningen kommer att
kaIla för celler. Cellemas längd är angivna i sekunder. Verket kan indelas i tre
större delar som vardera består av kortare avsnitt. 1 de två första delama
presenteras olika musikaliska motiv och ideer som utvecklas och varieras i de
kortare avsnitten. 1 den sista delen återkommer element från de två första
delama. 1 den följande analysen skall nedan bl.a. redogöras för de olika
spelsätt som exekutören skall använda sig av i kompositionen.
Den första delen som slutar i cell 34 börjar med en serie på sex långa
toner i pianissimo som skall spelas med vibrato. Detta är det första motivet.
Efter dessa toner kommer det andra motivet som består av tre ackord som
också spelar en viktig roll i kompositionen. De återkommer alltid vid
övergångama till nästkommande avsnitt som för att markera en avgränsning.
Det starkt dissonerande kromatiska tonspråket blir uppenbart redan i början av
verket och präglar hela kompositionen. (se notexempel4)

49 Salmenhaara (red.) 1976,29.
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Notexempe14. Midnight, cellema 1-9.
1 cell 10 inleds samma tonserie som i början men den övergår i cell 12 i
snabba glissandon. 1 cell 14 spelas en ton med tremolo. Denna teknik
återkommer ofta i första delen. 1 cell 15 utvecklas tonserien och skall nu
spelas sul ponticello d.v.s. nära stallet, vilket ger en skarp metallisk klang och
i cell18 med tremolo. De tre ackorden i cellema 7-9 återkommer i cell19 men
nu i fortissimo. 1 cell 22 spelas samma ackord åter i pianissimo men nu genom
att man slår på strängama med höger hand, tambora. Cell 23 är ett avsnitt där
tonserien spelas med tremolo och med ackompanjerande ackord. 1 avsnittet
ce1l24-27, spelas tonserien inom en snäv ambitus med uppåt och nedåtgående
glissandon och med tremolo. 1 cell 25 skall tonema växla oregelbundet och
avsnittet avslutas i cell 27 med ett ackord i forte. 1 cell 28 ändras klangfärgen.
En liknande tonserie spelas nu i ett lägre register så snabbt som möjligt i
pianissimo utan glissando och tremolo. Avnsittet avslutas även här av ett
ackord men nu i pianissimo. 1 cell 30 bryts stämmningen abrupt när
entonserien byts ut mot en ackordföljd som spelas rasgueado i fortissimo. Den
första delens motivutveckling når sin kulmen i cell 32 där en speciell
klangfärg uppnås genom att man med högra och vänstra handen slår
oregelbundet på strängama vid greppbrädan. (se notexempel 5) Den första
delen avslutas i ce1l34 med samma tre ackord som i cellema 7-9.

Notexempe15. Midnight, ce1l32.
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Den andra delen är uppbyggd på samma sätt som den första d.v.s av två
motiv som utvidgas och varieras klangfärgsmässigt. Det första motivet består
av cellerna 34 och 35. En del av tonerna skall spelas etouffe. Det andra
motivet består av cellerna 37-39. Cell 37 är ett tremolo som övergår i etouffespel. 1 cell 38 skall exekutören trumma med fingrarna fram och tillbaka på
gitarrlocket och motivet avslutas med ett golpeslag. (se notexempel 6)
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Notexempel6. Midnight, cellerna 35-39. Motiv loch motiv 2.
1 cell 40-41 varieras det första motivet. De två första tonerna skall nu spelas
som flageoletter. Cellerna 42-46 är en utvidgad variation av det andra motivet
med en slags övergång i cell 44. Avsnittet börjar med snabba tremolon som
övergår i ett ackord som spelas tambora sul ponticello alltså slående på
strängarna nära stallet. Övergången i ce1l44 spelas med en sked som först dras
längs med sjätte strängen och sen får vibrera på strängen. Även i ce1l45-, som
är en variation av ideen i cell 38, används skeden. Nu skall skeden
improvisatoriskt glissera upp och ner för strängen. Variationen avslutas med
ett Bartok-pizzicato i cell 46.(se notexempel 7) Från cell 47 till cell 52
utvidgas åter det andra temat. Variationen börjar med ett tremoloavsnitt i cell
47. Här skall exekutören "korsa" femte och sjätte strängen vilket ger en
virveltrummsliknande klangfärg.(se notexempel 7)

Notexempel 7. Midnight, ce1l44-47.
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Variationens dynamiska höjdpunkt nås i cell 50 där ett ackord spelas
rasgueado i fortefortissimo. Cell 51-52 är en utvidgning av cellerna 38-39. 1
cell 51 skaIl exekutören improvisera med dämpade toner vilka uppstår genom
att man endast trycker lätt på strängen med vänster hand. Även i cell 52
dämpas tonen med vänster hand. (se notexempel 8)
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Notexempel 8. Midnight, ce1l51-52.
1 cellerna 53-58 varieras det första temat med hjälp av olika klangfärger,
drillar och till slut med ett uppåtgående glissando som leder till övergången
till den tredje delen. Övergången sker åter med samma tre ackord som
återfinns i inledningens celler 7-9.
Kompositionens tredje del består av element från de två tidigare
delarna. Delen inleds med ett avsnitt, cell 60, som motsvaras av cell 28 i den
första delen. Från ce1l61 till slutet är dynamiken fortefortissimo. Breda ackord
varvas med Bartok-pizzicaton och virveltrumseffekter. Kompositionen
avslutas med ett Bartok-pizzicato.
Midnight är alltså komponerat år 1977 på beställningav Jukka Savijoki.
Verket kom till samma år som Bergman skrev Dialogue jor flute and guitar,
Op. 82. Dialogue skrevs i nära samarbete med Savijoki så Bergman, vars
tonspråk hade förändrats radikalt sedan sviten för gitarr från år 1949, kände
redan väl till gitarrens begränsningar och utrycksmöjligheter. 5o
1 Midnight jor guitar visar Bergman att han är en kolorist par exellence,
och han utnyttjar gitarrens möjligheter på ett mästerligt sätt. En närmare
analys visar även att stycket är nogrant genomtänkt och logiskt strukturerat.
Bergman säger själv i en artikel :" Ja erikoistehoja ei saa käyttää niiden
itsensä vuoksi vaan ainoastaan silloin, kun kokonaisuuden elimelliset yhteydet

50 Huttunen 1980,3.
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niitä vaativat."51 Som kuriositet kan nämnas att Bergman var först i Finland
med att använda sig av en sked för att uppnå en viss klangfärg. Enligt
komponisten har verkets namn inte någon större betydelse men verkets
stämning och karaktär ger onekligen vissa associationer till natt, sömn och
mardrömmar. 52 Verket är mycket idiomatiskt framförallt i utnyttjandet av
gitarrens klangliga egenskaper vilket antagligen delvis beror på samarbetet
med Savijoki. De speltekniska specialeffekterna och de snabba löpningarna
gör stycket relativt svårspelat. Verket finns inspelat av Jukka Savijoki på
skivan "The contemporary Finnish Guitar" som getts ut av skivbolaget BIS.53
Förutom de två verk för sologitarr som analyserats i detta kapitel har
Bergman även använt sig av gitarren i Dialogue för flöjt och gitarr från år
1977, Janus för violin och gitarr från år 1980 samt Mipejupa för flöjt,
altsaxofon, gitarr och slagverk från år 1981.54

51 Salmenhaara(red.) 1976,28. " Specialeffekter får inte utnyqjas i självändamålssyfte utan endast
helhetens organiska samband kräver dem."
52 Savijoki 1982.
53 Bis LP 176.
54 IFFM.-register

när
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5.2 Paavo Heininen (f. 1938)

Heininen har en gedigen utbildning bakom sig. Han studerade musikvetenskap
vid Helsingfors universitet (hum. kand. 1959) samt komposition och pianospel
vid Sibelius-Akademin (diplom 1960). Som kompositionslärare hade han
Aarre Merikanto, Einojuhani Rautavaara, Einar Englund och Joonas
Kokkonen. Han fortsatte sina studier i Köln vid Staatliche Hochschule fiir
musik åren 1960-61. 1 Köln var hans lärare i komposition Rudolf Petzold och
Berndt Alois Zimmermann. Åren 1961-62 studerade han vid Juilliard School
of Music för lärama Vincent Persichetti och Eduard Steuermann. Heininen har
bl.a. fungerat som pianist vid Finska nationaloperan och som teori- och
kompositionslärare vid Åbo musikinstitut och på Sibelius-Akademin. Från och
med år 1993 innehar han professuren i komposition vid Sibelius-Akademin.
Han har också flitigt framfört sina egna verk som pianosolist och skrivit
åtskilliga esseär och artiklar som berört finskt musikliv. Han har erhållit
åtskilliga priser för sina kompositioner, bl.a. Svenska kulturfondens Erik
Bergman-pris 1991. Hans produktion kan grovt delas in i en dodekafon period
(1957-1975) och en efterserialistisk (1976-).55Heininen har ofta ansetts som en
"svår kompositör" vilket bottnar i att han som perfektionist kräver en heI del
av såväl åhörare som exekutörer. 56
5.2.1 ... touching ... op. 40 (1978)

Duration: ca 14 min .

... Touching ... är ett monumentalverk inom den finska gitarrlitteraturen.
Verket, som är beställt av Finlands solistförening, skrevs i nära samarbete med
den finske gitarristen Jukka Savijoki. Verket är även dedicerat till Savijoki
och uruppfördes av honom i Helsingborg den 22.2.1979.57 Heininen skriver
bl.a. följande om sitt verk: "... touching ... börjar med ett fytonsmotiv som går
över fyra register och placerar i vart och ett av dem ett olikt frö för den
musikaliska utvecklingen. Men denna karaktärpolyfoni i fyra skikt är i stället
för expositionen och upprepas bara som en ritornell, dock som allt mera
55 Heniö 1994, 102 f.
56 Salmenhaara(red.) 1976,47.
57 FMIC 1980.
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effektiva varianter [sic.]. Dess delar består av egenskaper och egenskapspar: ... ,
som sedan kombineras både sinsemeIlan och med ursprungsmotivets vida
intervallbyggnad. "58
Verket .. .touching ... är aIltför invecklat och komplicerat till sin natur
och för stort till sitt omfång för att en nogrannare analys skaIl rymmas inom
ramen för denna avhandling. Jag har därför valt att i detta kapitel mestadels
koncentrera mig på de olika spelsätt och speltekniska finesser som Heininen
valt att använda sig av i utnyttjandet av gitarrens utrycksmöjligheter. Enligt
Savijoki föreskriver verket flera spelsätt som Heininen själv har uppfunnit.S 9
Verket är fripulsativt med tillsynes oregelbunden taktindelning. Tonspråket är
starkt dissonerande och ofta överges den gängse sonoriteten helt för att ge
plats åt perkussiva effekter som slag på gitarrlocket. Melodiken är
asymmetriskt fortspinnande och tycks inte följa något regelbundet mönster.
Den växlar hela tiden meIlan vida intervallsprång (ofta över två oktaver),
kvarttonsteg, glissandi och figurationer i små intervaIler. Heininen har varit
sparsam i användandet av ackord och samklanger, och när sådana förekommer
är de oftast kraftigt dissonerande och ibland nästan cluster-liknande till
karaktären.
Heininen har indelat verket i fem olika "delar" eIler moment vilkas
gränser inte finns klart utsatta i notema. Den huvudsakliga rörelsen är svagt
sluttande med glidande fraktioner från ett moment till ett annat. Beskrivande
rubriker under verkets förlopp kunde enligt Heininen vara: "Färgmelodi",
"Moto perpetuo/mikro", "Duetto", "Moto perpetuo/makro" och "Marsch".6o
1 följande analys av spelsätt och tekniker kommer jag att refera till· olika
partier i verket med sid- och radangivelser i det notmanuskript som finns i
IFFM:s arkiv.Verkets inledande fyrtonsmotivs duration är sexton sekunder
vilket ger interpreten en aning om tempot i stycket. Tempoangivelsen är lento
molto. Durationsangivelser finns sedan endast sporadiskt angivna i notbilden
och exekutören har på så sätt en viss frihet isin tolkning.
Redan i detta fyrtonsmotiv använder sig Heininen av ett snabbt
glissando följt av en halvtonsdrill. (se notexempel 9) Dessa två effekter
återkommer och varieras sedan igenom hela verket. På första sidans tredje rad
skall exekutären spela ett snabbt högerhandstremolo medan vänstra handen
58 Savijoki 1982. (Verkkommentar i skivkonvo1utet.)
59 ibid.
60ibid.
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gör ett oregelbundet fritt glissando på tredje strängen. Tonema skall sordineras
(c.s.= con sordino) vilket sker genom att vänstra handen endast trycker lätt på
strängen. På samma rad skall man stryka strängen i dess längdriktning. Denna
effekt visualiseras i notbilden med en ring följd av en streckad linje. Det
framkommer dock inte vilken sträng som skall användas. På följande rad
används samma strykningseffekt följt av ett mikrointervall uppåt från tonen
ciss. Dessa mikrointervall som ganska ofta återkommer i notbilden
åskådligörs med hjälp av dubbelkors och kryss och frambringas genom att
tänja på strängen i sidled. (se notexempel 9)
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Notexempe19 .... touching ... Sid 1, radema 1-8.
På rad 10 och 11 har Heininen skrivit ett altemativt parti med slag på
gitarrlocket d.v.s. golpe-teknik. Liknande ossia-avsnitt förekommer även
senare men erbjuder nästan alltid en svårare lösning. 1 analysen har jag oftast
valt att bortse från dessa ofta inom parentes utsatta altemativa möjlighter, och
hållit mig till den kortare versionen. Även Jukka Savijoki har på sin inspelning
av verket för det mesta valt den något mindre komplicerade versionen.

--
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På rad 11 spelas åter en rad mikrointervaller men nu delvis som
flageoletter. Från och med rad 15 kommer en heI del nya specialeffekter med i
notbilden. 1 femtonde radens andra takt spelas tonen h på fyra olika sätt. ·Först
som ett Bartok-pizzicato, sedan etouffe d.v.s dämpat med höger handflata,
sedan sul ponticello d. v.s nära stallet och till sist som flageolett. (se
notexempel 10). En piI uppåt följt av en våglinje betyder att exekutören skall
lyfta lätt på vänstra handens finger medan tonen ännu klingar och på det sättet
skapa ett surrande ljud. På följande rad växlar tonerna i snabb följd med slag
på gitarrlocket. En ring med en punkt inuti följt av en våglinje betyder att den
vibrerande strängen skall vidröras lätt med nageln med ett lätt surrande ljud
som följd. På samma rad skall exekutören skrapa den metallomspunna
strängen med nageln i ett kort och snabbt tremolo. Symbolen för detta är en
triangel med en våglinje. (se notexempel 10)
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Notexempell0 .... touching ... Sid 1, raderna 15-20.
På andra sidans nionde rad skall exekutören övergå från att spela tonen e i
snabb följd till att knacka på gitarrlocket i snabb fingerdrill. Detta följs av ett
perkussivt avsnitt med fingerdrillar på gitarrlocket. Detta åskådliggörs i
notbilden med ett kryss följt av en våglinje. Kryssets olika placeringar samt en
uppåtgående eller fallande våglinje betecknar ombyteav drillställen på
gitarrlocket. (se notexempelll.)
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Notexempelll. ... touching ... Sid 2, radema 9-12.
En triangel som åtföljs av tre våglinjer betyder att exekutören skall skrapa tre
strängar samtidigt med naglama eller ett metallföremål, exempelvis en tesked,
vilket anges med ett utropstecken och en symbol.(se notexempe112)

Notexempel12 .... touching ... Sid 2, rad 13 andra takten.
På rad 17 skall exekutören spela ovanför sadeln på de strängstumpar som
finns mellan sadeln och stämskruvama vilket producerar mycket höga och
skira toner. Heininens symbol för detta spelsätt visas i notexempel13.

,...'
Notexempel13 .... touching .... Symbol för spel bakom sadeln.
Denna första del som Heininen kallat "färgmelodi" avslutas med en kort
glisserande sicksackrörelse i melodin åtföljt av en takt med perkussiva slag på
gitarrlocket.
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På tredje sidans femte rad förändras styckets karaktär.
Tempobetckningen byter till molto mosso, leggiero och verket går in i den fas
som Heininen kallat "moto perpetuo/mikro", d.v.s. någon form av små
evighetsrörelser. Melodin blir en snabbt fortlöpande maskinmässig rörelse
endast avbruten av några lugna glisserande kvart-och tersparalleller. Melodin
som ofta rör sig i mikrointervaller frambringas med hjälp av en sked eller
annat metallföremål i vänster hand vilket ger en klar metallisk klang. Ä ven
glissandon spelas med samma teknik. På sista raden av sidan tre lämnas
metallföremålet bort och samma stämmning som i den inledande delen av
verket återkommer. Följande avsnitt av verket innehåller bl.a. diverse ackord
med mycket stora men även mycket små intervallavstånd som varva~ med
olika effekter som använts tidigare i verket.(se notexempell4)

Notexempell4 .... touching ... Sid 4, raderna 13 och 15.
På femte sidans femte rad åtekommer den mekaniska fortlöpande
melodirörelsen men nu med större ambitus och delvismed intervaller i
parallellrörelse. Denna del har Heininen gett rubriken "moto perpeuto/makro",
och har tempobeteckningen: agitato, fuocoso possibile.
På sid sex börjar den del som Heininen kallat "marsch". 1 avsnittet som
har starkt perkussiv karaktär skall exekutören korsa fjärde och femte strängen
för att få fram den virveltrumsliknade effekt som bl.a. också Bergman använt
sig av i sina verk för gitarr. Denna "virvelstrumsteknik" kombineras med slag
på gitarrlocket, spel bakom sadeln, Bartok-pizzicati och skrapande på
strängarna. Avsnittet är mycket tekniskt krävande och avancerat.(se
notexempell5)
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NotexempellS .... touching ... Sid 6, radema 9-11.
Det avslutande partiet innehålIer element från de tidigare delama. Den sista
tonen h spelas först på gitarren men fortsätts så att exekutören sjunger den
som ett eko. (se notexempel16)
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Notexempel16 .... touching ... , sista takten.
Heininens ... touching ... ger vid en första anblick av nottexten en bild av att
vara ett överkomplicerat, intelIektuelIt verk som nästan ter sig omöjligt att
framföra. Men vid en närmare genomgång av nottexten och efter några
genomlyssningar av Savijokis inspelning av verket upptäcker man att
... touching ... präglas av en intensiv stämning som växlar från känsloladdad
lyrik till aggressiv energi. Användandet av de oortodoxa spelsätten ger verket
sin egna specielIa prägel men framstår aldrig som omotiverade. Att verket
dock är svårt att utföra såväl interpretatoriskt som rent speltekniskt kommer
man inte ifrån, och därför hör verket kanske inte till de mest flitigt spelade
inom den finska gitarrlitteraturen. Heininen säger själv i en intervju från år
1979 att ... touching ... kanske är hans svåraste stycke dittills. 61 Verket.finns
inspelat på LP-skiva av Jukka Savijoki. Heininen har även använt sig av
gitarren isin komposition Utatzawa no e för flöjt och gitarr. 62

61 Wahlström 1979.
62 IFFM-register.
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5.3 .Jouni Kaipainen (f.1956)
Jouni Kaipainen studerade komposition vid Sibelius-Akademin först för Aulis
Sallinen (1973-1976) och senare för Paavo Heininen (1976-1982). Efter sina
kompositionsstudier har han fungerat som "fri" tonsättare, men han har också
vid sidan om gjort radio-program, jobbat som free-lanceskribent och" varit
Helsinki-biennalens konstnärliga ledare år 1993. Under 1970-talet var han
medlem av den modernistiska "Korvat auki"-föreningen, och hans tidiga
produktion präglas av rikt detaljerad atonalitet som grundar sig i dodekafoni
och efterserialism.
Kaipainen har dock sett sig själv som en pluralist förankrad i
traditionen, och stilen tenderar att variera från verk till verk. Han är också
intresserad av möjligheten att använda olika historiska stilarter som material i
sina verk. Till sina största influenser räknar Kaipainen bl.a. Bernd Alois
Zimmerman, Luciano Berio, Alban Berg och Olivier Messiaen. Senare har
han fjärmat sig från Darmstadtmodernismen och serialismen, och på 90-talet
har Kaipainen sökt nya musikaliska ideal. Han ser sig numera mera som
"klassiker" än som "romantiker"63.
5.3.1 Tenebrae, op.39 (1991)
Duration: ca 15 min.
Tenebrae beställdes av och uruppfördes vid Åbo musikfestpel i augusti 1991.
Verket är dedicerat till och uruppfördes också av Timo Korhonen. Ett
solostycke för gitarr diskuterades mellan dessa två herrar redan år 1984 men
iden förverkligades först sju år senare. Som pianist tvingades Kaipainen
noggrant begrunda huruvida hans ideer var tekniskt genomförbara på gitarren
eftersom Korhonen ogärna lånade sitt instrument till komponisten. Korhonen
motiverade detta med att det ofta enbart ger upphov till banaliteter när
tonsättaren blint söker "fyndiga lösningar" utgående från instrumentets
möjligheter. Han uppmanade i stället Kaipainen att skriva som han kände för,
och det visade sig senare att vad Kaipainen komponerat endast krävde smärre
förändringar.
63 Heiniä 1994, 141.
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Tenebrae är det latinska ordet för mörker eller skymning. Titeln syftar
också på en romersk-katolsk bönetradition vid påsk. Efter varje bön blåser
man ut ett ljus. Denna fördunklingsprocess är också kompositionens grundide,
men då och då dyker det även upp våldsammare inslag. Kaipainen säger själv
i prograrnkommentaren från Korhonens konsert 21.2.1993 att han velat skapa
modern meditationsmusik som inte är eskapistisk och idylliserande utan
beaktar världens hemskheter. Det klingande materialet i stycket bygger på ett
ackord som grundar· sig på en övertonsserie, och tonspråket är en slags "fri
dodekafoni" .64
Tenebrae inleds med klockliknande flageoletter som omedelbart ger en
meditativ stämning av kyrkligt lugn. Tempobeteckningen lento, come
improvisando anspelar också på styckets inledande karaktär. Den
improvisatoriska känslan understryks också av den oregelbundna rytmiken
och av ständiga taktartsbyten, vilket förtar känslan av genomförd puls.
Inledningen fortsätter med "vanlig" spelteknik med inslag av flageoletter.
Fortsättningen präglas av en något oroligare stämning som kommer av det
dissonanta tonspråket med vida intervallsprång och tvära kast i dynamiken. (se
notexempel 17)

Notexempel17. Tenebrae, taktema 32-36.
Småningom övergår stycket i ett slags perpetuum mobile avsnitt med en något
banal sextondelsfigur som uppträder i olika register ackompanjerad av
gitarrens lösa strängar. Tempot ökar till presto och exekutören skall spe1a
misterioso och sul ponticello. Dynamiken växer gradvis och småningom får
den enstämmiga sextondelsfiguren sällskap av våldsamma rasgueadon.
Dynamiken växlar konstant mellan pianissimo och fortissimo, och avsnittet
64 Räihälä 1991.
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når sin kulmen efter en lång serie ackord spelade med rasgueado-teknik. (se
notexempel18)
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Notexempel18. Tenbrae, taktema 141-144.
När stämningen småningom blir lugnare återkommer inledningens
klockeffekter och melodiska meditation som nu blandas med de snabba
sextondelsfigurema.
Styckets stillsamma avslutning präglas av långa kontemplativa pauser
mellan kortare avsnitt av brutna ackord och drillar. Tempot blir hela tiden
långsammare, och de sista pausema blir till slut nästan olidligt långa och
ångestladdade. Det sista e-mollackordet kommer både som en överaskning
och som en slags befrielse. (se notexempel19)

Notexempel19 Tenebrae, slutet.
Tenebrae är med sin komplicerade, täta textur och sitt stora omfång ett svårt
stycke inte bara rent speltekniskt men också tolkningsmässigt. 1 verket ges
exekutören en möjlighet att använda gitarrens hela klangarsenal och sonoritet,
vilket kräver en mogen och erfaren solist för att ge verket rättvisa. Kaipainen
har förbluffande väl lyckats komponera en gitarristiskt idiomatisk helhet
samtidigt som han skapat en av de absolut mest spännande och känsloladdade
kompositionema inom finsk gitarrlitteratur. Detta är framförallt beundransvärt
med tanke på den ringa "hjälp" han fick av Korhonen. Intressant är också att
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Kaipainen inte använt sig av några "specialtekniska effekter" utan
genomgående nyttjat traditionell spelteknik. Tenebrae fick ett gott mottagande
i pressen efter uruppförandet, och framstår som ett av de intressantaste
solokompositionema för gitarr från det senaste årtiondet även intemationellt
sett.
Kaipainen har också använt sig av gitarren i ett tidigare verk, nämligen i
kompositionen Far from home op.17 för flöjt, altsaxofon, gitarr och slagverk
som skrevs för Cluster-ensemblen år 1981. 65

65 IFFM-register.
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5.4 Olli Koskelin (f.1955)
Olli Koskeiin studerade klarinettspel vid Helsingfors konservatorium och
musikvetenskap vid Helsingfors universtitet. Komposition studerade han
privat först för Jukka Tiensuu och senare för Eero Hämeenniemi. Som
kompositör har Koskelin kommit fram i det finska musiklivet i ett ganska sent
skede, och hans vana att finslipa och ändra sina verk efter deras
uruppföranden har resulterat i en relativt tunnsådd produktion.
Koskelins genombrottsverk Musik jör stråkkvartett från 1981 är ett
tolvtonsverk med såväl agressiv, komplex polyfoni som lugna, statiska och
enklare sekvenser. Senare har Koskelins komponerande stilmässigt varierat
från verk till verk, och fr.o.m. slutet av 1980-talet har Koskelins musik
framförallt fokuserats på nyanser i stämningar och klang. På 1990-talet har
han bl.a. experimenterat med pastischer, dansmusik och multimediala projekt,
och hans musik har också fått en mera senromatisk-impressionistisk präge1. 66
5.4.1 Tutte te corde, för gitarr och tonband (1988)
Duration: ca 12 min.
Publicerat av Edition Love.

Tutte te corde för gitarr och tonband komponerades under sommaren 1988.
Tonbandet gjordes med hjälp av datorer och en sampler i finska rundradions
experimentstudio. Materialet för tonbandet är toner från akustisk gitarr som
bandats in av Timo Korhonen och Esko Virtanen. 67 Verket, som är dedicerat
till Timo Korhonen, tillkom under en intensiv tidsperiod sommaren 1988 och
uruppfördes vid Jyväskylä sommarfestival i juli samma år. Senare har
Koskeiin sin vana trogen gjort en del förändringar i stycket vilka lett till en
förkortning av stycket. 68 Eftersom verket inte går att kategorisera som ett
genunit solostycke för gitarr så kan man fråga sig om det passar in inom
ramen för denna avhandling. Min åsikt är dock att verket är ett så pass unikt
stycke inom den finska gitarrrepertoaren att det nog bör uppmärksammas i

66 Korhonen 1995, 97ff.
67 Virtanen 1991.
68 Korhonen 1991
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detta sammanhang. En närmare analys av stycket har även gjorts av Esko
Virtanen i hans artikel "The c1assical guitar in Finnish music.".69
1 Tutte Le corde är upprepning ett medel som används i hög grad för att
skapa en slags minimalistisk meditativ stämning. Med hjälp av tonbandet
skapas allt från skira klangmattor till en veritabel gitarrorkester. Texturen och
den klangvärld den skapar blir aldrig riktigt tjock och tung eftersom Koskeiin
föredrar att röra sig i det övre registret på gitarren. Övergångar mellan olika
sektioner i stycket ~ker flytande och mjukt vilket ger stycket en ihållande
kontinuitet. Tonspråket är genomgående av dissonant karaktär men
speltekniken i solostämman är traditioneil.
Verket inleds med en sorts dialog mellan tonbandets ofta förvrängda
toner och en melodi i gitarrens övre register. Småningom övergår stycket i ett
soloavsnitt ackompanjerat av en monoton puls på tonbandet. Avsnittet präglas
av en växande intensitet där melodin bygger på accelererande rytmmonster
med brett tonomfång och växlande dynamik. Efter den kadensliknande
stegringen intensifieras stämningen ytterligare när tonbandet "stämmer in"
med flera simultana snabba tremolofigurationer vilket ger en kakafonisk
"insektsurrseffekt". (se notexempel 20)

Notexempel20. Tutte le corde. sid 3.
Småningom försvinner tonbandets kakafoni med små fragment av förvrängda
ljud som rest medan sologitarrens melodi rör sig mot gitarrens mellanregister.
69 Virtanen 1991,29.
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Melodin som präglas av snabba acciaccaturas och vida intervallsprång
imiteras ställvis från tonbandet. Ett avsnitt med upprepade toner utvecklas
småningom till ett virtuost kadensliknande solo för gitarren som delvis
ackompanjeras av ljudeffekter från tonbandet. När texturen i solot småningom
tunnas ut och försvinner, inleds ett nedåtgående klock-liknade
flageolettmönster på tonbandet. Den skira klangmattan av flageoletter övergår
därpå i korta nervösa 32-dels figurer i gitarren som överlappas av liknade
figurationer på tonbandet. (se notexempe121)
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Notexempe121. Tutte le corde, sid 6.
Solots textur tunnas efter ett tag ut igen och tonbandet åvergår i ett c1uster av
tonförvrängda glissandon. Mot slutet av stycket ackompanjeras sologitarrens
melodi av fem simultana stämmor från tonbandet vilket ger upphov till en
verklig "gitarrorkester". Materialet består av snabba repetitiva minimalistiska
fragment vars ambitus blir allt snävare för att till slut förenas i samma ton.
Solostämman gör till slut en sista stegring och verket avslutas med en
tonförvrängd flagolettkonstruktion från tonbandet. (se notexempe122)

Notexempe122, Tutte le corde. Slutet.
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Tutte Le corde är till sin utformning ett unikt verk inom den finska gitarrrepertoaren Även intemationellt sett finns det ganska få stycken för tonband
och gitarr. Av dessa kan bl.a. närnnas Electric counterpoint av Steve Reich,
Soliloquy 1 av Thea Musgrave och Abhava av Jose Encinar. 70
Ett dylikt verk ger ofrånkomligt upphov tilI vissa frågeställningar. Man
kan ifrågasätta solistens roll i det hela. Eftersom det omöjligen kan uppstå
någon spontan dialog mellan ett tonband och en levande exekutör, blir ju den
senare lätt en sorts marionett som måste följa skeendet på bandet. Den
tonsvaga gitarren blir även lätt överröstad av bandet och behöver antagligen
förstärkas med mikrofon. Koskelin har dock lyckats komponera en intressant
helhet där solistens roll ofta blir att utveckla och delvis förbereda olika motiv
under verkets gång. Stycket är också uppbyggt så att gitarrens solostämma
alltrner medan stycket framskrider smälter samman med tonbandet så att dessa
två på slutet förenas i en gemensam ton .
Ur teknisk synvinkel är verket svårt och kräver en mycket gedigen
grundteknik. Vid framförandet krävs också en välkontrollerad och
ändamålsenlig ljudåtergivningsteknik. Idiomatiskt sett har Koskeiin lyckats
skriva en välfungerande gitarristisk textur. Även i de mest virtuosa avsnitten
verkar aldrig de tekniska svårighetema oöverkommliga. Den längre och äldre
versionen av verket (ej den som analyserats i detta kapitel) finns inspelad på
skiva av Timo Korhonen. 71
5.4.2 Andra verk
Koskelin har också komponerat stycket .. far and near (1989) för sologitarr
som uruppfördes på Tampere-biennalen av Timo Korhonen. Det beställdes av
Föreningen för finska tonsättare. Även Kin för sologitarr (1988) är ett
beställningsverk och skrevs på beställning av NOMUS för att uruppföras i
Helsingfors av Jukka Särkkä år 1988.72 Dessa två verk finns inte att få tag på
via Informationscentralen för Finlands musik, vilket antagligen betyder att
Koskeiin sin vana trogen tagit tilIbaka dem för revidering.

70 Schneider 1985, 204f.
71 ODE 730-2
72 Finish composers: KoskeIin.
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5.5 Veli-Matti Puumala (f.1965)
Veli-Matti Puumala hör till den yngsta generationen finländska tonsättare som
fått mycket uppmärksamhet och erkännade de sista 5-6 åren. Han studerade
komposition för Paavo Heininen mellan åren 1984-1993. Han har även varit
flitig deltagare på sommarkurser i Siena och Darmstadt där han bl.a. studerat
för Franco Donatoni och Klaus Huber. Hans verk har blivit uppförda på
åtskilliga festivaler i Norden och i övriga Europa s.s. ISCM-festivalen i
Ziirich, The Gaudeamus New Music Week i Amsterdam och Nuove
Sincronie-konsertserien i Milano.
Puumala ser sig själv som en modernist, om man med modernist menar
en som vill fortsätta den stora linje som går via Beethoven och Stockhausen in
i framtiden. Puumalas musik kombinerar också post-serialistisk detaljrikedom
och precision med kompakta former och rika klangfärger. Dessa element
tenderar att variera från verk till verk i hans sökande efter nya lösningar och
former. Puumala har i sina kompositioner nästan uteslutande koncentrerat sig
på instrumentalmusik. 73
5.5.1 Hailin' Drams (1991/1992)
Satserna:
1. Inquieto
II. Comodo semplice
111. Fluido
IV. Vivace
V. Sostenuto
Duration: ca 13.
Skall publiceras av Fazer music.

Haitin' Drams uruppfördes första gången i Helsingfors den 22.4.1991 av Jyrki
Myllärinen men togs tillbaka av komponisten för omarbetning. Andra
uruppförandet ägde rum i Reykjavik den 9.9.1992 på festivalen för Ung
Nordisk Musik, med samme gitarrist. 74 Verket baserar sig på den ryske
avantgarde-författaren Daniil Harms anarkistiska smånoveller där allting är
73 Korhonen 1994
74 Musiikki 2/1992, 90 och Musiikki 3-4/1993, 130.
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möjligt. Detta betyder dock inte en okontrollerbar ström av händelser utan
novellema/fragmentenlstyckena... är mycket noggrannt strukturerade. Samma
slags typ av skenbart vansinniga och kaotiska lagar för också enligt Puumala
Haitin' Drams-verket framåt.7 5 Haitin' Drams skiljer sig stilistiskt ganska
mycket från Puumals övriga produktion, och enligt Puumala själv så rör han
sig t.o.m. lite på underhållningsmusikens ornråde.16
1 följande ana~ys kommer fragment av 1991-års version av verket att
användas eftersom den senaste versionen inom kort kommer att publiceras och
därför inte för tillfället är tillgänglig. Enligt utsago av Jyrki Myllärinen är
dock grundstämningen och de stora dragen desamma i båda versionerna.
Den första satsen Inquieto (oroligt) inleds med ett slags flageoletttremolo som skall spelas polpastrelli d.v.s. med den köttiga sidan av fingrarna.
Det trestämmiga kvart-ackord som bildas av flageoletterna glisserar sakta
uppåt på greppbrädan från fjärde till åttonde band med ständiga diminuendon
och crescendon. Vid det åttonde bandet övergår exekutören till att spela med
fingertopparna, och ett kort kaotiskt tremolo i forte tar vid men övergår. strax
till samma polpastrelli-teknik. Glissandot fortsätter med samma
flageolettackord i pianissimo, och vid tolfte band börjar en orolig melodi
spelad ponticello.(se notexempel23)
j

ht-~Ielo
r'po,l"l',-

Hailln# Drnms

'iFf-f
Notexempel 23. Hailin' Drams , första satsen.

75 Myllärinen 1996.
76 Amberla 1993
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Melodin utvidgas samtidigt som dynamiken växer och utmynnar i ett
rasgueado. Rasgueado-ackordet förflyttas gradvis uppåt på greppbrädan och
förbyts småningom i ett ackord av perkussiv karaktär utan specifika tonhöjder
angivna. (se notexempe124.)
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Notexempe124, Hailin' Drams, första satsen.
På detta sätt fortsätter texturen framåt med diverse ackordtransformationer och
glisserande vandringar på greppbrädan. Satsen är en studie i klangfärger som
inte ger plats för några invecklade melodiska utsvävningar men där
stämningen ständigt skiftar från avsnitt av lugna klanglandskap til~ milt
våldsamma rytmiska utbrott.
Den andra satsen, comodo semplice (bekvämt, okonstlat) har en mera
traditionell prägel. Satsen har inledningsvis en klar åttondelspuls men
utvecklas senare till att bli rytmiskt mer komplicerad och invecklad till sin
struktur. Taktarten skiftar ständigt och texturen består främst av diverse
ackordformationer och korta melodislingor.(se notexempe125.)

Notexempe125. Hailin' Drams, andra satsen.
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Tonspråket har en ganska konsonant prägel med en harmonik som bitvis för
tankarna till jazzgenren. Ackord uppbyggda av kvartintervall är t.ex. ofta
förekommande. Ä ven små fragment från den första satsen uppträder i form av
flageolett -ackord.
Den tredje satsens tonspråk är åter något mera dissonant. Satsen har
tempobeteckningenjluido (flytande) vilket ger en vink om satsens karaktär.
Satsen inleds med ett avsnitt bestående av ackord av skiftande längd och
tonstyrka. Ackord~ns ambitus växer och övergår småningom i breda
arpeggierade ackord samtidigt som rytmiken blir mera svävande. Ett kort
polpastrelli-tremolo leder till ett avsnitt med fritt tempo där ett arpeggierat
ackord glisserar uppåt för att till slut övergå i flageoletter. (se notexempel 26)
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Notexempe126. Hailin' Drams, tredje satsen.
Den fjärde satsen betecknad vivace, har ungefär samma typ av harmonik
som den andra satsen. 1 övrigt präglas satsen av korta kromatiskt färgade
melodislingor som varvas med brutna ackord som också delvis spelas med
rasgueado-teknik. Texturen i förening med rytmiken ger ett kaotiskt, nästan
absurt och även humoristiskt intryck vilket passar väl in med de noveller som
inspirerat komponisten.
Den sista satsen, Sostenuto, återknyter i ganska hög grad till stämningen
i den första satsen. Satsen inleds med en tvåstämmig flageolett-melodi som är
skenbart oregelbunden till strukturen och där den övre melodin småningom
glisserar uppåt tills den försvinner. Små mikrointervall bildas genom att
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samma tons flageolett spelas på olika strängar vid olika band. Den undre
stämman mynnar ut i den låga E-strängen och en snabb oregelbunden melodi
uppträder i mellanregistret. (se notexempel 27)
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Notexempel27. Hailin' Drams, femte satsen.
Efter detta återkommer flageolettema som småningom bildar små ackordceller
som spelas fritt samtidigt som de glisserar neråt på greppbrädan vilket gör att
tonhöjderna på dessa höjs. Denna ackordsekvens övergår sedan i ett slags
perpetuum mobile-avsnitt med liknade mikrointervall som i inledningen men
med snabbare och mera regelbunden upprepning av tonema. Melodin utvidgas
först för att sedan tunnas ut såväl i ambitus som i tempo tills den småningom
helt förlorar tonhöjd och blir till knäppningar på stumma strängar. Efter ett
glissando ner till den lösa e-strängen fortsätter satsen med en ständigt
skiftande textur med fragment från tidigare satser och även nya element som
t.ex. Bartok-pizzicaton. Här i den sista satsen når det skenbara koaset, som
bottnar i konstruktiv logik, sin höjdpunkt och lämnar knappast någon lyssnare
helt oberörd.
1 Hailin' Drams har Puumala på ett fördomsfritt och intressant sätt
experimenterat med gitarrens möjligheter. Hans uppfinningsrikedom i
kombination med en gedigen kompositionsteknisk kunskap har givit upphov
till ett verk som sprudlar av gitarristisk virtuositet och musikalisk iderikedom.
Puumala har tydligen mycket grundligt och pietetsfullt studerat gitarrens
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möjligheter vilket resulterat i en för gitarren mycket idiomatisk men tekniskt
krävande textur. 1 sin komposition har han använt sig av oortodoxa
speltekniker som enbart genom ett mycket idogt arbete öppnar sig för
exekutören. Men det är också mycket tack vare dessa som verket framstår som
ett av de intressantaste och samtidigt märkligaste inom den finska gitarrrepertoaren.
Puumala har också använt sig av gitarren i sina kompositioner Duettino
för violin och gitarr (1988) samt Verso (1990/1991) för klarinett, basklarinett,
gitarr, violin, altviolin och cello. 77

77 Korhonen 1994.
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5.6 Einojuhani Rautavaara (f. 1928)
Einojuhani Rautavaara studerade komposition vid Sibelius-Akademin för
Aarre Merikanto och senare för Vincent Persichetti, Roger Sessions och
Aaron Copland i U.S.A. Han var även elev till Wladimir Vogel i Ascona och
till Rudolf Petzold i Köln. Rautavaara hade en dodekafon period (ca 19571967) men han utvecklade tidigt tolvtonstekniken till ett för honom mera
passande romantiskt klangideal. Rautavaaras mångfasseterade musik präglas
av personlig emotionell utrycksfullhet och mysticism.7 8 Tyngdpunkten i
Rautavaaras produktion ligger på scenisk musik och verk för stor orkester.
Mellan åren 1976-1991 fungerade Rautavaara som Sibelius-Akademins
professor i komposition och 1983 blev han hedersdoktor vid Uleåborgs
universitet. Rautavaara har bla. erhållit Wihuristiftelsens Sibelius-pris år 1965
och statens pris i tonkonst år 1985.79
5.6.1 Serenades of the Unicorn for sologuitar (1977)
Satsema:
A nervous promenade and dance (with his own reflection)
Serenading a pair of giggly nymphs (drunk of night)
Serenading the beauty unobtainable (too far in time)
Having a grand time (with some scythian centaurs)
Duration: ca 8 min.
Publicerat av G. Schirmer.
1 verket Serenades of the Unicorn har Rautavaara återknutit kontakten med
den mytomspunna enhöring som han första gången gay huvudrollen i
kantaten True and false Unicorn från 1971. Textema i kantaten bygger på
dikter av James Broughton. Enhömingen som tycks vara ett slags alter ego
för kompositören dyker senare även upp i verket Monologues of the Unicorn
för gitarr. 80(se nästa kapitel). Både Serenades och Monologues ofthe Unicorn
är beställda av gitarristen Josef Holecek. 81
78 Heikinheimo 1979,155.

79 Heiniö 1994,406.
80 Rautavaara 1989, 139.
81 Savijoki 1982
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Den första satsen, "En nervös promenad och dans (med sin egen
spegelbild)", inleds i en asymmetrisk taktart som för att karaktärisera den
nervösa promenaden. Taktarten växlar mellan 3/8, 2/4, 5/8, 3/4 och 7/8. Den
nervösa inledningen övergår efter en stund i ett lugnare avsnitt som har
tempo-beteckningen molto meno mosso, poetico, rubato. Taktarten växlar nu
mellan 4/4 och 3/4, och partiet skall spelas molto sostenuto och precipitato
omvartannat vilket ger det en lyrisk och rytmiskt svävande karaktär. En
melodi i övre registret har huvudrollen. Melodin ackompanjeras av
nonintervall i det lägre registret. Efter den korta lyriska delen börjar 'dansen'
som går i snabb 7/8 taktart, vilket ger musiken en nästan latinamerikansk
prägel. Dansen har en klar form. Samma tema uppträder två gånger i
oföränrad form samt två gånger varierat. På två ställen har Rautavaara infogat
beteckningen "damp" vilket betyder att ackorden på dessa ställen skall spelas
på så sätt att högra handens handflata dämpar klangen på samma sätt som när
man spelar entons-pizzicaton med etouffe-teknik.
1 den andra satsen, "Sjungande en serenad för ett par fnissande nymfer
(berusade av natten)," skall exekutören använda sig av ett metallföremål
exempelvis en tesked med vilken han med högra handen slår på första och
andra samt andra och tredje strängen i snabba kvintoler, vandrande upp och
ner för banden med skeden. Tonhöjden är approximativ och ger ett visst
utrymme för improvisation. På detta sättet får man fram övertonerna vilket ger
en effekt som man kan likna vid ett fnissande. (se notexempel28)
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Notexempel 28. Serenades of the Unicorn. Inledningen av andra satsen.
Högra handen forsätter genom nästan hela satsen att frambringa dessa
övertoner medan vänstra handen spelar en melodi genom att slå fingrama mot
strängen. (se notexempel 29)
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Notexempel29. Serenades of the Unicom. Andra satsen, takt 2-4.
På några ställen skall strängen tänjas för att frambringa olika mikrointervall,
beroende på strängamas tjocklek. 1 takt 14 skall sjätte strängen tänjas ner mot
sidan av greppbrädan vilket höjer tonen ungefär med en ters beroende på
instrumentet. Satsen avs1utas med att skeden förs uppåt mot sadeln längs med
fjärde och femte strängen vilket ger ett skrapande ljud. Detta kulminerar i ett
starkt bartok-pizzicato och det sista man hör är de fnittrande nymfema som
försvinner i bakgrunden.(se notexempel 30)
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Notexempel 30. Serenades of the Unicom. Andra satsen , sista takten.
Satsen präglas av den polyrytmik som uppstår när högra och vänstra handen
spelar i olika tempon. Vänstra handens melodi, som saknar tonalt centrum, är
indelad i takter men taktarten varierar hela tiden och åtskilliga fermat gör att
man inte kan finna någon egentlig puls och rytmen blir svävande. Rautavaara
har i den andra satsen på ett mästerligt och humoristiskt sätt utnyttjat gitarrens
klangliga egenskaper och möjligheter för att skapa högra handens fnissande
nymfer och vänstra handens berusade enhöming. Speltekniskt kan det till en
början vara knepigt att koordinera händemas olika rytmer.
Den tredje satsen "Serenad för den oåtkomliga sköna ( alltför fjärran i
tid)" är en lugn, romantisk serenad. Melodin som växlar mellan basregistret
och det övre registret skall spelas malta cantabile och marcato. Genom hela
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stycket spelas långsamma sextondelstrioler, uppgyggda av en stor ters och en
ren kvart alItså molItreklangens första omvändning vilket också är stämningen
på gitarrens tre första strängar. Till en början framträder melodin i basregistret
som kontrast tilI den orgelpunktartade triolfiguren. Melodin vävs senare in i
triolerna och växlar på så sätt melIan det övre och det nedre registret. Denna
följd av trioler avbryts endast av ett snabbt ackordtremolo i takt 15. Tremolot
skalI spelas med si4an av fingertoppen, d.v.s. inte med nageln. Taktarten
växlar melIan 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 och 8/4. Satsen torde inte bereda
exekutören några större speltekniska problem.
Verket avslutas med en vild rasgueado-sats, "En festlig stund (med
några skytiska kentaurer)" . Tonsättarens instruktion till exekutören i början av
satsen är att han skalI spela "okultiverat och bulIrigt som för en fulI kosacks
trepak". Högra handen spelar genomgående med rasgueado-teknik. 1 de fyra
första takterna spelar högra och vänstra handen olika rytmer på de lösa
strängarna. Dessa fyra takter återkommer senare i mitten och i slutet av
satsen.(se notexempel 31)
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Notexempel 31. Serenades of the Unicorn. Sista satsen, inledningen.

53
1 övrigt framskrider melodin i jämn ackordrörelse som ibland bryts av
glissandi på fjärde, femte och sjätte strängen. 1 satsens näst sista takt höjs
ackordet, som består av gitarrens alla lösa strängar med ett halvt tonsteg.
Samtidigt ändrar rytmen från sextondelar till åttondelar och på den sista
åttondelen skall exekutören slå på strängama med högra handen. Notationen
kan tydligen tolkas på olika sätt emedan jag på två inspelningar av stycket
märkt att exekutören spelar med tambora-teknik i hela takten trots att
förkortningen 'rasg.' ~tår inskriven i notema. (se notexempel 32)
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Notexempel 32. Serenades of the Unicom. Slutet av sista satsen.
Harmoniken i Serenades af the Unicarn är genomgående dissonant.
Melodierna rör sig mycket i hela och halva tonsteg, tritonus eller i större
intervaller. Ackorden är oftast molltreklanger med ackordfrämmande toner
som skapar skarpa dissonanser. Rautavaara har också utnyttjat diverse spelsätt
för att få fram olika klangfärger och effekter. Tekniskt kari dessa vålla en del
bekymmer för exekutören, t.ex. när höger och vänster hand spelar olika saker.
1 övrigt är verket, som är editerat av Josef Holecek, mycket väl skrivet, och
Rautavaara tycks känna till gitarrens begränsningar. Verket ställer dock
relativt stora krav på gitarristen. Serenades af the Unicarn finns inspelat på
skiva av Jukka Savijoki och Seppo Siirala. 82

82 Bis-LP 176. Minima. Digital mini 301.
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5.6.2 Monologues of the Unicorn (1980)
Satserna:
Monologues with JSB (He gets slightly annoyed with the beast)
Monologues with Claude-Achille (Poeticized by the Whiteness)
Monologues with Ad Schbeg (With occasional remarks by his son Aba Beg)
Monologues with Igor (The horn gets on his nerves.)
Duration: ca 6 min.
Om enhörningen i sitt verk Monologues of the Unicorn har Rautavaara sagt:
"... Den är dock en tidlös varelse och uppenbarar sig i Monologerna i många
mycket olika mästares drömmar. Sålunda reagerar de på olika sätt, en blir
retlig en annan förtjust. Den talar uppenbart, utöver musiken, helst på
universalspråket engelska. Och med full betydelse, för när Claude-Achille blir
'poetizised by the whiteness' betyder det i Amerika så konstlade ordet just det
ironiska sentimento som musiken ska utryckas med."83 Musiken i de·olika
satserna (monologerna) är skrivna i en slags pastischartad form beroende på i
vilken tonsättares drömmar enhörningen uppenbararar sig. Rautavaara har inte
i klartext skrivit ut vilka kompositörer han syftar till men härom torde det
ändå inte råda några tvivel.
I den första monologen besöker enhörningen JSB:s, d.v.s. Johan
Sebastian Bachs drömmar. Rautavaara tilläger i satstiteln att JSB blir aningen
irriterad på besten. Satsen, som till sin stil påminner om ett långsamt
preludi um, har taktartsbeteckningen 3/4 men i praktiken är taktarten nästan
uteslutande 6/8 och grundpulsen är tvådelad. Hela satsen bygger nämligen på
åttondels figurer som är grupperade i tre på varandra följande åttondelar. Detta
mönster bryts endast i några takter vilket gör att grundpulsen ibland ändrar
från tvådelad till tredelad. I takterna 3-6 förekommer även en skenbar 5/8
rytm.(se notexempel 14) Satsen inleds i pianopianissimo med den
omvändning av e-molltreklangen som bildas av gitarrens tre översta strängar.
Treklangen förflyttas via sina omvändningar en oktav upp och etableras på
nytt i takt 6 och 7. (se notexempe133)

83 Savijoki 1982.
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Notexempel33. Monologues ofthe Unicom. Taktema 1-7.
Härefter blir harmoniken mera dissonerande men även traditionella
septimackord förekommer i takterna 15-17. 1 takt 18 återkommer emolltreklangen från inledningen men nu med en beledsagande kromatisk
melodi i basen. Från och med takt 23 skalI exekutören spela poco a poco sul
tasto. Högra handen skalI alItså gradvis föras uppåt mot greppbrädan tilI tolfte
bandet. Även tempot ökar. 1 takt 26 skalI exekutören övergå till spela
martellato d.v.s. hamrande på strängama med högra handens fingertoppar.
Denna övergång skalI också ske gradvis och det är fortfarande samma treklang
som spelas. Rautavaara skriver att fingret skalI falIa på bandet för att un.dvika
"double stops". På det sättet skalI strängens båda halvor vibrera fritt. Från takt
30 tilI 42 spelar även vänstra handen en melodi på sjätte strängen med samma
martelIato-teknik. (se notexempel34)
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N otexempel 34. Monologues of the Unicom. Taktema 20-31.
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1 takt 36 skall högra handens fingrar hamra mellan banden samtidigt som
tonerna blir mera osammanhängande. Ä ven vänstra handens melodi blir
snabbare och mera oregelbunden samtidigt som dynamiken ökar till
fortissimo. 1 takt 42 återkommer e-molltreklangen och speltekniken återgår
gradvis till det normala. Satsen avslutas med samma treklangsfigur som i
början och samma kromatiska melodi i basen som tidigare i takterna 18-22.
Till sist skall exekutören än en gång övergå till att spela martellato, men nu
med avtagande tonstyrka al niente. Satsen är speltekniskt svår endast på de
ställen där man skall spela martellato eftersom tekniken inte är vanlig i
traditionellt gitarrspel.
1 den andra satsen är det (Achille-)Claude Debussy som blir påhälsad i
sina drömmar. Satsen skall spelas molto libero e poetico (mycket fritt och
poetiskt) vilket tillsammans med den svävande tonaliteten ger den en
impressionistisk karaktär. Genom hela satsen spelas en melodi i nonaparalleller med ett ackompanjerande arpeggio i mellanstämmorna. Melodin
rör sig mestadels i hel- och halvtonsintervall med sporadiska kvartsprång.
Notskriften är rik på tempoanvisningar, som stringendo, sostenuto och
accelerando för att ge musiken det överdrivna sentiment som Rautavaara
eftersträvar. Stycket saknar således fast grundpuls och bygger på melodifraser
av varierande längd. Ur exekutörens synvinkel är satsen relativt idiomatisk
emedan melodins nonintervalI, med några få undantag, kan spelas med enkla
barregrepp.
1 den tredje monologen har Rautavaara låtit enhörningen besöka Arnold
Schönbergs drömvärld. Även hans "lärjunge" Alban Berg får vara med på ett
hörn med några spridda kommentarer. Förkortningarna i satstiteln har
Rautavaara med största sannolikhet hittat i Alban Bergs Kammarkonsert jör
piano och violin med tretton blåsare. Kammarkonserten som Berg dedicerade
till Schönberg innehåller nämligen dessa två namn omvandlade så långt det
går till notskrift (A-D-S-C-H-B-E-G och A-B-A-B-E-G), som musikaliskt
material i konserten. (Även Anton Weberns namn användes på samma sätt.)84
Rautavaaras monolog är likaledes skriven i atonaI SchönberglBerg-stil med
tillhörande dissonerande harmonik och tolvtonserier. Satsen inleds med de två
narnnförkortningarna omvandlade till två musikaliska temata. (se notexempel
35)
84 Reich 1975,416.
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Notexempel 35. Monologues of the Unicorn. Tredje satsen, inledningen.
Satsen fortsätter med en enstämmig melodi som i tredje takten övergår i en
tolvtonsserie. Efter ytterligare två tolvtonsserier blir satsen flerstämmig i takt
7 när ett ackord uppbyggt av två rena kvarter· framträder som
ackompanjemang till en melodistämma i det lägre registret. 1 takt 10 övergår
melodin i en tolvtonsserie som lånat det rytmiska motivet från Arnold
Schönbergtemat som inledde satsen. Takterna 12-15 är en slags övergång där
det atonala musikaliska materialet når en klimax med tritonusintervall i basen
i takt 12 samt stora intervall språng i melodin i takterna 13-14. 1 takt 15
kommer ett ritardando som leder till en varierad version av Schönbergtemat i
takt 16-17. Ä ven Alban Bergs tema dyker upp i modifierad form i takt 18 som
en försiktig kommentar. (se notexempel 36) Satsen avslutas med en variation
av det andra Schönbergtemat som följs av två tolvtonserier och slutar med en
ackorföljd i fortissimo i näst sista takten samt ett ackord i piano i sista takten.
Till följd av den något invecklade nottexten kan satsen vara ganska
svårbemästrad ur rent spelteknisk synvinkel och kräver en väl genomtänkt
fingersättning framförallt i den vänstra handen. Rautavaara har dock hållit sig
till en traditionell notskrift och spelteknik.

---_._-- - - - - .

Notexempel 36. Monologues of the unicorn
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1 den fjärde och sista monologen har Rautavaara låtit sig inspireras av Igor
Stravinsky. Den humoristiska underrubriken i satstiteln (the horn gets on his
nerves,"hornet går honom på nerverna") återspeglas i musiken som till sin
karaktär är fartfylld och aggressiv. Satsen bygger på snabba
sextondelsarppegion som med jämna mellanrum avbryts av dissonerande
ackord. 1 takterna 27-29 skall dessa ackord spelas med rasgueado-teknik.
Tonspråket är också genomgående dissonant ofta med heltonsintervall i
melodin. Den asymmetriska rytmiken i bästa "vårofferanda" bidrar också till
att ge satsen en atonal "Stravinsky touch". Detta kommer bäst fram i slutet av
satsen där sextondelsarpeggiot upphör och övergår i åttondelar och fjärdedelar
som tillsammans genom en assymetrisk rytmisk figuration bildar ett e-mollackord med foch b som harmonifrämmande toner. Avsnittet skall spelas
fortissimo och stringendo vilket ytterligare medverkar till den ursinniga
avslutningen. (se notexempel 37)
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Notexempel37. Monologues of the unicorn. Sista satsen, slutet.
Av monologerna är den sista kanske den svåraste p.g.a. sitt snabba tempo i
kombination med den invecklade och oregelbundna rytmiken. Exekutören bör
framförallt besitta en gedigen högerhandsteknik. Som helhet är Monologues of
the Unicorn ett mycket underhållande och omväxlande verk såväl för
exekutören som för åhöraren. 1 jämförelse med det tidigare skrivna Serenades
of the Unicorn kan man konstatera att experiment med gitarrens olika
klangmöjligheter och oortodoxa speltekniker inte förekommer i lika hög grad
i Monologues ... . Det är endast i den första monologen som en altemativ
spelteknik förekommer, men det har antagligen inte heller varit Rautavaaras
intention att experimentera lika mycket som i Serenades ... , utan huvudsaken
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har varit att få fram den humoristiska iden bakom verket vilket han på ett
lysande sätt lyckats med. Monologues of the Unicorn finns inspelad och
utgiven på LP-skiva av gitarristen Jukka Savijoki. 8S

5.6.3 Partita (1958, gitarrversion ca. 1968)
Duration: ca 5 min.
Under sin studievistelse i New York på femtiotalet blev Rautavaara tillfrågad
av en gitarrist som han kände om han skulle kunna skriva någonting för gitarr.
Rautavaara fiek t.o.m låna instrumentet men kompositionen blev aldrig färdig
och glömdes bort. Den musikaliska materialet till gitarrkompositionen
använde Rautavaara dock senare, i slutet av femtitalet för en
pianokomposition som han skrev för privatbruk åt några vänners barn.
Kompositionen publicerades senare under namnet Partita. Ungefär tio år
senare gjorde Rautavaara även en version för orginalinstrumentet gitarr. 86
Partitan består av tre olika karaktäriseringar av ett tema. Temat som har
modala drag framträder i första satsen invävt i ett snabbt sextondelsarppeggio.
Melodin rör sig i början i kvartparalleller men figurerar senare även
enstämmigt i det nedre registret med kvartintervall som ackompanjemang.
Ackorden som rör sig i paralleller genom hela satsen bygger på omvända duroch moll-treklanger. Denna harmonik är mycket idiomatisk och naturlig för
gitarren med tanke på dess stämning. Samtidigt blir stycket speltekniskt
ganska lätt för vänster hand men kräver en relativt god högerhandsteknik
p.g.a. det snabba tempot.
1 den långsamma andra satsen blir det ännu mer uppenbart att
Rautavaara haft gitarrens stämning i tankama när han komponerade Partitan.
Melodin ackompanjeras i början av den omvända molltreklangen som uppstår
på gitarrens tre översta strängar. 1 sjätte takten förflyttas melodin en oktav
uppåt och ackompanjeras nu av gitarrens andra, tredje , fjärde och femte
sträng d.v.s. tonerna h, g, d och A. 1 pianonoterna är dessa ackord noterade
som brutna vilket även skulle vara det naturliga sättet att spela dem på gitarren
trots att det inte står så i notema. (se notexempel 38)

8SBis-LP 176.
86 Rautavaara 1989, 149.
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Notexempel38. Partita. Andra satsens inledning.
Efter att temat framträtt andra gången kommer en mellandel där temat varieras
i fyra takter. Efter denna del återkommer temat som det presenterades i början
men nu med melodin i paralella nonor. Satsen avslutas med en variation av
inledningen på temat.
Den sista satsen är den mest rytmiskt färgade av de tre. Taktarten växlar
mellan 6/8, 5/8 och 4/8 i ett snabbt tempo. Temat inleds i 6/8 med lösa
strängens g som ett orgelpunktackompanjemang. 1 fjärde takten byter taktarten
till 5/8 och bildar en slags övergång på två takter. Efter detta återkommer
temat i olika variationer bl.a. med en underliggande kvartparallell i takt 6 och i
5/8 taktart i takt 14. Senare spelas temat även i det lägre registret i olika
tonarter. Rautavaara har också i denna sats använt sig mycket av gitarrens lösa
strängar bl.a. i takt 21 där ett ackord bildat av gitarrens fem lägsta strängar
antagligen skall spelas rasgueado trots att det inte står utmärkt i nottexten.
Samma ackord återkommer ett par gånger senare i satsen men dessa gånger ett
antal tonsteg högre med hjälp av ett lätt barregrepp över greppbrädan. Det
rikliga bruket av lösa strängar och fixerade ackord i paralleller gör satsen
ganska lätt att spela.
Vid en jämförelse med de tryckta notema för piano kan man konstatera
att Rautavaara inte behövt ändra på särskilt mycket vid omskrivningen för
gitarr. Detta tyder på att orginaliden för kompositionen varit utpräglat
gitarristisk. De få skillnadema i pianonotema och notema för gitarr ligger
närmast i mycket små ändringar i notbilden som inte har så mycket med
gitarrens begränsningar att göra som med själva musiken. Att kompositionen
lämpar sig väl för gitarr ligger framförallt i det som tidigare flera gånger
nämnts, nämligen utnyttjandet av gitarrens lösa strängar. Men även i andra
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hänseenden kan man säga att verket passar bra för gitarr: naturliga
fingersättningar i vänstra handen oeh gitarristiska aekord oeh arpeggon ete.
Av de tre kompositioner av Rautavaara som ana1yserats i detta kapitel
kan man dra den slutsatsen att han myeket väl känner till gitarrens möjligheter
oeh begränsningar. Hans utnyttjande av speltekniska speeialeffekter gynnar de
kompositoriska ideerna på ett suveränt oeh humoristiskt sätt. J ag antar att
åtminstone Unieorn-verken för gitarr är skrivna med glimten i ögat, oeh att de
även gärna skall framföras med ett stänk av humor. Förutom dessa tre verk för
sologitarr har Rautavaara även skrivit en Sonata!ör flöjter och gitarr (1975).87

87 IFFM-register.
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5.7 Herman Rechberl:er (f.1947)

Heman Rechberger är född och uppvuxen i Linz där han även studerade grafik
och gitarrspel. Dessa ämnen studerande han även i Ziirich och i Bryssel. År
1970 flyttade han till Finland och inledde sina studier vid Sibelius-Akademin.
Förutom komposition, under ledning av Aulis Sallinen, studerade han också
bl.a. blockflöjtspel och elektronmusik. Sin diplomexamen i komposition
avlade han år 1976. Som blockflöjtist har han konserterat aktivt bl.a. med
gruppen Sonores antiqui. Åren 1979-84 fungerade han som chef för
Rundradions experimentstudio.
Rechbergers mycket mångsidiga produktion omfattar över 150 verk.
Han strävar ofta efter att sudda ut gränserna mellan olika konstarter och
många av hans verk är experimentella. Rechbergers pluralism kommer
framförallt fram i hans lånande från renässansmusiken vilket kombineras med
den moderna fält- och mobiletekniken samt med aleatoriken. Rechberger har
även skrivit en del musik för barn. 88 Under 1990-talet har han även
komponerat verk med minimalistisk struktur. 89
5.7.1 Preludes four guitar (1990)
Består av:
Prelude nO.l (Nocturne)
Prelude no. 2 (Fete des cloches)
Prelude nO.3 (Le chanteur)
Prelude no.4 (Rendez-vous des cordes), för två gitarrer

Publicerat av Fazer music.
Av Rechbergers fyra preludier kommer jag att ta med de tre första i min
analys emedan den fjärde är skriven för två gitarrer. Rechberger är en av de få
finska komponister som har studerat gitarrspel. Följaktligen har han även
skrivit åtskilliga verk som inkluderar en eIler flera gitarrer, men däremot inte
så många solostycken. Enligt mina källor har han förutom preludierna endast
skrivit två etyder för sologitarr och de är skrivna redan år 1971 d.v.s. i ett

88 Heiniö 1994, 419-422.
89 Korhonen 1995,60.
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re1ativt tidigt stadium av hans kompositionsstudier. 90 De fyra pre1udiema från
1990 är skrivna med traditionelI notskrift och spe1sättet är också genomgående
traditionellt. Tonspråket är överlag relativt konsonant med vissa
återkommande tonala centra. Rytmiken är tydligt strukturerad och framföralIt
de två första preludiema har en k1ar aba-form. Harmoniken för tidvis tankama
till nyklassicism och det rikliga användandet av rasgueadoteknik tyder på
influenser från traditionelI spansk flamencomusik.
1 Prelude no. j med undertiteln Nocturne har Rechberger använt sig av
en altemativ stämning av gitarrens två lägsta strängar. Den sjätte strängen är
stämd en stor sekund under det normala d.v.s. tilI D, medan den femte
strängen likaledes är stämd en stor sekund lägre alItså till G. Preludiet som har
k1ar aba-form inleds med en fantasiartad del som består av sextondelslöpningar och breda ackord. De låga lösa strängama har orgelpunktfunktion
med tonen G som tonalt centrum men någon tonartskänsla infinner sig dock
inte p.g.a. det harmoniska materialet i övrigt. Från och med takt 12 blir
rytmiken mer komplicerad. Norrnala toner varvas med naturliga flageoletter i
en synkoperad rytmisk figur. 1 de tre följande taktema indelas taktema i
trio1förhålIandet 12:8 vilket gör att rytmen för en stund har en något svävande
karaktär. De snabba septolema och kvintolema skall spe1as som glissandi med
vänster lång- respektive pekfinger.(se notexempel39)

Notexempel39. Prelude no.1, Taktema 12-15.

90 IFFM.register.
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1 takt 16 inleds b-delen i preludiet. Den består av ett tremoloavsnitt i 6/8 och
skall spelas lite rörligare än tidigare. Harmoniken forsätter i samma anda med
de lösa D- och G-strängama som "stödpelare" i den musikaliska uppbygnaden.
Avsnittet når sin dynamiska och dramatiska höjdpunkt i takt 34 där melodin
delvis ackompanjeras av ackord bestående av lösa strängar. (se notexempel
40) Avsnittet avslutas med ett växelspel mellan vanliga toner och naturliga
flageoletter vilket ge~ en intressant klockliknande effekt.

Notexempel40. Prelude no.1, taktema 34 och 35.
1 takt 46 återkommer a-delen i exakt samma form som i inledningen. Det sista
ackordet, en omvänd G-durtreklang med tillsatt överstigande sekund och stor
sext, skall spelas sul ponticello.
1 Prelude no. 2 används samma stämning av femte och sjätte strängen
som i föregående stycke. Preludiet har undertiteln Fete des cloches alltså
klockomas fest. Stycket har en liknande aba-form som återfinns i det första
preludiet. Ä ven tonspråket har en liknande karaktär med tonen G som ofta
förekommande tonaIt centrum, medan framförallt b-delen framträder med en
mera dissonant och mörk harmonik.
Den inledande delen av Prelude no 2 genomsyras av ett rikligt bruk av
flageoletter vilka troligen skall symbolisera klockor. En sorts dialog mellan
flageoletter och vanliga toner med vibrato avbryts endast av ett avsnitt med
dissonerande ackord som skall spelas rasgueado. Dynamiken skiftar hela tiden
från starkare till svagare vilket ger en intressant ekoeffekt. 1 takt 26 ändras
styckets karaktär drastiskt. Tempot ökar, taktarten blir en annan samtidigt som
den förut så lugna rytmiken förbyts i en minimalistisk arpeggierad
sextondelsfigur med en övre stämma kontra en undre stämma. Under hela
denna arpeggiodel som sträcker sig fram till takt 77 agerar till en början femte
strängen G och senare sjätte strängen D orgelpunkt. A vsnittet har ett mera
dissonerande tonspråk än tidigare och melodiken bygger ofta på halva tonsteg
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och tritonus-intervall. 1 takt 78 övergår arpeggiospelet i ett avsnitt betecknat
quasi jlamenco. Episoden består av dissonanta ackord grupperade i
sextondelar som exekutören skall spela med rasgueado-teknik vilket är
karakteristiskt för flamencospel. TilI en början spelas ackorden enligt ett
mönster där alla ackorden spelas tambura utom det fjärde i varje grupp som
spelas golpe, d.v.s. med slag i gitarrlocket. (se notexempe141)
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Notexempe141. Prelude no.2, taktema 84- 87.
Från takt 87 till takt 91 spe1as ackorden, som nu även skiftas mera frekvent,
endast med rasgueado-teknik. Här når nu stycket sin höjdpunkt i och med att
dynamiken stegras från att ha varit forte i början av b-delen till fortefortissimo
fram till takt 92. (se notexempel 41) B-de1en avslutas med en' lång
sextondelslöpning som leder fram till repetitionen av a-delen.
Prelude no. 3 har fått undertiteln Le chanteur d.v.s. sångaren. Här har
Rechberger återgått till gitarrens normala stämning av strängarna. Stycket
börjar i samma fantasiartade anda som det första preludiet. Tonspråket är
något mera kryddat med disharmonier än i de tidigare preludierna och går mot
en klart minimalistisk textur. Den inledande delen präglas av ett
återkommande entonsmotiv som får sin speciella karaktär av att det utförs på
två olika strängar. Motivet spelas på de fyra högsta strängarna i tur och
ordning med vissa små rytmiska variationer. Mellan dessa entonsmotiv
uppträder olika musikaliska gestalter som t.ex. en åttondelslöpning med
dodekafona drag som skall spelas pizzicato. 1 takt 32 inleds ett avsnitt med
beteckningen dolce ben cantando. Det genomsyras av en rninimalistisk melodi
med snäv ambitus som spelas ända fram till takt 93. Melodin kretsar runt
tonen h utom vid mitten då den rör sig runt tonen g. När tonen upprepas skall
den andra tonen på varje slag alltid spelas med lös sträng. Mot denna melodi
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spelas genomgående en kontrapunktiskt kontrasterande stämma
register. (se notexempe142)
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I takt 94 återkommer det avslutande avsnittet från den inledande delen.
Stycket rundas av med två ackord av vilka det första skall spelas så starkt som
möjligt sul ponticello och det andra så svagt som möjligt sul tasto.
Vr en idiomatisk synvinkel är de tre preludierna mycket välskrivna.
Som gitarrist har Rechberger lyckats skriva en gitarristisk textur där han bl.a.
utnyttjat gitarrens lösa strängar på ett sätt som ger en välklingande sonoritet.
Till detta bidrar även att han för det mesta rör sig i sådana register där gitarren
klingar bäst. Även i utnyttjandet av specialeffekter som flageoletter, tremolo
och rasgueado-spel har Rechberger lyckats med att smälta in dem i texturen
som en naturlig ingrediens utan att komplicera den. Till dessa inslag krävs
dock en god grundteknik. Svårighetsmässigt är det dock kanske främst de
långa minimalistiska avsnitten som kan bereda exekutören endel huvudbry
och möda innan han bemästrar dem till fullo.
5.7.2 Andra verk

Rechberger har använt gitarren i åtskilliga av sina kompositioner, vilket ter sig
ganska naturligt eftersom han själv är gitarrist. Solostycken har han dock varit
sparsam med att komponera. Förutom de tre preludier som behandlats i
föregående kapitel har han endast skrivit två etyder för gitarrsolo. Dessa är
skrivna år 1971 och är tillägnade hans dåvarande gitarrlärare vid SibeliusAkademin Ivan Putilin. Etyderna är re1ativt konventionella vad beträffar
harmonik och spelteknik. Den första etyden Allegro (quasi arpa) behandlar
arpeggio-teknik, och den andra med undertitlen Nocturno behandlar tremolo-
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teknik. En närrnare analys av etyderna har Kalle Jämsen gjort isin Pro graduavhandling Suomalainen kitarismi (finsk gitarrism).91
Kammarmusikaliska verk med flera gitarrer är: Hola Miguelf-Treis
vistas de Don Quijote för två gitarrer (1993), Balkan för två gitarrer (1994), El
palacio del Sonido för tre gitarrer (1986), G4 för gitarrkvartett (1979) och
Mecanique du ciel för gitarrorkester (1994). Kompositioner som inkluderar en
eIler flera gitarrer är: Sonatina miniatura för oboe och gitarr (1971),
Canciones för baryton och gitarr (1972), Canciones i version för sopran och
gitarr (1984), Ways för två gitarrer och flöjt (1975) och Eyktime in honorem
Jakob van Eyk för blockflöjt och gitarr (1990). Rechberger har dessutom
skrivit fem gitarrkonserter. Dessa är: Concerto per chitarra ed archi (1971),
Golpe de corazon (1992), Concerto nordico (1993), Concierto floral (1993)
och Goya för fyra gitarrer och orkester från år 1992. 92

91 Jämsen 1981,49-54.
92 IFFM-register. Heiniö 1994 422f.
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5.8 .Jarmo Sermilä (r. 1939)

Sermilä studerade komposition för Joonas Kokkonen vid Sibelius-Akademin
(diplom 1975) och i Prag 1972. Han studerade även musikvetenskap vid
Helsingfors universitet och skrev år 1975 sin pro gradu-avhandling om Edgar
Varese som kom att influera Sermilä i början av dennes tonsättarkarriär.
Sermilä har haft många viktiga poster inom finskt musikliv. Till dessa hör
bl.a. hans jobb som verksamhetsledare vid SMTK (informatinscentrum för
finsk musik) åren 1971-76, konstnärlig ledare för experimentstudion vid
rundradion 1972-79, konstnärlig ledare för festivalen Musiikin aika i
Viitasaari 1987- m.m. Han har även innehaft många viktiga förtroendeposter
bl.a. i Teosto och Suomen säveltäjät ry (Finska tonsättare rf.). År 1989
tilldelades han ett 15-årigt konstnärsstipendium och han har även fått
Tavastehus musikpris 1981 och Tavastehus läns konstnärspris 1989. 93 Sermilä
inledde sin musikerbana inom jazzmusiken som trumpetist vilket senare har
influerat hans musik i form av användande av improvisation. Hans
musikaliska idiom har även präglats av sökande efter klangfärger, aleatorik,
polyrytmik och fLo.m. 1980-talet tidvis minimalistisk struktUL Sermiläs
produktion består till största delen av kammarmusik. 94
5.8.1 Prolapsus D (1970)

Duration: ca 3 min.
Publicerat av Jasemusiikki.

Prolapsus D är ett stycke av etydmässig karaktär och det är publicerat i en
serie kallad Seria pedagogica. Prolapsus D är såtillvida ett intressant stycke i
den finska gitarrlitteraturen som den är skriven redan 1970 alltså i ett ganska
tidigt skede. Enligt rnina källor är Serrniläs komposition det första stycke för
sologitarr som komponerats i Finland sedan Bergmans svit och Rautavaaras
Partita. 95 Prolapsus D är även av tidigt datum med tanke på att Sermilä fick
sitt tonsättardiplom först 5 år efter kompositionens tillkomst. 1 verket har
Semilä experimenterat en del med olika spelsätt i syfte att få fram diverse
93 Heiniö 1994,475.
94 Korhonen 1995,54.
95 IFFM-register.
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klangfärger. Sermilä använder sig av en relativt modern notering utan
taktindelning och ibland saknar man närmare förklaringar i själva notbilden.
1 följande analys hänvisar jag till sidor och rader i den av Jasemusiikki
publicerade utgåvan av verket. Prolapsus D bygger på en typ av motivteknik
med ständigt återkommande cellkonstruktioner av varierande karaktär. Direkt
i inledningen av stycket etableras en melodik och harmonik som präglas av
tritonusintervall samt rena och förminskade kvarter. Förutom kvartintervallet
är det olika slag av septimor och förminskade oktaver som präglar verket. Det
inledande motivet består av en melodi som rör sig i kvarter och kvinter med
inslag av snabba intervallsprång före vissa av tonema. (se notexempe143)
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Notexempe143. Prolapsus D, inledningen.
Det andra motivet i stycket är ett entonsmotiv i vilket samma ton spelas
accelerando för att småningom övergå i tremolospel. På detta följer en
treklang bestående av tritonus med en ren kvart ovanför, vars högsta ton
glisserar upp till tonen d. Småningom glisserar melodin neråt igen men den
här gången med tremolo och gradvis sul ponticello. Denna glisserande melodi
avslutas med en ton som skall höjas genom tänjning av strängen. (Detta är rnin
tolkning av notbilden eftersom ingen närmare förklaring finns usatt i noterna.)
(se notexempel44)

Notexempe144. Prolapsus D, sid 1, rad 5.
Dessa olika celler eller motiv återkommer sedan med små variationer och i
olika register. Efter en längre paus före sista raden på första sidan ändras
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styckets karaktär något. Denna mellandel genomsyras av breda ackord
uppbyggda av på varandra staplade kvarter av olika slag. Det första ackordet
skall spelas med ett oregelbundet arpeggio som visualiseras i notema av en
sick-sacklinje. (se notexempel45)

Notexempel45. Prolapsus D, sid 1 sista raden.
Det andra ackordet skall exekutören spela med tambora~teknik. Det tredje
ackordet spelas åter arpeggierat men hur det fjärde ackordet skall spelas är
något diffust. Min tolkning är än en gång att den översta tonen skall ·höjas
genom tänjning av strängen eftersom linjen som utgår från den tonen är av
samma typ som i det förra oklara fallet. Det sista ackordet i avsnittet skall
troligtvis spelas så att det glisserar uppåt tills det försvinner. (se notexempl46)
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Notexempel46. Prolapsus D, sid 2 radema loch 2.
Efter det sista ackordet kommer ännu en variation av entonsmotivet som
består av slag på locket istället för toner.
Efter ytterligare en längre paus följer den avslutande delen som består
av samma musikaliska material som förekommit tidigare men även av några
nya motiv. På andra sidans tredje rad spelas en sorts drill på kvartavstånd
mellan femte och sjätte strängen som i notema gestaltas genom en våglinje.
Halvtonsdrillar förekommer senare vid sidan av tidigare motivvariationer.
Stycket avslutas med entonsmotivet på tonen D, vilket delvis kan förklara
styckets titel, det rör sig om ett slags framåtgående rörelse mot tonen D. Efter
det spelas som en sista kommentar ett ackord utan ton (senza tono), alItså på
något sätt dämpat, och några slag på locket.
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Prolapsus D är i vissa hänseenden ett ganska problematiskt styeke.
Kompsitionen som ju är av ett ganska tidigt datum i Sermiläs produktion är
visserligen inte a1ltför svårt att framföra ur rent spelteknisk synvinkel. Det är
främst notationen oeh valet av vissa melodiska lösningar som kan ge upphov
till en del frågeteeken. Jag har redan antytt vissa tolkningsproblem angående
notbilden, men ett annat exempel är ställen där melodin enligt notationen
(eller min tolkning av den) skall glissera från en ton tilI en annan. Detta lyekas
doek inte på vissa ~tällen eftersom det kräver att man byter sträng vilket
ofrånkomligen ger upphov till ett avbrott i glissandot. (se notexempel47)
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Notexempel47. Prolapsus D, sid1 radema 7 oeh 8.
Det är oklart hur väl Sermilä kände tilI gitarrens begränsningar oeh möjlighter
när han skrev verket men det är doek intressant att han använt sig av många av
de "nyare" speltekniker som senare genomsyrar den moderna
gitarrlitteraturen, även i Finland. En modem notation för gitarr hade ju ännu
inte hunnit etablera sig i vårt land år 1970 när verket skrevs.
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5.9 .Jukka Tiensuu (f.1948)
Jukka Tiensuu studerade komposition och pianospel vid Sibelius-Akademin
och erhöll diplom i båda ämnena år 1972. Som kompositionslärare hade han
Paavo Heininen. Senare kompletterade han sina studier i komposition i
Freiburg för lärarna Brian Ferneyhough och Klaus Huber. Han har även
studerat elektron- dator- samt barockmusik i olika delar av Europa s"amt i
USA. Tiensuu har undervisat i musikteori och kammarmusik vid Sibeliusakademin åren 1976-77 och 1981-85. Mellan åren 1979-83 fungerade han som
ordförande för Suomen nykymusiikkiseura (Föreningen för nutida musik i
Finland). Under dessa år var han även konstnärlig ledare för Helsinki
Biennalen som han också var med om att starta. Han har även rönt stora
framgångar som interpret av barock- och nutida musik och erhöll bl.a.
Koussevitsky-priset 1973 och Sonning-priset 1978.
Tiensuus tonspråk och kompositionsstil varierar ofta ganska mycket
från verk till verk vilket bottnar i nya problemställningar inför varje ny tt verk.
Han använder sig ofta av datorteknik i sitt komponerande. 96

5.9.1 preLUDI, LUDI, postLUDI (1974)
Satserna:
1. preLUDI
2.LUDI
3. postLUDI
Duration: ca 14 rnin.
Verket preLUDI, LUDI, postLUDI uruppfördes isin helhet i Helsingfors den
8.11. 1983 d.v.s. nästan tio år efter att verket skrevs. Verket spelades av Pekka
Vesanen. 97 Som framgår av titeln består verket av tre fristående delar som
dock bildar en nära sammanlänkad helhet. De två ytterdelarna präglas av en
meditativ expressivitet medan LUDI-delen har en mera rörlig karaktär. 1
verket har Tiensuu experimenterat med gitarrens klangegenskaper och bl.a.
använt sig av mikrointervall samt en del perkussiva effekter som slag på

96 Heiniö 1994, 507 f.
97 Tyrväinen 1983.
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stallet och Bartok-pizzicati. Verket saknar taktindelning vilket ger det en
fripulsativ prägel.
Den första del en preLUDI inleds med en långsam meditation där
tonema e och h spelas som flagoletter och naturliga toner om vartannat. Detta
påminner om en gitarrists sätt att stämma gitarren. Efter en stund utvecklas det
musikaliska materialet med olika intervall, främst små sekunder, förminskade
nonor och kvinter samt tritonus, vilka kretsar kring den lösa klingande övre esträngen och etablerar harmoniken i verket. Under hela satsen skall alla lösa
strängar som spelas vibrera så länge som möjligt vilket ofta bidrar till en än
mer disharmonisk men expressiv harmonik. (se notexempe148)
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Notexempe148. preLUDI, inledningen.
På första sidans sista rad ökar tempot gradvis till över det dubbla samtidigt
som en synkoperad rytmisk figur plötsligt framträder i basregistret. Tempot
ökar ytterligare och musiken når en dramatisk höjdpunkt som kulminerar i
Bartok-pizzicaton spelade så starkt som möjligt. Detta följs av 8 sek~nder
Silenzio assoluto under vilket exekutören skall vara absolut orörlig. (se
notexempel 49)
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Notexempe149. preLUDI, sid 3, rad 4.
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Efter den långa pausen återkommer den meditativa "stämningsritualen" från
inledningen som dock ganska snabbt övergår i snabba arpeggierade ackord
med varierande ambitus. I slutet av satsen blir tonomfånget allt snävare för att
till slut övergå i mikrointervall då exekutären skall stämma ner h-strängen ett
kvartstonsteg. (se notexempel 50) Efter preLUDI följer nästa sats LUDI utan
paus.

Notexempel50. preLUDI, sid 5, raderna 3 och 4.
Den andra satsen LUDI är en allegrosats som till en början präglas av den
mikrointervallstruktur som kommer av att den andra strängen är stämd ett
kvartstonsteg lägre än normalt samt genom tänjning av sträng med vänster
hand. Det motiviska materialet består av flera olika komponenter. Långa
mikrointervall-linjer avbryts av olika intervallkonstruktioner från terser till
snäva c1usterackord. Musiken kryddas även av en återkommande perkussiv
effekt där exekutören skall slå på stallet så att de lösa strängarna vibrerar.
Även bredare arpeggierade ackord och Bartok-pizzicati förekommer. I mitten
av satsen skall gitarrens andra sträng stämmas upp till sin vanliga tonhöjd och
den "orena" ters som dittills präglat satsen normaliseras till en stor ters.
På detta följer en något snabbare allegrodel där mikrointervall som
uppnås genom tänjning av strängen och små sekunder .varvas med stora
intervallsprång och ackord. Detta utmynnar småningom i en synkoperad
melodi med snäv ambitus i det övre och ibland i det extremt höga registret
som skall spelas svängit (swinging). Klangen varieras ibland med pizzicatosamt sul ponticello-spel, och melodin avbryts emellanåt av c1usterliknande
ackord. (se notexempel51)
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Notexempel51. LUDI, sid 5 rad 2, sid 6 radema 5 och 6.
Efter ett sista händelserikt avsnitt i satsen med bl.a. pizzicatospel, snabba
glissandi och flageoletter avslutas satsen med en durters.
Den sista långsamma satsen postLUDI har samma atmosfär som
inledningen i den första. Satsen har tempo-beteckningen languido och skall
spelas molto espressivo. Det harmoniska materialet är det samma som i de
tidigare satserna. Korta expressiva melodier och rytmiska figurationer; som
ofta skall spelas som konstgjorda oktavflageoletter, varvas av brutna ackord.
Verket mynnar ut i den klingande sjätte E-strängen och avslutas med absolut
tystnad, silenzio assoluto.
PreLUDI, LUDI, postLUDI har många egenskaper som gör det till ett
välskrivet verk ur exekutörens synvinkel. Tiensuu har på ett förtjänstfullt sätt
lyckats utnyttja gitarrens klangliga egenskaper i form av fritt klingande lösa
strängar i arpeggierade ackord och funnit intressanta experimentella lösningar
i form av mikrointervaller och percussiva effekter. Ur ett speltekniskt
perspektiv kan verket vara ganska problematiskt framförallt i den snabba
mellansatsen som torde ligga på diplomnivå. Musikhistoriskt sett är verket
betydande emedan det är bland de första mera omfattande verken för
sologitarr som skrivits i Finland sedan Erik Bergmans svit för gitarr och
Einojuhani Rautavaaras Partita. 98
98 IFFM-register.
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5.9.2 DoIce amoroso (1977)

Duration: ca 4 min.

Dolce amoroso är ett självständigt stycke som samtidigt är en del av
kompostionen Sinistro. Sinistro kan kallas för ett "psykologiskt drama" för
dragspel och gitarr. 1 Sinistros inledning strävar gitarristen till att komma på
samma "våglängd" som dragspelet men misslyckas. 1 sin frustration börjar
gitarristen spela soloverket Dolce amoroso utan att bry sig om dragspelet.
Efter ett tag ger dragspelet tillbaka med samma mynt och börjar ·spela
soloverket Aufschwung vilket gör att gitarristen ger upp sina egna försök. 1
slutet av kompositionen hittar dock instrumenten en "gemensam ton".
Kompositionen har alltså vissa teatraliska apekter. Enligt tonsättaren är
kompositionen en syntes av olika "kompositionstekniker", (aleatorisk, intiutiv,
seriell, motivteknisk och stokastisk}.99
Dolce amoroso kan alltså också uppföras som ett självständigt
solostycke. Tonspråket är hela tiden starkt dissonerande och den fripulsativa
rytmiken som inte varieras nämnvärt under styckets gång domineras av
snabba ackordiska figurationer och vida intervallsprång. Klangfärgen varieras
med hjälp av pizzicati, flageoletter, sul ponticello och Bartok-pizzicati och
dynamiskt växlar stycket ofta mellan de extrema ytterligheterna. (se
notexempel 52).

Notexempe152. Do1ce amoroso, rad 2 och3.

99 Tiensuu 1983.(skivkonvoluttext)
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Kompositionen, som börjar ganska lungt och snällt, skall under hela
styckets gång accelerera från MM under 40 till MM över 60, samtidigt som
dynamiken stegras till forte fortissimo och helheten blir mera kaotisk. Detta
kombinerat med styckets abrupta slut får ju sin förklaring när det uppförs som
en del av Sinistro, men som självständig komposition är det ganska svårt att
hitta något samband med styckets titel (ljuvt och kärleksfullt). Tagen ur sitt
sarnmanhang är Dolce amoroso de facto ganska ointressant och enformig.
Speltekniskt är stycket p.g.a. den komplexa nottexten ganska svårt, och
trots att Tiensuu inte använt sig av så många olika specialtekniker har han
ändå ganska vällyckats med att få fram flera olika sidor av gitarrens klangliga
register. 1 Sinistro använder sig Tiensuu av fler alternativa spetekniker och
specialeffkter så som mikrointervall, slag på strängama, korsande av strängar,
skrapande av sträng med nagel och c1uster-effekter. Sinistro finns inspelad på
skiva av Pekka Vesanen och Matti Rantanen. Joo
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5.10 Tapio Tuomela (1958)

Tapio Tuomela studerade pianospel vid Sibelius-Akademin (diplom 1982).
Han studerade också orkesterdirigering för Jorma Panula (diplom 1987) samt
komposition för Einar Englund, Eero Hämeenniemi, Magnus Lindberg och
Paavo Heininen. Sina studier i piano och dirigering kompletterade han i
Vilnius mellim åren 1983-1985. Senare studerade han också komposition i
New York för Christopher Rouse och Joseph Schwatner samt i Berlin för
Witold Szalonek.
Tuomela har sedermera konserterat som pianist, kammarmusiker och
lied-pianist samt dirigerat bl.a. Sibelius-Akademins operastudio och Avanti.
Han har också fungerat som Nationaloperans kapellmästarassistent och som
verksamhetsledare för Finlands tonsättarförening. Hans produktion är främst
koncentrerad på kammarmusik och vokalmusik, men till hans senare
produktion hör bl.a. en symfoni som erhöll andra pris i en kompositionstävling
ordnad i samband med Finlands 75-årsjubileum. 101
5.10.1 Spiral II (1996)

Duration: ca 7 min.
Spiral II är beställd av Helsingfors gitarrsällskap. Verket uruppfördes av Timo
Korhonen den 17.11.1996 på en av sällskapet ordnad konsert med finsk
gitarrmusik. Tuomelas första Spiral är skriven år 1988 för soloviolin. Spiral II
har en ständigt skiftande textur och en klar formstruktur där tematiska ideer
ständigt återkommer. (Härav kanske namnet på verket?) Tuomela som började
sin tonsättarbana som inbiten neoklassicist har senare gått mot ett djärvare
tonspråk men ändå bevarat något av sina neoklassiska ideal vilket märks i
Spiral II. Intervallerna domineras av kvarter, och "skarpa" dissonanser
förkommer föga. 1 verket har Tuomela också tagit vara på klangfärger i form
av breda ackord varvade med perkussiva effekter och snabba, tekniskt
krävande passager. Stycket har en fripulsativ karaktär med ständiga
taktartsbyten.

lOI Heiniö 1994.
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Verkets inledning har en bestämd men rytmiskt något orolig karaktär.
En enstämmig melodi sprider småningom ut sig och kulminerar i ett brett
fortissimoackord som samtidigt bildar övergången till ett lugnare cantabileavsnitt. Åter börjar en dynamisk stegring med liknade rytmisk struktur som i
föregående avsnitt. Det harmoniska materialet breddas och består bl.a. av
konventionella omvända fyrklanger vilket ger ett närapå impressionistiskt
färgat intryck. A vsnittet slutar på ny tt i fortissimo men denna gång i det lägre
registret. Ånyo börj~r en stegring med en enstämmig cantabile-melodi som
ganska fort utvecklas till ett virtuost präglat avsnitt med snabba delvis
arpeggierade ackord, och avsnittet kulminerar än en gång i ett
fortissimoackord med bred ambitus. (se notexempelS3)
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NotexempelS3. Spiral II, taktema 38-41.
Efter detta övergår verket i en ny fas med nya tematiska ideer och utryck.
Tempot blir något snabbare, och efter en lugn inledning förbyts stämningen
när exekutören skall övergå till att spela en kort melodi genom att slå på
strängama endast med vänstra handens fingrar. (se notexempel.S4)
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Notexempe154. Spiral II, takterna 47-52.
Detta korta martellato-avsnitt övergår strax i ett avsnitt med korta
fragmentariska brottstycken av skiftande karaktär. Hit hör bl.a. accelererande
och ritarderande korta skal-löpningar, snabba 32-dels-figurationer och breda
ackordkonstruktioner. Mellan dessa framträder korta stillastående ögonblick i
form av plötsligt insatta svaga nyanser. Avsnittet kulminerar åter i ett ackord
och fortsätter med ett lugnt meditativt avsnitt bestående av en melodi med
bred ambitus i vilken en del toner spelas som flageoletter. Stämningen avbryts
abrupt av att exekutören övergår till att spela martellato i forte med ett
snabbare tempo. Tempot ökar ytterligare efter ett accelerando till presto.
Småningom övergår martellatot i uppåtglisserande ackord spelade furioso som
leder till ett kort avsnitt markerat maestoso. (se notexempel 55)

:IIS

Notexempe155, Spiral II , takterna 76-83.
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Efter detta fö1jer en sista stegring som utgörs av ett virtuost färgat avsnitt med
tempobeteckningen Vivacissimo. En häftigt accelererande melodi i 32~delar
inleds med ett snävt tonomfång och breder småningom ut sig till att även
omfatta diverse breda ackordkonstruktioner, ackordföljder och arpeggierade
ackord. En sista gång kulminerar avsnittet i ett ackord spelat fortefortissimo.
Detta energiladdade avsnitt har en mycket orolig rytmisk karaktär och saknar
taktindelning.
Den avsluta~de delen innehåller fragment av det material som
presenterats tidigare i verket. Korta melodier varvas med martellatoavsnitt och
breda ackord delvis spelade tambura sul tasto. Delen har samma tempo som
inledningen, och hela verket avslutas med några glisserande martellatotoner
som upprepas tills de tynar bort. (se notexempel 56)
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Notexempe156, Spiral II, taktema 115-117.

Spiral II har många egenskaper som gör det till ett intressant verk. Musiken är
till formen mycket noggrant strukturerad och genomtänkt vilket ger upphov
till ständigt föränderliga musikaliska vändningar och utryck. En annan viktig
dimenssion i verket är klangfärgen där Tuomela lyckats använda gitarrens
möjligheter på ett idiomatiskt välfungerande maner, bl.a. med hjälp av diverse
altemativa speltekniker där martellatotekniken spelar en viktig roll. På detta
sätt har han skapat en syntes av ett modemt tonspråk kombinerat med en
ganska "snäll", konventionell harmonik. Verket är dock såväl tekniskt som
konstnärligt mycket krävande vilket kanske bottnar i Tuomelas egna gedigna
musikantiska bakgrund.
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5.11 Harri Wessman (f.1949)
Harri Wessman studerade musikvetenskap vid Helsingfors universitet samt
komposition för Joonas Kokkonen, först privat och senare vid SibeliusAkademin. Han började som kompositör av lättare musik i början av 1970talet och har inte heller senare under sin tonsättarkarriär använt sig av den
modema musikens mer radikala utrycksmedel. Hans personliga tonspråk kan
sägas vara en syntes av modema musikströmmningar, jazzmusik m.m.
Musiken har beskrivits som lyrisk och melodisk. 102 Hans nuvarande stil
innehåller relativt få element från underhållningsmusiken. Han undviker t.ex.
konventionella septimackord utan låter dem i stället bygga på helton- halvton
-skalan, (skala där varannat tonsteg är helt och varannat halvt). Wessman har i
huvudsak skrivit kammarmusik. Så är t.ex. kombinationen flöjt-gitarr en
vanlig instrumentation för Wessman. 103

5.11.1 Sonate Classique pour guitare seule (1991)
Satsema:
1. Modere et souple
II. Lent et souple
111. Vif et rigoreux
Duration: ca 12 min.
Publicerat av Edition Love.
Sonate Classique för sologitarr är skriven för Radio Frances
kompositionstävling år 1991, där Wessman erhöll ett hedersomnämnande för
sin komposition. Sonaten uruppfördes av Timo Korhonen i Ekenäs den
9.7.1992. 104 Isin programkommentar till uruppförandet beskriver Wessman
sonaten som klassisk till formen och namnet. Vidare skriver Wessman:
"Alldeles särskilda melodiska och harmoniska strukturer och spänningar
skapar den stämning och klang som jag tidigare letade efter och sedan kom
fram till. 105 Sonatens namn och tempo- respektive dynamikbeteckningar är på
II

102
103
104
105
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franska eftersom den är skriven för en fransk tävling men samtidigt är språket
valt för att ge exekutören en vink om den åsyftade atmosfären i verket. 106
Sonatens första sats med tempobeteckningen modere et souple, d.v.s.
måttligt och smidigt, har klar sonatform. 1 sina anmärkningar i den
publicerade notutgåvan skriver Wessman att den första satsen skaIl spelas
romantiskt. Varje fras skaIl börja med ett litet crescendo och accelerando som
siktar mot frasens höjdpunkt, vars not kan förlängas empatiskt och följas av ett
litet decrescendo o~h ritardando. Den första pausen i första takten, samt
motsvarande pauser, kan också förlängas en aning. 107 Huvudtemats inledande
fyra takter fungerar således som en stämningsskapande inledning till själva
temat som inträder i takt fem. Speltekniken är genomgående traditioneIl och
melodiken bygger för det mesta på kvartsprång följt av kromatiska tonföljder
ackompanjerade av kvartackord. Harmoniken är svävande och tonartslös, och
musiken kan närmast karakteriseras som neoklassisk till stilen. Olika
ackordomvändningar med tillsatta "färgande" toner, som rör sig kromatiskt
eIler i hela tonsteg, är kännetecknande för tonspråket. (se notexempel 57)

HARRI WESSMA!\ 1991

Modere et souple
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En animant un peu
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Notexempel57. Sonate classique. Exempel på harmoniken i första satsen.
Huvudtemat framträder två gånger i expositionen, andra gången med
ackompanjerande sextondelsfiguration. Sidotemat som börjar i takt 22 skaIl
spelas lite rörligare och melodin förekommer både i det lägre registret och
som ackord i det övre. Som en slags coda för expositionen fungerar det
tremoloavsnitt som spelas i taktema 36-39 varefter genomföringsdelen tar vid
i takt 40. Genomföringen inleds med en dialog meIlan två melodiska linjer
106 Wessman 1992.
107 ibid.
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som bygger på helton- halvtonskalan. Ä ven här skall exekutören dröja lite på
den första tonen i den stämma som är aktiv för att på det sättet uppnå
expressivitet. 108 Genomföringen, som skall spelas häftigt, oroligt och ställvis
mycket utrycksfullt, innehåller och bearbetar även motiviskt material från
expositionen. Från och med takt 60 förekommer även terser i melodin. Efter
ett långt ritarderande avsnitt från takt 66 under vilket dynamiken stegras till
fortissimo övergår satsen i repetitionsdelen. Huvudtemat åtekommer i
utvidgad form med brutna ackord som ackompanjemang. Sidotemat uppträder
till en början en kvart lägre än i expositionen men hittar i takt 102 tillbaka till
sitt ursprungliga läge. Satsen avslutas med samma tremoloavsnitt som i
expositionen men nu i en längre version, som avslutas med liknande ackordparalleller som fanns i expositionens och repetitionsdelens sidotema.
Den andra satsen med tempobeteckningen Lent et souple (lugnt och
smidigt) skiljer sig inte särskilt mycket från den första i fråga om tempo och
karaktär. Satsen genomsyras av ett kort tema som presenteras direkt i första
takten. Det bygger på två halva tonsteg följda av ett terssprång och ytterligare
ett helt tonsteg och återkommer i olika former genom hela satsen. En längre
version av temat med ett kvartsprång uppåt följt av en nedåtgående halv-och
heltonsfigur återkommer även flera gånger i satsen. (se notexempel 58)
Lent et souplc

I ~)

j

mf

Notexempel58. Sonate c1assique. Andra satsen inledningen.
1 takterna 16-35 beledsagas melodin i det övre registret av en
sextondelstriolfiguration. Här skall exekutören använda sig av samma slags
frasering som i första satsen d.v.s. dröja en aning på de inledande pauserna i
varje fras,Io9De brutna ackord som rör sig parallellt med melodin, består dels
108 Wessman 1992.
109 ibid.
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av på varandra staplade sexter som bildar mollackord, dels av omvända
durtreklanger. (se notexempel 59)

Notexempel59. Sonate c1assique. Taktema 18-19.
1 takt 30 återgår satsen till samma motiviska material som i satsens inledning
men nu med trioler invävda i den musikaliska helheten. Satsen avslutas med
samma tema som den började med. Speltekniskt är satsen ganska svår p.g.a att
man till stor del rör sig i ett så pass högt register att det ur idiomatisk
synvinkel inte är så bekvämt att spela. Det långsamma tempot gör det dock
litet lättare för exekutören att bemästra det långa triolpartiet~
Den sista satsen är den mest rytmiska av de tre. Tempobeteckningen Vif
et rigoreux (snabbt och strikt) ger en uppfattning om stämningen i satsen. Här
har Wessman använt sig av såväl pizzicatospel som rasgueadoteknik.
Harmoniema bygger fortfarande främst på omvända durtreklanger, ibland med
en underliggande kvart i basen, eIler kvartackord. Satsens form kan beskrivas
som en a b a-form med coda där stämmoma på ett finurligt sätt byter register i
den andra a-delen. Satsen inleds med snabba sextondels pizzicaton ordnade i
ett återkommande mönster. Dessa löpningar övergår småningom i ett avsnitt
där en melodi i basen ackompanjeras av treklanger. 1 takt 18 förflyttas
melodin tilI det övre registret. Taktema 37-62, aIltså b-delen, är ett avsnitt
med våldsamma rasgueadoackord som med jämna meIlanrum avbryts av
brutna ackord spelade som fyrfingersarpeggin. (se notexempel 60)
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Notexempel60. Sonate classique. Tredje satsen, takterna 36 och 37.
Den viIda rytmiken i' avsnittet avbryts endast i takterna 45-48 och 59-62 där en
meIodi i basen ackompanjeras av trekIanger. 1 takt 63 återkommer a-.de1en
men nu i starkt varierad form där stämmorna uppträder i omvändningar och i
andra register än tidigare. A vsnittet från takt 105 till s1utet utgör en slags coda
med material från såväl a- som b-de1en. Dynamiken växer från piano till ett
våIdsamt fortissimo i de sista takterna.
Wessman har isin sonat för gitarr mycket vä1 Iyckats fånga den
"franska" atmosfär som han eftersträvat. Verket skulle vara mycket svårt att
pIacera i musikhistorien utan facit på handen och kunde mycket väl vara
skrivet på 20- eIler 30-taIet av någon av de franska neoklassicisterna. Vr
idiomatisk och spe1teknisk synvinke1 hör nog sonaten inte till de allra mest
lätttillgängIiga verken i den finska gitarrIitteraturen. Wessmans vaI av ackord
och harmonier är inte alltid så passande för gitarren, och hans benägenhet att
ofta uppehålla sig i det extremt höga registret (vid tolfte band och över) är inte
heller alltid så Iyckat, vare sig idiomatiskt eIler rent k1angmässigt. Wessman
har dock tidigare skrivit åtskilliga verk för gitarr i olika kombinationer och
torde ganska väl känna till gitarrens begränsningar och möjIigheter. V ~rkets
svårighetsgrad torde Iigga ungefär på dipIornnivå.
5.11.2 Andra verk
Som tidigare nämnts så har Wessman gärna använt sig av gitarren i sina
kompositioner. För so1ogitarr har han förutom Sonate Classique även skrivit
Neljä episodia (fyra episoder) från 1979 och 3 preludier från 1981. 1 Kalle
Jämsens pro gradu-avhandIing finns även en anaIys av en komposition för
so1ogitarr kallad: Jälkisoitto lauluun "Voi minun hallini" (Postludium tilI
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sången "0 mm hall?"), men kompositionen finns ej att hittas i någon
verkförteckning så antagligen har Wessman dragit tillbaka den. 110
1 Neljä episodia låter Wessman delvis likadana melodiska ideer och
stämningar varieras i fyra små stycken. De olika episoderna skiljer sig från
varandra främst i rytmiken medan harmoniken, som för det mesta bygger på
treklanger med tillagda nonor i basen eller "kvartkonstruktioner", och det
melodiska materialet, ofta präglat av kromatik, inte märkbart förändras.
Speltekniken är genomgående traditionell med bl.a. ett tremoloavsnitt i den
första episoden.
De tre preludierna präglas av Wessmans karakteristiska fritonala
tonspråk. De kan kort beskrivas som tre starkt stämnigsbetonade, odramatiskt
lyriska karaktärsstycken med traditionell spelteknik. Flageoletter och
glissandon är de enda "specialeffekter" som används i styckena.
Förutom dessa solostycken för gitarr har Wessman också gärna apvänt
sig av gitarren i sina kammarmusikaliska verk. För två eller flera gitarrer har
han komponerat: Svit för två gitarrer (1989) och Two movements for guitar
quartet (1978). Kombinationer som inkluderar flöjt och gitarr är: Tre stycken
för tvåjlöjter och gitarr (1976), Duo för jlöjt och gitarr (1977), Yötä kohti för
flöjt och gitarr (1978), Svit för altblockflöjt och gitarr (1979), Pan ja Pitusnymfi för flöjt och gitarr (1979), Sonatin för altblockflöjt och gitarr (1984) och
Sonatin för flöjt och gitarr (1992).
Övriga kammarmusikaliska verk och orkesterverk med gitarr är:
Rantalaitumella för talare, flöjt, klarinett och gitarr (1979), Trio för dragspel,
flöjt och gitarr (1981), Trio breve för violin, valthorn och gitarr (1984),
Kisasoitto för valthorn och gitarr (1984), Min längtan är längre än vinden för
sopran, flöjt och gitarr (?), Oksat kasvavat ohitseni för vokal-duo, flöjt och
gitarr (?), Kanes' bossa för kammarorkester (med gitarr) (1986), Musik tili
Eha Lättemäes dikter för barnkör, solister, stråkorkester, flöjt, gitarr och piano
(1978) och Matkailun filosofiaa, en slags kantat för blandad kör, gitar:r och
talare (1992).

IlO Jämsen 1981, 93f.
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6 ÖVRIGA VERK FÖR SOLOGITARR
1 följande kapitel görs en kort presentation av övriga soloverk inom den finska
gitarr-repertoaren.Verken presenteras som tidigare i alfabetisk ordning' efter
kompositör. Vid urvalet av verk har jag varit tvungen att bortse från verk av
s.k. "hobby-tonsättare" eftersom materialet skulle blivit alltför omfattande och
oöverskådligt. Med eget omdöme har jag valt verk av sådana tonsättare som
komponerar på heltid, men också sådana som har komponerandet som en
seriös bisyssla, och som utgångspunkt har jag haft registret över finska
kompositioner vid IFFM.
Redan år 1971 skrev Henrik Otto Donner (f.1939) verket Notte
"Omaggio a Palmgren", för gitarr. Verket är fritonalt och förmedlar en
drömmande och mystifierande stämning. Kvartintervallet är den viktigaste
byggstenen både i det harmoniska och melodiska materialet. En mera
ingående analys av stycket finns i Kalle Jämsens pro gradu-avhandling
"Suomalainen kitarismi" .111
Den i Karleby födde och verksamme tonsättaren Erik FordelI (19171981) har bland sin mycket rikliga produktion (bl.a. 44 symfonier och
konserter) även ett gitarrstycke. Musikfär gitarr-Musiikki kitaralle op. 239 Inr
1-3 (1979) är tillägnad Karlebygitarristen Hannu Annala. Kompositionen
består av delarna 1. Tambourin, 2. Tanhurytmi och 3. Etude. 112 Vad gäller
Fordells tonspråk så kan hans musik närmast beskrivas som känslomässigt
romantisk, expressiv, ställvis virtuos och ibland av nästan improvisatorisk
karaktär.
Eero Hämeeniemis (f.1951) verk Kevät skrevs år 1977 och tillägnades
Pekka Vesanen, som också uruppförde verket samma år. Verket, som saknar
taktindelning, är fripulsativt och tonspråket är klart dissonerande.
Harmonierna bygger ofta på olika former av septimintervall. Hämennierni har
använt sig av traditionell spelteknik och verket ställer inte orimligt höga krav
på gitarristen. Kevät hör dock inte till de verk som han i efterhand velat lyfta
fram som lyckade kompositioner från 1970-talet. 113
Gitarristen Viljo Immonen (1919) räknas nog inte till de seriösare
tonsättarna, men det faktum att han gjort så pass mycket för att befrämja den
111 Jämsen 1981,58.
112 Lo1ax 1985,243.
113 Heiniö 1994, 119.
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finska gitarrismen berättigar att hans två kompositioner för sologitarr bör
nämnas i detta sammanhang. Hans två kompositioner Kunnianosoitus
Ferdinand Sor'ille och Pieni preludi från 1977 är publicerade av Edition
Fazer. Tonspråket i styckena är traditionellt med en harmonik som närmar sig
underhållningmusikens. Speltekniskt är de ganska lätta och torde kunna spelas
redan på musikskolenivå.
Den aboensiske självlärde komponisten Lasse Jalava (f.1951) har isin
fritonala stil skrivit verket 8 kappaletta kitaralle l14 • Verket finns inte
registrerat i IFFm:s register över finländska kompositioner
Redan på 1940-talet skrev Ahti Karjalainen (1907-1986) en partita
som inkluderade gitarr och 40 år senare (1984) skrev han Partita no. 7 opus
121 för sologitarr. 1 sin musik håller sig Karjalainen troget till en traditionell
tonalitet och stilen i hans musik är närmast nationalromantisk. 115
Kompositionen finns ej att få från IFFM.
Kari Karjalainen (f.1953) är förutom tonsättare också trumpetist.l 16
Han har skrivit två verk för sologitarr: Three equal thoughts (1979) och
Sonate (1980). Three equal thoughts är ett slags karaktärstycke med ett
kromatiskt färgat tonspråk. Som titeln antyder är stycket tredelat i en sorts
ABA-form, där ytterdelarna är långsamma och meditativt expressiva och den
mittersta är en snabb, rytmiskt orolig allegro-del. Sonaten, som är tillägnad
Ilkka Virta, är tre-satsig. Den första och tredje satsen är snabba medan den
andra är en långsammare andantino-sats. Tonspråket har dodekafona drag med
inslag av heltonsteknik och Karjalainen uttnyttjar också en del specialeffekter
så som Bartok-pizzicaton och flageoletter. Den mellersta satsen präglas av ett
kvint-tritonus-ostinato.
Den åländske komponisten Lars Karlsson (f.1953) skrev år 1988 ett
verk för sologitarr: Introduzione, toccata et aria. Verket fungerade som
obligatoriskt stycke vid den gitarrtävling som ordnades i samband med
Scandinavian Guitar Festival 1988 i Karis. Karlsson, som anammat impulser
framförallt från senromantiken och expressionismen, har i sitt verk
komponerat en tät textur med riklig kromatik och ständiga tonala spänningar i
både melodik och harmonik. ll7 Tempobeteckningarna: Drammatico, Motorico
114 Musiikki 1990/3-4.
115 Heiniä 1994, 149[.
116 ibid, 550.
117 ibid.
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marcato och Lirico Malanconico säger mycket om stämningama i de tre olika
delama. Verket är tekniskt ganska krävande som sig bör när det handlar om ett
tävlingsstycke.
Stilistiskt närmar sig Kari Koivulas (f.1951) produktion främst
postserialismen, vilket i hög grad säkert har sin förklaring i att han är gammal
kompositionselev till Paavo Heininen. 118 För sologitarr har han skrivit Trois
descorts (1982-1984), Eventum IV (1984) och Tensions (1987). 1 dessa verk
har Koivula använt sig av ett dissonerande, expressionistiskt tonspråk, och han
använder sig också ganska rikligt av den moderna gitarrteknikens olika
möjligheter och utrycksmedel så som golpe, Bartok- pizzicaton, martellato
etc.
Tauno Marttinen (f.l9l2) började sin tonsättarkarriär som romantiker,
men gick på 1950-talet över till dodekafonin. På 1960-talet sågs han som en
experimenterare och modernist, och på 1970-talet gick han över till en fritonal
och frirytmisk stil, där hans melodik ofta rör sig med tre- och fyrklangernas
toner och harmoniken ofta bygger på durseptimor eIler förminskade
septimor. 1l9 Inom Marttinens omfattande produktion rymms även några verk
för sologitarr. Dessa är: Shamaani (?), Kolme preludia kitaralle (1975),
Homage to Johann Sebastian Bach. Sarja kitaralle (1977), Chaconne (1983)
och Ilta Tarragonassa (1984). 1 verken vars svårighetsgrad varierar från lätt
till ganska svårt har Marttinen använt sig av traditioneIl notskrift och spelstil.
Tonspråket är för det mesta fritonalt men inslag av dodekafoni förkommer
också.
Den spanskfödde gitarristen och tonsättaren Juau Antonio Muro
(f.1945) har sedan 1973 bott och verkat som gitarrpedagog i Finland. Hans
produktion består uteslutande av verk för 1-4 gitarrer och han har även gett ut
en gitarrskola. 120 För sologitarr har Muro skrivit verket Lettera amorosa från
år 1988. Kompositionen är indelad i sju olika episoder av skiftande karaktär.
Nottexturen är "modern" och fragmentarisk och innehåller inslag av
improvisation. Verket är en studie i alternativa, moderna speltekniker och
sökande efter nya klangformer, där tonerna allt som oftast får ge vika för
perkussiva effekter av de mest skiftande slag. När melodier förekommer så
präglas de av starka dissonanser och kromatik. 1 verket som tekniskt är mycket
118 Heiniö 1994,551.
119 Heiniö 1994, 294ff.

120 ibid. 558.
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krävande finner man speltekniker och symboler för dessa som inte förkommer
i några andra verk inom den finska gitarr-repertoaren. Muro har också
inkluderat en sida med förklaringar av notsymbolerna som hjälp för
exekutören.
Även Kai Nieminen (f.1953) hör till de finska tonsättare som studerat
gitarrspel och även fungerat som gitarrpedagog och konserterande gitarrist. 121
1 slutet av 1970-talet skrev Nieminen följande verk för gitarr: Nattens
akvareller, som närmast kan ses som ett pedagogiskt verk på musikskolenivå,
den i fyra delar indelade Fantasy samt styckena Atmos/era och Temple.
Senare har Nieminen också skrivit Hommage a Andres Segovia (1993) och
Charm -Loitsu (1994).122
Nieminen använder sig av en fritonal
kompositionsteknik med traditioneIl notskrift och spelteknik, dock med små
inslag av modernare spelsätt så som tambura och styrd improvisation.
Pehr Henrik Nordgren (f.1944) hör till de mera etablerade tonsättarna
i Finland. Hans enda soloverk för gitarr, Butterflies från år 1977, är bestäIlt
och uruppfört av Josef Holecek som också reviderat den publicerade
versionen av verket. 1 denna reviderade version har några av de ursprungligen
fem satserna utelämnats medan andra bytt namn och plats. Några smärre
förändringar i nottexten har också gjorts. Kompositionen bygger på en
gammal japansk berättelse som också finns återgiven i den publicerade
upplagan av verket. Sålunda är även musiken en sorts programmusik färgad
av den japanska musikaliska traditionen. Stilmässigt är verket en fritonal
fantasiartad komposition utan komplicerade form- eIler motivlösningar.
Idiomatiskt passar verket väl för gitarren och svårighetsmässigt torde det ligga
något under diplomnivå. Mer om verkets tillkomst och en närmare analys av
nottexten finns i Kalle Jämsens pro gradu-avhandling "Suomalainen
kitarismi".123
Leif Segerstam (f.1944) är förutom kompositör även framgångsrik
pianist, violinist, multiinstrumentalist och framföraIlt dirigent. Inom hans
enorma produktion ryms även två stycken för sologitarr från 1978. Dessa är
Episode No. 8 and 11, av vilka det senare är dedicerat till Jukka Sav.ijoki.
Verken är fripulsativa med ständigt skiftande nottextur och klangfärg.
Tonspråket har en dissonerande karaktär, och Segerstam använder sig av
121 ibid 559
122 Musiikki 1994/4, 4550ch 1995/3,297
123 Jämsen 1981,77.
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många av de modema spelteknikema så som korsande av strängar, Bartokpizzieati, golpe ete. 1 Episode no 11 ger Segerstam exekutören ganska stora
friheter i fråga om verkets duration oeh dynamik. Segerstam vill att spelaren
skaII använda sin egen kreativitet i utformningen oeh tolkningen av verket. 124
Båda styekena är speltekniskt myeket krävande.
Harri Suilamo (f.1954) hör till de tonsättare som i stor omsträekning
följt i läraren Paavo Heininens fotspår. Utgångspunkten i Suilamos produktion
har varit en post-serialistisk stil med rytmisk-melodisk komplexivitet, täta
händelseförlopp oeh koneisa former. Så oekså i hans komposition Noun (a
fretwork circle) från år 1989-1990. Verket, som bl.a. uppfördes på ISCMdagarna i Sehewiz 1991, har en myeket tät, komplieerad oeh modem nottextur
med många "speeialeffekter" .125 1 slutet av verket finns även en
förklaringsbilaga över notsymbolema. Detta komplieerade verk är speltekniskt
myeket krävande. För sologitarr har Suilamo även skrivit verket Prelim.
ensimmäinen (1994).1 26
Mauri Viitala (f.1948) har studerat komposition för Joonas Kokkonen
oeh komponerar närmast i en fritonal stil. Hans produktion omfattar främst
kör- oeh pianostyeken för bam. 127 För sologitarr har han komponerat
Muunnelmia kitaralle (Variationer för gitarr) från 1980 oeh Muunnelmia I1
från 1981. Förutom dessa har han oekså skrivit 12 bagateller för gitarr
(1986).
Asko Vilen (f.1946), trumpetist oeh tonsättare, studerade komposition
för Joonas Kokkonen. Hans Sonatin (1975) för sologitarr skrevs i nära
samarbete med Jukka Savijoki. Verket är skrivet i en för Vilen typiskt fritonal
stil med ett ganska dissonerande tonspråk ibland t.o.m. färgat av
jazzinfluenser. Speltekniskt har Vilen använt sig av de vanligaste
"speeiaIeffektema", rasgueado, flageoletter, pizzieaton oeh Bartok-pizzieaton.
Svårighetsmässigt ligger verket något under diplomnivå. En närmare analys
av verket finns i Kalle Jämsens pro gradu-avhandling "Suomalainen
kitarismi".128
Harri Vuori (f.1957) hör till de tonsättare som har en liten men
varierande produktion. Hans tidigaste verk låg nära neoklassieismen men
124 Segerstam 1979.
125 Heiniö 1994, 569.
126 Musiikki 1995/3.
127 Heiniö 1994,573.
128 Jämsen 1981,42.
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senare har han gått mot ett mera expressionistiskt tonspråk. Hans enda verk
för sologitarr Mysticae Metamorphoses Nocturnae 1 skrevs redan år 1982
men reviderades 1990 och uruppfördes av Kari Jämbäck samma år. Verket är
således en syntes av Vuoris tidigare klangvärld och hans modernare tonmåleri.
Kompositionen består av tre delar som skiljer sig såväl till stämning som till
spelsätt. 1 den första satsen skall exekutören bl.a. använda sig av en sked vid
frambringandet av klanger. 129 Svårighetsmässigt ligger verket på diplomnivå.
Vladimir Wistuba-Alvarez (f.1956) är ursprungligen från Chile, men
har bott i Finland sedan 1977. Wistuba-Alvarez är förutom tonsättare också
konstnär och poet. Han studerade musikvetenskap vid Helsingfors universitet,
där han framförallt studerade den kubanske gitarristen och komponisten Leo
Brouwers musik. Wistuba-Alvarez produktion består också främst av musik
skriven för gitarr. 130 1 IFFM:s register över finländska kompositioner för gitarr
finns hela 27 verk för sologitarr av Wistuba-Alvarez. Merparten av
verktitlarna är spanska som exempelvis, Paisaje chileno con pajaros, alegia y
fonda (1990) och Cueca hajo un Parron (1987). Tonspråket i WistubaAlvarez musik är varierande och överlag ganska konsonerande, nästan
neoklassicistiskt. Han använder gärna traditionella treklanger men kryddar
klangerna med disonanser nu som då. Han använder också gärna modernare
utrycksmedel så som cluster och olika slag av perkussiva effekter. WistubaAlvarez har eventuellt influerats både av Leo Brouwers tidiga modernistiska
produktion och hans senare neoklassicistiska produktion.

129 Kallio 1990.
130 Heiniä 1994,573.
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7 SAMMANFATTNING MED KONKLUSIONER
Den finländska gitarrmusikens verkhistoria börjar med Erik Bergmans Suite
pour guitare som skrevs år 1949. Därefter dröjde det ända fram tilll970-talet
innan tonsättare åter på allvar började intressera sig för gitarren. Utvecklingen
var en naturlig följd av att den klassiska gitarren etablerade sig i Finland i
slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Gitarren fick en stabil position i
musikundervisningen och undervisningen på högre nivå började ganska fort
ge resultat i form av internationella framgångar bland finska gitarrister.
Framgångsrika gitarrister som Jukka Savijoki, Kari Äikäs, Pekka Vesanen och
Seppo Siirala tillägnades verk av finländska tonsättare och lade grunden för en
finländsk repertoar för gitarr.
Stilistiskt har solokompositionerna för gitarr i stora drag följt de
allmänna trenderna inom stilutvecklingen i finsk musik. Bergmans svit från
1949 är skriven i en för den tiden typisk neoklassicistisk stil men förebådar
samtltlgt Bergmans utveckling mot en strängare serialistisk
kompositionsform. 1950- och 1960-talets dodekafoniska period i finskt
musikliv gick gitarren i stort sett förbi och så även 1960-talets radikala
"avantgardism". På 70-talet präglas kompositionerna för gitarr av ett slags
sökande efter nya klanger och utrycksmedel. 1 spetsen för denna utveckling
går framförallt de "gamla" tidigare dodekafonisterna Bergman och Heininen,
men också Tiensuu och Rautavaara. 1 övrigt karakteriseras kompositionerna
av en stilsitisk pluralism, där man friskt blandar mellan fritonalitet, sträng
serialism och klangmåleri.
Mot slutet av 1970-talet och början av 1980-talet komponeras färre
kompositioner för gitarr och kompositionerna är ganska småskaliga och på
intet sett nydanande vilket tyder på ett svalnade intresse för genren. Men efter
mitten av 1980-talet börjar det röra på sig igen och nya intressanta verk
komponeras. Det nya intresset för gitarren bottnar säkert mycket i Timo
Korhonens framgångar på den internationella estraden och hans intresse för
modern musik som lett till att många tonsättares verk tillägnats honom. 1 hans
fotspår har även andra gitarrister av samma generation (födda ca. 1960) rönt
framgångar och på det sättet indirekt berikat den finska gitarr-repertoaren.
Den "nyare" repertoaren från mitten av 1980-talet till mitten av 1990-talet
äger åter den experimentlusta och ideerikedom som fanns vid mitten av 1970talet. Stilistiskt innehåller den det mesta från neoklassicism till komplicerad
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serialism, och till formen är kompositionerna åter mera omfattande. loch med
Tapio Tuomelas Spiral II, som till tonspråket har många likheter med
Bergmans svit för gitarr, så kan man säga att en cirkel har slutits.
De vanligaste s.k. specialeffekterna, som använts i kompositionerna, är
olika slag av perkussiva tekniker s.s. golpe, tambora, Bartok-pizzicato och
korsande av strängar. Vad gälIer variation av tonhöjd har man använt
mikrointervall, glissandon och omstämrnning av sträng som udda tekniker. 1
vissa falI har man använt något utomstående föremål, vanligen en sked, vid
frambringandet av toner men inte i ett enda verk föreskrivs på förhand
preparerad gitarr. 1 några fall förekommer spel bakom sadeln och olika former
av rasgueado och snabba tremolon har använts flitigt. Att skrapa strängen med
nageln förkommer i några verk och även ett lätt vidrörande av vibrerande
sträng vilket ger upphov till ett surrande ljud. Den s.k. martellato-tekniken har
använts i några faH, och i ett par falI så att man hamrar på strängen med en
sked. Anvisningar om vilken del av fingret som skalI anslå strängen
förekommer ibland och då i forrn av beteckningen polpastrelli ( med fingrets
köttiga del) elIer senza unghia (utan nagel). Endast i ett falI har komponisten
tagit med den mänskliga rösten i det klingande materialet.
Överlag kan man säga att den finländska gitarrr-repertoaren innehålIer
mycket intressanta och uppfinningsrika lösningar för skapande av nya klanger
och uttryck. Det kan noteras att de som flitigast använt sig av de s.k.
"specialeffektema" varit de mest "modernistiska" tonsättama, som Heininen,
Bergman, Tiensuu, Suilamo och Puumala. Skapandet av nya utrycksmedel har
ofta också lett till att tonsättama ofta hittat på egna notationslösningar. Det
verkar som om de flesta av tonsättarna inte varit så väl bekanta med den
intemationelIa modema gitarr-repertoaren och litteraturen kring gitarrspel
eftersom mycket av den notationen inte finns i den finska gitarrrnusiken.
Exempelvis skrev den italienska gitarristen Alvaro Company redan år 1963 ett
verk (La seis cuerdas) där han lägger fram ett mycket nogrannt symbol- och
teckensystem som inte tycks ha anammats av de finska tonsättarna.
Trots de olika notationslösningarna upplever man dock inte detta som
något större problem, utan komponistens intentioner koIIlIlier i de alIra flesta
fall tydligt fram.
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