
Intervju med kompositören Molly Kien-uruppförande av verk för Pontus Carron och 
Kristina Winiarski 
 
Vad fick dig att skriva det här verket? 
Jag kallar de två satserna för Folkhemsvandringar. Det är musik som jag blivit inspirerad att 
skriva under de här månaderna under Coronaepidemin. Jag tvingades mer än tidigare att hålla mig 
till mina egna hemkvarter i Årsta. Mina promenader med min son gjorde att jag upptäckte 
folkhemsarkitekturen från 1940- och 1950-talen. Det gjorde att jag allt mer upptäckte och 
uppskattade det jag hade utanför lägenheten. 
 
Berätta mer om musiken. 
Det består av två satser som var för sig är självständiga. Man behöver inte spela musiken direkt 
efter varandra till exempel. Den första satsen har en nostalgisk, litet gammaldags prägel. Man 
skulle kanske till och med kunna kalla den för en smula romantisk. Figurerna i pianot är tonala. 
Även samspelet mellan de båda instrumenten har en romantisk kärna. Jag har som cellist spelat 
Brahms första cellosonat och det kanske avspeglar sig i musiken. Jag skulle också vilja 
karakterisera det som att musiken har en genomgående frisk känsla, där rytmen är viktig. 
 
Den andra satsen har en helt annan karaktär. Här inspirerades jag av ett torg i Årsta med dess 
vackra hängpilar, och satsen har ett i stora stycken stillsamt uttryck. Jag tänker mig att musiken 
kan påminna om Satie. Cellons flageoletter i höga register är liksom pointillistiska accenter i långa 
linjer som ger musiken dess vila. Harmoniken är mer atonal och är inte melodisk som den första 
satsen. Pianostämman varierar mer i olika register. Musiken har en improvisatorisk karaktär, utan 
koppling till traditionella former. Satsen börjar frågande men avslutas bestämt och stormigt.  
Energiska gester blir allt mer påtagliga, och det slutar med en snabb uppåtgående figur. 
 
Du är själv cellist, har det påverkat musiken? 
Det finns tonsättare som Brahms och även Hindemith som jag spelat mycket, och det påverkar 
alldeles säkert hur jag skriver för instrumentet. Här får jag dock möjlighet att komponera musik 
som är mer tekniskt utmanande än jag själv som musiker behärskar. Jag eftersträvar två likvärdiga 
instrument, där varken piano eller cello dominerar. Eftersom cellon även kan spelas i höga toner 
ville jag utforska instrumentets hela register. Det är också ett instrument som bär ut och har en 
fyllig klang. Pianostämman var en större utmaning eftersom jag inte behärskar det lika väl som 
cellon. Ofta har jag fått tänka på att fylla ut stämman för att undvika tomma partier. 
 
Vad vill du att en lyssnare ska höra i ditt verk? 
Jag hoppas att musiken skapar en trivsam upplevelse, en stund bortom det moderna livet. 
Promenaderna i min närhet har varit en upptäcktsresa i en enklare tillvaro, och en upptäckt att 
uppskatta det här mer vardagliga. Jag har tidigare skrivit musik med mer kärv harmonik, men .här 
i dessa tider ville jag få fram något som tilltalar publiken direkt.  
 
Finns det några generella kännetecken för din musik? 
Kombinationen av tonalitet och atonalitet – något bekant och ändå nytt på något sätt – är något 
som finns i min musik. Ofta brukar jag inspireras av något visuell, där verken berättar i en slags 
impressionistisk anda. Musiken har dock en helt egen betydelse, och det är inte sällan som det 
rent musikaliska är början på en tonsättning. Då är det yttre en hjälp under arbetets gång. Och 
även om musiken inte är beskrivande är det ändå roligt med en titel. Jag förhåller mig fri från 
traditionella former. Mitt skapande är mer intuitivt, där dock repetition är ett viktigt inslag. 
Tidigare i min karriär var jag även påverkad av minimalismen. 
 
Några skillnader mellan amerikanskt och europeiskt musikliv? 



Jag var ung när jag lämnade USA så det är svårt för mig att jämföra. Det var här i Sverige jag fick 
min huvudsakliga musikaliska skolning. Här skiljer sig tonsättare från varandra mycket, och det är 
även accepterat. Man kan gå sin egen väg. Jag tycker också att det är bra att även mindre orter har 
sin egen orkester, och jag uppfattar det som att det finns ett stort kulturintresse i det här landet. 
Min erfarenhet från att ha arbetat på Stockholms konserthus under tonsättarfestivaler är att de 
lockar en stor publik som är intresserad av att höra ny musik. Just nu är vi mitt i något mer 
skrämmande, eftersom allt är stängt. Inte minst de mindre ensemblerna har det svårt. Men innan 
krisen syntes det en större publik. Jag tror att det kan komma igen, den klassiska musiken 
kommer att överleva. 
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