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Möte	med	tonsättaren	Torbjörn	Iwan	Lundquist	
av	Elisabeth	Wärnfeldt	

	
Tonsättare	Torbjörn	Iwan	Lundquist,		
född	i	Stockholm	den	30	september	1920,		
avled	i	Litslena	1	juli	2000.		

	
Då	jag	frågade	tonsättaren	vilken	miljö	han	vuxit	upp	i	gav	han	mig	en	mycket	målande	beskrivning	av	livet	
på	Söder	i	Stockholm,	mycket	likt	den	atmosfär	som	Per	Anders	Fogelström	skildrar	i	sina	romaner.	Naturen	
fick	mycket	stor	betydelse	då	familjen	tillbringade	somrarna	på	Ekerö	nära	Stockholm	och	där	skrev	han	
redan	 vid	 8	 års	 ålder	 de	 första	 kompositionerna.	 Torbjörns	 far	 hade	 vuxit	 upp	 i	 Norrland	 och	 kunde	
förmedla	den	folkmusikaliska	traditionen	han	tidigt	varit	i	kontakt	med	och	Torbjörn	fick	snart	lära	sig	att	
ackompanjera	 sin	 pappa	 på	 piano	 när	 han	 spelade	 ”låtar”	 på	 fiol.	 Sin	 första	 kontakt	med	musiken	 fick	
tonsättaren	 vid	 tre	 års	 ålder	 då	 han	 fick	 höra	 Liszts	 Ungersk	 rapsodi	 nr	 2	 för	 orkester	 spelad	 på	 en	
lådgrammofon	och	det	gjorde	outplånligt	intryck	på	honom.	
	

Bänk	9,	Plats	5		
Står	det	på	biljetten	till	kvällens	orkesterkonsert	på	Stockholms	Konserthus.	Året	är	1977	
och	förväntan	är	stor	inför	kvällens	uppförande	av	Torbjörn	Iwan	Lundquist’s	3e	symfoni.	
	
Konserten	inleds	med	Mendelssohns	Konsertouvertyr	ur	Hebriderna	som	ska	kicka	igång	
oss,	tror	jag	…	i	alla	fall	är	det	så	som	traditionen	bygger	ett	konsertprogram.	Mendelssohn	
klingar	vitalt	med	sin	inbyggda	karakteristiska	sötma.		
	
Mina	tankar	går	under	tiden	tillbaka	till	dagens	föreläsning	på	Stockholms	Universitet	om	
Berlioz	Symfoni	Fantastique	och	hur	vi	mödosamt	fogat	in	satserna	i	sonatform	med	hjälp	
av	musikteoretiskt	skohorn	och	en	stor	portion	humor.	Det	intressanta	var	vad	som	hände	
efter	 Berlioz	 Grande	 symphonie	 funèbre	 et	 triomphale	 Op.	 15, som	 ansågs	 fullborda	
symfonin	som	orkesterformat.	En	symfonisk	 riktning	gick	österut	med	Sjostakovitj,	 en	
norrut	 med	 Sibelius	 och	 västerut	 öppnades	 experimentlådan	 medan	 världskrigen	
skickade	 konstnärer	 och	 upphovsmän/kvinnor	 i	 exil	 över	 hela	 världen	 och	 den	 sk.	
västerländska	 konstmusiken	 splittrades	 och	 försvagades	 i	 sitt	 nav	 som	 uttolkare	 av	
samhällets	förändringar. 
	
Ett	durlikt	ackord	avslutar	Ouvertyren	och	publiken	applåderar	bedårad	och	nöjaktig	och	
scenen	görs	iordning	för	den	instrumentuppsättning	som	Torbjörn	Iwan	Lundquist	valt	
för	sin	symfoni.	Fullt	ös	och	en	jazzensemble	flaggar	för	mycket	musik.		
	
Med	sonatformen	på	fickan	och	en	djupt	känd	längtan	att	uppleva	musiken	i	sin	helhet	
som	lyssnare	i	”nuet”	la	jag	örat	tätt	emot.	Jag	gick	in	i	musiken	och	mötte	den	på	samma	
sätt	som	när	jag	satt	på	jazzklubben	Fashing.	Det	associativa	i	musiken	fångade	upp	mig	
och	bjöd	in	mig	till	en	resa	genom	eruptiva	uppblossanden,	slyngelaktiga	tillbakalutade	
jazzackord	som	hängde	på	beaten	och	som	förde	rakt	in	i	djupaste	svartet	för	att	stilla	sig	
i	 ett	 djupt	 känt	 smärtmotiv.	 Tonsättaren	hade	 lidit	 stor	 förlust	 och	 tillägnat	 Symfonin	
(Sinfonia	dolorosa)	till	sin	älskade	Maud	som	lämnat	familjen	i	stor	sorg	och	förlamande	
saknad.	
	

”Vildrosen	slår	ut	ur	en	önskan	att	ge	döden	liv”/	
Bo	Setterlind	
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Ord	som	Torbjörn	gav	mig	som	en	förklaring	till	sitt	komponerande:	att	varje	dag	tvinga	
sig	upp	ur	sängen	och	skriva	toner	som	en	protest,	en	revolt	mot	döden	och	därmed	hålla	
kärleken	till	Maud	levande.	Musiken	blev	till	ett	manifest	över	deras	kärlek	och	höll	Maud	
levande	vid	hans	sida	och	i	hans	hjärta	genom	resten	av	hans	liv.	Det	var	sorgens	vrede	
som	utvecklade	det	 symfoniska	 tonspråket	och	 symfoni	nr	3	blev	 till	 ett	 genombrott	 i	
Torbjörn	Iwan	Lundquists	karriär	och	han	tilldelades	kort	därefter	statlig	inkomstgaranti	
för	konstnärer	som	möjliggjorde	ett	livslångt	och	gediget	komponerande	som	inkluderar	
bl.a.	 7	 symfonier,	 en	 opera,	 kammarmusik	 se	 vidare	 repertoarförteckning:	
http://torbjorniwanlundquist.se	
	
Alla	 kärleksrelationer	 utvecklas,	 fördjupas	 och	 förändras	 också	 den	 till	 Maud.	 För	
Torbjörn	 blev	 livet	 på	 stort	 allvar.	 Fjällvandringar	 avlöste	 möten	 med	 konstnärer	 på	
museum,	 poeter,	 musiker	 och	 resor	 till	 olika	 orkestrar.	 Torbjörn	 dirigerade,	
komponerade	och	levde	vidare	i	relation	med	minnet	av	Maud.	
	
Torbjörn	uttryckte	det	så	här:		
	

”Med	en	stark	förenkling;	I	symfonierna	rör	det	sig	om	människan	’under	bar	himmel’	i	kamp	
med	sitt	öde.	I	kammarmusiken	är	det	människans	inre,	för	att	inte	säga	innersta	röster	jag	
vill	försöka	nå	och	tolka”	
”Varje	ton	jag	skriver	är	en	protest	mot	förintelsen	och	en	hyllning	till	den	osjälviska	kärleken	
som	livets	högsta	manifestation.”	

	
Jag	 bestämde	 mig	 för	 att	 skriva	 en	 avhandling	 om	 Torbjörns	 musik	 ur	 den	
lyssnarerfarenhet	 som	 talat	 tillbaka	 till	 mig	 under	 uppförandet.	 Vi	 utvecklade	 en	 ny	
musikalisk	teoretisk	analysmetod	som	vi	kallade	”associationsprincipen”.	
	
Associationsprincipen	 är	 en	 arbetsmetod	 mer	 än	 en	 kompositionsteknik	 genom	 den	
associativa	inställningen	till	det	musikaliska	materialet	under	koncipierandet	av	verket.	
Den	blir	också	formskapande	i	detaljer	såväl	som	i	storform	och	fungerar	på	ett	sätt	som	
en	kunde	kalla	musikalisk	idéassociation.	En	musikalisk	idé	eller	tanke	växer	fram	ur	den	
föregående	 eller	 associeras	 genom	 sin	 motsats	 eller	 genom	 en	 parallellrörelse	 som	
plötsligt	 tar	över	osv.	Dessa	associationer	kan	ske	på	 tre	 sätt	 -melodiskt,	 rytmiskt	och	
klangligt.	
	
Genom	 århundranden	 har	 tonsättare	 medverkat	 till	 instruments	 och	 ensemblers	
utveckling	för	att	tänja	de	klangliga	möjligheterna.	Vid	sidan	av	sitt	symfoniska	skapande	
skrev	tonsättaren	för	bl.	a	ackordion,	blåsorkester,	saxofonkvartett,	slagverks-ensemble,	
otraditionella	 instrumentkonstellationer	 och	 utsökta	 solister	 som	 utökade	 och	
utvecklade	 instrumentens	musikaliska	 räckvidd.	 Det	 kompositionstekniska	 hantverket	
hade	Torbjörn	utvecklat	till	perfektion	genom	att	skriva	bl.	a	Filmmusik	och	djupstudera	
Rimsky-Korsakovs	 instrumentlära.	 Så	medan	 dåtidens	 främsta	 solister	 slet	 sitt	 hår	 på	
övningskammaren	 för	 att	 klara	 de	 instrumenttekniska	 utmaningarna	 så	 står	 just	 de	
verken	idag	överst	på	repertoarlistan	på	Musikhögskolor	världen	över.	
	
På	Saltö	utanför	Strömstad	fanns	det	en	musikstiftelse.	Jag	och	Torbjörn	fick	möjlighet	att	
resa	 dit,	 jag	 för	 att	 skriva	 avhandlingen	 och	 sjunga	 och	 Torbjörn	 för	 att	 påbörja	 4e	
Symfonin.	Jag	minns	hur	jag	satt	i	trappan	inne	i	huset	med	blicken	över	frusna	fält	och	
lyssnade	och	skrev	när	våra	blickar	möttes	…	för	det	är	så	det	är;	plötsligt	börjar	musiken	
tala	tillbaka	till	oss	och	då	vet	en	att	det	är	tid	för	”flow”.	Symfonin	tog	gestalt	och	växte	
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mäktigt	fram	under	Torbjörns	händer	och	det	klingade	storslaget	om	de	maxade	ackord	
som	rytmiskt	inleder	första	satsen.	Först	en	skiss	i	blyerts	för	något	annat	hinner	en	inte	
med	 i	 flödet	och	 sedan	 instrumentera	och	 jag	 lärde	mig	 snabbt	att	 skriva	ut	orkester-
stämmor.	
	
Vi	läste,	Dag	Hammarskjölds	Vägmärken	och	Tolstojs	Krig	och	fred,	högt	för	varandra	i	
pauser	eller	vid	maten	ord,	som	kom	att	bli	till	en	underliggande	bordun	ton	genom	4e	
Symfonin.	
	

The	most	difficult	thing,	
but	one	essential	one,	
is	to	love	Life,	
to	love	it	even	when	we	suffer.	
Because	life	is	all,	
because	life	is	God,	
and	to	love	Life	
means	to	love	God.	
Love!	/	
Ur	Krig	och	fred	av	Leo	Tolstoj	

	
En	tanke	att	ta	med	sig	när	Du	lyssnar	på	Torbjörns	4e	symfoni	är	kraftspelet	som	det	
centrala	 i	 Torbjörns	 musik.	 Detta	 kraftspel	 skapar	 dynamiska,	 eruptiva	 och	 plötsliga	
uppflammanden	 och	 får	 en	 stark	 rytmisk	 karaktär	 och	 en	 laddad	 harmonik	 som	
tonsättaren	 använder	 snarare	 i	 pådrivande	 än	 i	 koloristiskt	 syfte.	 Trots	 detta	 präglas	
musiken	ofta	av	en	brutal	enkelhet	som	i	Symfoni	nr	4.	Denna	enkelhet	är	till	sin	karaktär	
väsentligen	mera	kraftladdad	än	den	seriella	komplexiteten	inom	dåtidens	många	-ismer	
och	 därför	 blir	 den	mer	 till	 en	 integrerad	 del	 i	 ett	 organiskt	 skeende	 än	 i	 ett	 statiskt	
tillstånd.	
	
Det	finns	en	rad	kompositörer	som	haft	betydelse	för	tonsättaren	men	främst	av	dem	står	
Jean	 Sibelius	 och	 den	 symfoniska	 form	 Sibelius	 använder	 sig	 av	 i	 och	med	 sin	 fjärde	
symfoni	men	det	var	speciellt	den	6e	symfonin	som	medvetandegjorde	det	symfoniska	
nytänkande	som	präglade	Sibelius	sena	symfonier.	
	
Det	 är	 inte	 bara	 den	 västerländska	 konstmusikens	 tonsättare	 som	 haft	 betydelse	 i	
Torbjörn	 Iwan	 Lundquists	 komponerande	 utan	 han	 har	 också	 influerats	 av	 jazzen,	
bluesen	 som	 i	3e	och	7e	 symfonin,	 svensk	 folkton	och	utomeuropeisk	musik	 som	 i	1a	
symfonin	där	tonsättaren	använder	sig	av	en	balinesisk	skaltyp	fast	han	inte	renodlar	den.		
	
Symfoni	nr	4	(Sinfonia	ecologica)	kom	till	som	protest	mot	den	rådande	miljöförstöringen.	
Den	 svenska	 fjällvärlden	 och	 den	 bohuslänska	 kusten	 är	 några	 av	 de	 källor	 som	
tonsättaren	 hämtade	 inspiration	 till	 sitt	 komponerande	 –	 naturens	 temperament,	
urkrafterna,	framtvingar	det	centrala	”kraftspelet”	i	Torbjörn	Iwan	Lundquists	musik	som	
vi	känner	det	genom	att	lyssna	till	hans	symfonier.	


