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ABSTRACT 
 
Music and Film 
A meeting between two art forms in  ”2001 – a Space Odyssey” by Stanley Kubrick and 
”Manhattan” by Woody Allen. 
 
By Petra Werner Kjellberg 
 
Filmmusic is often composed specially for a film. When analyzing film-music it seems very 
common to study the function of the music in a narrative context in order to see how it 
cooperates or relates to this narration. In the present thesis I am investigating the interaction 
between film and music as two ingredients on an equal level. In short: what happens when a 
filmmaker chooses music that has already been composed for another occasion, even in 
another time and a different cultural context? My aim is twofold: first to examine current film 
analytic strategies, secondly to find new ways of comprehend pre-composed music in relation 
to its new setting in a film. My interest, thus, is to seek meaning of music in film rather than 
function. 
    The study calls for an inter-disciplinary approach using theories and discussions from a 
wide range of subjects: psychology, music therapy, anthropology, musicology in general and 
semantics. 
    I am examining two films that are similar in their respect to use music that has been 
composed and used elsewhere. However, in “2001-a Space Odyssey” Stanley Kubrick uses 
music from the European art music tradition whereas Woody Allen in “Manhattan” uses 
music from the popular American music repertoire of the 20s and 30s (The American 
Songbook). The music, by various composers and in various idioms, in Kubrick´s films, 
works on a fairly abstract level in a sort of counterpoint to the mythological and visionary 
contents of the film plot. The meaning of the music on the one hand, and film music on the 
other operates on a deeper level as a result of this confrontation. 
   In Woody Allen´s film the pieces of music represent a culturally and tecknically much more 
homogenous group. The implicit texts of the songs ( they are never sung) can be 
comprehended as a commentary on a deeper level by those familiar with this repertoire. 
Allen´s choice of subject and enacted dramaturgy for his film is very different from 
Kubrick´s. The chosen music contributes in an independent way to a reciprocal understanding 
of film and music as two separate but still independent art entities. 
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INLEDNING  

 

Musiken har varit en dominerande och viktig ingrediens i hela mitt liv, både genom att jag växte upp 

med musiker och genom att jag själv spelat ett flertal instrument och genrer. Under något decennium 

utbildade jag mig till, och arbetade som, musikterapeut på Musikhögskolan i Stockholm. Dessutom 

har jag tillbringat många år med olika sorters teater- och filmarbete, och har alltid haft ett starkt 

intresse för de teoretiska aspekterna av film. Jag har därför länge funderat över möjligheten att skriva 

något om filmen och musiken i mötet med varandra, dock inte främst ur funktionell synpunkt, utan 

snarare ur estetisk-filosofisk synpunkt. Jag minns en gång i tonåren då jag åkte iväg ensam till en 

biograf som låg ganska långt hemifrån, för att se Stanley Kubricks ”Barry Lyndon”. Filmupplevelsen 

var en av mitt livs starkaste, och orsaken till det var filmens förhållande till dess musik. Omedelbart 

efteråt for jag hem och började leta efter information kring denna musik, som hade gjort sådant intryck 

på mig. Det var som om berättelsen i filmen hade sitt egentliga fokus i musiken, men jag förstod inte 

hur det hade gått till. I Barry Lyndon, upptäckte jag, användes musik av Johann Sebastian Bach, Georg 

Friedrich Händel och Antonio Vivaldi – jag förstod att de alla levde och verkade under Barocken, och 

skrev beställningsverk till dåtidens regenter d.v.s. kungar och kardinaler. Vivaldi skulle så småningom 

utveckla virtuositeten, och huvudrollen, solisten, men fortfarande inom ett strängt regelverk. Franz 

Schubert, vars musik också används i Barry Lyndon, anses tillhöra romantiken, och strävade efter ett 

upplösande av de gamla regelsystemen. Det var inte längre självklart hur världens ordning skulle vara. 

Jag tyckte musiken tillförde filmberättelsen specifika innehåll såsom t.ex. en frihetslängtan, möjligen 

även en eskapism. I musiken förblev, tyckte jag, detta framtidshopp dock en dröm. I samarbete med 

förekomsten av karaktären Barry Lyndon fungerar musiken som en förstärkning av hans hopplösa väg 

genom livet. Den illustrerar å ena sidan ett ständigt underordnande gentemot makthavare och å andra 

sidan en fåfäng strävan att nå en position, men alltsammans slutar i en stor desillusionering. Kubrick 

använder i filmen även annan musik, t.ex. folkmusik, som i sig givetvis medför helt andra 

associationer. Styrkan i de olika musikaliska genrerna blev tydlig för mig, och kompositionernas 

inneboende förmåga att härbärgera information som på samma gång hade en tydlig koppling till, och 

ändå var en annan än, filmens narrativa skeende. Jag har sedan dess alltid fascinerats av Kubricks 

användande av västerländsk konstmusik som ju i sig innehåller stora mängder associationer för hela 

västerlandet – även för en publik som inte är helt initierad – i kombination med sina berättelser och 

karaktärer. Genom detta får musiken i hans filmer en djupare innebörd, den är inte där enkom för att 

kommentera, motverka eller understryka eller ackompanjera berättelsen – utan musiken har ett 

djupgående egenvärde och kommunicerar på sitt eget sätt med både filmen och publiken. Stanley 
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Kubrick är känd för detta sätt att använda – även i vissas ögon på ett alltför bearbetat sätt – befintliga 

musikkompositioner ur den västerländska konstmusiken.  

 

En annan regissör som har ett liknande förhållningssätt till musikanvändning i sina filmer är Woody 

Allen. Vad beträffar hans filmer så hade jag personligen under lång tid varit en aning förblindad av 

andra attribut i hans filmberättande såsom t.ex. de i allmänhet digra dialogerna. Det är egentligen först 

på senare tid som jag börjat inse att hans sätt att använda musik är ytterst genomtänkt och medvetet, 

delvis genom mitt eget mångåriga engagemang som jazztrummis. Woody Allen använder i stort sett 

uteslutande inspelningar av kompositioner ur den samling amerikanska melodier som brukar kallas 

”The American Songbook”. Melodierna framförs i hans filmer sällan med text, men om man känner 

till titel och text så framkommer att musikanvändningen är ett genomtänkt och medvetet val som hela 

tiden tillför filmernas berättelser något. Denna speciella musikaliska genre skapar också en ram runt 

filmberättelserna. I Likhet med Stanley Kubrick använder Woody Allen specialkomponerad musik för 

bestämda syften, och väljer till sina filmer huvudsakligen musik som komponerats tidigare och därför 

har en egen mening. Detta är ett förhållande som alltid intresserat mig. Eftersom Kubrick och Allen 

har olika förhållningssätt i sitt filmskapande i övrigt så finner jag det intressant att jämföra båda i 

denna uppsats. 

 

Några utgångspunkter 

Filmmusik kan styra publikens uppmärksamhet. Den kan kommentera, påverka och färga publikens 

känslor inför filmens berättelse – men gör bilden detsamma gentemot musiken? Kan filmmusiken 

berätta något, helt fristående från bilden? Kan musik innehålla en egen självständig narration, en 

berättelse som existerar självständigt parallellt jämte bilden? Det tycks mig relevant att dela upp 

filmmusiken i två huvudkategorier: en illustrerande, hantverksmässig funktion och den som 

representerar en annan typ av värde, nämligen den musik som komponerats i ett helt annat 

sammanhang, kanske flera hundra år tidigare, och därför har en egen historia beträffande både 

reception och analys. Det handlar om att kunna uppfatta och tolka musiken på olika sätt; å ena sidan 

att utforska musikens inneboende innehåll, symbolskapande och konnotativa berättande, å andra sidan 

att utreda de hantverksmässiga aspekterna, nämligen musikens effekter och syfte. Frågan är om det 

händer något med slutprodukten när ett sedan tidigare befintligt musikaliskt verk sätts samman med en 

film. Upphör verkets egenvärde? Förlorar det sitt tidigare innehåll till förmån för en ny funktion, eller 

förvandlas det till ett sorts metafysiskt verktyg? Det rör sig strängt taget om två färdiga konstverk som 

möts - en filmregissör kan på sin höjd manipulera, redigera och klippa i det komponerade verket, eller 

kanske förändra det på nåt annat sätt - men fortfarande är verket en självständig konstnärlig idé som 

redan har sin egen funktion och historia.    
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Låt oss ta normalfallet som har andra utgångspunkter; en regissör låter en kompositör 

specialkomponera musik i enlighet med filmens handling i syfte att åstadkomma en känslobaserad 

effekt. Regissören appellerar till åskådarens känslor – en känslomässig förståelse. Använder sig 

regissören däremot av tidigare komponerad musik skapar han en kognitiv effekt – ett slags metafysiskt 

rum för en dialektisk process. Rummet skapas således delvis av den värld som musiken initierar, och 

då är frågan hur man kan se på detta extra "Rum" eller fält, utrymme. Finns det användbara teoretiska 

verktyg som kan visa denna rumslighet? Här vill jag laborera med begreppet ”Det tredje Fältet” och 

föra en diskussion runt film och musik och filmmusik, och olika möjligheter att studera vad som 

händer i fältet, mötet mellan två konstuttryck. Jag vill se på detta område som en mötesplats mellan 

discipliner och teorier, som jag kommer att hämta från såväl filmvetenskapliga som 

musikvetenskapliga teorier. Inom ramen för musikvetenskapen finns en rad discipliner samlade av 

vilka jag kommer att söka applicera teorier från musikhistoria, musikantropologi, musiksociologi och 

musikestetik, och inom det musikterapeutiska området, som är ett tvärdisciplinärt teoriområde i sig. 

Dessutom kommer jag att söka begrepp inom det psykologiska området. Syftet är således att försöka 

hitta förståelsemodeller med nya infallsvinklar för att studera innehållet i detta tredje fält. Min 

utgångspunkt är att filmmusik som är specialkomponerad för en film, på många sätt är av ett annat 

slag än den musik som tidigare komponerats i ett annat sammanhang och som redan är känd och 

använd som självständig musik (helt eller delvis). Denna typ av ”inlånad”musik i film kan i många fall 

ha funnits i flera hundra år (t.ex barockmusik) och betraktas som konstverk med en egen estetik såväl 

som receptionshistoria med en rad konnotationer och innebörder som kan vara helt fristående från det 

visuella.  Kombinationen av denna typ av musik med en modern film innebär att man sammanfogar 

två i princip självständiga estetiska medier. Jag vill i mitt arbete visa på vilket sätt filmen samspelar 

med och agerar mot tidigare komponerad och framförd musik. Särskilt vill jag fokusera på musikens 

funktioner och vad jag där tycker mig kunna se.  

 

Jag ser ett samband mellan Kassabians sätt att beskriva filmmusikens förmåga att ge en icke-

emotionell förståelse och Syd Fields community of emotions, likaväl som mellan Winnicotts 

övergångsområde och hans beskrivning av en kulturell plats å ena sidan och Christopher Bollas tanke 

om estetiska ögonblick. Samtliga dessa begrepp anser jag kan beskriva det metafysiska område som 

åskådaren befinner sig i där film och musik möts. Jag vill också se metaforen om trösklar som 

effektiv, dels i den form som Annette Kuhn avser och dels i Even Ruuds teorier om liminal 

improvisation, likaväl som i den mer antropologiskt inriktade tanken om musikens rituella funktion 

och van Genneps passageriter. Musikterapeutiska idéer om det rituella ögonblicket i musiken som ett 

psykologiskt omklädningsrum, såväl som Claudia Gorbmans beskrivning av det metafysiska utrymme 

som musiken utgör där åskådaren kan vara medskapande i filmupplevelsen ger också tydliga bilder av 

vad jag menar 
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Syfte 

För det första vill jag försöka formulera en övergripande modell som skall kunna tillämpas på båda 

filmerna med hänsyn till deras musikanvändning, där jag kommer att använda teorier bland annat ifrån 

utvecklingspsykologi och musikterapi. För det andra vill jag försöka hitta teoretiska ramar för de 

enskilda musikinslagen i respektive filmer. Här urskiljer jag två förhållningssätt där det ena innebär att 

man skapar en musikalisk mytologisk ram och använder arketyper, (”Manhattan”), och det andra 

innebär att man inom en musikalisk ram pekar på filosofiska spörsmål, (”2001”). Målet med detta är 

att hitta nya aspekter på sambandet mellan film och musik. Frågan är vad det är i musiken som har 

betydelse för upplevelsen av filmen, men som inte omedelbart låter sig passas in i gängse 

analysmodeller där målet oftast är att påvisa direkta funktioner och huruvida dessa fungerar eller inte. 

 

Material och metod 

Jag vill särskilt titta på två filmmakare som i sina filmer huvudsakligen använder musik på detta sätt; 

Woody Allen respektive Stanley Kubrick. Den förstnämnde använder material ur den s.k. "American 

Songbook" - dvs en populärmusikrepertoar från slutet av 1800-talet fram till i dag, med tyngdpunkt på 

1910-40-talen, bestående av sånger (och i viss mån instrumentala låtar) som sjungits och spelats av 

miljontals människor, kanske i synnerhet i USA. Kubrick använder sig företrädesvis av musik ur verk 

i den västerländska konstmusiken. Jag har ur deras produktion valt filmerna ”Manhattan” respektive 

”2001- a Space Odyssey”. Jag skall först göra en kort och inte alltför djupgående genomgång av 

tankegångar inom filmmusikanalys. Därefter diskuterar jag översiktligt några olika teorimodeller som 

jag anser utgör en förutsättning för att jag skall kunna gå vidare och slipa mina metodologiska verktyg 

och komma vidare i mitt analysarbete. I musikvetenskap och musikterapi finner man en rad olika 

teorier kring social och psykologisk interaktion, möte och samspel, grundat på utvecklingspsykologi, 

sociologi, musiketnologi och musikpsykologi. 

 

Uppsatsens vetenskapsteoretiska reflexioner 

Torsten Thurén (1991) menar att om det är ett riktigt påstående att vetenskapen ständigt går framåt så 

innebär det att vi aldrig kan veta något säkert. Gårdagens sanningar är dagens osanningar. Han 

beskriver två sätt att komma ifrån den vetenskapliga paradoxen med huruvida vetenskapen kan söka 

sanningen om den ständigt "går framåt", och det är genom att bli dogmatisk eller relativistisk i sin 

inställning. Den dogmatiske tror sig ha hittat svaret i en teori, men det finns ändå alltid något som inte 

stämmer. Här kan också märkas religiösa tendenser. Relativisten plockar samman lite av varje från alla 

teorier. När det gäller konstnärlig verksamhet är dock en av poängerna att tolkningarna kan vara 

mångtydiga. Uttalanden om verkligheten kan också vara värderingar, värdeomdömen. Dessa bygger 

på moraliska uppfattningar, skönhetsupplevelser, känslor, medan omdömen om verkligheten bygger 

på iakttagelser av verkligheten som man analyserat. I dessa sammanhang kan ingen någonsin komma 

med ett uttalande som "bevis" eller "sanning". Frågan är vilka förutsättningar det då kan finnas för att 
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någonsin kunna inordnas i vetenskapliga sammanhang? En förutsättning är kanske tvärtom att 

vetenskapen måste förändras?  Idag talar man i vetenskapliga sammanhang alltmer om en strävan efter 

tvärvetenskaplighet och har ibland rentav ambitionen att vara holistisk. Det uppstår svårigheter när 

även den vetenskapliga världen ger sig ut för att vara helhetstänkande - och samtidigt delar upp allt i 

två; en tänkt, möjlig värld och en reell. Denna konflikt kanske kan synas i förhållandet mellan den 

gamla fysiken (där allt är mekaniskt) kontra kvantfysiken där man tänker att allt är i vardande. Vad 

blir syntesen? Innan man på allvar kan föra en tvärvetenskaplig diskussion måste gränserna mellan de 

olika ämnena definieras. Avskiljande och uppdelande är kanske förutsättningen för forskning, för att 

utskära och infånga en detalj i vilken man därefter kan urskilja och sammanfatta helheten - men är det 

alltså omöjligt att "se allt"? Att vara på gränsen - bedriva forskning på en gräns, hur skulle det kunna 

se ut? Kanske infångas det delvis av synkronicitetsupplevelser hos individer i gränstillstånd. Det rör 

sig om sådant som kan gå under benämningen det numinösa, det heliga eller det extraordinära. Så 

kommer man förstås till frågan om det överhuvudtaget finns en gräns eller några skillnader i tillvaron 

överhuvudtaget, eller om det bara är vår egen konstruktion.  

 

Uppsatsens disposition 

Kapitel 1-4 i denna uppsats består alltså av en sammanfattning av begrepp och teorier som jag anser 

kan ge en djupare förståelse för det jag kallar Fältet, d.v.s. området mellan musiken och filmen i en 

filmmusikanalys. Det är också delvis uppsatsens syfte att diskutera principiella problem. Därefter har 

jag gjort en genomgång av olika synsätt och modeller för vad musiken kan sägas uttrycka i sig, bl.a. 

genom att titta på musikpsykologi och musikestetik. 

Kapitel 5-6 består av själva fallstudiet, de två filmerna, och där kommer jag att mer konkret tillämpa 

teorierna på de specifika musikexemplen. De två filmerna behandlas delvis annorlunda (vilket jag 

motiverar) och har därför inte identiska uppläggningar. Den första filmen analyseras genom sina 

respektive verk, medan den andra filmen diskuteras mer övergripande utifrån dess musikaliska ram. 

  

 

Kapitel 1 
Analysmodeller för filmmusik 

 

1.1  Några allmänna reflektioner 

Nationalencyklopedins definition av filmmusikens "huvudfunktion" är att den ska understryka filmens 

olika skeenden, utgöra känslomässigt underlag för åskådarens tolkning osv. (Tagg-Åhlander 1996) 

Filmmusikanalys består ofta i att man studerar på vilka sätt detta fungerat: hur olika beståndsdelar i 

musikens struktur åstadkommer olika effekter som samspelar med filmens budskap. Musiken i en film 

kan analyseras utifrån sin struktur antingen med hjälp av musikteoretiska begrepp eller utifrån 
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musikpsykologiska aspekter. Man har ofta utgått ifrån teorier om musikens effekter. Musiken 

betraktas alltså ofta som ett sorts biredskap, hjälpmedel, och teorierna är delvis hämtade från 

musikvetenskapen, och utgångspunkterna har rötter i musikestetiska teorier som går långt tillbaka i 

tiden. Teorier utvecklas emellertid ofta i polemik med varandra och så är fallet även här – filmmusik 

har varit föremål för forskning där man försökt formulera olika modeller. Musiken i filmsammanhang 

ses mer som ett medel än ett mål, och hela tiden har den sitt existensberättigande i förhållande till och 

samverkan med filmen.  Jag får intrycket av att man fortlöpande försöker skapa ett konglomerat av 

teoribildningar som tillsammans kan utveckla möjligheten att titta på mötet mellan filmen och 

musiken, och mötet mellan filmen, musiken och åskådaren. Det är en process som jag gärna vill delta 

i. Filmmusik är ett svårbemästrat ämnesområde främst beroende på att studiet ofta förutsätter en 

interdisciplinär metodik. Visserligen utgör filmvetenskapen ett område i sig men den har också lånat 

in metoder och synsätt från andra vetenskaper. Ett område som ter sig särskilt relevant när man 

studerar musikanvändning i film är musikvetenskap, i sin tur ett interdisciplinärt område med flertalet 

förgreningar. Många filmmusikstudier är grundade i antingen filmvetenskapliga eller 

musikvetenskapliga metoder och traditioner, med andra ord utan någon tydlig förbindelse i arbetssätt 

och metod dem emellan. Man kanske kan säga att filmmusikens huvudfunktion ofta är att tillföra 

filmen känslomässiga dimensioner som bild, ord och övrigt ljud inte riktigt förmår - alltså en sorts 

komplettering. Musikens delfunktion kan vara understrykning av rörelse (tempo) - stilisering av icke-

musikaliska ljud - att bestämma plats, tid, miljö eller karaktärers känslolägen eller stämningar - samt 

utgöra underlag för publikens känslor. Man nämner i Nationalencyklopedin också begreppet 

underscore - musik som utgör förbindelselänk eller bindemedel i montagescener, eller musik som ska 

motverka en bild samt för övrigt musik som konkret ska ingå i den visuella berättelsen. Inget sägs här 

om dess intellektuella, kognitiva eller psykologiska innehåll eller potential, och än mindre om den 

musikvetenskapliga eller musikestetiska aspekten. När man läser igenom olika filmmusikteoretikers 

texter går tanken till Kristin Thompsons påpekande om att den teoretiska modellen i sig kräver att det 

studerade ska passas in i formen när det borde vara tvärtom (Thompson 1995). Filmmusik har för 

övrigt generellt fått litet utrymme i filmvetenskapen. Roy Prendergast beskriver hur musikens plats i 

filmerna såsom varandes ”nyttigheter” har förklätt den estetiska dimensionen hos främst 

Hollywoodkompositörers verk och implicit därför förhindrat både förståelse och vederbörlig placering 

i en musikalisk kanon (Prendergast 1992). Claudia Gorbmans ”Unheard melodies” är ett narratologiskt 

studium av filmmusik som oundvikligen leder till slutsatsen att musik är underordnat det narrativa 

bildmaterialet - främst i så kallad klassisk Hollywoodfilm och musiken beskrivs som ohörd pga. sina 

narrativa funktioner (Gorbman 1987). Även dialoger har högre rang och placering i studier. Idag när 

filmmusiken vrålar ur högtalarna på biografen är de knappast "unheard" längre men fortfarande svåra 

att studera p.g.a. sin interdisciplinära utmaning. 
 

1.2   Några begrepp och strategier enligt Claudia Gorbman 
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Claudia Gorbman är en ofta citerad filmmusikteoretiker, även om hennes idéer utvecklats av flera 

andra efter henne. Hon nämner en mängd olika kriterier gällande skiftande nivåer och funktioner 

beträffande den klassiska Hollywoodfilmens musik. Denna skulle alltså ha karaktären av så 

symbiotisk som möjligt enligt Gorbman, och här använder hon begrepp som parallellism, betecknande 

när bild och ljud åtföljer varandra, respektive kontrapunkt, då bild och ljud motsäger varandra. Vidare 

menar hon att denna typ av filmmusik ofta har en kompletterande funktion och inte ett egenvärde. Det 

handlar om konventioner som ska upprätthålla en fiktiv realism. Gorbman beskriver filmmusikens 

historiska grund, samt hur åskådaren försätts i regression för att leva sig in i berättelsen. Gorbman 

anger olika kriterier kring filmmusikaliska ideal beträffande klassisk Hollywoodfilm (Gorbman 

1987:73). Musiken skulle vara osynlig och ohörbar, dvs. underordna sig och understryka det narrativa, 

och beteckna känslor och skapa rytmisk kontinuitet och enhet. Musiken fyllde också enligt Gorbman 

en viktig semiotisk funktion, genom kulturella koder (se längre fram) som gav historiska och 

geografiska antydningar, teman åt karaktärer, och uttryckte det ickeverbala. Rytmiken i musiken var 

viktig, och utgjorde en så kallad suturfunktion för att göra publiken mottaglig för suggestionen - för 

klipp/rörelser, för att bättre slukas upp av händelseförloppet. Under förtexterna hade musiken som 

uppgift att skapa en särskild stämning eller ange en viss karaktärs egenskaper eller skapa geografisk 

karaktär. Idealet i denna typ av musik är sammanfattningsvis att den inte ska märkas. Dess uppgift är 

att understryka och förhålla sig till filmberättelsen, och aldrig motverka den. Dessa ideal för musiken 

under Hollywooderan härstammar från den klassiska stumfilmsepoken som i sin tur härstammar från 

antikens drama samt teatermusik i allmänhet.  Musikens funktion i filmen har följande nivåer:  

1 Dietigisk – härstammar från den primära narrationen och filmens karaktärer hör den 

2 Extra diegetisk musik – kan vara musik som spelas diegetiskt men som utgör minnen (även meta-

diegetiskt) 

3 Icke-diegetisk musik som spelas utanför handlingen, pålagd bakgrundsmusik  

 Gorbman diskuterar även tystnadens betydelse och delar upp den i två kategorier; Diegetisk, 

musikalisk tystnad då bara de för scenen relevanta naturljuden hörs, respektive Icke diegetisk tystnad  - 

total avsaknad av ljud! Gorbman menar också att musiken i filmen har olika koder, konnotativa 

värden, dvs den är meningsskapande på tre nivåer: 

1. Rena, musikaliska koder som refererar till sig själv - själva musikverket 

2. Kulturella koder som refererar till ett kulturellt sammanhang- vad vi associerar musiken med, 

3. Cinematografiska koder som refererar till filmen själv, det visuella elementet (exempelvis 

visslingen i "M".) 

Musikforskaren Ingmar Bengtsson talar om liknande nivåer när han använder begrepp som 

musikaliskt, ickemusikaliskt samt utommusikaliskt, en parallell till Gorbmans begrepp kring musikens 

diegetiska nivåer (Bengtsson 1972:7). Musik skiljer sig från alla andra samverkande delar i film i 

det att man inte kan se den – den är indirekt och flyktig. Gorbman ger emellertid otaliga exempel på 

hur musikens förändrade karaktär kan förändra bildens budskap. Snabbare, lättare musik ger skeendet 
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energi. Långsammare musik skapar en mörkare stämning. En ensam fiol skapar känsla av patos och en 

ensam tuba ger en humoristisk effekt och även en imiterande Micky Mousing-effekt.  Att använda sig 

av Beethovens femte symfoni åt ett filmiskt skeende skulle dels kunna ge en eventuellt opassande 

etisk storhet åt handlingen, dels kunna ta åskådarens koncentration från skeendet.  Gorbman 

exemplifierar vidare med inledningsscenen i ”Public Enemy”(1931) av William Wellman, där det 

visas en skylt med årtalet 1909 samtidigt som man hör glättig rask musik varefter huvudpersonen ses 

som en lekande pojke. Därefter visas en skylt 1915 då helt utan musik vilket i förhållandet ger en 

effekt av något förlorat. I bild ses sedan pojken som en tonårig ligist. Beträffande sång och sångtexter 

menar Gorbman att händelseförloppet stannar så länge sången ljuder. Även ickediegetiskt framförda 

sångtexter saknar enligt Gorbman betydelse för handlingen och motsvarar snarast kören i det antika 

grekiska dramat – små kommentarer till berättelsen som tillfälligt stannat upp. En direkt parallell till 

denna funktion är förhållandet aria-recitativ i operor, där arian har samma uppgift, nämligen att få 

skeendet att stanna upp, och därmed sväva i en egen dimension tidsmässigt.  

 

Alfred Hitchcock kontrasterar enligt Gorbman gärna den diegetiska musiken mot skeendet. Han kan 

exempelvis låta ett mord ske medan en orkester spelar i bild. Fellini däremot underkastar enligt 

Gorbman gärna karaktärer musikalisk istället för dramatisk tid genom att låta skeendet fortlöpa med 

utgångspunkt från exempelvis en Beethovensymfoni. På så vis skapas enligt Gorbman en sorts ironi i 

det att karaktärerna objektifieras genom detta brott mot psykologisk realism. Den musikaliska tiden 

utgör en kontrast mot den verkliga tiden (realtid). Gorbman beskriver filmmusikens möjlighet att 

framkalla kontinuitet på tematisk, dramatisk, strukturell och rytmisk nivå (Gorbman 1987:36). 

Musiken kan vidare skapa synvinklar. Ett musikaliskt tema kan även om det är icke representativt i sig 

själv ändå få en sådan betydelse genom att upprepas. Hon hänvisar till Wagner som utvecklar teman i 

en denotativ betydelse (en parallell till en filmmusiksnutt som upprepas) Filmmusik är enligt Gorbman 

(Gorbman 1987:40) en förbindelselänk. Den får en gränsöverskridande karaktär genom att musiken är 

ickedenotativ och ickeverbal. Hon menar att den konnotation som musiken skapar gestaltar känslor 

som härbärgeras i en kulturell kod. Viktig är även musikens förmåga att bygga en bro - att skapa ett 

"rum", eller en kanal mellan åskådaren och filmberättelsen, ett utrymme där åskådaren kan vara 

medskapande. Enbart bild och naturljud gör åskådaren mer alert, vaken och mottaglig på ett kognitivt 

sätt - musiken öppnar det undermedvetnas dörrar men också fantasin - andra hjärnhalvan. (Jag 

återkommer till dessa resonemang i avsnitten om musikterapi respektive psykologi). 

 

1.3   Symfonisk filmmusik och estetiska hierarkier 

Ann-Kristin Wallengren beskriver hur man traditionellt har anlitat konstmusikkompositörer till de mer 

prestigeladdade filmerna (Wallengren 2005: 95). Det var europeiska regissörer som emigrerade till 

USA liksom också kompositörer. Hon beskriver det som en symfonisk filmmusikestetik utifrån ett 

romantiskt musikarv. I Sverige har traditionen varit annorlunda. Vi har haft folkliga filmer med 
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schlagers och dragspelslåtar, och så har vi haft konstmusikkompositörer som ofta anlitades ofta av 

filmbolagen. Under 1930-50-talet lade alla stora filmbolag stor vikt vid filmmusik. I Sverige hade man 

heltidsanställda musikchefer t ex Erik Nordgren på SF, Dag Wirén på SF. Ingmar Bergman använde 

ofta båda kategorierna i en och samma film; dels klassiska musikstycken, dels direktkomponerad 

musik av t.ex. Erland von Koch eller Lars-Johan Werle, även om Bergman efterhand kommit att 

använda allt mindre musik överhuvudtaget. I klassisk filmmusik är musiken ofta uttolkare av 

huvudpersonen – står på huvudpersonens sida och berättar om dennes ställningstaganden. Vissa 

menade att det var mest för brödfödan som kompositörerna gjorde filmmusiken eftersom det ansågs 

mer prestigefyllt att göra absolut musik som framfördes i konsertsalarna och hade ett egenvärde. 

Wallengren påpekar dock att exempelvis Dag Wirén ofta sade att han tyckte det var ”roligare att göra 

filmmusik än absolut musik eftersom man där måste göra allt själv”.(Wallengren 2005: 95)  

 

David Neumeyer diskuterar den fundamentala distinktionen mellan image track och sound track även 

om man oftare skriver om den symfoniska bakgrundsmusiken än sourcemusik (Neumeyer 2000.) Han 

problematiserar prioriterandet av symfonisk bakgrundsmusik och skulle vilja ha mer tyngdvikt på det 

integrerade soundtracket.  Målet för filmmusikkritik i narrativ feature film är att analysera musikens 

narrativa funktioner eller musikens roll i skapandet och framförandet av de narrativa processerna. 

Neymeyer nämner att många analytiker drar en skarp gräns mellan sourcemusic dvs. diegetisk,  och 

backgroundmusic dvs. ickediegetisk musik. Han menar att man länge försökt sammansmälta högre 

konstmusik och film (t.ex. Walt Disneys ”Fantasia”) men att filmmusikkomponister aldrig fick samma 

status som deras kollegor i symfonibranschen i den klassiska världen. Det komplexa förhållandet 

mellan dessa båda spörsmål, statusförhållandet mellan kompositörer av filmmusik respektive så kallad 

absolut musik (dvs. musik avsedd att framföras i konsertsammanhang) jämte skillnaden mellan USA 

och Europa i detta avseende borde studeras närmare enligt Neymeyer. Han anser att förutfattade 

meningar gentemot klassisk musik och därför även mot symfonisk bakgrundsmusik negativt har 

influerat vår interpretationspraxis gällande musikens roll i featurefilm, och vidare därför vår förståelse 

av musiken i klassiska Hollywoodfilmer. Neymeyer vill problematisera dikotomin mellan diegetisk 

respektive ickediegetisk musik och anser att man i historisk/kritiska studier bör gå till det integrerade 

soundtracket med sin stilistiska narrativa komplexitet! Enligt Neumeyer är svårigheten med en mer 

komplex och adekvat analys dels det interdisciplinära perspektivet - att man måste kunna flera 

områden lika bra - och dels benägenheten att dela upp musik i värdehierarkier enligt en 

konsertideologi, vilket i sig går tillbaka till efterdröjande uppfattningar om dikotomier beträffande 

absolut- respektive programmusik. Neymeyer motsätter sig alltså detta binära förhållningssätt - för om 

ickediegetisk musik och diegetisk musik är motsatser då förvandlas följande också till motsatser; 

symfonisk - dansband, klassisk – populär, dvs man sätter upp en värdehierarki med högre konst med 

estetiska värden kontra lägre konst med kommersiella värden.   
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Här kan man invända att det i grund och botten trots allt tycks finnas starka intressen att behålla denna 

typ av epitet och att vår tid och vår kultur alltmer kommit att acceptera just denna typ av dikotomi; 

nämligen förhållandet att viss konst och kultur vänder sig till en smalare krets, har produktionsvillkor 

som skiljer sig från varandra osv.  Även om det statistiskt är riktigt att featurefilm på 1930-40-talen 

mest hade symfonisk musik i bakgrunden och populär musik i filmskeendet så behöver det inte betyda 

att distinktionen mellan dessa två nivåer måste knyta an till förenklade dikotomier om musikalisk stil, 

narrativ funktion eller värdehierarkiskt tänkande. Det har heller inte alltid förhållit sig på det viset.  

Stumfilmseran blandade stilar i betydligt högre utsträckning - pianisterna/organisterna förväntades 

kunna växla snabbt mellan genrerna.  

 

Neumeyer vill i sin modell Binary pairs (Neumeyer 2000) som utgör en rad motsatspar för en mer 

genomtänkt filmanalys skapa en mer användbar modell där detta med ickediegetisk - diegetisk ska 

lösgöras till förmån för andra kategorier för interpretation. Här kan man se huruvida musiken är i bild 

eller utanför bil, om den är framförd, och vokal eller instrumental, inspelad eller synkron, är det höga 

eller låga ljudvolymer, är musiken ren eller kodad (se Gorbman) osv. Min personliga, korta reflektion 

är att man kan fråga sig varför han i sin kritik av ett tänkande som han anser vara en binär dikotomi, 

om tautologin ursäktas, själv gör en modell som bygger på motsatspar. Icke desto mindre är det 

adekvat att fortsätta utvecklingen av filmmusikanalysens modeller i en tid där filmberättandet ständigt 

utvecklas. Peter Bryngelsson påpekar att det idag finns regissörer som helt utgår från musik när de gör 

sina filmer, där ett exempel är Paul Thomas Anderson med filmen ”Magnolia”(Bryngelsson 2006). 

Soundtracket till denna film utgörs av musik komponerad av Aimee Mann som samtidigt tycks utgöra 

en allvetande berättare genom att hennes sånger hela tiden föregriper eller kommenterar skeendet. 

Förutom att gränsen mellan diegiskt och ickediegiskt suddas ut i slutscenen då ett montage mellan nio 

olika personer som nynnar/sjunger med i soundtracket, så fyller musiken funktionen som ytterligare 

karaktär som kan uttrycka personliga eller kollektiva tankar. 

 

Caryl Flinn poängterar hur viktig musiken i film varit för byggandet av den amerikanska självbilden 

där grundstommen är att amerikanerna lever i den bästa av alla världar (Flinn 1992). Den europeiska 

symfoniska romantiken under senare delen av 1800-talet passade utmärkt som bas för 

bakgrundsatmosfären i den amerikanska äventyrsfilmen. Hollywoodproducenterna under 40-talet 

uttalade till och med rakt ut att man inte gärna såg att modernistiska idéer fick ta plats i Hollywood 

utan vad man eftersträvade var en sorts post-tjajkovski-estetik. Flinn diskuterar vidare kring det 

amerikanska samhällets behov av en representativ filmfiktion, och anser att filmmusiken i denna 

filmgenre manifesterar publikens behov av en gemensam kollektiv moral (Flinn 1992:42). Musiken 

har en möjlighet att påverka fundamentala kroppsfunktioner som puls, andning, adrenalinutsöndring 

etc (jfr musikpsykologiavsnittet) Den här möjligheten blir starkare om koncentrationen inte ligger på 

musiken. Istället ska musiken ses som ett komplement till något annat som i arbetssånger, musik i strid 
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eller musik till rörliga bilder. Flinn resonerar kring filmmusikens relation till ideologi och menar att 

musikens nuvarande funktion är att skapa illusion av att ingen ideologi finns. Att påstå att ljudet har en 

annan status än bilden gör den immun mot inflytande mot social, institutionell och diskursiv struktur. 

Musik utlovar "något bättre" i det att den har en utopisk funktion – dvs. resonemanget gäller den 

klassiska Hollywoodfilmens musikanvändande. Hon menar att man i denna typ av film framhäver och 

utnyttjar musikens immateriella natur, och ger den mystiska, transcendentala egenskaper. Musik blir 

något tidlöst och universellt.   

 

1.4   Genrer och ideologikritik 

På 50- talet förändrades filmmusiken i europeisk film, det blev mindre av bakgrundsmusik och dess 

funktion i enlighet med suturteorin förändrades. Musiken hade helt enkelt inte längre samma syfte, 

nämligen att invagga åskådaren i en illusion. Dessutom introducerades nya musikaliska genrer (jazz, 

rock m m). Kassabian menar att musiken, i motsats till vad som ofta påstås, kan verka på en rent 

ideologisk nivå och inte endast på en emotionell (Kassabian 2001: 27).  Musik får åskådaren att förstå 

icke-emotionell mening på ett emotionellt sätt. (Detta visste för övrigt redan Eisenstein på sin tid). 

Kassabian menar dessutom att populärmusik i sig har ett ideologiskt innehåll såtillvida att den är en 

produkt av kapitalismen, alltså en handelsvara till sin organisatoriska natur. Själv gör jag kring detta 

resonemang reflektionen att hela tänkandet kan motsägas av en annan inställning. Målet med att hjälpa 

åskådaren över i en illusion kan ju också vara för inlevelsen, möjligheten att skapa ett 

övergångsområde, vilket i sig utgör en sorts rit, ett liminalt skede. Det behöver ju inte vara att en 

upphovsman har en avsikt att "vagga in" åskådaren med syftet att han/hon ska "tappa huvudet". Det 

kan ju istället vara - precis som i en musikalisk situation - ett sätt att skapa en ram för en upplevelse. 

(Jag återkommer till detta i avsnitt längre fram. För övrigt finns en parallell till dessa resonemang i den 

distinktion som finns i teatersynen hos å ena sidan Konstantin Stanislavskij, som förespråkade en 

maximal inlevelse hos aktören och åskådaren, och å andra sidan Bertolt Brecht som eftersträvade en 

distansering hos åskådaren.)  

Adorno och Eisler kritiserade musikanvändningen i Hollywoodfilmen. De ansåg att musikens främsta 

mål hade blivit att underhålla åskådarens upplevelse av en illusorisk verklighet och räknar upp ett antal 

principer som medverkar till detta enligt dem där bland annat ingår Ledmotiv (från Wagner), melodi 

och välljud/klang samt klichéer och en standardiserad interpretation (Gorbman 1987:73-91). Men de 

ansåg även att musiken i sig har en inneboende förmåga att förena, skapa gemenskap. Dessutom 

menade de att det var p.g.a. att stumfilmen ansågs skrämmande i sin tysta, svartvita framställning. 

Detta blev en bidragande orsak till att musiken kom. Filmen ansågs nämligen likna, rentav vara, livet 

självt och då bidrog musiken till att den påträngande känslan av skräck lindrades.  

 

Ola Stockfelt (1996) utvecklar en del tankar angående diskursen kring filmmusik och olika viktiga 

omständigheter som han anser haft effekt/betydelse, såsom exempelvis musikvetenskapliga riktningar 
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som dominerade i ämnets barndom. Han menar att såväl filmvetenskap som musikvetenskap från 

början präglats av behovet av att profilera och specificera ämnets egenskaper, vilket i sin tur resulterat 

i att t.ex. filmmusik vanligen bedöms utifrån en föreställning om musik som inte hämtats från 

relevanta sammanhang. Stockfelt säger också att den största skillnaden mellan instrumental 

programmusik (alltså inte absolut musik som refererar till sig själv endast) samt musik som ska ingå i 

ett allkonstverk – är att instrumental programmusik måste ha en autonom koherens för att narrationen 

ska fungera medan musiken i allkonstverket underordnas helheten; alla konstarters respektive 

koherens måste underordnas helheten! Vidare påpekar han att det i den musikaliska filmdiegesen förts 

in musikaliska stilmedel ur olika sfärer för att konnotera till specifika genrer, tider, kulturer osv (jfr 

Gorbman). Dessutom använder man anafoner (musik som direktkorresponderar med något i diegesen, 

ex mickeymousing) samt ledmotiv och stereotypa symboler. En symbol, menar han, är en musikalisk 

klang/fras som kommunicerar närvaro av nåt som inte behöver vara synligt. Ledmotivet har liknande 

roll men för att kallas så krävs det att det är en återkommande symbol, vid betydelsefulla ställen. 

Symbol måste vara kliché-stereotyp som t.ex. en filmmusikalisk referens som tex klichébilden av 

"kinesisk musik" eller bilden av "Kina" som inte alls behöver eller ens bör ha likhet med verkligheten. 

Synekdoké är  Philip Taggs begrepp för ett autentiskt stycke musik som infogas i den stil som 

dominerar i filmen. (Carlsson 1994). Typiska exempel på detta är när man spelar samma musik igen 

från ett tidigare ögonblick för att återkoppla associationsmässigt. En Synekdoké bör vara autentisk så 

att de som har en relation till den aktuella sfären känner identifikation. Den måste utvisa att den utgör 

ett främmande element som utifrån det sätt på vilket den presenteras i diegesen, ska berätta nåt om sig 

själv och vilken roll detta främmande element har. Synekdokén berättar alltså både om 

något/någon/några i filmen men samtidigt något om vilka de avsedda åskådarna kan vara – syftar 

alltså på en social position utanför filmens dieges. Philip Tagg har ytterligare ett begrepp: Musem, 

(fonem) små, bestämda rytmiska rörelser har bestämda konnotationer och är arketyp för visst innehåll. 

Han diskuterar också vad som händer när man bytt ut texter i mycket välkända melodier, och på så vis 

skapade ett nytt möte. (Carlsson 1994). Detta är en parallell till förhållandet film och musik som sedan 

tidigare har en kulturell nimbus. 

 

1.5   Psykologiska perspektiv 

När synen - som anses vara människans viktigaste sinne när det gäller att ta emot information - väl har 

definierat en ljudkälla så bearbetas informationen inte vidare i hjärnan utan dessa ljud och rörelse 

händelser accepteras som en enda händelse. Denna audiovisuella, perceptuella helhet benämns av den 

franska filmljudsteoretikern Michel Chion för synchresis (Carlsson 1994). Synchresis är en 

begreppslig sammanslagning av termerna synkronisering och syntes. Chions grundtanke är att 

filmverket och åskådaren ingår ett audiovisuellt kontrakt som innebär att publiken "går med på" att 

bortse från olikheter mellan film och verklighet. Man uppfattar således den rörliga bilden i rutan och 

ljudet ifrån högtalarna som en enda odelbar helhet. Detta är inte självklart. I ljudfilmens barndom var 
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inte ett sådant konventionskontrakt etablerat, och då kunde publiken uppleva det som att personerna på 

den vita duken rörde sig som i balett till det synkrona ljudet. Synchresis har både en perceptuell 

och en expressiv funktion. Den perceptuella funktionen innebär att viktiga rörelser poängteras och blir 

tydligare genom ljudeffekter. Detta styr uppmärksamheten till det som är dramatiskt viktigt. 

Expressiva dimensioner finns egentligen i allt ljudberättande eftersom ljud alltid ger 

känsloassociationer.  

 

 

Kapitel 2 
Fältet – mellanrummet mellan film och musik 

 

2.1  Interdisciplinära utmaningar 

I ovanstående teoretiska modeller finner jag ett antal användbara begrepp, å ena sidan Gorbmans idé 

om musikens kulturella koder som handlar om vad vi associerar musiken med. Å andra sidan kan 

Taggs begrepp synekdoké respektive musem vara intressanta. Synekdoké berättar om något i filmen 

men syftar samtidigt på något utanför filmen, och musem är en sorts arketypisk behållare för en 

bestämd konnotation. Stockfelts resonemang, slutligen, kring instrumental programmusik som måste 

ha en autonom koherens medan musiken i allkonstverket underordnas helheten är en god 

sammanfattning av min utgångspunkt. Han nämner också en del andra begrepp som är närliggande de 

övriga nämnda, exempelvis den musikaliska symbolen som kommunicerar närvaron av något osynligt. 

Jag gör vissa återkopplingar till dessa olika begrepp i filmanalysavsnitten. I dessa kommer jag att utgå 

från två filmer, ”2001- a Space Odyssey” från 1968 av Stanley Kubrick (SK) och ”Manhattan” från 

1979 av Woody Allen (WA) och pröva min idé om ett parallellt universum genom filmens 

musikanvändning, och att filmen och musiken möts i ett speciellt utrymme. Jag kommer till viss del att 

försöka visa att för båda regissörerna det finns ett bakomliggande syfte utöver filmens uppenbara 

narration, och det är att plantera/öppna för åskådaren att få information och insikter som inte finns 

uttalat i det narrativa skeendet. Både WA och SK använder sig av denna sorts kommunicerande till 

åskådarens undermedvetna även i bildarbetet men jag skall koncentrera mig på musikanvändningen. 

Dessa filmskapare arbetar dock på olika sätt med hänsyn till musikanvändning. I många texter av 

filmmusikteoretiker understryks behovet av ett tvärdisciplinärt synsätt (Gorbman, Neymeyer bla). Jag 

instämmer i detta men vill utveckla och exemplifiera denna tanke ytterligare. Jag vill hävda att det är 

nödvändigt att kombinera olika modeller i detta arbete. Dessutom vill jag alltså hitta analysmodeller 

som utvecklar området mellan film och musik, som jag kommer att benämna ”Fältet”. Peter 

Bryngelsson talar om filmmusiken om ett "fält mittemellan"(Bryngelsson 2006). Vad är effekten när 

en film beledsagas av detta "fält"? Jag vill låna hans begrepp och utveckla det vidare genom att hämta 

idéer från andra discipliner. Landskapet för denna uppsats breder ut sig över ett sorts gränsområde 
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mellan musik och film, och samtidigt tar åskådaren emot en helhet i betraktandet av filmen. Jag 

kommer således att hämta teoretiska och metodologiska idéer från en rad olika discipliner för att 

komma vidare i utforskandet av detta ”fält” för att se om det går att hitta alternativa perspektiv. 

Eftersom jag anser att begreppet knyter an till psykologiska och musikterapeutiska teorier gör jag en 

kort redogörelse för de viktigaste beståndsdelarna i dessa, och gör även en översiktlig genomgång av 

olika musikestetiska tänkesätt. Bengtsson diskuterar i sin musikvetenskapliga översikt musikens 

förmåga att ingå symbioser med andra uttrycksmodaliteter, i kombinationer som t.ex. musik och dans, 

musik och film etc. (Bengtsson 1973:5). Han vill understryka att det finns en möjlighet i bindeordet 

"och" som antyder att det är mer än bara en kombination, kanske en klart urskiljbar musikkomponent 

som kombineras med något annat än musik. Han diskuterar även musikens eventuella 

"meningsfullhet" och hur den utgångspunkten kräver en förankring i något filosofiskt eller estetiskt 

tankesystem. (Bengtsson 1973: 7) Jag kommer då att göra en musikvetenskaplig koppling. 

 

Carl-Johan Malmberg beskriver en scen ur en film av Alfred Hitchcock där en kassörska i en biljettkur 

drar igen luckan varpå ljudet försvinner, och åskådaren å ena sidan ser kassörskan utifrån tillsammans 

med de övriga i filmscenen, men å andra sidan på ett ljudmässigt plan befinner sig inne i kuren 

(Malmberg 1989:133-34). Malmberg utvecklar här tanken om två verkligheter som åskådaren 

upplever parallellt, samtidigt, dvs subjektiv och objektiv kamera i samma sekund. I samband härmed 

nämner Malmberg begreppet excesser med vilka avses formella detaljer som överskrider handling och 

intrig. Begreppet hämtar han från Kristin Thompson men han går snäppet längre och vill se alla 

aspekter av en formell detalj som en excess. Malmberg hänvisar till Jaques Derrida som anser att inget 

finns som är utomtextligt – allt refererar till texten. Dock, tillägger Malmberg, krävs för kritik alltid en 

viss gränsdragning. Vidare laborerar han också med begreppet mise-en-abyme som är en estetisk 

paradox, en avdrift från det traditionellt illusionsskapande verkets slutenhet – en excessiv rörelse som 

initieras av verket självt. Derrida talade enligt Malmberg om en inre ficka, men som i sig var större än 

det hela. Han avser en sorts dubblering, en helhet inne i helheten som talar om det som finns utanför 

filmen och som alltså pekar på vårt förhållande till filmen. Det handlar om en bild i bilden, en länk till 

en vid sidan av liggande dimension. Från dessa två begrepp vill jag dra en parallell till min utveckling 

av ideén om Fältet. 

 

Syd Field vidrör i korthet begreppet Community of emotions i sina essäer om i hans tycke ovanligt 

lyckade överföringar från manus till film (Field 1994). Begreppet täcker in den känsla av å ena sidan 

tyst samhörighet och samförstånd som äger rum i en publik och å andra sidan den känsla av att man 

glömmer tid och rum tillsammans för att filmen är så uppslukande (jfr Chions synchresis). Men han 

beskriver det även som en sorts uppgående i ett mellan åskådare och filmens karaktär (Field 

1994:268). Syd Field skriver ingenting om musikens roll och de är heller inte konstigt; musiken har i 

alla de filmer han analyserar den traditionella uppgiften att understryka, framhäva och förhålla sig till 
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skeendet i bild. Musiken är lyckad i just det avseendet att den inte märks (se Gorbman) Jag tycker 

emellertid begreppet är användbart i en vidare bemärkelse eftersom det antyder möjligheten att det kan 

skapas en metafysisk plats, vars innehåll och besökare tycks kunna variera. Tanken snuddar också vid 

hela utgångspunkten att upplevelsen av ett konstuttryck ofta innebär förekomsten av en "plats". 

Premisserna för tänkandet att det finns ett sorts gemensamt fält kan man utveckla och formulera med 

hjälp av psykologiska termer som anses vedertagna för hur människans symboliseringsprocesser 

fungerar. Jag finner särskilt tre begrepp relevanta, Det kollektiva omedvetna, Den kulturella 

upplevelsens plats samt Amodal perception. 

2.2   Det kollektiva omedvetna 

C. G. Jung menade att det i människans undermedvetna fanns spår av primitiva kulturer, ett 

gemensamt underlag för det mänskliga psyket (Pascal 1993). Detta – kallat det kollektiva omedvetna - 

kan betraktas som något liknande det etologer anser att varje djurart besitter, nämligen en 

beteenderepertoar som kan anpassas för varje situation. Metapsykologi som begrepp betecknas av 

Freud såsom psykoanalysens teoretiska sida till skillnad från dess användning som behandlingsmodell.  

Jung däremot, menade med begreppet metapsykologi sammanfattande teorier om människans psyke, 

dess struktur och funktion. Man kan som metafor säga att det handlar om själslivets anatomi och 

fysiologi. Psyket består av jaget som ett band av medvetande kring kärnan självet. Denna kärna finns i 

lager av kollektivt medvetet, där det finns arketyper, samt personligt omedvetet, där det finns komplex. 

Det senare är föreställningar med gemensam emotionell laddning medan det förstnämnda såsom 

arketypiska gestalter, händelser eller objekt, är medfödda gemensamma dominanter. Det omedvetnas 

kompensatoriska förmåga att ge upphov till symboler kallade Jung för den transcendentala funktionen. 

Symboler är förmedlare mellan föreställningarnas inre, subjektiva värld, och den yttre objektiva 

världen. Jung ville understryka att mytbildningen, symbolernas förekomst, är levande funktioner i det 

mänskliga psyket. Symbolerna kan betraktas som ett naturens försök att försona och utjämna motsatser 

inom psyket. Symbolerna fungerar som omformare i det att de leder från en lägre form till en högre.  

(Wikström 1996).  Såväl teorin om det kollektiva omedvetna som användandet av arketyper, såväl 

som diskussionen om de transcendentala funktionerna anser jag adekvata för förståelsen av detta fält 

mellan filmen och musiken som jag försöker kartlägga. De kan samverka till en generell utgångspunkt 

för de psykologiska teorierna kring bland annat människans symboliseringsprocesser. Dessutom finner 

jag användbara begrepp för analysen av musikanvändningen specifikt, vilket jag återkommer till.  

 

2.3   Den kulturella upplevelsen plats 

Objektrelationsteorierna, som var en utveckling ur psykoanalysen, är redan många och skiftande, men 

har som gemensam utgångspunkt den pre-oidipala tiden (spädbarnstiden) då ett litet barn hanterar sin 

verklighet genom att bygga upp en inre objektvärld. Kort uttryckt menar man att allt mänskligt 

beteende grundläggs i relationen mellan spädbarnet och modern ( individens första objekt, därav 

namnet på teoribildningen). Den engelske psykiatern W D Winnicott koncentrerade sig just på detta 
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förhållande och har, i samband med utformningen av sin psykoanalytiska objektrelationsteori, 

formulerat tankar kring individuationsfasen. I begreppet övergångsobjekt avser han de föremål som 

för barnet senare ersätter den förlorade första objektrelationen, exempelvis en nalle. Objektet är inte 

barnet själv, utan fungerar som en länk mellan yttervärlden och barnet. Dessa objekt finns i det 

övergångsområde/ mellanområde (transitional area) som utgör en mötesplats för den inre och den 

yttre verkligheten, och den är därmed en länk mellan dessa två. (Winnicott 1971 passim). Detta att gå 

från ett stadium till ett annat är något som människan fortsätter att använda hela livet i sitt kreativa 

skapande. Winnicott beskriver leken som det ursprungliga övergångsområdet där människan tagit upp, 

bearbetat och internaliserat problem i tillvaron. Konstnärliga såväl som mellanmänskliga områden - att 

t.ex. samspela musikaliskt, att älska eller att uppleva religiös samhörighet – är exempel på sådana 

övergångsområden. Psykoanalytikern Ludvig Igra beskriver denna internaliseringsprocess som 

bestående av två delar: objektrelaterandet, som handlar om individens förhållande till yttre ting/andra 

varelser, och objektrelationerna, som uttrycker de inre föreställningarna om dessa objekt (Igra 1983). 

Här ser vi återigen en parallell till en bro mellan världar. Winnicott menar alltså att det mellanområde i 

vilket först barnet och modern har den första objektrelationen senare får en annan roll som den 

kulturella upplevelsens plats. Det som en gång var en förutsättning för barnet att separera och bli en 

individ, utvecklas till ett övergångsområde i vilket en särskild sorts aktivitet kan ta plats, nämligen den 

sortens aktivitet som innefattar själva länken mellan subjekt och objekt, den transcendenta dimension 

som även kan betraktas som en plats för det heliga. Mellanområdet är den plats där ny mening kan 

genereras, metaforer kan uppstå och även en rörelse, en dialektisk relation mellan primär- och 

sekundärprocesstänkande (Freuds begrepp för det tidlösa drömtänkandet respektive det logiska 

förnuftstänkandet).  Psykoanalytikern Clarence Crafoord nämner en annan aspekt på mellanområdet 

som ger utrymme för en sorts ensamhet i integrerad samvaro, en förmåga att vara ensam (Crafoord 

1994) Mystiska/religiösa upplevelser anser han vara exempel på sådana mellanområden. 

Mellanområdet är det tillstånd där mänskan föds på nytt om och om igen som psykisk varelse, på 

samma sätt som i den ursprungliga relationen med föräldern.  Mellanområdet är ur många synvinklar 

användbart för förståelsen av ”Fältet”. Här finns, jämte begreppet kulturell upplevelse, såväl en 

känslomässig som estetisk utgångspunkt. 

 

Slutligen har psykoanalytikern Daniel Stern myntat två begrepp beträffande ett barns 

sinnesförnimmelser som jag anser relevanta för sammanhanget. Med vitalitetsaffekter avser han 

förmågan att organisera upplevelser i form av höjdpunkter eller crescendon av känslor. Begreppet 

amodal perception avser ett barns tidiga förmåga att översätta information från ett sinne till ett annat, 

alltså en sorts sammanfattande intryck från olika sinnesupplevelser. (Stern 1991). Denna förmåga att 

finner jag intressant i samband med såväl ”2001” som ”Manhattan” i det avseendet att åskådaren 

likaväl som karaktärerna i filmerna får vandra mellan konstnärliga modaliteter. 
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2.4   En filmvetenskaplig parentes 1 

Inom filmvetenskaplig teoribildning har man ibland hämtat en del begrepp från psykoanalysen. Hur 

vissa psykoanalytiska idéer kan belysa estetiska upplevelser, i synnerhet filmupplevelsen, var föremål 

för en serie föreläsningar av Annette Kuhn (Kuhn 2006). Kuhn menade att man för att kunna utforska 

film som film, måste konceptualisera och teoretisera alla dessa fenomen, nämligen ”världen innanför 

rutan”, eller världen inom filmen runt betraktandet, och se detta som en inbördes relation. Vidare bör 

man vara insatt i perceptionspsykologi – nämligen vad individen får via sinnena, inte från objektet. 

Här refererar Kuhn till Bachelor (1971) i det att betraktaren, mottagaren av objektet placeras i fokus, 

och man betraktar formen av objektet, såsom mottaget. Det hela handlar om att erbjuda en möjlighet 

till kreativ tolkning. Schrader, (1972) diskuterar något han kallar ”transcendental style”. Här handlar 

det om det transcendentala, gränsöverskridande, möjligheten att nå utöver sig själv, medan med 

uttrycket immanens snarare avses att nå sitt inre. Kuhn frågar sig hur man kan tala om transcendens 

och föreslår att eftersom transcendens når bortom de normala sinnesupplevelserna, så kan man kanske 

bli medveten om transcendensen genom immanense?  Hon refererar till Winnicott och hans olika 

teorier kring subjektets individuationsprocess och övergångsområde. Hon nämner övergångsobjektet, 

som är både del av subjektet och ändå inte subjektet ensamt. Det rör sig om en intermedial zon mellan 

inre och yttre verklighet. Vidare refererar Kuhn till Christopher Bollas som definierar ett estetiskt 

ögonblick som ett tillfälle när tid blir till ett rum för subjektet. Kuhn menar att genom sträcka ut idén 

om övergångsprocessen till organiserandet av utrymmet eller rummet inuti och utanför filmrutan, 

filmbilden, vi kan begrunda hur film kan engagera oss i en särskild sorts estetisk upplevelse. Kuhn 

refererar sedan till Marion Milner, som talar om att genom att sammansmälta med ett objekt av 

konstnärlig/kreativ art eller kontemplation så upplever vi den ursprungliga illusionen av 

sammansmältning (jfr Winnicott, Flinn och Field). Man får en gränsöverskridande känsla, till en annan 

sorts verklighet och kan återvända som förnyad. Subjektet blir en del av den verkligheten och den blir 

en del av Subjektet. Här kan man även diskutera områden som trösklar, fönster eller dörrar, 

övergångsområden som tydligt gestaltar en länk mellan två världar som en enhet i sig. Denna tanke 

om ”estetiska ögonblick” vill jag försöka använda i samband med utforskandet av ett fält. Här finns 

som vi sett också flera andra användbara begrepp som handlar om det transcendentala mötet, både 

Malmbergs mise-en-abyme, Fields community of emotions, Jungs teorier om det kollektiva 

omedvetna och teorier kring symboliseringsprocesser, Winnicotts mellanområde och idéen om 

trösklar, liminala stadier, som återkommer i avsnittet om improvisation. 

 

2.5   En musikterapeutisk parallell 

De psykologiska idéerna kring förekomsten av ett sorts metafysiskt rum kan närstuderas genom ett 

musikterapeutiskt perspektiv. Musikens effekter och uttryck har diskuterats sedan antiken. 

Perceptionen av musikens olika komponenter, mottagandet, och de olika sätt på vilka musiken 

påverkar individen, studeras inom ramen för universitetsämnet musikpsykologi. Musikpsykologin har 
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främst en empirisk inriktning, men även en fenomenologisk och psykoanalytisk anknytning. Kärnan i 

musikpsykologi är studiet av skapande, utförande och upplevelse av musik. Musikterapi är både en 

klinisk behandlingsform och ett konglomerat av teoribildningar. Det som skapas är, likaväl som i alla 

musikaliska sammanhang, en musikalisk slutprodukt, ett resultat av en konstnärlig process, d.v.s. dels 

något som sker, dels något som emanerar ur något som sker, det som kan kallas symboliseringsprocess 

respektive symbol. Vad symboliserar musiken och hur sker denna symboliseringsprocess? Processen 

kan sägas ske på många plan: biologiskt, psykologiskt, mentalt, fysiskt osv. Det som symboliseras kan 

studeras ur ett 1/ konstnärligt,  2/ mytologiskt  3/ antropologiskt, 4/ psykologiskt och 5/ filosofiskt 

perspektiv, och som uttryck för något kollektivt eller något individuellt. De musikterapeutiska 

metoderna kan delas upp i å ena sidan expressiv musikterapi (att uttrycka sig med musik, individuellt 

eller i grupp) eller receptiv musikterapi (man lyssnar på musik) och då särskilt den amerikanska 

metoden Guided Imagery and Music, även kallad GIM (Summer 1990). Denna metod, som syftar till 

att nå undermedvetet material för att därigenom förstå mer av sig själv, utvecklades av Helen Bonny i 

USA under 1970-talet, och kombinerar musiklyssning med inslag av symboldrama och samtal. En 

särskilt utbildad vägledare har först ett orienterande samtal med klienten, och väljer sedan ut lämplig 

musik som klienten efter en avslappningsövning får ligga ned och lyssna på. Musiken ingår i ett stort 

urval av klassisk musik, sorterad i genomtänkta kategorier. Metoden har paralleller både till 

traditionell shamanism med så kallade trumresor där man genom rytmer och musik syftade till att 

förändra medvetandetillståndet, men också till hypnos- och meditationstekniker. Ritualen i GIM är 

viktig för att man ska kunna förändra medvetandetillståndet och verkligen nå fram till de inre bilderna. 

Musikterapin har sin grund i den humanistiska riktning inom psykologin som bland andra Abraham 

Maslow företrädde. Denna riktning hade de positiva värdena i livet som utgångspunkt, såsom 

exempelvis kärlek, trygghet, lek, kreativitet. Man betraktade höjdpunktsupplevelser - peak experiences 

-som avgörande i livet, och dessa fann man ofta i musikupplevelser (Ruud 1982).  Helen Bonny hade i 

sitt utvecklande av GIM-metoden, förutom idéen om höjdpunktsupplevelser, även Susanne Langers 

musikestetiska teorier som utgångspunkt. Helen Bonny tänkte sig att musiken innehöll en särskilt 

mänsklig rörelse, påminnande om människans känslomässiga uttryckssätt. Hon menade att lyssnaren 

fick hjälp att definiera sina egna känslor genom de känslor som musiken uttryckte (Ruud 1982). 

Susanne Langer diskuterar nutidens konst såsom en symbolisk företeelse snarare än ett 

tillfredsställande av sinnenas lust. (Langer 1958). Psykoanalytisk estetisk teori menar hon snarare 

utforskar bara själva skaparimpulsen, inte konsten i sig(Langer 1958). Både Bonny och Langer ansåg 

alltså att musikens rörelse sammanfaller med våra inre känslomässiga rörelser från barndomen där 

spänning, rytm, tempo, vibration, resonans mm är element parallella med musikens. Musiken i den 

musikterapeutiska situationen kan ses som teaterplats, ett mellanområde, en motsvarighet till 

Winnicotts ”illusion” där man försöker återskapa ett gammalt band, göra en återanknytning till en 

gammal tillhörighet, en antydan till identitet.  Det musikaliska scenrummet ger materialet som rymmer 

inre och yttre faktorer - och fungerar som en spegling av det ursprungliga dramat där fantasi och 
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verklighet strävar efter en orientering, en mening. Här finner vi alltså flera liknande tankegångar; 

förändrade medvetandetillstånd, tanken om att musiken påminner om människans mentala processer 

och tanken om ett musikaliskt scenrum. 

 

2.6   En filmvetenskaplig parentes 2 

Susanne Langer utvecklar som vi sett ovan alltså idéen att musikaliska mönster i logiskt avseende 

liknar vissa dynamiska mönster i människans upplevelse/perception, något som för tankarna till såväl 

Hugo Münsterberg och Lintsbakh (Münsterberg 1916/70, Lintsbakh 1995). Gestaltpsykologen 

Wolfgang Köhler menade att den musikaliska dynamiken kunde beskriva själslivets former. Det 

handlar alltså om paralleller mellan å ena sidan filmens berättarstruktur och människans psykiska 

struktur, och å andra sidan musikaliska termer och mänskliga självstillstånd. (Langer 1958: 245) Hugo 

Münsterberg beskriver hur filmupplevelsen blir så verklig för oss trots att vi vet att det ”bara är 

film”(Münsterberg 1916/1970:30). Vi upplever en realism, ett djup i filmduken eftersom vi skapar 

detta intryck själva. Münsterberg menar att filmen avbildar det mänskliga psykets mentala processer, 

och drar paralleller mellan t ex det mänskliga minnet och filmens tillbakablickar.  Lintsbakh menar att 

filmens språk härrör direkt ur vårt sätt att tänka, och beskriver filmmediet som det idealiska sättet att 

återge fenomen och händelser (Lintsbahk 1995). Såväl Lintsbahk som Münsterberg vill också beskriva 

det som att den grundläggande uppsättning mönster och symboler vi använder i vår varseblivning på 

olika sätt återfinns i filmmediet. Vårt sätt att minnas motsvaras av filmens återblicksklippning, och 

vårt sätt att koncentrera oss av filmens närbilder.  

 

2.7   Psykologiska omklädningsrum 

Det finns andra sätt att se på det transcendentala inslaget i övergångsområdet, nämligen ur det 

antropologiska perspektivet. Detta lyfter den norske musikterapeuten Even Ruud fram som studerar 

improvisationens betydelse i musikterapi utan någon specifik psykologisk eller terapeutisk ideologi. 

Ruud vill lyfta fram improvisationens betydelse i vår kultur utöver det estetiska/artistiska och 

samtidigt framhålla musikens roll i vardagsritualer som en möjlighet för att förändra företeelser i 

samtidskulturen. Han beskriver musikterapeutisk improvisation som ett psykologiskt omklädningsrum 

där man kan utprova nya handlingar och nya uttryck. Musikterapeutisk improvisation liknar i sin totala 

förutsättningslöshet fri jazz eller avantgardemusik. Samtidigt kan det musikaliska materialet fungera 

som metafor för deltagarnas olika temata i musikterapi. Man skapar ett rum där handlingsalternativ 

finns. Even Ruud lanserar begreppet liminal improvisation, liminal erfarenhetsupplevelse, jazz och 

musikterapi som moderna övergångsriter.(Ruud 1995). Det liminala området kan beskrivas som en 

tröskel, ett ingenmansland, eller som processen att skiljas från en gammal position och småningom 

ingå i en ny - det liminala är just denna övergång, tröskel. Improvisation innebär att man skapar nytt 

här och nu med ett element av oförberedd beredskap(jfr Kuhn). Den kan innehålla vissa förutbestämda 

referensramar och i musikterapi kan de stilistiska konventionerna vara färre, men istället kanske man 
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vill fokusera på nåt särskilt fenomen. Improvisationen kan utgöra en förutsättning för förändring, 

kanske mellan tillstånd, relationer till fenomen eller till andra mänskor, eller rentav till en själv. I 

denna mening utgör improvisation en transitionell övergångsritual där medvetandetillståndet 

förändras. Det uppstår nya betydelser för sådant man trodde sig känna till. En parallell är Freuds 

primärprocesstänkande där upplevelser av tid och rum är outvecklad, där det förflutna och framtiden 

ännu inte är införlivat i framtiden. Improvisationen har många likheter med leken i det att det 

organiseras en metakommunikation som utgör en överenskommelse av typen; ”allt från och med nu 

tills vi slutar är vid sidan av det övriga”. Övergångsriter, rites de passages - är något som den belgiske 

antropologen Arnold Van Gennep också talar om (Gennep 1909). Han har påvisat att vissa ritualer i 

världen har liknande strukturer, nämligen de som hade anknytning till särskilda övergångsstadier i 

livet såsom exempelvis födelse, död, bröllop mm. Individen måste först lämna bakom sig den 

föregående perioden på nåt sätt, övergå i ett mellanområde med inslag av identitetslöshet, rotlöshet 

och slutligen installeras och invigas i den nya livssituationen. Detta kallar den skotske antropologen 

Victor Turner liminal period (treshold) dvs just detta ingenmansland. Turner pekar på symbolismen i 

liminala situationer. Likaväl som musiken kan tjäna som brobyggare mellan inre och yttre världar, så 

kan den också tjänstgöra som ritualskapare. En ”laddad plats” måste skapas som förberedelse för att 

något utöver det vardagliga ska kunna äga rum som stöder symboliseringsprocessen hos individen. Så 

har konsten sina ritualer. På ett konstmuseum promenerar man sakta och tyst, kanske en smula 

inåtvänd, något som markerar en skillnad till varandet. På en konsert samlar sig orkestern/gruppen 

genom att stämma sina instrument, och när dirigenten knackar med sin pinne tystnar publiken för att 

mentalt tillsammans med musikerna träda in i ett annat rum där man inte kommunicerar på vardagligt 

sätt. Härigenom öppnas en väg till ”den andra världen”. Under de omvälvande åren i puberteten väljer 

man kanske att använda musiken som en extra hud som skydd mot den obegripliga omvärlden genom 

att lyssna på musik i hörlurar på hög volym, eller tillsammans med många andra i en festlokal. Eller; 

publiken samlas i en biografsalong i spänd förväntan på att filmen ska börja, och inte sällan blir det en 

musikalisk öppning som gör att vi hjälps in i berättelsen.  Musiken blir nästan till något fysiskt i det att 

den bygger väggar runt individen. (jfr Field och community of emotion) 

Prästen Lars-Åke Lundberg beskriver hur musikens produktion och reception i vår tid utgör en sorts 

kulthandling, och citerar Susanne Langer i påståendet att riten är en symbolisk förvandling av upplevelser som 

inte adekvat kan uttryckas genom något annat medium(Lundberg 1989)  

 

 

 

Kapitel 3 
Den musikvetenskapliga utmaningen 
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I kapitel 2 har jag diskuterat generella utgångspunkter för min förståelse och min analys av 

mötesplatsen (fältet) mellan två konstuttryck; film och musik. Nästa steg i det grundläggande 

metodologiska arbetet är att hitta möjligheter att belysa de specifika musikinslagen i filmerna. Det 

ämne som då är särskilt relevant är musikvetenskap, vilket innehåller en rad olika områden. Några av 

dessa är relevanta för denna del av studien, nämligen musikpsykologi, musiksemiotik, musikestetik 

samt musikhistoria. De metodologiska frågor som är av intresse i sammanhanget är; Vad kan musiken 

uttrycka? Kan musiken betraktas som ett språk? Är musikupplevelsen kulturbunden? Finns det 

musikaliska universalier?  

 

3.1   Musikhistoriska perspektiv 

Den norske musikhistorikern Finn Benestad understryker att alla tider har tillskrivit musiken förmåga 

att uttrycka nåt utanför sig själv (Benestad 1994). Han inleder sin bok med frågan "Vad är musik" - en 

fråga som ställs även av Ingmar Bengtsson (1973). Musiken har från början i vår västerländska kultur 

en stark förankring i den antika grekiska kulturen, något som märks redan i och med namn och 

beteckningar som melodi, rytm och harmoni som allesammans kommer från grekiskan. Man ansåg i 

antikens Grekland musiken härstamma från gudarna.. Musiken var också viktig i antikens dramer och 

tragedier. Under offerkulterna använde man instrumenten kithara respektive aulos för att representera 

de olika sinnevärldarna men senare kom man även att utveckla tankegångar kring musikens etiska 

inverkan och dess förmåga att  t.ex. främja moral. Man använde olika tonarter uppkallade efter 

folkslag och provinser (etosläran) om musikens verkningar samt tog hänsyn till tonläge, rytm, accent, 

dynamik och dyl. för att diktarnas intentioner skulle överföras till melodin. Bengtsson understryker 

också vikten av att vara medveten om detta historiska perspektiv och poängterar hur häpnadsväckande 

många av tankarna kring musikens mening är besläktade med dem som diskuterats i antikens 

samhällen:  "Förutom de åldriga föreställningarna om musiken samt världsharmonins urbild och 

världsordningens harmoni samt kosmologiska spekulationer med rötter i asiatisk forntid möter man 

t.ex. den fascinerande läran om katharsis (som kunde kompareras ända fram till sentida psykoanalys), 

mimesisbegreppet som efter förvandlingar senare skulle återuppstå i samband inom den s k 

härmingsestetiken, och etosläran som inte bara förknippades med olika musikstilar utan blev en 

grundpelare för både musikpedagogiska och musikpolitiska idéer. Vidare möter man de både 

empirisk-naturvetenskapliga och psykologiserande tankegångar som Aristoxenos företrädde på 300-

talet f Kr, den tid då en musiksyn efter människans mått och begynnelsen till en därav betingad 

musikfilosofi såg dagens ljus." (Bengtsson 1973:297).  Den musikaliska uttrycksestetik i retoriken 

som utvecklades då, återkom i både renässansen och inom barockens s. k. affektlära. Det antika arvet 

fördes vidare med kristen omfärgning under medeltiden och här lades grunden till vår musiktradition. 

Under barock och renässans, dvs. ca 1400-1700-tal, ansåg man musiken som konsthantverk med målet 

att ära Gud och sekundärt att uppbygga, och senare även roa, åhörare. Vokalmusik värderades högre 

än instrumentalmusik eftersom musikens mening ansåg ligga i texten. Det är först under 1800-talets 
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romantik som man börjar se konstnären som ett upphöjt geni med gudomlig inspiration. 

Individualistiska strömningar påverkade synen på musiken.  

 

 

3.2   Ett musikestetiskt perspektiv 

Här finns en parallell till filmmusik eftersom den oftast tjänar ett specifikt syfte. Filmmusiken är enligt 

många teoretiker helt beroende av filmens bild - man menar ofta att musiken ska förstärka eller 

framhäva eller på annat vis kommentera bildskeendet. Å andra sidan finns en historisk anknytning till 

ovanstående resonemang i uppfattningen om musik som konst såtillvida att filmmakare som använder 

tidigare komponerad konstmusik då anknyter till ett estetiskt eller psykologiskt innehåll i ett 

självständigt konstverk; alltså en sorts uppdelning i filmmusik som hantverk eller filmmusik som 

konstverk. Detta är naturligtvis en definitionsfråga och inte minst en värderingsfråga, eftersom 

nykomponerad filmmusik idag inte sällan spelas i konserthallar samt ges ut i skiva.  Jag vill belysa de 

två traditionella grenarna inledningsvis eftersom de har betydelse för synsättet på musiken i 

filmmusikanalys. De mest etablerade teoretikerna i sammanhanget gör som visats tydliga listor över 

filmmusikens olika egenskaper och syften, och även när man gör oortodoxa tolkningar utgår man 

likväl från tänkandet om musiken som ett fenomen som tjänar till att lyfta fram eller åtminstone 

förhålla sig till ett innehåll i en parallellt förekommande konstart. Vår tids sätt att se på detta 

förhållande såväl i utförandepraxis som i analys är mer eller mindre exakt detsamma som under 

antiken och barocken. Antikens greker såg alltså de musiska konsterna som en helhet medan man 

under medeltiden betraktade musik som "vetenskap och konst". Konsten ansågs bestå i att göra "rätt 

melodier", medan man femhundra år senare snarare menade att musik var konsten att genom toner 

uttrycka känslor. Bengtsson hänvisar till 1800-talsestetikern Eduard Hanslick som menade att musik 

inte innehöll någonting, utan bara var "sig själv". Slutligen under 1900-talet kunde konstnärer hävda 

att musiken uttryckte anden medan musiksociologer menade att musiken var en produkt av sitt 

samhälle. Det har också funnits strukturalistiska, semiotiska och lingvistiska idéer om 

musikupplevelsen. Grundidén att musikens struktur är besläktad med grammatik och retorik går 

tillbaka till antiken och var också viktig i barockens musikestetik.(Bengtsson 1973:174). Bengtssons 

utgångspunkt i alla diskussioner är dock att musiken kan betraktas som en form av kommunikation, 

dvs. en form av meningsfulla meddelanden baserade på specifikt musikaliska koder i semiotisk mening 

(a.a.: 8) Här understryker Bengtsson det förhållandet att en viss sorts musik helt dominerat det 

västerländska musikutbudet alltsedan 1700-talet. Där ingår en viss uppsättning musikaliska 

byggstenar, såsom tydlig tonalitet i dur och moll, och regelbunden taktart.  

 

När det gäller musikens betydelse hamnar man i gränsområden mellan musikestetik, musikfilosofi, 

musikantropologi, och vidare musiksociologi, musikpsykologi samt därefter även estetisk filosofi och 

estetisk psykologi. Här hamnar man vidare på gränsen mellan estetik och hermeneutik. Bengtsson 
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påpekar att förhållandet mellan funktionell och estetisk ofta har jämförts med begrepp som användbar 

respektive skön. Det kan likaväl finnas funktionella aspekter på det estetiska. Bengtsson menar att det 

i princip alltid är möjligt att anlägga ett estetiskt betraktelsesätt. Bengtsson talar om en 

kommunikationskedja (Bengtsson 1973:303) dvs. vad tonsättaren vill uttrycka, vad verket uttrycker, 

vad mottagaren upplever osv. Är det känslor, stämningar som uttrycks? Är det ideologiska uttryck? 

Bengtsson vill skilja på musikens mening hos verket och dess mening för en mottagare. Mötet är i 

själva verket mellan en mottagare som har sin specifika historia, erfarenheter och 

traditionssammanhang å ena sidan, och musikverket å andra sidan, såsom del av ett omfattande 

kulturellt, historiskt och socialt sammanhang. Jag återkommer till detta beträffande SK:s och WA:S 

musikanvändning. Bengtsson diskuterar vidare musikens symbolbärande utifrån vissa teorier där å ena 

sidan varje musikverk kan anses vara en symbol. Å andra sidan menar vissa teoretiker att musikens 

symboler i motsats till språkets är icke-diskursiva men dock meningsbärande. Här görs en lång, icke 

humorlös framställning (Bengtsson 1973:305) kring detta med att musiken anses väcka eller rentav 

innehålla känslor, dels ur åhörarens synvinkel och dennes privatreaktioner eller ur tonsättaren eller 

exekutörens olika förhållande till verket. Det kan vara så att tonsättaren avsett att gestalta sina känslor 

eller att han avsett att väcka känslor hos åhöraren. Susanne Langer däremot avvisar helt tanken om att 

musik skulle uttrycka känslor. (Bengtsson 1973:310-311)    

 

3.3   Musikpsykologiska perspektiv 

Beträffande musikpsykologi menar Bengtsson (1973 kap. 10) att vårt perceptuella system är inriktat på 

att upptäcka och inregistrera invarianser, dvs återkommande strukturer (se Gabrielsson 2006). Dessa 

relationer/proportioner vill vi därefter fatta som delar av meddelanden, bärare av valenser. 

Gestaltpsykologin är tanken att delar och delstrukturers karaktärer betingas av kontexten av helheten 

Upplevelse, fortsättningsvis, är ett vidsträckt begrepp och kan få en av många illustrationer genom en 

fyrfältstabell som där man går från att höra och därefter åhöra, till att lyssna och slutligen förstå. 

Denna process sker utifrån den musikstrukturella referensram och musikaliska förståelsehorisont vi 

förvärvat och därmed utifrån de valenser vi vant oss att betrakta i den musikaliska "competence" vi har 

– begreppet är hämtat från Noel Chomsky.   

Tanken om olika "lyssnartyper" är vidare vanlig inom musikpsykologi. Bengtsson radar upp en mängd 

olika såsom (Bengtsson 1973:169) "linjär" respektive "cyklisk" lyssnartyp, där den förra skulle vara 

disponerad för melodiska strukturer medan den senare skulle vara mer disponerad för samklanger. En 

annan uppdelning är den på fyra "omdömestyper" där tonvikten ligger på objektiva utsagor, normativa 

utsagor (värderingar), introspektiva utsagor (egna reaktioner) samt utsagor om musikens mening.  

 

Leonard B Meyer (Emotion and meaning in music) utvecklar en sorts psykologiserande estetik, 

besläktad med informationsteori. (Bengtsson 1973:300) Meyer menar att musiken kan ha ”designative 

meaning” vilket betecknar mening som kan sägas ligga utanför musiken själv, medan ”embodied 
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meaning” är den inommusikaliska meningen, dvs musikens händelser och strukturer. Detta att 

musiken kan peka på något utanför sig själv ser jag som intressant i mitt sökande efter begrepp. 

Bengtsson fortsätter med ett förtydligande av Meyers syn på musikens mening. I de fall då musiken 

ingår i symbioser kan enligt Bengtsson det vara fråga om antingen helheten som bärare av mening, 

någon annan del än musiken som kan vara bärare av mening, eller så är musikens mening tunn, och 

musikens uppgift är snarare att ange något, tex genretillhörighet, social hemvist el dyl., Här kan 

filmmusiken ofta inordnas. Bengtsson frågar sig också vad som händer då en interpret tar sig stora 

friheter och omarbetar ett verk - har han då givit musiken ny betydelse? Kan förbindelsen med det 

ursprungliga verket rent av gå förlorad? Dessa frågor är av intresse för mitt studium. Bengtsson 

(1973:10) citerar beträffande begreppet ”verk” John Cage som menade att man av gammal vana tänker 

sig ett musikstycke som ett föremål som man kan förstå och sedan värdera men att situationen är en 

helt annan. Dessa stycken är inte föremål utan processer, i grund och botten helt ändamålslösa. Cage 

understryker också sin uppfattning att tanken om musikverket som en helhet med ett förlopp är en 

formell aspekt av den europeiska musikens grundläggande konvention. Bengtsson föreslår att 

musikföreteelser kanske inte kan betraktas som "musikverk", utan istället som musikaliska objekt  

och därmed en sorts produkt bakom vilken det finns en idé, intention.  Bengtsson menar vidare när det 

gäller musikens olika etiketter och genreindelningar att det finns förvirring och svårigheter i det att 

man även i undersökningar blandar begrepp från olika nivåer. Han exemplifierar med begreppet 

"folkmusik". Den kan å ena sidan förknippas med anonymitet men å andra sidan har den ofta tydlig 

områdesanknytning och är möjlig att fastställa i sitt ursprung med ganska stor säkerhet. Den är 

gehörstraderad, dvs. de som i sammanhanget kunnat har fört den vidare. Samtidigt finns det 

gehörstraderad musik som är av religiös karaktär som inte kallas folkmusik. Det kan sägas att å ena 

sidan den härstammar från en "bondebefolkning" men å andra sidan har den hela tiden utvecklats och 

använts i sammanhang som varit långt från "bondelivet". När folkmusik används i film ger det nästan 

alltid ett intryck av lokalfärg, traditionsrikedom och primitivism.  

  

3.4   Musik som språk 

När vi nu ska säga något om vad musik kan uttrycka måste vi först hitta några definitioner på vad 

musik kan sägas vara. Musik kan betraktas som ett språk, ett sätt att föra vidare en inre berättelse, ett 

sätt att uttrycka känslor och bilder inombords som inte kan göras gällande på annat vis, eftersom det är 

en ordlös upplevelse. Musiken arbetar med tiden medan andra konstarter arbetar med materia. Tiden är 

relativ, och kan vara över, förfluten, men tiden består också av ett ”nu”. Musik är också alltid på något 

sätt ett ”nu”. Charles Seeger menar att musiken är en allmänmänsklig kommunikationsform och lyfter 

fram tre nivåer på vilka kommunikationen äger rum; den rent språkliga, den rent musikaliska och 

slutligen den språkliga om musiken, alltså där man med hjälp av språket beskriver musiken 

(Bengtsson 1973). Denna kommunikationsform har ett meningsfullt innehåll, men vad är det? Vilken 

mening bär musiken och hur kan man säga något om den? Dels har vi fenomenet som det upplevs. Vi 
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kan se, höra, känna, lukta osv. vad som sker i terapin, men den låter sig inte helt bli rapporterad. I 

modern lingvistik (Saussure m.fl.) kallas dessa individuella uttryck parole.  Vi kan också tala om det 

som sker i vissa termer som hör hemma i vår speciella konstnärliga disciplin. Inom musiken kan vi 

analysera rytm, melodi, noter m m, och detta kallas usage.  När vi ska diskutera vad som händer i 

musiken med hjälp av psykologiska termer, eller hur relationen är mellan helandet och aktiviteten, då 

fjärmar vi oss ytterligare från det som sker i langue, dvs det underliggande i språket. 

 

Musikestetikern Sten Dahlstedt ( Dahlstedt 1992) skriver om musikförståelsens teoretiska 

förutsättningar, och menar att det sedan 1700-talet traditionellt finns en syn att det finns en estetiskt 

oberoende uppsättning musikanalytiska verktyg – musiken ansågs analog med språket – och skilde 

mellan syntaktisk nivå i komponerandet och en estetisk – dvs. motsvarande "innehållslig". Dahlstedt 

menar att en syntaktisk nivå i musiken är intressant bara om man ser på dess funktion som konst eller i 

övrigt användningen. Ett verbalt ord är inte detsamma som en musikalisk sats. Kärnan i musikanalys 

är användningen, kulturellt, sociologiskt, psykologiskt osv., och skiljer sig från andra ljud t.ex. 

telefonsignaler osv. Utgångspunkten är att det är en estetisk företeelse och varje beskrivning är uttryck 

för en estetisk grundsyn! Dahlstedt finner traditionellt två huvudspår i estetisk analys; 

1. konkreta egenskaper i det empiriskt definierbara konstverket – vad som existerar samt 

principerna för detta (se Platons idélära)  

2. Den individuella konstupplevelsen – det mänskliga medvetandet. 

 Musiken kan sägas bära med sig konnotationer från olika kulturella lager och som i olika stor 

utsträckning påverkar och förändrar filmens slutliga uttryck och mottagande hos publiken.  

Här talar jag delvis om begreppet undertext - något som teaterteoretikern Stanislavskij skrivit om i 

sina böcker där han lägger fram idén om hur en skådespelare ska bygga upp sitt gestaltande. I "Att 

vara äkta på scen", formulerar sig Stanislavskij på följande vis: ”Vad betyder undertext? Det är den 

mänskliga andens liv i rollen, vilket inte är direkt påtagligt utan förnimmes i det inre och vilket 

oavbrutet strömmar under textens ord och hela tiden motiverar dem och ger dem liv. Undertexten 

består av rollens och pjäsens talrika olikartade inre linjer vilka sammanflätas av magiska och andra 

"OM", olika uppslag av föreställningsförmåga, de givna omständigheterna, inre handlingar och objekt 

för uppmärksamheten, små och stora sanningar och tron på dem, anpassningar och andra element. Allt 

det som får oss att uttala rollens ord samt "temporytm". En militärmarsch, en promenad och ett 

begravningståg kan försiggå i samma temporytm, men vilken skillnad är det inte emellan dem med 

tanke på innehåll, stämning och ogripbara karakteristiska drag Temporytmen har alltså inte bara yttre 

egenskaper som direkt inverkar på vår natur, utan också ett innehåll som ger näring åt känslan. I denna 

form stannar temporytmen i vårt minne och är till nytta i det skapande arbetet.” 

  

3.5   Mottagaren – den perceptuella aspekten 
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Alf Gabrielsson påvisar hur individen enligt gestaltpsykologin söker strukturer och samband – för att 

ordna den information som kommer till oss via perception och kognition, vilket även gäller 

musikintryck. Gabrielsson använder sig av det gestaltpsykologiska begreppet Kategoriperception, 

vilket innebär att individen klumpar samman närliggande stimuli till en kategori. Strukturering vad 

gäller tonalitet, dvs. att toner och musikaliska funktioner har en tydlig hierarki där särskilt tonika och 

dominant är viktigt. Dessa har en mängd egenskaper i musiken, utgör utgångspunkt och slut för 

stycket, bildar stommen i harmonin osv. Form eller uppbyggnad är också viktig för individens 

förmåga att ta intryck; tydlig uppdelning mellan motiv, fraser, satser samt tydliga pauseringar och 

konstraster i tempo, tonarter, dynamik eller rytm. Förhandskunskap i olika grad anses i det här 

sammanhanget viktigt. Känner man till hur en fuga eller en sonat är uppbyggd så orienterar man sig 

lättare i stycket och i det musikaliska förloppet och får därmed en djupare kunskap kring det man hör 

(Gabrielsson 2006). Detta tar även Bryngelsson (2006:98) upp. Inom musikterapin (där 

spädbarnsforskning och utvecklingspsykologi är grundteorier) finner man också vissa återkommande 

viktiga ingredienser; rytmens förmåga att ge en känsla av trygghet, organisation, energi, struktur osv. 

Allt detta bygger på studier av effekter av västerländsk tonal konstmusik där grunden alltså är 

affektlära samt grekisk filosofi.  Vi strävar efter optimal aktiveringsnivå och lagom stora utmaningar. 

Alltför stora avvikelser från en tydlig strukturering blir oförutsägbar och mindre accepterad enligt 

dessa undersökningar eftersom vi strävar efter ordning och struktur. Kanske gäller detta ögat och örat 

generellt? Att sinnena alltid strävar efter att skapa ordning. 

  

Frågan är om det finns musikaliska universalier – eller om musikupplevelsen är helt igenom 

kulturbunden? Det verkar rimligt att anta att det varierar. Det finns andra uppfattningar i denna fråga. 

Leif Zern lyfter fram nyare forskning som kan belysa en aspekt av denna fråga: ”Mycket länge trodde 

man att de minsta barnen inte kunde avläsa ansiktsuttryck och härma dem.  Idag vet man bättre. Per 

Snaprud, artikelförfattaren i Forskning & Framsteg, har besökt några italienska forskare som studerar 

en speciell sorts hjärnceller som går under namnet spegelneuroner. Dessa liknar speglar i den 

bemärkelsen att de beter sig likadant när man själv gör något och när man ser någon annan göra 

samma sak. Jag beter mig som du och du som jag i en oändlig kedja av härmningar. Det är det som gör 

oss till människor. Den nya kunskapen om hjärnans spegelneuroner tar så vitt jag förstår effektivt död 

på idén om en medfödd språkförmåga i Noam Chomskys mening. Det finns ingen "universell 

grammatik" av det slag strukturalisterna älskade att tala om. Språket kan inte analyseras i termer av 

dessa abstrakta pusselbitar som enligt vissa regler hakar i varandra, fonem (betydelseskiljande 

språkljud, jfr Taggs musem,förf anm) och andra till synes livlösa entiteter, samlade liksom i en dator 

eller medfödd verktygslåda, och som efter behov kan plockas fram och användas. Språket uppstår i 

själva verket ur gesten och härmningen, och vad vi härmapor och andra människoliknande varelser 

sysslar med är att avläsa och tolka de språkljud som riktas till oss och som aldrig kan separeras från de 

gester och det kroppsspråk som åtföljer dem. Det som fäller avgörandet är en kroppsligt inlärd 
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förmåga att leva sig in och känna igen, inte en medfödd mental kapacitet.  Vi förstår ett ord i en yttrad 

mening inte bara genom att höra, vi måste se ordet också, bokstavligen eller i andanom - se och 

uppfatta den språkliga mimiken, eftersom den är ordets kropp. Det börjar i samma ögonblick du 

föds”(Zern 2007). 

 

Susanne Langer pekar på den gängse uppfattningen att musiken anses framkalla sinnesrörelser (Langer 

1958:233) och motsätter sig detta - åtminstone delvis. Hon talar också om hur man traditionellt 

tillskrivit musikern som ägare av de känslor som musiken väcker - och sedermera en ömsesidighet hos 

kompositör och exekutör. Musiken skulle alltså kunna sägas representerar känslor som vi påminns om, 

även om det inte behöver innebära att vi just då verkligen känner så. Langer beskriver en enligt henne 

vida omfattande övertygelse bland såväl musiker som filosofer om musiken som "känslolivets 

katharsis" och menar att denna uppfattning placerar musiken inom räckhåll för psykologin. Den 

behavioristiska, genetiska, dynamiska eller vilken psykologisk inriktning som helst och här kommer 

även musikterapin och musikpsykologin in. Alltsammans enligt Langer synsätt som förvandlar 

musiken till ett slags symptom. Men Langer påpekar att "det rena symptomet inte kräver någon 

konstnärlig form". Hon räknar upp en rad känslomässigt starka situationer och kommenterar med att 

de ger utlopp för känslor men inte utgör tillfällen till musikkomponerande. Då kan man hellre slå 

sönder en vas, tillägger hon. Här ser jag en parallell till min tanke om att filmmusiken egentligen utgör 

en sorts hantverksmässigt uttryck, som alltså inte riktigt kan analyseras som en konstnärlig form. Den 

har ett antal uttalade, konkreta uppgifter, som en möbel, och om en stol fungerar så lägger man ju inte 

märke till den, medan man sitter i den. Det gör man bara om den inte fungerar. Filmmusik ska ofta - 

anses det - ha som viktigaste egenskap just att den inte märks, men verkar. Filmmusik används 

emellertid just på detta sätt oftast. För att förstärka intrycket av en känsla - effekten blir som att slå 

sönder en vas. Den kan också ha funktionen av en signal - ett annonserande av en viss känsla.  

 

 

 

Kapitel 4 
Woody Allen och Stanley Kubrick – en jämförelse 

 

4.1  Estetiska förhållningssätt 

Woody Allen (f 1935) och Stanley Kubrick (1928-1999) hädanefter kallade WA och SK, var båda 

amerikaner, födda i Bronx och har båda levt och verkat under samma tidsperiod, nämligen 1960-70-

80-talen. SK är borta idag men WA fortsätter alltjämt att verka. De är båda starkt influerade av 

europeisk kultur. Vad beträffar arbetssätt uppvisar de stora skillnader. Medan WA producerar sig i ett 

högt tempo med minst en film per år sedan sjuttiotalet så gjorde SK endast ett fåtal filmer – något som 
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han själv beklagat (dokumentärfilmen). WA sysselsätter sig med typiska nutidsmänniskor och deras 

problem även om han också på ett lekfullt sätt ständigt associerar till andra konstarter och även andra 

filmtraditioner. SK lade ned flera år på varje film och gjorde ett antal genrespecifika berättelser; en 

”kostymfilm” i sjuttonhundratalsmiljö, en science fictionfilm, en esteticerad våldsfilm och en 

skräckfilm – för att ta några exempel. En ytterligare skillnad mellan de två är att WA har påfallande 

många kvinnliga rollgestalter, medan SK:s filmer befolkas främst av män. SK utgick alltid från 

litterära förlagor medan WA med något undantag alltid skriver egna manus. Vidare säger WA (Allen 

2002) själv om sina filmer att han vill lyfta fram vissa specifika, existentiella frågor som rör 

människan och hennes moral som han anser i vår tid är ”upp till individen”. Han beskriver i flera 

intervjuer att han betraktar livet utifrån en ateistisk synvinkel; det som inte syns, det finns inte. SK 

däremot beskriver ofta i intervjuer att han velat skildra just sådant som inte omedelbart är ”synligt”, 

utan snarast av filosofisk eller metafysisk karaktär. Han menar att allt inte går att omfatta med det 

mänskliga intellektet, men att det kan ”finnas” ändå. Min egen uppfattning är att medan det bakom 

varje film av WA finns en idé så finns det bakom varje film av SK en filosofi.  Detta förhållningssätt 

visar sig i såväl musikanvändningen som i deras sätt att berätta i filmens övriga beståndsdelar. Både 

WA och SK har information och budskap i sina filmer utöver själva berättandet, som de delvis 

placerat in på ett okommenterat sätt för att ge åskådaren chans att upptäcka förhållanden själv. De 

skapar en sorts landskap där information och viktigt material finns inbakat på oväntade sätt. WA kan 

exempelvis använda stora bildprojektioner i bakgrunden utan kommentar för att ytterligare illustrera 

något i skeendet. Han kan vidare låta detaljer finnas i scenografin som har betydelser utanför filmens 

skeende, men låter åskådaren själv upptäcka det. Han inbjuder på så vis publiken till att botanisera och 

vandra omkring i en värld av associationer och öppningar till konstnärliga och intellektuella världar. 

Han använder sig av konstärliga uttrycksmedel från alla håll; bildkonst, lyrik, arkitektur, musik, opera 

osv – en parallell till Sterns vandring mellan modaliteter – amodal perception – vilket utgör en 

musikterapeutisk länk (se avsnittet om psykologi). WA beskriver nutidsmänniskan och hennes 

konstitution och vart det leder henne. Han belyser existentiella, psykologiska och sociala och estetiska 

problem. SK försöker i sina filmer systematiskt öppna dörren till okända världar för att ge en 

möjlighet för åskådaren att se tillvaron på nya sätt. Han kommenterar detta i olika intervjuer: "även om 

det inte finns så kan det synas" eller ”även om nåt inte är begripligt så kan det få betydelse ändå". 

(Hughes 2000). SK poängterar att han helst vill nå undermedvetna och inte kognitiva nivåer hos 

åskådaren. Han vill möta åskådaren på ett poetiskt-filosofiskt plan (Gelmis 1968). Den undermedvetna 

nivån diskuteras också av Rapf: “Musical and visual communication gets passed the verbal pigeonhole 

concepts that people are stuck with”(Rapf 2001:78). SK vill minimera användandet av ord och istället 

lita på åskådarens inre medvetandenivå.  

 

4.2   Musikanvändningen 
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Både SK och WA har i stor utsträckning valt sedan tidigare befintlig musik till sina filmer, och mer 

sällan samarbetat med kompositörer i sina produktioner. SK var i de sistnämnda fallen ofta missnöjd 

med den musik man komponerade åt honom, och valde oftast äldre musikaliska verk. Detta beskrivs 

många gånger av olika kompositörer, exempelvis Alex North, som fått en chock då de sett den slutliga 

filmen och begripit att mycket av det arbete de lagt ned aldrig användes.(Hughes 2000:142). SK själv 

kommenterar detta med att Norths kompositioner varit helt främmande i förhållande till filmens 

innehåll. SK använde alltså främst klassisk musik som han sedan visserligen redigerade efter eget 

tycke, något som kritiker ibland har reagerat mot. Detta har Stilwell lyft fram i samband med en 

diskussion kring filmen ”A Clockwork Orange” där SK använder musik dels av Beethoven och dels 

sången I am Singing in the Rain i våldsscener (Stilwell 1997). Stilwell lyfter fram just hans 

omdiskuterade sätt att använda befintlig musik, så kallade temp-track-scores, alltså bearbetade eller 

manipulerade musikstycken. Stilwell menar att originalmusiken inte kan ses som en monolitisk 

auktoritet i sig utan istället bär med sig potential för uttolkning av vilket slag det vara må. Beethovens 

Nionde symfoni har heller inte, påpekar Stilwell, existerat i ett vakuum sedan dess tillblivelse, utan har 

redan funnit sig själv i ett otal olika kontexter och sammanhang. Stilwell poängterar vidare vikten av 

att inte undervärdera publikens musikaliska kunskap, något även Bryngelsson tar upp, som går ett steg 

längre och menar att publikens undermedvetna reaktioner överhuvudtaget är något som ska beaktas 

mer (Bryngelsson 2006:98). 

WA använder i enstaka fall klassiska musikstycken men främst melodier ur den så kallade American 

Songbook, d.v.s. ett rikt material av en amerikansk visskatt, ett begrepp som på samma sätt som den 

svenska visskatten fångar in alla sorters sångmaterial där textinnehållet och melodin samverkar till ett 

resultat som visat sig hålla i tiden. Både SK och WA har således en omvittnat stark relation till musik 

och lägger ned förhållandevis mycket tid och arbete på valet av musik till varje film (Allen 2002 samt 

Hughes 2000). 

 

4.3 Undersökningsobjekten 

Slutligen ska jag säga några ord om valet av filmer. Det tog avsevärd tid innan jag kunde besluta mig 

och jag har under en period tänkt använda flera filmer av dem, men det kräver mer tid än vad formatet 

tillåter. Urvalet får ändå betraktas som någorlunda representativt för de båda, utifrån respektive 

förutsättningar. WA har hittills gjort ca fyrtio filmer, där åtminstone hälften av dem innehåller denna 

typ av musikanvändande. De flesta av hans filmer handlar om relationer mellan människor i 

amerikanska urbana miljöer, där ”Manhattan” från 1979 är en typisk representant. SK gjorde som sagt 

ett fåtal filmer varav de sista fem är helt olika varandra: En skräckfilm, en historisk kostymfilm, en 

antikrigsfilm, en psykedelisk framtidsskildring, och så denna science fictionfilm ”2001” från 1968. 

(Jag avstår som synes inte bara från att nämna de allra första filmerna, utan även hans sista film. WA 

säger vid några tillfällen, bl.a. i en dokumentärfilm om honom, att SK:s filmer är så komplexa att dess 

samtid inte kan förstå dem. Han menar att varje film kräver åtskilliga år innan förståelse och analys 
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börjat säga något om dem. Här ansluter jag mig till honom och ber om ett antal års frist innan jag 

yttrar mig om SK:s sista film, ”Eyes Wide Shut”.) ”2001” har SK själv kommenterat som en film med 

djupgående och genomtänkta teman. 

 

 

 

Kapitel 5 
Stanley Kubricks ”2001 – A Space Odyssey” 

 

Handlingen: 

Inledningsvis får vi följa en flock apmänniskor i en urtidsmiljö, och hur de utan vare sig språk eller 

verktyg kämpar för överlevnaden. En dag upptäcker de en stor svart monolit. Apmänniskorna börjar i 

dess närvaro sakta lära sig att använda enkla verktyg och äta kött. De hävdar sig mot en annan flock 

och övertar deras ställning som den dominanta flocken i området. Sekvensen avslutas med att en av 

apmänniskorna i vrede slungar en skelettdel upp i luften, varefter nästa sekvens börjar utan övergång. 

Då har handlingen förflyttats flera miljoner år framåt i tiden, och istället för den roterande benpipan 

ser vi en roterande rymdfärja som är i färd med att landa vid en rymdstation i omloppsbana runt 

jorden. Året är 1999. Ombord finns Heywood Floyd, en högt uppsatt chef inom NCA (National 

Council of Astronautics ). Hans mål är månen och en forskningsstation där man upptäckt en monolit. 

Området runt omkring har grävts ut och man har funnit att monoliten har begravts där för 4 miljoner år 

sedan av en okänd intelligens. Floyd och hans team anländer samtidigt som solen för första gången går 

upp över Tycho-kratern sedan monoliten grävdes fram. Monoliten avger då en kraftig radiosignal 

riktad mot Jupiter. Två år senare, 2001, är rymdskeppet Discovery One på väg mot Jupiter för att 

undersöka monoliten närmare. Skeppets besättning består av Dr. Bowman med besättning samt datorn 

HAL 9000. Då skeppet närmar sig Jupiter börjar HAL 9000 att bete sig underligt. Bowmans närmaste 

man, Poole, luras av HAL att göra en rymdpromenad utanför rymdskeppet för att reparera det som 

HAL påstår är ett kommande fel i skeppets radioantenn. HAL orsakar nu Pooles död, varpå Bowman 

själv ger sig ut i en kapsel för att fånga kroppen, men vid hans återkomst till skeppet vägrar HAL att 

släppa in honom. Under tiden har HAL stängt av det livsuppehållande systemen för besättningen som 

befinner sig i dvala. Bowman lyckas efterhand ta sig in i skeppet igen genom en nödsluss och lyckas 

successivt stänga av HAL:s artificiella intelligens.  Efter att han lyckats ta sig fram till Jupiter beger 

sig Bowman ut i en av rymdskeppets kapslar för att utforska den monolit som finns där. Då han 

närmar sig den tar monoliten över kontrollen över Bowmans kapsel och drar den in i sig. Bowman förs 

genom universum till ett sorts rum där han genomgår flera livscykler innan han till slut förvandlas till 

något som ser ut som ett foster inuti en bubbla av ljus.  

 



 36 

Filmen bygger delvis på en novell av Arthur C. Clarke som heter ”Vaktposten” (1951; "The 

Sentinel"). Boken 2001- ett rymdäventyr skrevs av Arthur C. Clarke parallellt med att han och Stanley 

Kubrick skrev filmens manus. För att man ska kunna få en djupare förståelse för filmens idémässiga 

innehåll hänvisar jag till mitt sammandrag av romanens intrig i uppsatsens bilaga.  

 

 

Stanley Kubricks kommentarer 

SK ville med 2001penetrera åskådarens undermedvetna med ett emotionellt/filosofiskt innehåll och 

tillhandahålla en ickeverbal upplevelse (Holden 1999). Likväl som det inte går att förklara Beethovens 

symfonier, menar han, så vill han ogärna förklara denna film. Hans önskan var att filmen skulle möta 

åskådaren på samma nivå som musik d.v.s. på en inre medvetandenivå.  Filmen innehåller 

förhållandevis lite dialog, och här parafraserar SK Marshall McLuhan i uttrycket: ”the message is the 

media”. I samband med filmens premiär intervjuades SK (Kloman 1968). Där tillfrågades han bland 

annat om den magra dialogen som mötts av kritik i recensionerna: ”This, of course, is part of the 

word-oriented reviewer psychology. I don't have the slightest doubt that to tell a story like this, you 

couldn't do it with words. There are only 46 minutes of dialogue scenes in the film, and 113 of non-

dialogue. There are certain areas of feeling and reality--or unreality or innermost yearning, whatever 

you want to call it--which are notably inaccessible to words. Music can get into these areas. Painting 

can get into them. Non-verbal forms of expression can. But words are a terrible straitjacket. It's 

interesting how many prisoners of that straitjacket resent its being loosened or taken off.  There's a 

side to the human personality that somehow senses that wherever the cosmic truth may lie, it doesn't 

lie in A, B, C, D. It lies somewhere in the mysterious, unknowable aspects of thought and life and 

experience. Man has always responded to it. Religion, mythology, allegories--it's always been one of 

the most responsive chords in man. With rationalism, modern man has tried to eliminate it, and 

successfully dealt some pretty jarring blows to religion. In a sense, what's happening now in films and 

in popular music is a reaction to the stifling limitations of rationalism. One wants to break out of the 

clearly arguable, demonstrable things which really are not very meaningful, or very useful or 

inspiring, nor does one even sense any enormous truth in them.”  

 

Han säger vidare själv att filmen ska betraktas som en mytologisk dokumentär (Walker 1973:241) 

samt att den skulle upplevas på samma sätt som en skulptur innan man försökte förstå den. Kubrick 

hade till en början beställt nyskriven filmmusik i klassisk stil inför färdigställandet av filmen. Som 

exempel på vad han ville ha, hade han lämnat kompositören ett kassettband med bland annat valsen av 

Johann Strauss och tondikten av Richard Strauss till kompositören. När musiken var färdigskriven, var 

Kubrick dock så missnöjd med resultatet, att han valde att istället använda ovanstående klassiska verk 

istället. En av de få kompositörer vars musik han ibland har använt, Wendy Carlos, säger följande i sin 

personliga hemsida på Internet: “The pain came when he insisted I change my best work into 
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something that was not so good nor original and well-crafted; he often got locked into each temp-

track. No departure from that, however superior I realized it to be, would then please him. Or when 

you found out you would in fact earn very little on a project, after months of diligent effort, the way it 

was heading.”( jfr Hughes 2000 angående Alex North)  

 

 

Musiken 

Richard Strauss, ur Also sprach Zarathustra (1895-96) 

György Ligeti, ur Requiem for soprano, Mezzo-soprano, two mixed choirs and orchestra (1965), Lux 

Aeterna (1966), Atmosphères (1961) samt Aventures (1962) 

Johann Strauss, ur An der schönen blauen Donau (1867) 

Aram Khachaturyan, ur Ballet Suite Gayaneh (1940-43) 

 

Also sprach Zarathustra, tondikt av Richard Strauss.  

 

Placering i filmen 

Verket är det första och det sista man hör i filmen. I inledningen och förtexterna, vilket följs av 

naturljud under en lång sekvens med apflocken, och flera andra scener från ”mänsklighetens gryning”. 

(Här hörs Ligetys musik vilket jag återkommer till) Monoliten gör entré och efter ytterligare några 

natursekvenser återkommer Strausstycket då en av aporna upptäcker möjligheten att använda en benbit 

som verktyg/vapen. I avslutningen förekommer stycket då vi efter Bowmans långa resa och slutliga 

död återigen befinner oss i rymden och ser fostret långsamt vända ansiktet mot oss. Musiken når sin 

final i samma ögonblick som fostrets ansikte är riktat mot åskådaren. 

 

Kompositören 

Richard Strauss, (1864-1949) var en senromantisk kompositör. Han utvecklade ett expressionistiskt 

tonspråk med avancerad harmonik med raffinerad användning av dissonanser. Also sprach 

Zarathustra är exempel på en av de tondikter han skrev. (Kjellberg 2007:559) Strauss ansågs av sin 

samtids publik under sekelskiftet vara avantgardistisk modernist, rentav enfant terrible. På det sättet 

försköts hans historiska position. Dessutom blev han senare misskrediterad pga. sina nazisympatier. 

Den symfoniska dikten kännetecknas av dess innehållsmässiga ambition att bygga in litteratur.  

 

Verket och Nietzsche 

Verkets dramatiska, triumfatoriska och samtidigt enkla karaktär samverkar med den symboliska 

uppstigningen av jord, måne och sol i en rak linje, vilket tycks markera början på en process som vi 

ännu i filmens inledning inte kan överblicka. Tondikten bygger på Friedrich Nietzsches litterära verk 

med samma namn. Tankegången börjar med att Gud är död (Miller 1989) och det nya ideal som skall 
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sättas i Guds ställe kan inte bli något annat än människan själv. Men inte den nuvarande, utan 

övermänniskans, den högre ras som skall utvecklas ur vårt släkte, liksom det nuvarande ur apornas. 

Övermänniskan blir resultatet av generationers samlade kraft. "Jordens mening" blir då inte ett nytt 

släkte utan på sin höjd några få individer för vilkas skull alla de andra är till. I berättelsen låter han 

sina åsikter förkunnas av den forniranska religionens profetiske grundläggare i ett symboliskt 

bildspråk, med förebilder bl.a. ur Gamla Testamentet. Nietzsche menade att den senromantiska 

konsten hade samma funktion som religionen i det att man måste omtolka livet – det som man inte 

orkar bära - och ersätta det med en illusion. Vetenskapen däremot, ger oss det kritiska redskapet att 

genomskåda illusionerna. Så småningom menar Nietzsche att även vetenskapen är en illusion. 

Religionen är en av människans verkligt verkningsfulla symboliseringsområden och Nietzsche hyste 

ett starkt hat gentemot hela gudskonstruktionen: endast svaga människor hänvisas till Gud som garant 

för en evig mening bakom all skenbar meningslöshet. Gud är också anledningen till att vi kan erfara 

vårt avstånd till detta ideala perspektiv. Kampen mot illusionen om att det skulle finnas ett enda giltigt 

perspektiv på tillvaron – en sanning – måste enligt Nietzsche börja med att Gud förklaras död. 

Härigenom återstår människan själv som en gudom, alltså en Übermensch (övermänniska), som inte 

förtvivlar över sin saknade tro på Gud utan istället själv fyller livet med mening genom sin egen fria 

vilja. Emellertid betonade Nietzsche nödvändigheten för övermänniskan att omfatta självförståelse och 

insikten om historiens upprepande, vilket erinrar om en ny ”paradismyt”, alltså en ny form av illusion. 

Detta slags förhållande till Gud kan tolkas som en parallell inom psykologin när det gäller förhållandet 

till föräldrarna, ursprunget eller auktoriteter överhuvudtaget. Enligt uppfattningen inom psykologin 

anses man inte kunna påbörja en ny utveckling eller nå en mognad om man inte lämnar det gamla på 

rätt sätt, det vill säga genomför en riktig separation. 

 

Kommentar 

Musiken inleder och avslutar alltså filmen, och har ett ursprungligen litterärt innehåll. Filmens 

handling förhåller sig aktivt till det mänskliga minnet genom att beskriva mänsklighetens utveckling 

från forntid till framtid, och dessutom parallellt individens väg från födelse till död och vidare till en 

eventuell annan dimension. Minnet opererar både på biologisk/historisk och kollektiv/personlig nivå. 

Nietzsche beskriver i ”Moralens genealogi” (Nietzsches 2002) minnet som en teknik som producerar 

subjektet (människan). Minnet kan alltså betraktas som tekniskt betingat och dess utveckling 

inbegriper ett förhållande till våld. Filmens inledningsscen visar en koppling till våld och evolution, 

rentav att våldet föder evolution. Apmänniskornas aggressivitet leder till nya framsteg, de kan 

utvecklas genom sitt användande av våld. Nietzsche menar även att minnet härstammar ur ansvaret, 

förmågan att ge löften. Tanken om kopplingen mellan våld och utveckling finner man även hos andra. 

Virilio (2006) menar att kriget är alla mediers fader. Kriget är en dold faktor som förklarar all 

medieteknisk evolution. Kittler har begreppet ”Krigets primat” som täcker in detta. Båda menar att 

våld och krig är upphovet till utveckling i allmänhet och till kommunikation/medier i synnerhet 
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(Kittler 2003). SK själv säger om kopplingen mellan det kastade benet och rymdfarkosten följande: 

”The link is very close, and the time period is really very short. The difference between the bone-as-

weapon and the spacecraft is not enormous, on an emotional level. Man's whole brain has developed 

from the use of the weapon-tool. It's the evolutionary watershed of natural selection. Shaw said that 

man's heart is in his weapons, and it's perfectly true. There has always been this fantastic love of the 

weapon. It's simply an observable fact that all of man's technology grew out of his discovery of the 

weapon-tool.“ Och vidare angående människans förhållande till vapen/verktyg: “There's no doubt that 

there's a deep emotional relationship between man and his machines, which are his children. The 

machine is beginning to assert itself in a very profound way, even attracting affection and obsession. 

There is a sexiness to beautiful machines. The smell of a Nikon camera. The feel of an Italian sports 

car, or a beautiful tape recorder. We are almost in a sort of biological machine society already. We're 

making the transition toward whatever the ultimate change will be. Man has always worshiped beauty, 

and I think there's a new kind of beauty afoot in the world.” (Kloman 1968). 

 

Enligt Norden (1968) har vissa kritiker kallat filmen för den första Nietzschianska filmen eftersom den 

gestaltar Nietzsches idé om människans evolution från apa till människa och slutligen till 

övermänniska.  ”I did not intend to write philosophical music. I meant to convey by means of music 

the idea.” Med detta citat från Richard Strauss (osign. MGM 665 096 u.å.) anges samma intention som 

Kubrick själv sagt sig ha. 

 

 

Dies Irae ur Requiem för sopran, mezzosopran, två blandade körer och orkester av György Ligeti 

 

Placering i filmen 

Verket förekommer vid tre tillfällen; Vid det första mötet med monoliten som alltså är i scenen med 

den förhistoriska människan. Därefter spelas musiken återigen då monoliten uppenbaras för 

vetenskapsmännen på månen och slutligen då monoliten ses i rymden runt Jupiter. 

 

Kompositör 

György Ligeti  (1923-2006), ungersk-österrikisk kompositör. 1956 flyttade han från Ungern i samband 

med revolten samma år och etablerade sig som en av de ledande och med tiden mest inflytelserika 

konpostörerna inom det europeiska avantgardemusiken. Inspirerad av den elektroakustiska musikens 

möjligheter och klangvärld komponerade Ligeti på 1960-talet intensiva ”klangmattor” för stora 

orkesterbesättningar respektive körer, verk i vilka tonerna ligger så tätt tillsammans (mikrotoner) att 

resultatet blir ett kontinuerligt brus som ofta är statiskt och suggestivt men som även kan växa och 

avta i ljudstyrka i långa vågrörelser. Hans produktion är mycket omfattande med en rad 

kammarmusikverk, en opera osv.(Anonymus u.å., sv. övers. Erik Kjellberg) 
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Verket 

Requiem (dvs. en dödsmässa) komponerades 1963-65 och är ett omfattande verk för två sångsolister, 

två körer och orkester. I sats tre, Dies irae kombineras de vokala och instrumentala resurserna till en 

dramatisk och orolig musik. Stycket har en hypnotisk karaktär med clusterackord där tonerna har små 

intervall. Surrande, ordlösa röster som tycks uttrycka något obegripligt, kanske förhållandet mellan 

monoliten och den förhistoriska människan, som vi i början av filmen ännu inte vet något om. Kanske 

kan stycket sägas ge en känsla av avvaktande eller vördnad inför det okända. I början av filmen 

placeras det dessutom mellan två uppföranden av Also Sprach Zarathustra, vilket påverkar dess roll. 

 

Kommentar 

Vi befinner oss alltjämt i filmens inledande avsnitt; ”Människans gryning”, och har sett apor i flock 

som kommunicerar med alltfler uttryck och kämpar i grupper om revir, samt flera korta sekvenser där 

bl a en leopard syns ha nedlagt en zebra. Sekvenserna avlöser varandra i tvära klipp, och så får vi se en 

apflock som tycks orkeslösa i en grotta. Apa efter apa vaknar till och reagerar på något, som visar sig 

vara monoliten. Då hörs Ligetis första stycke i denna film, alltså tredje satsen ur Requiem, med fioler 

som gnisslar dovt och böljande, surrande röster, antydan till text på latin. Musiken pågår i ett långsamt 

crescendo medan aporna undersöker monoliten. Solen stiger upp ovanför, bakom monoliten och möter 

en månskära ovanför, och därefter kommer återigen ett tvärt klipp. Vid upptäckten av monoliten hörs 

ett sammelsurium av röster som anger att massor av individer, kanske själar, har någon typ av 

anknytning till det som syns. Den mänskliga rösten anses i vissa kulturer vara den mest högtstående av 

alla musikaliska källor och är också den mest uppmärksamhetskrävande i musikaliska sammanhang. 

Så fort en röst inträder i ett musikstycke så fångar den all uppmärksamhet. Rörande den metafysiska 

symboliken kring monoliten så menar SK själv att varje skede av monolitens uppdykande i filmen 

symboliserar ett ingripande i människans öde. SK talar om ett tidskaleidoskop som i slutet av filmen 

leder till återfödelsen av människan eller vad han kallar a star-child (Hughes 2000). Min egen tanke 

om monoliten är att den kan ses som en arketypisk port. Den är svart, den är ”ett ingenting”. Samtidigt 

implicerar porten en tröskel, en ingång till något annat och en förbindelse med något annat. En mer 

prosaisk association är den till barnfilmen ”Monsters Inc.” där garderobsdörrar har en stor betydelse 

som länk mellan barnets olika föreställningsvärldar.  

An der schönen, blauen Donau av Johann Strauss 

Placering i filmen 

Detta verk var omsorgsfullt valt av Kubrick och spelas med avbrott under en lång serie sekvenser 

medan den första rymdfarkosten i berättelsen närmar sig the rymdporten och därefter då det avreser till 

månen. Valsen hörs alltså i omgångar med regelbundna avbrott då endast naturljud och dialog hörs. 



 41 

 

Kompositör 

Johann Strauss den yngre (1825-99) tillhörde en välkänd österrikisk musikersläkt.  Han fulländade den 

s.k. wienervalsen som redan under hans livstid gjorde sitt internationella segertåg. En av hans mest 

kända valser är An der schönen, blauen Donau som utkom 1867. Strauss komponerade också en rad 

andra danser såsom polka, galopp osv., några mer avsedda för konsertpubliken än för paren på 

dansgolvet. Han är ännu idag känd för sina omtyckta sina operetter (Läderlappen mfl.) 

  

Verket 

An der schönen, blauen Donau var först ett körverk med text från en dikt, beställt och komponerat 

1867 för en fest. Valsen blev emellertid snart främst använd som dansmusik och fick ett genombrott 

efter världsutställningen i Paris vilket förde med sig en upplaga på en miljon beställda exemplar av 

noterna. Denna vals blev introduktionen till en lång rad berömda storvalser. Den klassiska valsen 

består av en Introduktion, med en förhandspresentation av kommande motiv, fem valsavsnitt med 

vardera två repriser och en avslutande coda (Reimers – Reimers 1975)  

 

Kommentar 

Vi har alltså nyss sett hur en virvlande benpipa, slungad upp i luften av en apa i luften, genom ett klipp 

ersätts av en rymdfarkost år 1999. Så småningom börjar valsen An der schönen, blauen Donau sin 

introduktion. Vi  befinner oss i rymden: vi ser planeter, solen, diverse farkoster. Så övergår valsen i sin 

del 1 (första repris) och vi ser många roterande olika farkoster som i sig också består av roterande 

delar. En ansiktslös besättning ses i tyngdlöshet ombord på farkosten - en liten penna svävar – föremål 

i rymden svävar – allt svävar. Valsen tystnar och vi hör bara maskinbilder. Vi har kommit 24 minuter 

in i filmen och då kommer första repliken. Vi får se yrkeskolleger i en rymdbasliknande miljö i 

vardagligt samspråk och nu följer en mängd miljöetablerande omständigheter. Det talas också om ett 

”mysterium” på Clavius. Så fortsätter valsen med ytterligare en del, och vi är ömsom i rymden bland 

planeter, ömsom ombord på en rymdfärja där mat bärs runt och människor ligger och sover. 

Besättningen landar och stiger ut på en planet, varpå valsens coda och final ljuder, under det att vi ser 

en mycket utdragen landningsscen. 

 

Liten historik kring wienervalsen och dess mytologi 

Valsen, och särskilt wienervalsen, är en musikalisk form som är full av historia och mytologi. Den 

klassiska wienervalsen består av en Introduktion, med en förhandspresentation av kommande motiv, 

fem valsavsnitt med vardera två repriser och en avslutande coda (Reimers 1975). Ursprungligen kom 

denna dans från pråmskeppare som åkte längs Donau, och som i Wien kom att sprida denna 

trefjärdedelsdans på närbelägna värdshus. Johann Strauss växte upp som son till en värdshusvärd vid 

floden och får alltså anses ha hört detta en hel del. Författarna drar en parallell till Mozarts opera Don 
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Giovanni för att beskriva valsens ursprung på ett bildligt sätt: I operans andra akt får man uppleva hur 

en menuett, 1700-talets förnäma dans i högre ståndskretsar framförs hos herrskapet samtidigt som en 

folklig dans till samma musik utförs hos bonden. I denna opera från 1787 möts alltså på scenen dessa 

då helt separerade kulturer. Den robusta, folkliga dansen som kallades ”ländler” anses vara den 

närmaste föregångaren till valsen. Samtidens ”menuett”, salongernas dans, framfördes meddelst 

skridande med danspartnern på behörigt avstånd. Den folkliga dansen ansågs oanständig eftersom man 

där höll i varandra. När väl sedan valsen alltmer tog plats i finsalongerna framställdes också 

noggranna föreskrifter för hur den skulle företas. Den inhemska dansen, med jakt- och flyktmotiv, 

hade medeltida anor med inslag av vridningar, stampanden och hopp, där mannen var jägaren och 

kvinnan bytet. Samma år som Don Giovanni hade premiär beskrevs i en text den allmänna valsyran i 

Wien av en gästande irländsk musiker.  Han påtalar i denna skrift också de hälsorisker som allmänt 

ansågs förknippade med valsen: ”Det har sagts mig att man av att dansa vals från tio på kvällen till sju 

på morgonen kan få en konstant svindel och att både syn och hörsel försvagas, för att inte tala om ännu 

värre följder som kan inträffa”(Reimers-Reimers 1975:14). Valsens symboliska betydelse beskrivs 

ytterligare i Marcel Brions bok om dagligt liv i Wien under denna tid, och citeras här: ”Med 

konsthistorikernas terminologi skulle man kunna säga att dansen är en symbol i vilken ett folks och en 

epoks anda återspeglas”. I Wien mellan ca 1815 och 1916 rådde vad som här kallas ”valsyra” i de 

många danspalatsen. Valsens alltmer växande popularitet skulle då kunna tydas som ett tecken på de 

väsentliga förändringar som ägde rum inom samhället vid slutet av 1700-talet, då denna ursprungligen 

bondska dans introducerades i salongerna.”(Reimers-Reimers 1975:18). Friluftskonserter var 

populära, och det var inte ovanligt med danssalonger som rymde flera tusen personer på dansgolvet. 

På danspalatset Odeon i Wien kunde 10.000 dansande rymmas samtidigt. Alltfler ”seriösa” tonsättare 

komponerade valser. Genom Johann Strauss Kejsarvalsen – beställningsarbete inför Frans Josefs 40-

åriga regeringsjubileum 1888 – kan Straussfamiljens, såväl som valsens, musikaliska vandring sägas 

kulminera; från ölcafeet där Strauss hörde pråmskepparnas danser till kejsarpalatset på två 

generationer. De konkreta föregångarna till An der schönen, blauen Donau föddes runt denna flod i 

och med pråmskepparnas ständiga sjungande och musicerande, något som alltså värdshusvärdens lille 

son Johann imiterade på sin fiol. 

 

Ordet ”vals” kommer av latinets Volvere - rulla, vrida - och är betydligt äldre än wienervalsen. Valsen 

har funnits i många olika sorter, t.ex. ”konsertvalsen” som har företrädare som Chopin, Liszt, Brahms 

mfl.. Som tidigare sagts består en vals av introduktion, fem delar med repriser samt en coda. 

Wienervalsen hade ett högre tempo, en följd av korta upptakter, och en speciell melodisk-rytmisk 

figuration. Upptakten till en wienervals börjar också ofta på andra fjärdedelen av de tre i takten, och 

har inte sällan en paus på första fjärdedelen. Den så kallade ”tvåan” markeras alltså på olika sätt, 

genom punkteringar (förlängningar) eller genom att utgöra en dissonans till det ackompanjerande 

ackordet. Här avslöjas hemligheten bakom den musikaliska gestik som ger de dansande i en 
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wienervals impulsen att snurra runt och rotera; mötet mellan den för all taktartsmusik inbyggda 

betoningen på ”ettan” och ett extra tryck på ”tvåan”. Vidare står visserligen dessa melodiskt-rytmiska 

mönster i centrum såtillvida att grundelementet här är tonartsmusikens tre grundelement; tonika, 

dominant och subdominant. Men just i wienervalsen sker modulationerna, dvs. övergångarna till andra 

tonarter, ofta med s k harmoniska ryck, tex till en tonart som inte är närmaste granne till den pågående. 

Några typiskt förekommande motivtyper – av många - i wienervalsen är ”attackmotiv” dvs. 

regelbundet återkommande korta upptakter med mönstret ; kort-lång, ”inslipningar” dvs. långsamma 

uppåtglidande toner i början av ett tema, samt ”joddelsprång”, uppåtspringande sext, septima eller 

oktav. (Weigl 1965:53). I Uppsala har gjorts exakta mätningar av wienervalsens grundläggande 

egenheter (Bengtsson 1973:64) med mätapparater, varvid man kunnat fastställa de formella särdragen 

genom i procent uttryckta tonstyrkor.  

 

Hans Weigl (1965) beskriver valsens mytologi: “ Den gamla vi-formen i rytmen ersattes av den nya 

revolutionerande och radikala du och jag! Det var inte längre ett stiliserat kontaktsökande som i 

menuetten utan istället ett resultat – det bestämda mötet. Inget är fixerat utom rytmen. Ständigt 

upprepande och förnyande, rörelse för rörelsens egen skull. Den saknade fjärdedelen ger valsen 

karaktören av en oupplöst rest; valsen övervinner tidsbegreppet, stiliserar stunder av evighet: ”Om de  

inte bröts skulle dansens cirklande gång pågå i oändlighet. Primtalet tre kan inte uppläsas i något 

jämnt tal”. Valsens erövrande av Wien kan enligt Weigl jämföras med vad vi upplevde under jazzens 

århundrade (Weigl 1968:51). Detta var före musikens industrialisering (grammofon, radio, film etc). 

Det var bara de två Johann Strauss som vann världsframgång under denna tid genom att noterna till 

deras kompositioner såldes över hela världen. ”Valsen vill avbilda oändligheten, evigheten. Därför 

måste den vara ett helt och inte en del.” (Weigl 1968:59). Weigl menade vidare beträffande formen att 

Wienervalsens introduktion anger möjligheter och ger löften. I Codan ser valsen tillbaka på och 

sammanfattar sig själv. Autentisk valsmusik kan aldrig bli tvåstämmig – det finns bara en stämma. 

Valsen måste vara ordlös: ”Valsen tål inga andra gudar jämte sig själv”. (Weigl 1968:61,65).Angående 

hur magin i den wienska musiken skapas säger Weigl: ”Detaljer sådana som lyftet av stråken där den 

enligt noterna inte borde lyftas och landningen på strängen igen just den rätta millisekonden för sent så 

att lyssnarens hjärtas i en ’förvåning – förväntan – osäkerhet’ som avlöses av ett lyckligt leende ’tack 

och lov’”.(Weigl 1968:137). Marcus Boldemann skriver om straussvalsen: 

”I en timme hade valskungen Johann Strauss den yngre varit död. Wienarna fick reda på det vid en 

friluftskonsert. Plötsligt bröt dirigenten mitt i ett stycke. Utan att förklara varför framförde han med 

maximalt beslöjat pianissimo valsernas vals ´An der schönen blauen Donau´. Folk förstod. Många grät 

när de gick hem genom Wiens gator den där försommardagen år 1899” (Boldeman 2007). Vidare: 

”Tittar man på ett valsande par kan man förstå varför wienervalsen en gång var så populär. Två intryck 

står på ett märkvärdigt sätt i motsatsförhållande: dels den svindlande känslan av oändlighet de 

dansande måste ha upplevt när de virvlade ut i salongerna i en farligt romantisk värld. Dels att de 
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genom centrifugalkraften, som utvecklas blev tvungna att hålla hårt i varandra och lita på varandra, 

liksom paren på den tiden också var beroende av varandra i långa, borgerliga äktenskap.” 

 
Wienervalsen har således en stor mängd olika konnotationer, och inbjuder till fria associationer; En 

viss tidsepok, vissa kläder, vissa tillfällen som bröllop, baler, familjesammankomster och kanske 

också välstånd, rikedom. Wienervalsen hör hemma i en svunnen sagotid då Europa såg helt 

annorlunda ut.  När Kubrick använder denna traditionstyngda musik i samband med att vi långsamt lär 

känna hans miljö i filmen; rymden med dess planeter och månar, rymdfordon och dess invånare, bidrar 

det till att den egentligen så främmande, overkliga miljön får en aura av historia och tradition, trygghet 

och bekantskap. Resultatet blir att åskådaren upplever en ingång i historien som samtidigt färgar den. 

Intryck som skulle ha haft en viss innebörd i ett annat sammanhang får ny innebörd.  

SK själv menade att wienervalsen fungerade som en perfekt representation av det som skedde i 

rymden och rymdstationen. Valsen medverkade till att skapa en mer bekant och hemtam känsla av 

rymden. SK menar att i framtiden kommer rymdresor inte att vara nåt obekant för oss utan 

förmodligen välkända och uppfattade för sin skönhet – då passar detta vackra musikstycke in (Hughes 

2000). 

  

Lux Aeterna samt Requiem av György Ligeti 

 

Placering i filmen 

Här är det två musikstycken som används under följande sekvenser: Människor sitter i ett möte. Vi får 

veta att monoliten har hittats på månen. Så befinner vi oss på en farkost i rymden och människorna 

ombord där. Slutligen möter besättningen monoliten på månen. 

 

Kompositören: se ovan. 

 

Verket 

Lux Aeterna framfördes för första gången 1966 över en liturgisk text (på latin: det eviga ljuset) och 

framförs för en blandad 16-stämmig kör utan ackompanjemang. Här har Ligeti arbetat med en slags 

modern tonalitet och en avancerad polyfon (mångstämmig sats). Med sina eftertänksamma, klara 

melodiska linjer representerar verket ett steg i riktning mot en mer avklarnad stil uppbyggd på en 

komplex satsstruktur - musik som kan liknas vid ett gåtfullt, himmelskt välljud. (Angående stycke 2 

Dies Irae ur Requiem, se föregående text.) 

 

Kommentar: 

Musiken, Lux Aeterna, består av röster som utan avbrott ljuder i clusterackord som förändras mycket 

lite då och då och som sakta går mot ett crescendo. Ljudet påminner om surrande insekter eller en 
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klang efter en gong-gong och ger en känsla av tusentals själar som svävar i en intighet, som om det 

fanns kvar rester av ljud efter varje människa. Eller så talar rösterna istället till oss från en framtid och 

på ett för oss obegripligt sätt. Nu får vi också veta alla detaljer om monoliten: Den har grävts ner av 

någon för 4 miljoner år sen. När så farkosten landar på månen och besättningen kliver av för att gå och 

möta monoliten hörs återigen den musik som vi nu lärt oss sammankoppla med den; Dies Irae ur 

Requiem. Oroliga, brusande toner hörs medan besättningen tvekande och långsamt närmar sig 

monoliten på samma sätt som apflocken miljoner år tidigare. Monoliten står upplyst på en 

utgrävningsplats. Medan musiken närmar sig ett crescendo börjar männen röra vid monoliten och ta 

foton. Plötsligt ljuder en mycket hög ton – signalen från monoliten - som plågar allas öron och 

samtliga dör. Vi får åter se en uppstigande sol i konjunktion med månen, och eftersom det är andra 

gången samma bild visas förstår vi åtminstone att här finns en betydelse fast vi ännu inte vet vilken. 

 

Lux Aeterna är ett impressionistiskt, något stillsammare vokalt stycke med röster i olika tonhöjd som 

rör sig sparsamt. Dessa två vokala stycken spelas tydligen efter varandra. Varför välja röster i detta 

skenbart dissonanta och oroande framförande? Röster anger möjligen människans kvarvarande 

reminiscenser i världsalltet – resterna av hennes skiftande existenser, minnet av hennes varande och 

verkande i livet. Samtidigt just för att det inte är en direkt igenkännbar melodi kan man få känslan av 

att det är något sorts nu existerande ändå – en livsform som för oss inte är bekant. Sång eller röst 

används generellt sällan i SK:s filmer, dessa vokala stycken av Ligeti tillhör de få undantagen, och här 

används rösterna snarare på ett instrumentalistiskt sätt. En personlig reflektion är att det i dagens 

svenska filmproduktioner har blivit allt vanligare med musik där rösten och den framförda texten har 

en dominerande betydelse. Frågan är vilken effekt det har på musikens roll i filmen. Rösten implicerar 

ett subjekt och fångar därmed uppmärksamheten.  

Adagiot ur baletten Gayane Suite Nr. 2 komponerad av Khachaturyan  

Placering i filmen 

Jupitermissionen 18 månader senare, vi befinner oss först i rymden och därefter ombord på en 

gigantisk rymdfärja – det är Discovery på väg till Jupiter. Musiken följer oss medan vi ser de två 

männen ombord utföra vardagliga sysslor, och i samtal ge oss alltmer information. Musiken kommer 

och går, interfolieras med tystnad. 

 

Kompositören 

Aram Khachaturian (1904-1978) föddes I en armenisk familj I Ryssland. Hans balett Gayaneh (1942) 

med sin sabeldans/svärdsdans blev en internationell sensation. Emellertid var Khachaturian en av de 

många kompositörer, däribland Sergej Prokofiev, som fick utstå attacker såväl som motstånd under 
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Josef Stalins regim under 1940-50-talen. Hans musik betraktades som alltför ”formalistisk”. 

 

Verket samt kommentar 

Som anges av namnet Adagio så är stycket långsamt, stilla och lite majestätiskt, men det är samtidigt 

ur en balett och har alltså ändå en dansant karaktär. Till en början är det ensamma violinstämmor, först 

unisona och därefter i två stämmor, den ena i ett högre, ljusare tonläge, något mer drivande och den 

andra i ett lägre, mörkare tonläge och mer stillsamt. Det mesta som sker i bild är svävande, den 

gigantiska rymdfarkosten som glider genom rymden – avlång med ett stort klot i fören som en leksak, 

inte olik en jättespermie. Under styckets första del får vi se farkosten först i rymden och därefter inuti 

med en joggande man i ett roterande hjulliknande rum. Han passerar sarkofagliknande sängar i vilka 

det ligger män i dvala. Småningom tillkommer ytterligare en stämma som spelas, och musiken består 

nu av en vemodig melodi och en basgångsliknande stämma, av två existenser som lever parallellt. Vi 

får samtidigt se en annan människa i en annan roterande cylinder, och musiken antyder att det å ena 

sidan finns dessa två individer ombord, men å andra sidan att det finns två verkligheter, eller kanske 

dimensioner, samtidigt. En tydligare, närmare oss, och rörligare, djärvare, medan den andra är 

placerad lägre ned, mindre åtkomlig och mindre uppenbar. Två livsformer som lever utifrån varandra 

men samtidigt separerade från varandra. Så småningom växer stycket på så vis att alltfler stämmor 

hörs och fylls på men samtidigt blir styckets karaktär stillsammare, mindre rörligt. En man äter 

middag framför en datorskärm och man hör en jazzliknande slinga (av typen TV-jingel) som 

introduktion till en nyhetssändning från BBC där viktig information för åskådaren levereras: Man 

befinner sig tydligen ombord på rymdfärjan Discovery 1 på väg mot Jupiter för första gången. 

Besättningen består av tre sovande vetenskapsmän och två vakna astronauter och dessutom datorn 

HAL 9000 som styr allt ombord. Så följer en mängd vardagsmiljöetablerande scener: schackspel, 

telefonsamtal och vi ser och hör flera dialoger mellan datorn och besättningen, hela tiden med adagiot 

i bakgrunden. Vi hör alltså länge en musikalisk dialog. Vad kan en dialog berätta eller symbolisera? 

Samtidigt som vi får lära känna två personer så får vi också uppleva en tillvaro där allt är upp och ned, 

där man trotsar alla naturlagar. Den dialog som finns ombord är å ena sidan den mellan datorn HAL 

och besättningen, å andra sidan den mellan besättningsmedlemmarna - och den relativa spänningen 

mellan dessa poler. Sambandet understryks då vi får bekanta oss med HAL, då en soloviolin spelar en 

melodi i moll - Kubrick använder sig av violinstämmor i olika avsikter att förtydliga eller kommentera 

relationerna och karaktärerna - som inte alltid är människor av kött och blod, utan ibland består av 

andra enheter. Sedan kommer en vändpunkt i dialog: datorn meddelar att något är fel ombord som 

måste åtgärdas. Nu följer en lång sekvens där besättningen försöker ta reda på felet. De undersöker bl. 

a. skeppets utsida och kommunicerar med jorden. Besättningen misstänker att datorn känd för att vara 

ofelbar faktiskt har gjort ett misstag eftersom de inte hittar något fel. De går in i en kapsel där datorn 

HAL inte kan höra vad de säger – därinne kommer de överens om att stänga av datorn. Samtidigt får 

åskådaren indikationer att HAL läser på deras läppar genom en fönsterruta. Återigen dualistiska 
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förhållanden; människan och maskinen, jordiskt och ”överjordiskt” liv. I slutet får vi höra datorns 

alltmer distorderade röst svamla och sjunga Daisy (på svenska Isabella) och till slut tystna. Så visas en 

svart skylt i bild med texten :Intermission, och filmen tycks ta paus. 

 

 

 

Requiem, Dies irae, Atmosphères, Lux Aeterna, samt Aventures, av György Ligeti 

Placering i filmen 

Textskylt som visar; Jupiter och bortom oändligheten. I rymden ser vi monoliten sväva. Ävenså 

planeter och rymdfärjan i olika geometriska positioner. De fyra styckena följer den kommande resan.  

 

Kompositör; se ovan 

Verk 

Atmosphères för stor orkester och slagverk är tillägnat minnet av sin vän, den ungerske kompositören 

Mátyás Seiber (1905-60). Verket uruppfördes i Donuaeschingen 1961. Det består av 22 avsnitt på 

mellan 4 och 55 sekunder som växer och förändras och försvinner. Ligeti har liknat detta verk vid en 

dödsmässa, ett slags Requiem som utspelas på en gång i en källare och i en oändlighet. Angående 

Atmosphères menar de Leeuw (1967: 212) att stycket har uteslutande kromatiska klangfält varpå 

intervallet har berövats sin individualitet. Den musikaliska strukturen består nu av istället täthet, 

klangfärg, läge, dynamik osv. Tonhöjden och intervallets roll har reducerats.  

 

Aventures är ett beställningsverk för Nordtyska Radion 1962. Det framförs av en kvartett soloröster 

(sopran, alt, tenor, bas) och sju instrumentalister (flöjt, valthorn, cembalo, piano, violoncell och 

slagverk). Enligt kompositören är stycket ”ett formellt och uttrycksmässigt äventyr med icke-

realistiska handlingsmönster, labyrintiska irrgångar fulla av alienerade känslor och drifter, ironi, hån, 

idyll, nostalgi, sorg, ånger, kärlek, humor, upprymdhet, lidelsefullhet, dröm och vakande, logik och 

absurditet. Texten utgörs av fonetiska bilder, konsonanter, vokaler och skrammel av olika slag, vilka 

inte sammanfogas till ord eller begriplighet.” (Anonymus u.å.. sv. övers Kjellberg). 

 

Lux Aeterna består av röster som utan avbrott ljuder i clusterackord som förändras mycket lite då och 

då och som sakta går mot ett crescendo. Ljudet påminner om surrande insekter eller en klang efter en 

gong-gong.  

 

Kommentar  

Bowman, den enda överlevande från expeditionen, tas nu med på en resa genom okända dimensioner. 

I extrem hastighet far han genom galaxer och konstellationer av stjärnor och planeter, alltmedan 

föremål såväl som omgivning hela tiden växlar färg och ljus. Musiken tycks bestå av för örat obekanta 
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ljud, omöjliga att urskilja från varandra, som bildar ett cluster och utvecklas försiktigt åt olika håll. 

Först snarast som ett surrande, därefter alltmer föränderligt och med stråkinstrument som smälter 

samman och ändå lyckas ge individuella uttryck. Blåsinstrument gör insatser. Requiem hörs när 

Bowman ger sig av och monoliten ses i rymden. Rymdskeppet blir synligt och återigen ser vi en scen 

som påminner om en spermie befruktande ett ägg och denna slutar i en explosion (ejakulation, 

befruktning). Närbild på ett öga i olika färger som övergår i ett stjärnsystem i rymden. Fläckarna i iris 

förvandlas till galaxer och flytande gasmoln. Bilden påminner om organismer sedda genom ett 

mikroskop. Plötsligt är sju kristallformer i en formation i rymden synliga (valsformen igen) och man 

kan få ett intryck av ett holistiskt perspektiv genom att bilderna pendlar mellan mikro- och 

makroperspektiv, och påminner om att samma grundstruktur finns på cellnivå som i rymden, vilket 

kanske kan ses som en kvantfysisk kommentar. Atmosphères hörs då Bowmans gastkramade ansikte 

klipps in i resan bland galaxerna. Hans ögon i närbild och i skiftande färger klipps också in, alltmedan 

landskapen och formationerna far förbi. Så Lux Aeterna, då Bowman anländer, och Aventures medan 

han hamnar i de intergalaktiska eller imaginära rummen och genomgår sina åldrar. Musiken förändras 

till att bestå av hasande, skrapande och blåsande ljud som interfolieras med elektroniska toner. Ljuden 

kommer alltmer sporadiskt, plötsligt osorterat och till synes ostrukturerat. Stycket anger något helt 

obekant, oförutsägbart och utan möjlighet att orientera sig. Vi befinner oss slutligen i ett rum med 

1700-talsinredning, i en slottsliknande miljö med väggar och golv av genomlyst glas. Musiken är här 

burkig och metallisk, och rummet går i en entonig ljusgrön färgskala. Bowman och vi själva växlar 

perspektiv med sekunders mellanrum; han ses ömsom i kapseln i rummet, ömsom stående i rymddräkt 

i rummet. Han går in i ett luxuöst badrum och musiken har krympt till pipande röster. Vi får se hur 

mannen ömsom ser sig själv i spegeln, ömsom möter sig själv ännu mer åldrad också småningom dör i 

en säng. Subjektiv och objektiv kamera visar växelvis hans åldrande och död. Strax innan står plötsligt 

monoliten inne i rummet framför honom i sängen.  

 

Richard Toop (2004: 458) beskriver Ligetis Atmosphères i en artikel om internationellt avantgarde 

som ett helt igenom noterat verk fram till dess coda då blåsmusikerna endast andas i sina instrument 

utan att åstadkomma en ton. Jag associerar här till många musikterapisessioner där klienten just lyft 

fram frågan kring detta att avse att spela en ton och att verkligen göra det. Om man slår an en 

pianotangent så försiktigt att ingen ton hörs men tangenten likväl är nedtryckt, har jag då spelat? Toop 

skriver vidare om stycket Atmosphères att Ligeti här söker neutralisera harmonierna genom 

användandet av kromatiska clusterackord och ljud som ändrar tonhöjd och bredd och klangfärg.  

Alastair Williams (2004: 514) beskriver Ligeti som en kompositör som verkar såväl inom 

modernismen som postmodernismen. Stycket beskrivs här på följande sätt: ”…which took a sideways 

look at constructivist composition, using dense, imperceptible micro canons to produce highly 

perceptible transformations in texture.”  
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Also sprach Zarathustra, Richard Strauss  

 

Slutligen ser vi sängen där ett lysande foster ligger, och ovanstående stycke hörs för andra gången. Så 

är vi plötsligt i rymden där vi ser fostret i sin fosterhinna i rymden. I samma ögonblick som vi får höra 

slutet på musiken får vi i vad som är filmens slutsekvens se fostrets ansikte.  

 

Sammanfattande diskussion 

Angående “2001” menade SK följande; "On the deepest psychological level, the films plot symbolized 

the search for God, and it finally postulates what is little less than a scientific definition of God." 

(Hughes 2000:158) Han säger också att han själv och medförfattaren Arthur C. Clarke såg en 

Homerisk Odyssée i likheten mellan antika Greklands uppfattning om havet och jorden och vår tids 

uppfattning av rymden (Bernstein 1965). Filmen handlar alltså om mötet med en utomjordisk 

intelligens. För att skildra detta menar SK blir det nödvändigtvis en fråga om filosofi och metafysik. 

Man kan inte föreställa sig det icke-föreställbara. Mötet med en utomjordisk intelligens skulle inte 

vara möjlig att omfatta inom ramen för våra referenser: En artefakt lämnas på jorden för 4 miljoner år 

sedan av rymdvarelse som iakttagit människan och beslutat påverka hennes utveckling. Vidare 

förekommer en andra artefakt på månen programmerad att avge en signal, ett slags kosmiskt tjuvlarm:  

”Word of man’s first babysteps into the universe” och slutligen förekomsten av en tredje artefakt i 

kretslopp kring Jupiter som inväntar at människan skall nå ”the outer rim of his outer solar system”  

Slutet i filmen består av hur huvudpersonen blir insläppt via monoliten (monoliten insveper honom i 

ett kraftfält) försätter honom på resa i inre och yttre rymden och vidare till en annan del av galaxen 

”Placed in a human zoo approximating a hospital-terrestial environment drawn out of his own 

dream/imagination” Huvudpersonen genomgår i detta tidlösa tillstånd sitt livs alla åldrar. Han dör och 

återföds och återvänder till jorden för nästa steg i mänsklighetens evolution. (Samtliga citat ur Hughes 

2000.) 

 

Wienervalsen ser jag som en av de viktigaste musikaliska byggstenarna i filmen. Valsen kan betraktas 

som oändlig i det att dess form saknar egentligt slut. Den har en roterande, svävande karaktär som 

påminner om planeter och farkoster i rymden. Den kan framkalla en känsla av tyngdlöshet och ha en 

hypnotisk inverkan. Valsen skapar helt enkelt en känsla av att tyngdlagen upphävts, att alla perspektiv 

vänds på ända, vilket är den uppenbara associationen till en vistelse i rymden. Samtidigt ger valsen en 

känsla av historisk förankring och trygghet, i det att den spelats otaliga tillfällen i oräkneliga 

sammanhang där människor förts samman i denna umgängesform, där gammalt och nytt möttes. På 

samma sätt kan vi uppleva rymden en vacker dag, vilket också SK själv påpekar; den dagen kommer 

då vi ser på rymden och rymdresor som något vardagligt, men samtidigt vackert. Vidare vill jag, i 

samband med diskussionen kring valsens roll, hävda att SK:s film här har en genomtänkt 

helhetsambition. Det skulle nämligen gå utmärkt att dela upp filmens handling helt i enlighet med 
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Wienervalsens form. Huruvida det var något medvetet från SK:s sida förtäljer icke historien, och det 

är kanske heller inte intressant. Valsens form kan appliceras enligt följande: 

 

Introduktion. Mänsklighetens gryning samt apornas möte med monolitens -Requiem samt Zarathustra 

1a. klippet till 2000-talet, rymden och presentation av information – Donau 

1b. (repris) mänsklighetens möte med monoliten – Lux Aeterna samt Requiem 

2a. Senare, ombord på Discovery, presentation av personer samt övrig information – Gayaneh 

2b. (repris) fördjupad bild av situationen ombord 

3a. Scenförändring; människorna börjar tvivla på datorn/tekniken 

3b. (repris) Långa undersökningar företas 

4a. Människorna beslutar sig i lönndom för att besegra tekniken 

4b. Datorn gör myteri och förgör människorna 

5a. Kampen för att övervinna tekniken – människan segrar och ger sig av 

5b.(repris) Den långa resan – Requiem, Atmospheres, Lux Aeterna samt Aventures 

CODA: döden och återuppståndelsen och monoliten igen – Zarathustra 

 

Valsens sinnebild har också visualiserats genom en scen under den långa resan där stora kristaller i en 

horisontell rad visar sig; Den längst till vänster och längst till höger är stora, de fem däremellan är 

små.  

 

Hela denna film utspelar sig i en djupgående filosofisk miljö, där musik, litterärt innehåll och 

bildarbete skapar ett fält i sig, inom vilket åskådaren får möjlighet att öppna dörrar till sina egna inre 

landskap, för att få nya insikter om existentiella spörsmål. De utvalda musikstycken som förekommer 

har en nästan tvingande effekt på en, såtillvida att de sinsemellan är helt disparata, härstammande från 

olika kulturella och tidsmässiga kontexter och i sig – i vissa fall - har en genomtänkt litterär förlaga. 

Man kan förvisso analysera filmen utifrån exempelvis Gorbmans (1987) kontrapunktiska begrepp när 

scener i yttre rymden ackompanjeras av wienervals, vardagen ombord på rymdfärjan av balettmusik, 

men i och med att musiken har så starka historiska rötter skulle den analysen inte vara tillräcklig. 

Gorbmans meningsskapande koder, alltså konnotativa värden kan i och för sig tillämpas på detta 

såsom exempel på antingen rena musikaliska koder eller kulturella koder, men jag vill påstå att inte 

heller det är tillfredsställande. Som jag tidigare beskrivit utgör exempelvis valsen ett långtgående 

traditionellt arv i en viss kultur, och den kan alltså tas emot som ett sådant, men innehåller samtidigt så 

många andra övertoner i möjligheten att tolka och associera att jag ser det som mer utvecklingsbart att 

tillämpa modellen av ett bredspektrigt övergångsområde, d.v.s. Fält, när man ska närma sig en 

filmmusikanalys. Beträffande Ligetis kompositioner kan man möjligen med större behållning använda 

sig av båda synsätten. Å ena sidan ger denna modernistiska musik rikhaltiga associationer till vår tid 

och de tillkortakommanden vi förknippar med den. Ligeti säger själv i en intervju om sin musik i SK:s 
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sista film, ”Eyes wide shut” att den från början illustrerade hans eget hat gentemot Stalin och de 

knivhugg i hjärtat som han ansåg Stalin tillfogat honom. Men å andra sidan kan man gott säga att den 

dissonanta och polyfona musiken här på ett nästintill ”osynligt” sätt medverkar till att det narrativa 

skeendet lyfts fram, och rätt sorts oro och osäkerhet väcks, i motsats till om man hade spelat mer 

harmoniskt bekant musik. Musiken öppnar också, precis som Gorbman själv påpekar, det 

undermedvetnas dörrar. Här kan man också sägas förstå icke-emotionell mening på ett emotionellt 

sätt, som Kassabian (2001) föreslår. Dock kan man nog säga att musiken inte i något avseende i denna 

film medverkar till att invagga åskådaren i en illusion eller ha någon form av suturfunktion, vilket jag 

menar främst härrör ur dess ursprung, såsom icke specialskriven filmmusik.  

 
 
 
Kapitel 6 
 
”Manhattan” (1979) 
 

Handlingen:  

Isaac Davis (Woody Allen) har just lämnats av sin fru (Meryl Streep) som inlett ett förhållande med en 

kvinna. Isaac inleder då ett förhållande med 17-åriga Tracy (Muriel Hemingway). Isaacs bäste vän 

Yale (Michael Murphy) vänstrar med journalisten Mary (Diane Keaton). Han älskar både sin fru och 

Mary men bestämmer sig för att lämna Mary. Isaac och Mary blir ihop men Mary och Yale fortsätter 

att träffas. Så småningom återgår allt till ordningen, Isaac och Tracy hittar tillbaka till varandra och 

kompisen Yale återgår till sin fru – och Mary, slutligen, går vidare i sitt liv.  

 

Musiken (samtliga musikkompositioner är skrivna av George Gershwin under åren 1924-1938) 

Inledningen som ackompanjeras av Rhapsody in blue visar scener från Manhattan med neonskyltar 

och trånga, befolkade gator. Musiken – som är från mitten av 20-talet, dvs jazzens Guldålder - ger 

tillsammans med det svartvita fotografiet historiska associationer till äldre filmer med Manhattan i 

bild. Klipp till Elaine´s Cafe (för övrigt WA:eget stamlokus) och där sitter Isaac, Tracy, vännen Yale 

med fru och pratar, medan anonym improviserad jazz musik hörs i bakgrunden (det är Dick Hyman 

och hans band som improviserar). Några efterföljande sekvenser ger vid handen att Isaac tvekar inför 

förhållandet med Tracy p.g.a. åldersskillnaden, samt att Yale har en älskarinna. I hemmet där Isaac 

och Tracy umgås hör vi: Our love is here to stay (Gershwins sista och ofullbordade låt från sitt sista 

levnadsår, 1937) i romantisk version för violin och piano. Med undantag för improviserad 

bakgrundsjazz på ett museum, hörs ingen musik förrän Isaac oförhappandes stöter på vännens 

älskarinna, Mary, på ett galleri, varpå spelas Someone to watch over me som bakgrundsmusik med 

stor orkester i en lång serie sekvenser alltmedan vi får se hur Isaac är på väg att inleda ett förhållande 

vid sidan av Tracy, och dessutom alltså med sin bästa väns älskarinna.  Under en sekvens umgås Isaac 
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med sin son, och då spelas Love is sweeping the country . Trots att Isaac träffar Mary, tillbringar han 

ändå en romantisk afton med Tracy genom Central Park med häst och vagn och då hörs He loves, and 

she loves (från Musikalen Funny Face). Sen flyttar Isaac från sin lägenhet, och då hör vi Sweet, and 

low-down (för övrigt det engelska namnet på WA:s film ”Dur och Moll”). Yale och Mary träffas 

slutligen på ett cafe , och följande replikskifte utspelas: 

Yale: vi måste sluta träffas! 

Mary: Jag visste det, det hördes på din röst i telefonen. Väldigt vederhäftigt, som datorn i "2001- en 

rymdodyssé" (en liten hälsning till SK).  

Därefter får vi se hur Isaac och Tracy ligger i sängen och myser framför TV:n. Tracy nämner att hon 

vill se en film av WC Fields, och i scenen direkt efter möter vi Isaac, nu tillsammans med Mary 

utanför en biograf där de visar Dovsjenkos "Jorden" och vi hör I've got a crush on you (från 

musikalen Strike up the band). Isaac och Mary talar om den film de sett av WC Fields, en återkoppling 

till Tracy som kommenterat honom tidigare. I en serie sekvenser får vi se hur förhållandet mellan Isaac 

och Mary byggs upp, och hela tiden återkommer I've got a crush on you. Isaac gör omsider slut med 

Tracy. Så reser han med Mary på utflykt och S´Wonderful  (ur Funny Face), spelas med stor orkester 

och smäktande violiner – tills vi möter de två i sängen efter ett kärleksmöte. De älskar och dansar och 

umgås i flera sekvenser medan Embraceable you (ur musikalen Girl Crazy), spelas med en mindre, 

intimare sättning, och en avslutning på piano, varpå en scen där Isaac möter Yale och hans fru, och de 

föreslår en träff med Isaac och ”hans nya date”, som ju är Yales f d älskarinna. Alla fyra sitter och hör 

genomföringen i Mozarts G-mollsymfoni nr 40, (en av Mozarts tre sista symfonier)i en rätt besvärad 

stämning. För övrigt ett musikaliskt undantag i denna film och även handlingsmässigt, i en scen där tre 

personer av fyra vet om en hemlighet men inte den fjärde. Senare åker de alla fyra på bilutflykt medan 

Lady be good (ur musikalen med samma namn) spelas. Direkt efter diskuterar de fyra den bok som 

Isaacs f d fru skrivit, där han beskrivs mycket nedsättande. Så får han veta att Mary fortfarande älskar 

Yale. Medan Isaac stormar iväg för att skälla ut Yale spelas Land of the gay Caballero, i hetsig 

marschtakt. Därefter Sweet and low down, då Isaac umgås med sin son i några sekvenser. 

I monolog räknar Isaac/Allen slutligen upp en mängd saker som gör livet meningsfullt. Han minns 

Tracy, och He loves and she loves spelas, (för andra gången i filmen) medan han tar upp ett munspel 

som han fått av henne, och fattar beslutet att söka upp henne igen. Så sker, medan Strike up the band 

(ur musikalen med samma namn) spelas i stor orkester, medan Isaac skyndar genom stan. Emellertid 

hinner han fram lagom för att se henne resa och But not for me (ur Girl Crazy)  spelas. 

Och efter deras sista samtal, då hon ber honom ha tillit, får vi återigen höra Rhapsody in blue, och se 

Manhattan. Under eftertexterna spelas Embraceable you. 

 
Kommentarer 

Handlingen är som vi ser, liksom i många av WA:s filmer, inte huvudsaken. Istället är det relationerna 

och situationerna som utgör filmens egentliga innehåll. Vanligt är att huvudkaraktärerna befinner sig 
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på olika platser med kulturell anknytning såsom bokhandlar, opera- och konserthus, gallerier, museer 

osv. De diskuterar dessutom ofta konst, litteratur, lyrik, musik och dyl (jag återkommer till det). 

Gershwin framhävs av Bendazzi (1987:145)  som en av filmens viktiga huvudkaraktärer. George 

Gershwin (1898-1937), var en amerikansk-judisk tonsättare och pianist vars kompositioner spelas 

genom hela filmen. Gershwin är förmodligen den mest kända nordamerikanska kompositören och en 

betydande pionjär i gränslandet mellan populärmusik, symfonisk musik och jazz. Hans mest bekanta 

verk är operan Porgy and Bess som uruppfördes 1936 och som numera ingår i 1900-talets kanon. 

Operan innehåller melodier som ofta framförs separat bl.a. ”världsmelodin” Summertime. Vid en 

historisk berömd konsert i Aeolian Hall i New York 1924 framförde Gershwins sin pianokonsert 

Rhapsody in Blue tillsammans med den kände orkesterledaren Paul Whiteman. Gershwin 

komponerade under 1920- och 30-talet musik till många musikaler och en rad av dessa melodier har – 

liksom Summertime - kommit att ingå i The American Songbook. Gershwins låtar har framförts av 

hundratals sångare och musiker inom populärmusik och inte minst på jazzområdet där Gershwins 

geniala melodik, rytm och harmonik lockat flera generationers improviserande jazzmusiker. Gershwin 

var liksom WA New York-bo av judisk härkomst, och rörde sig i såväl film- som teaterkretsar. Trots 

sin för tidiga död (i hjärntumör 1937) hann han med en mycket stor produktion. Han var på många sätt 

WA:s alter ego, och representerar enligt Bendazzi WA:s sökande efter en historisk och kulturell 

identitet. I Manhattan framförs aldrig texterna i Gershwins musik, något som förstärker det 

allmängiltiga, och tidsandan i melodiernas struktur och etos. Det är inte texterna i sig som bär 

innehållet i musiken, utan det handlar om något som är större än låtarna själva; en tradition. Min 

reflektion är att WA i sin musikanvändning placerar sig i en europeisk-judisk tradition. Här finns en 

kulturhistoria som går långt tillbaka i tiden, med litteratur, musik, konst och filosofi och teologi som 

tillsammans bildar en sorts konstnärlig identitet som inte finns i USA:s historia på samma sätt. Caryl 

Flinn har beskrivit hur amerikanerna genom film får tillfredsställt sitt representativa behov, dvs. får en 

illusion av ideologi. Publikens förväntning om en sorts kollektiv moral manifesteras av filmmusiken  

(Flinn 1992: 42). Den klassiska Hollywoodfilmen har ofta laborerat med återkommande teman som 

tex motsatspar eller dikotomier såsom: stad och land, fattig-rik, religion-ateism, laglig-illegal, 

gammal-ung osv. Det handlar om en sorts kulturella identiteter som också finns implicit på ett 

symboliskt plan i The American Songbook. Jag ser WA:s musikanvändning som en del av ett 

förvaltande av ett kollektivt minne, och samtidigt ett sätt att informera och bibringa ny kunskap, i en 

kultur där ingenting någonsin blir särskilt gammalt, det moderna amerikanska samhället. Bruce 

Chatwin beskriver (1988) hur användandet av musik (hos ursprungsbefolkningen i Australien) utgör 

en omistlig minnesbank och samtidigt en karta och kompass för individens och kollektivets livsväg. 

Man berättar och återberättar och vidmakthåller samhällets minne och därmed identitet. Någon 

upphovsman finns egentligen inte och stoffet förändras något hela tiden. Här finns även en stark 

koppling till den judiska traditionen där man vid varje helg i delvis sjungande form, för vidare det 

egna folkets historia till generation efter generation, för att det säkert inte ska glömmas bort. 
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Chuck Denison diskuterar (Denison 2004) några av kompositörerna bakom melodierna i denna 

samling. Här talas om "Geniets" betydelse som skapare av odödlig konst. Flera av dessa tonsättare var 

judiska invandrare, och hade alltså ofta en bakgrund bestående av avsked, separation, flykt. Samtidigt 

tycktes detta bidra till att de också hade en särskild motivation till självhävdelse och kreativitet. 

Denison beskriver vårt förhållande till dessa konstnärer: hur vi älskar dem, förlåter dem och hur de 

förkroppsligar vårt förhållande av legender. Många av dessa låtar är så pass förknippade med sina 

texter så vi vet på en undermedveten nivå vad handlar om även om vi inte kan texten i detalj (se 

musiken i Manhattan). Han beskriver också hur "vi alla" associerar minnen till sånger, de får oss att 

förflytta oss genom tid och rum på ett ögonblick (Denison 2004:14). T. ex. Bing Crosby White 

Christmas i Easter Parade som är de mest sålda noterna någonsin. Denna sång utgör the soul of 

America: det blir helt enkelt inte jul om inte denna låt framförs.  

 

Denison nämner begreppet flow (Denison 2004: 59) – ett begrepp som hämtats från Csikszentmihalyi 

(1990). Här avser han något som kan kallas ”Den gudomliga inspirationen”, dvs. man når bortom sig 

själv – så återvänder man till jorden med gåvor medvetna om att vi inte själva är upphovet utan att det 

är en gudomlig inspiration. Jorgen Pauli Jensen (1979) beskriver hur musikens mottagande haft olika 

inställningar, där t.ex. utgångspunkten är att musik är något mystiskt, en kunskap från en högre värld, 

vilket även var Romantikens uppfattning - där Schönberg är en tydlig talesman med sin "Style and 

Idea" från 1951. Han säger där att konstverk helt enkelt mottages från Gud. Här finns också en 

parallell till Neil Leonard som skriver om jazzens mytologi där interpreterna utmålas som utvalda 

präster som på sitt vis tolkar evangelium från en Gudom. Endast Översteprästen kan (Ton de Leeuw 

1967: 22) nå kontakt med denna värld via komponisten som gör klokast att inte ta hänsyn till "massan" 

(enligt Schönberg) eftersom musikverket existerar "objektivt". Detta är ingredienser i den subjektiva 

idealism som författaren här utreder, där romantikens ideal tar sig uttryck. Musiken kan också vara 

kunskap om mästarna och deras verk där deras mentala processer återspeglas.  

 

Jazz som mytologi och konst 

Lars Grip (2007) vill se jazzen och improvisation som själva grunden till vår civilisation. Parallellen är 

att människans ursprung är Afrika. Dans och sång har i alla kulturer spelat en stor roll i såväl 

vardagssituation som i rituella sammanhang. Jazzmusiken har rötter i slavarnas musik, de som togs 

från Afrika till Amerika, och är ett resultatet av mötet mellan slavarnas tradition, den europeiska 

konstmusiken samt folkmusik. Ton de Leeuw (1967) talar om jazzvågen som gick genom Europa efter 

första världskriget som en reaktion på romantiken, och som en fortsättning på New Orleans stilens 

sorglösa linearitet. Europeisk musik sökte vid denna tid en fri kontrapunkt och heterogen klangbild - 

jazzens spontanitet och glädje var då något som passade väl in. Jazzen var en blandprodukt i sig - och 

samtidigt har jazzens mer moderna stilar tagits upp av konstmusiken och tvärtom. Dave Brubecks 5/4 
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takt exempelvis, som tidigare funnits hos Bela Bartók. Brubeck ville för övrigt se(a.a., 148) jazzen 

såsom ”inbegripande individens frihet utan förlust av samhörighetskänsla”. Ton de Leeuw diskuterar 

folkmusikens inflytande över nittonhundratalets konstmusik, med Bartók och Liszt och Stravinsky mfl 

som i sina kompositioner tagit mycket intryck av sin tids och kulturs folkmusik. de Leeuw talar om 

"negermusik" (a.a., 146) som visar sig först ca 1920 i Stravinskij, Hindemith och Weill, och beskriver 

här förekomsten av en heterogen klangbild och fri polyfoni, en synkoperad rytm och melodik med 

typiska bluenotes som senare formas till den s k symfoniska jazzen, där Gershwin var den enda 

uppstickaren. Jazzen blev enligt de Leeuw, aldrig viktig i den europeiska konstmusiken historiskt sett. 

Det är kanske först senare med stycken av George Russell och Jan Johansson m fl där jazzen fått en 

symfonisk status, och vidare rätt nyligen med Bosse Broberg, Lennart Åberg och Magnus 

Lindgren. Jazzens nuvarande status påminner mycket om en sakral musik, och framförs ofta som om 

den hörde hemma i en kyrka. Man lyssnar i andakt till denna ursprungligen så dansanta musik, och 

musikerna talar som vore de apostlar. Genierna står i direkt förbindelse med en högre makt (se 

Leonard 1987). Jazzen är också starkt förknippad med myter beträffande förhållandet till minnet. Jan 

Bruér skriver beträffande (2006: s 11) jazzens mytologi, angående Jaqcues Werups jazzminnen, där ett 

visst minne beskrivits utförligt av en händelse som när Bruér går till fotografiska källor visar sig vara 

helt felaktigt uppfattad. ”Så här kan en mytologi fungera” menar Bruér. Det finns hundratals myter 

kring jazzmusiker, där en av dem är uppfattningen att Louis Armstrong skulle ha varit född den 4 juli 

år 1900, en uppfattning som spridits av dunkla skäl, möjligen för att markera betydelsen av Armstrong 

som ”hjälte” och svart förgrundsfigur i det amerikanska samhället ( född på det nya seklets 

nationaldag). Forskning har avmytologiserat detta via källforskning som givit vid handen att han hade 

ett helt annat födelsedatum nämligen 4 augusti 1901. (Giddins 1988). 

 

WA talar om pianisten Bud Powell och allmänt kring jazzmusikens stora betydelse för honom 

(Björkman 2002). Han ser den äldre New Orleansmusiken som grunden för sitt eget intresse, men som 

han menar har en mycket liten position i USA. I övrigt nämner han Thelonious Monk, John Coltrane, 

Miles Davis, Charlie Parker, Coleman Hawkins och framförallt pianisten Bud Powell, som stora 

inspiratörer: "Jag har alltid känt att om jag skulle äga en annan persons begåvning så är det Bud 

Powells. Jag gillar honom av samma skäl som jag tycker om Ingmar Bergman och Martha Graham – 

man känner det ofantliga djupet av deras förmåga, av deras insikter, av deras begåvning. Bud 

förmedlar det medan andra underbara pianister som Thelonious Monk eller Erroll Garner erbjuder en 

lätthet. Erroll Garner är oerhört lätt – hans konst är som en dessert och den är högst njutbar. Monk, 

som också var ett stort geni, var full av humor och lätthet – men inte Bud. Bud är mörk. Allt han spelar 

har ett allvar och ett mörker och är ändå så fyllt av passion och blues och en fantastisk swing och 

energi och våldsamhet och galenskap. Bud Powell är en tragiker. Allt han spelar är först och främst 

uppfyllt av starka emotioner och besjälat av geni. Hans rytm är otrolig. Hans teknik är storslagen. Men 
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allt är genomsyrat av en mörk syn på livet. Han kan spela en sång som Over the Rainbow och ladda 

den med neurotiska ingångar och uppehåll och mörka schatteringar. " (Björkman 2002:289) 

 

Vi har tidigare nämnt jazzpianisten och kompositören Dick Hyman som på WA:s uppdrag skriver 

musik som ska komplettera den övriga musiken för scener där det t ex behövs lite allmän jazzmusik i 

bakgrunden på en restaurang el dyl. Han får ofta tydliga instruktioner om vad musiken ska likna, ex 

Cole Porter el. dyl. som WA kunde använda i specifika situationer. (Detta sätt att använda sig av 

musik påminner för övrigt om SK:s sätt att laborera med klassisk musik.). WA låter ofta musiken 

utgöra en av karaktärerna i sina filmer, som exempelvis i Manhattan. Där är en av huvudkaraktärerna 

som vi vet musiken av George Gershwin. Men musiken har alltså generellt en central position i WA: 

filmer. I ”Anything Else” förekommer mycket musik med Bille Holiday, och hennes historia är viktig 

i filmen även på ett tematiskt plan. ”Radio Days” var från början helt tänkt som en sekvensfilm där 

varje sekvens skulle vara en associativ berättelse utifrån en jazzlåt. (Björkman 2002:145, 150). 

Schuberts kvartett i mordscenen "Små och stora brott" spelas även i Manhattan. Det är ett av Allens 

favoritstycken och han anser att det är ”laddat med spänning och förbud”(Björkman 2002:198). Inför 

inspelningen av " Skuggor och dimma"(a.a., 218) hade WA lyssnat på klassisk musik bl. a. Grieg men 

ansåg musiken vara för tung. Slutligen fann han Kurt Weills Tolvskillingsoperan, och använde här 

inspelningar från Weills egen tid. I filmen om glädjeflickan Afrodite används grekisk musik 

inledningsvis för att slå an en ton av att ”vad som helst kan hända” (a.a., 261). Detta grekiska tema 

fortsätter genom filmen i flera avseenden där t ex användandet av en kommenterande kör, som i 

antikens grekiska drama, är viktig. Hela temat i den filmen har stora likheter med det antika dramat. 

Det finns för övrigt många paralleller mellan WA:s filmer och mytologi, antingen såsom den ser ut i 

det grekiska dramat eller i Shakespeares dramatik. I ”Manhattan” känner man igen viss tematik från 

t.ex. ”En midsommarnattsdröm” och karaktären Annie skulle kunna vara Ariel, varelsen som likt en 

vind drar igenom ett socialt sammanhang, ställer till oreda för att sedan lämna alla.  

"Alla säger I love you" (a.a., 277) är en kärleksförklaring till musikalen, och också en regelrätt 

musikal. ”Wild man blues” är en dokumentärfilm från 1997 där man får följa WA i hans musikliv. 

"Dur och moll" (a.a., 323) handlar om jazzmusiker, jazzlegender och skrönor. Här har han velat belysa 

hur jazzens historia ofta är uppbyggd på muntliga berättelser. WA nämner bland kompositörer som 

han gärna väljer förutom Cole Porter även Duke Ellington. Han tycker att Take the A train  är själva 

kvintessensen av jazz (a.a., 348) och använder den i "Melinda och Melinda". (Här måste dock nämnas 

att den låten faktiskt skrevs av Billy Strayhorn, i likhet med mycket annat av det material som 

sedermera tillskrivits Duke Ellington.)  

 

På många sätt kan man betrakta WA:s musikanvändning ur t.ex. Gorbmans olika perspektiv såsom 

understrykande eller illustrerande eller överslätande. Samtidigt utgör varje låt en egen värld med text 

och historia som man kan förmoda att åtminstone genomsnittsamerikanen är väl förtrogen med och 
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förmodligen har hört framförd av olika sångare. Även om man som jag själv, inte känner till texterna 

och inte alltid titlarna, så har själva melodin i sig ett inneboende budskap som ändå för mina tankar i 

viss riktning.  Jag tar här några exempel ur Hannah och hennes systrar där man inledningsvis hör You 

made me love you, då man samtidigt av en röst får höra en mans kärleksförklaring till en kvinna. När 

berättelsen sedan börjar och man diskuterar mat och cateringverksamhet under en familjefest som 

återkommer, spelas I´ve heard that song before. Denna tonas ut och ersätts av Bewitched som visar 

sig spelas av de åldrande föräldrarna inför gästerna. Låten återkommer därefter regelbundet filmen 

igenom, och ofta i scener där någon blir förtrollad, förhäxad eller förbytt på nåt sätt. (Bewitched; 

bortkollrad, förhäxad, lämnar sig själv, låg tanke om.) Denna första gång spelas låten emellertid på ett 

enkelt, amatörmässigt sätt på en diegetisk nivå, medan den senare framförs på ickediegetisk nivå och 

professionellt. Under några scener då spirande intresse uppstår mellan man och kvinna spelas i tur och 

ordning Just you, just me och Where or when medan när samtalen kommer att handla alltmer om 

konst och arkitektur den ickediegetiska musiken istället representeras av Bachs dubbelkonsert. Den 

understryker dessutom den inre dialog som förekommer hos en av karaktärerna i bilresan under vilken 

hon inser att en viss man är förälskad i henne och "svarar" på det, ensam. Back to the Apple alternativt 

The Trot spelas varje gång WA själv antingen befinner sig i sin stressade yrkesmiljö eller rusar av och 

an mellan sina läkarbesök, medan antingen dubbelkonserten eller cembalokonserten i f-moll av Bach 

spelas när man betraktar arkitektur eller diskuterar mer intima hjärtefrågor. Musiken fungerar också 

som en egen karaktär och som ibland dessutom vet ibland som karaktärerna själva inte vet. Ett 

exempel på detta är när WA sitter med sin date på en liten jazzklubb, och de har haft en misslyckad 

kväll med varandra. Ändå spelar artisten på scenen, diegetiskt, I´m in love again. Det gör att man som 

åskådare, trots den kyliga stämningen dem emellan, faktiskt anar att det nog ska komma att bli något 

mellan dem ändå. När en affär mellan två av karaktärerna tar plats på ett hotellrum och de båda är 

otrogna mot sina äkta hälfter, spelas ickediegetiskt You took advantage of me.  

  

Erik Lax menar beträffande W.A:s ambition att medvetet placera kommentarer riktade till åskådarens 

undermedvetna, att detta gäller såväl bild som musik. Detta sker ofta utan att WA gör något för att 

rikta åskådarens uppmärkamhet mot det. Många låtar som spelas i hans filmer ger som tidigare visats 

direkta kommentarer till skeendet dock utan att texterna sjungs i låtar med sångtext. (Lax 1991:390). 

Lax citerar Tony Roberts (skådespelare i många av WA:s filmer, ofta citerad i Lax bok) som menar att 

ingenting i WA:s filmer är en slump. Han placerar, enligt Roberts, medvetet många detaljer i filmens 

handling utan kommentarer, och har alltid en baktanke med dessa detaljer. Den är att åskådaren skall 

kunna se om filmerna och varje gång upptäcka nya betydelsefulla detaljer. Roberts säger: "Han ville 

att allting skulle höras men på ett sådant sätt att den enskilde lyssnaren i publiken skulle tycka att han 

var den ende som uppfattade det. Så åskådaren upptäcker de här sakerna och tror att han ser mer än 

vad som var tänkt. Men det är Woodys avsikt att man skall känna på det viset, att man är den ende 

som fattar. När man går tillbaka och ser dem 2, 3, 4 ggr börjar man upptäcka det fantastiska i det att 
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ingenting sker av händelse." Lax understryker också att detta inte inskränker sig till vad rollfigurerna 

säger och gör utan även syns i användningen av musiken. Ett exempel är just användandet av 

Gershwins låtar i Manhattan.  

 

Europeiska och konstnärliga influenser 

Europeisk kultur är som sagt viktigt som informationskälla för större förståelse av WA:s filmer. Dels 

hämtar han sina influenser från europeisk konst och kultur, dels är det enligt honom själv i Europa som 

han är mest populär. (Det lämnar jag okommenterat) Han utnyttjar friskt även grepp från tidigare 

filmer för att få åskådaren att tänka i en viss bana. Han har själv många gånger i intervjuer poängterat 

att han gärna t.ex. inspireras konkret och bokstavligt av vissa regissörer, som Bergman, Fellini eller 

också hela genrer som gangsterfilmen eller musikalen. I ”Skuggor och Dimma” finns stora likheter 

med t.ex. Tolvskillingsoperan men även Bergmans ”Gycklarnas afton” och ”La Strada” - för övrigt 

laborerar dessa filmer också med samma tema; landsvägen vagabonderande, kringresande artister och 

cirkusliv. WA skriver alltid egna manus och improviserar mycket i inspelningsögonblicket, säger sig 

inte ha många omtagningar. Vad beträffar hans filmskapande i övrigt kan sägas att han gärna 

inspireras av konst, exempelvis kubismen i sin "jump cut" användning (Björkman 2002:121) och tar 

gärna in autentiska personer som får spela sig själva i korta inslag (som Marshall McLuhan i ”Annie 

Hall”). Han använder också gärna citat från Tjechov och Tolstoj. WA har förutom konsten som tema, i 

övrigt några återkommande teman; gränsen/motsättningen mellan fantasi och verklighet och 

människans förhållande till sin dödlighet. WA vill se konsten som de intellektuellas religion (a.a.,102) 

och detta berör han exempelvis i ”Stardust Memories” där man talar om "Ozymandias Melancholia" 

som är ett påhittat begrepp, som ska betyda att konsten i längden blir meningslös.  

 

WA använder sig för övrigt frikostigt av andra konstnärliga ämnesområden i ”Hannah och hennes 

systrar” liksom i många av sina filmer. Exempelvis diskuteras lyrik, litteratur, teater, film, opera och 

arkitektur i en ständigt pågående debatt mellan alla de olika karaktärerna. Handlingen utspelar sig 

också i miljöer som bokhandlar, gallerier, rockklubbar, jazzklubbar, teatrar och operor och utanför 

kvarter med storartade byggnader osv. Härigenom får man som åskådare också klart för sig att 

handlingen inte bara är förlagd till vad som inträffar mellan karaktärerna utan även finns på ett ordlöst 

sätt inmonterad i alla dessa miljöer. Detta underlättar att man som åskådare även accepterar att 

musiken kan innehålla någon information utöver det konkreta. WA är känd för att låta sina filmer 

utspela sig i miljöer där karaktärerna självklart rör sig mellan kulturutbud, och man har ibland menat 

att detta är ett symptom på att han berättar om en viss sorts samhällsklass, välbärgade elitmänniskor 

som har "tid" att syssla med konst och kultur. Själv vill jag hävda att han snarare genom detta grepp 

vill berätta något ytterligare, och som kan utspela sig på flera nivåer och ibland ordlöst. I filmen 

"Anything else" anges ofta filmcitat ur från filmer, och WA lägger in dem för sitt eget nöjes skull och 

bryr sig inte om huruvida publiken uppfattar dem eller ej, vilket är en parallell till hans 
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musikanvändning. En annan viktig aspekt är att filmskaparen här alltså räknar med att publiken förstår 

och kan omvandla ordlös information till kunskap och insikt. Ingmar Bergman t ex utgår i sina filmer 

ofta från att publiken har djupa kunskaper i kristen symbolik. WA utgår på samma sätt ifrån att 

publiken skall inkorporera den ordlösa musiken i hans filmer (även där textförseddda melodier inte 

sjungs utan enbart spelas instrumentalt) WA använder sig av samma utgångspunkt i andra avseenden 

tex i Star dust memory  där han låter bakgrunden bestå av ett symboliskt laddat fotografi t.ex. foto på 

Groucho Marx eller den bekanta bilden från Vietnam där en soldat skjuter ihjäl en krigsfånge.  WA 

säger att bilderna uttrycker huvudpersonens sinnestillstånd. (Björkman 2002:117) 

  

Det finns alltså många exempel på hur WA använder musiken för att, i likhet med bla Gorbmans 

teorier, understryka, illustrera eller på annat vis utgöra verktyg för filmens budskap. Men samtidigt 

utgör dessa välkända gamla låtar också hela tiden en egen värld, parallellt med filmens skeende, med 

ytterligare information utöver det omedelbara. WA använder sig för övrigt av många "signaler" för 

igenkänning eller lotsning in i ett tänkande eller associationer. Mer sällan för känslomässiga effekter - 

vilket alltså är den punkt på vilket hans musikanvändning skiljer sig mest från gängse 

filmmusikanalys. Musiken har kognitiva, intellektuella uppgifter, snarare än känslomässiga.  

  

Slutligen en kort återkoppling till tidigare resonemang beträffande skapandet av en mental eller 

metafysisk plats där åskådaren kan få insikter och information vid sidan av själva den konkreta 

handlingen. Detta, tillsammans med Sterns tanke om Amodala perceptioner, dvs en mental såväl som 

fysisk vandring mellan modaliteter, och därmed öppnandet av ett fält, vill jag använda för en djupare 

förståelse av WA:s filmer i allmänhet och ”Manhattan” i synnerhet. 

 

 

Slutdiskussion 
 

När musikanvändningen i "2001" skulle analyseras var det relevant att gå på djupet i varje 

musikstycke och undersöka dess innehåll filosofiskt och historiskt för att kunna kartlägga fältet mellan 

film och musik. Beträffande exemplet med ”Manhattan” av WA är situationen emellertid en annan. 

Musikanvändningen i hans filmer är för det första mer homogen eftersom den kommer ur samma 

tradition, nämligen den samling av melodier som skapades under en särskild epok i USA, av en 

relativt homogen samling tonsättare, som brukar sammanfattas under rubriken The American 

Songbook. För det andra måste jag försöka bygga en annan sorts modell kring studiet av denna films 

musikanvändande eftersom jag ser den mer som en helhetsram för härbärgering av en mytologi, 

medan ”2001” snarare hade sitt material i de specifika musikvalen.  
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WA har gjort ett fyrtiotal filmer, och i omkring tjugo av dem utgör American Songbook-repertoaren 

den huvudsakliga musiken, interfolierad med specialkompositioner av Dick Hyman, ofta med 

utgångspunkt från samma epok och stil, för att det ska vara av mer bakgrundsliknande karaktär, men 

utan att utgöra en specifik melodi, vilket ytterligare understryker den vikt WA lägger vid musikvalet. 

Dessutom förekommer ibland något stycke av Bach eller Mozart som då får en särskild betydelse. WA 

beskriver hur hans förhållande till musik länge var trevande och osäkert, även vid inspelningen av 

Annie Hall (Björkman 2002: 77) och i den filmen finns inte heller mycket musik. WA lärde sig att 

använda musik medvetet först så småningom, och han ansåg sig i början av sin karriär överhuvudtaget 

vara styrd av ett rutintänkande (Björkman 2002:40). I detta sammanhang beskriver han själv att han 

också var influerad av Bergman som inte använder så mycket musik i sina filmer. WA brukar citera 

Bergman som en förebild när det gäller filmskapande men han skiljer sig, enligt Lax, från honom i ett 

viktigt avseende, vilket illustreras av följande citat av WA: "Bergman säger att han slutade att använda 

musik för att kombinationen av musik och film var ociviliserad.'Ociviliserad´ var faktiskt det ord han 

använde. Jag gör tvärtom.” 

 

WA använder sig ibland av olika "signaler" för igenkänning, som citat ur andra filmer eller ur böcker, 

och detta gäller även musiken. Enligt Lax lägger WA ned enormt arbete på att välja musiken i sina 

filmer (Lax 1991:343). Ibland har han låtit en film beledsagas av en särskild musikalisk tematik. I 

exempelvis ”Skuggor och Dimma” var all musik ur Kurt Weills Tolvskillingsoperan. ”Alla säger I 

love you” är en regelrätt musikal och ”Dur och Moll” handlar om en jazzmusiker och hans musik. Det 

är inte ovanligt att filmerna innehåller tjugo-trettio olika titlar. WA själv säger att han spelar igenom 

skivor ur sin stora samling medan han arbetar med filmen, och ägnar mycket tid åt att leta fram 

lämpliga stycken. Allen använder sig av främst ickediegetisk musik, men som relativt ofta kan visa sig 

vara diegetisk efter en stund, exempelvis genom att kameran panorerar i ett rum där det sitter någon 

och spelar på ett piano. Musiken är ibland fragmentarisk då låtarna förekommer endast i några takter, 

och några sekunder innan nästa klipp, för att slå an tonen, även om de lika ofta kan spelas under långa 

filmsekvenser och då användas på ett illustrerande sätt, som stumfilmsmusik. I ”Manhattan” var all 

musik komponerad av George Gershwin. 

 

När det gäller SK vill jag för att förstå hans medvetna musikanvändning föreslå hypotesen att: varje 

musikstycke leder till ett nytt ursprung, inte sällan av filosofisk karaktär, vid sidan filmens eget 

ursprung.  Beträffande WA vill jag påstå dels att musiken är en ständig ledsagare i filmerna, och 

utgörs av låtar ur The American Songbook, dels att materialet har en egen exeges beträffande dess 

socio-kulturella tillkomst (etnicitet, ras, status, tid, ekonomi etc) och vad den konnoterar i samtiden. 

Han arbetar med medvetna val även såtillvida att en viss musikalisk tematik har en sammanhållande 

funktion i varje film. WA använder sig av låtar vars titlar och innehåll å ena sidan kommenterar och 

skildrar inre skeenden hos filmens karaktärer, men å andra sidan också berättar sin egen historia med 
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alla sina egna erfarenheter, och här menar jag inte textmässigt utan traditionellt. SK och WA använder 

båda tidigare befintlig musik men med olika resultat och delvis olika syften. I och med detta val 

hamnar de båda i sitt filmskapande i ett särskilt förhållande till minnet, både på ett individuellt och 

kollektivt plan, men på olika sätt.  SK processar minnet på ett filosofiskt sätt med många bottnar 

medan WA förhåller sig till minnet på ett mer personligt plan och som till en mytologi. Just i 

komparationen mellan SK och WA blir musikanvändningen tydlig, genom likheter och olikheter, och 

därför är komparationen nödvändig.  För att utveckla mina tankar kring deras sätt att öppna dörrar 

mellan olika landskap mentalt och psykologiskt/estetiskt vill jag betrakta musiken som ett parallellt 

existerande konstverk som har sitt eget innehåll – där filmen rentav kan betraktas som en kommentar 

istället för tvärtom. 

Man kan alltså säga att de separata musikverken i SK:s film vart och ett utgör en port (monolit) till en 

djupgående tankegång och filosofiska spörsmål, och att kompositionen (film och musik) tillsammans 

har en klart holistisk strävan där man kan hitta en liknande struktur i detaljer som i helheten (ex 

filmens likhet med wienervalsen i uppbyggnad där temat oändlighet går igen – genom Richard Strauss 

i den filosofiska idén om religionens död, Johann Strauss i tanken om oändlighet och genom Ligeti i 

tanken om själarnas evighet). Detta medan WA har byggt en mytologisk ram kring hela filmen i och 

med musikvalet, där musiken ingår i en egen historia och som möjliggör förekomsten av arketyper och 

mytiska förhållanden i berättelsen vid sidan av skeendet i bild. Hans filmmusik knyter an till forna 

tiders metoder för att bibehålla och sprida kulturell identitet via sånger och dikter. Musiken i WA:s 

filmer befäster och knyter an till händelseförloppet, även tematiskt, men samtidigt upplyser, 

informerar den om en gemensam tradition med ett stort innehåll.  Jag vill påstå att musiken i dessa 

avseenden har en förmåga att härbärgera och utveckla, allt från våra mest primitiva och grundläggande 

känslor och erfarenheter, till komplexa och djupgående intellektuella och filosofiska idéer. Dessutom 

förmår musiken bevara urgamla estetiska ideal och därmed vidmakthålla en lång tradition. 

 

Filmen som uttrycksmedel har för övrigt en lång tradition bakom sig av att ha gestaltat mänskliga 

teman som transcendens, förhållandet till döden, och till andra dimensioner. Dessutom hävdar en del 

(Manovich 2001, Axelsson 2005  mfl) att filmen alltmer kommer att spela rollen av vår tids mytologi. 

Vissa storfilmer får gestalt av immateriella ljuskatedraler (Manovich 2001) med religiösa förtecken. 

Musikens användning är det som möjliggör denna mentala process, och skapar öppningar för det 

mellanområde, det fält där åskådaren kan vistas och möta filmen, möta sig själv och framförallt, se 

saker ur ett nytt ljus. Axelsson (2005) hävdar att biorummet är den plats där vi idag föredrar att 

bearbeta de stora frågorna.  

 

Jag tror att människan, kanske särskilt i vår tid har behov av leken likaväl som ritualen, och att få 

metaforisera, antingen det sker inom ramen för konstnärlig eller religiös eller någon annan 

verksamhet. Möjligen är det vår tids sätt att handskas med stora frågor, eller helt enkelt ett sätt att 
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skapa ett inre utrymme för att få rum för nytt. Att skapa ett void, tomrum eller vacuum, för att citera 

Ruud. Psykologen Csikszentmihalyi (1990) använder begreppet  flöde när han vill beskriva det 

ögonblick där vi glömmer att skilja på oss själva och omgivningen, nuet och det förflutna, d v s 

medvetande och beteende blir ett. Rollo May menar (1994) att konstnären föregriper släktets 

kommande vetenskapliga och intellektuella erfarenheter. Konstnären liksom neurotikern talar ur sitt 

samhälles undermedvetna djup, som därmed har en förutsägande funktion. Författaren Ezra Pound 

kallade konstnären för ”släktets antenn”, som den som kan skapa former ur sitt eget medvetenhetsdjup 

som kan bli allmängiltiga (Pound 1959). Dessa tankar rekonstrueras av May, i samband med att han 

drar en parallell till modern, absurdistisk dramatik. (May 1994). Det som uttrycks i symboler, i 

musikaliska arketyper, kan utgöra mytiska, arketypiska inslag; koder som man använder för att 

kommunicera något. Här ges möjlighet att transcendera, att gå utanför sig själv. Det musikaliska 

scenrummet, filmduken ger materialet som rymmer inre och yttre faktorer - det musikaliska dramat 

kanske fungerar som en spegling av det ursprungliga dramat där fantasi och verklighet strävar efter en 

orientering, en mening. Det som Winnicott kallar illusion och som i psykologitermer brukar beskriva 

hur subjektet längtar tillbaka till symbiosen med livmodern eller med modern, längtan till bröstet, 

kanske bara är ett uttryck för vår tids benägenhet att återföra alla fenomen till det 

kroppsliga/psykologiska. Det kan lika gärna sägas vara en individens önskan om återförening med det 

eviga, en enhet med världen. Musiken kan, även i terapeutiska sammanhang, ses som en ”laddad 

plats”, ett ”Winnicottskt” mellanområde, en illusion där man försöker återskapa ett gammalt band eller 

göra en återanknytning till en gammal tillhörighet. Detta är en antydan till identitet med den skillnaden 

att vi vet att man egentligen bara kan skapa nytt. Det musikaliska ”scenrummet” ger materialet, vilket i 

sin tur rymmer inre och yttre faktorer som kan fungera som en spegling av det ursprungliga dramat i 

vilket fantasin såväl som verkligheten strävar efter en orientering, en mening. I en musikalisk 

improvisation finns tydliga rituella inslag likaväl som i ett förberett stycke. Var och en sätter sig på en 

bestämd plats, tar ett särskilt instrument och utför kanske handlingar som upprepas eller förändras från 

gång till gång. Det finns också en rit i musikens ”gest”, som hjälp att gå utanför sig själv och uppgå i 

något annat – att transcendera. Här finns alltså en rad adekvata begrepp och idéer för att fånga in 

Fältet, det område där film och musik möts. 
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Bilaga 1 

2001 - ett rymdäventyr, (originaltitel: 2001 - A Space Odyssey), är en brittisk science fictionroman av 

Arthur C. Clarke, utgiven 1968. Romanen behandlar bland annat människans ursprung (evolutionen) 

och samverkan mellan mänsklig och artificiell intelligens. Någon gång i urtiden, för cirka tre miljoner 

år sedan, lever en primitiv, apliknande däggdjursart i flockar på Afrikas savanner. De för en tynande 

tillvaro och hotas att gå under som art. De saknar talat språk och använder inga verktyg. Vi får följa en 

av dessa flockar, då de kämpar för överlevnaden. En dag upptäcker de en stor, svart monolit. 

Förundrade och nyfikna samlas de kring monoliten, som börjar utforska och bearbeta deras intellekt. 

När monoliten är klar med sitt arbete, blir den åter passiv och apdjuren återgår till sin tillvaro. Men 

någonting har skett i deras inre: Ett första steg mot mänsklig intelligens har tänts. Aporna börjar 

använda enkla verktyg och att äta kött. De har förvandlats till människans urfäder. Scenförändring: Vi 

befinner oss ombord på en rymdfärja på väg att landa vid en rymdstation i omloppsbana runt jorden. 

Året är 1999. Ombord finns Heywood Floyd, en högt uppsatt chef inom NASA. Hans mål är månen 
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och forskningsstationen Clavius där man upptäckt en egendomlig, mycket stark avvikelse i månens 

magnetfält, härstammande från en av månens kratrar, Tycho. Man kallar fenomenet "Tycho Magnetic 

Anomaly-One", eller TMA-1. Området kring TMA-1 har grävts ut och på platsen har man funnit en 

mycket stor, helt svart monolit i något för mänskligheten helt okänt material. Föremålets dimensioner 

är matematiskt exakta och dess yta står emot alla försök att utforska den. Man har lyckats fastställa 

dess ålder till tre miljoner år - det är uppenbart att den inte kan vara gjord av människor. Floyd och ett 

lag vetenskapsmän anländer till TMA-1 samtidigt som solen för första gången går upp över Tycho-

kratern sedan monoliten för första gången grävdes fram. Monoliten avger då en kraftig radiosignal. 

Efteråt visar det sig att signalen var riktad mot planeten Jupiter. Vidare forskning visar, att mellan den 

jättelika, gasfyllda planeten Jupiter och dess måne Io kretsar i  Lagrangebana  ytterligare en monolit - 

uppenbarligen mottagare av signalen. Två år senare (2001)) har rymdskeppet Discovery 1 nått fram till 

Jupiter för att undersöka monoliten närmare. Skeppets besättning består av Dave Bowman, Frank 

Poole, skeppsdatorn HAL 9000 och tre vetenskapsmän försatta i artificiell dvala. Datorn är försedd 

med artificiell intelligens och dess uppdrag är att på ett säkert sätt föra rymdskeppet till Jupiter. Då 

skeppet närmar sig Jupiter börjar HAL 9000 att bete sig underligt. Bowman och Poole börjar 

misstänka att allt inte står rätt till. Poole luras av HAL att göra en EVA (Extra Vehicular Activity - en 

rymdpromenad utanför rymdskeppet). HAL har påstått att något är fel med en av rymdskeppets 

antenner. HAL mördar Poole, då han befinner sig utanför rymdskeppet för att reparera felet. Bowman 

försöker rädda Pooles liv och blir utlåst från rymdskeppet av HAL. Han lyckas ta sig in genom en 

nödsluss och upptäcker att HAL har stängt av det livsuppehållande systemen för de tre 

vetenskapsmännen. Bowman är nu fast besluten att stänga av HAL, för att själv ta kommandot över 

skeppet och fullgöra dess uppdrag - att utforska monoliten. Han kryper in i rymdskeppets innersta, där 

HAL:s hårdvara finns och stänger av datorn. Då Bowman tagit kontrollen över rymdskeppet 

rapporterar han till rymdkontrollen på jorden vad som inträffat. Han beger sig därefter iväg i en av 

rymdskeppets kapslar för att utforska monoliten. Då han närmar sig den, öppnas plötsligt dess tidigare 

matt svarta, ogenomträngliga yta och det sista meddelandet som jorden uppsnappar från Bowman är: 

"Åh, herre Gud! - den är full stjärnor!". Monoliten tar över kontrollen över Bowmans kapsel och drar 

den in i sig. Där visar det sig finnas ett slags "kosmisk rangerbangård", där man färdas genom tid och 

rum, till synes bortom fysikens lagar. Bowman förs till ett egendomligt rum - en slags avbildning av 

en jordisk hotellsvit, i avvaktan på att vara redo att möta de utomjordiska varelser som en gång ingrep 

i jordens historia, i syfte att där skapa det dyrbaraste som finns i hela universum - intelligent liv. 

 


