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Abstract 
Konseptalbumet ”Aeolian” er blitt en realitet. Denne skriftlige avhandlingen dokumenterer 

hvordan konseptalbumet ble til og ideen bak. ”Aeolian” tar utgangspunkt i en person som 

opplever en spirituell oppvåkning. Mystikk, energi og filosofiske tanker er stikkord som 

kompositøren har tatt med i arbeidet med å komponere ”Aeolian”. Kompositøren har som 

prosjekt å utforske hva som skjer når han  kombinerer sin  klassiske stil med  sin metallstil, 

begge stilarter ligger kompositørens hjerte nær.  

 

Forskningen er i første rekke basert på om det er mulig, eller hvordan det er mulig, å   

kombinere disse to musikalske stilarter  på en naturlig måte, Dernest om det er mulig å 

skape  utvikling av musikalske standarder innenfor disse to stilarter. Kompositørens  håp og 

ønske er  å skape et nytt og originalt produkt med å kombinere klassisk- og metallmusikk.  

 

I arbeidet med denne avhandlingen og  komposisjonsarbeidet utvider kompositøren 

begrepet “powerchord” ved å oppdage andre akkorder av samme funksjon. Kompositøren 

blander sine to musikkstiler inn i låtene på konsept albumet og legger til ytteligere 

komposisjons og formprinsipper som ikke fantes i kompositørens  musikk fra før. 

Eksempelvis: Polymeters (rytmiske lag), Palindromform, Former med to refreng og 

harmonikk.    

 

Kompositøren syntes det var vanskelig å bryte ut fra det “vanlige” innenfor metall- 

sjangeren, ettersom han selv var for bekvem med metallens standarder. Han anser derfor at 

de to første låtene på konseptalbumet “Aging impressions” og “Gliding the haze”  har for 

liten originalitet. De følger for mange standarder innenfor sjangeren, og har stilistiske 

likheter med eksisterende band. De tre låtene “Awakening”, “Madness” og “Lobotomized” 

anser kompositøren å ha høyere grad av originalitet.  

 

Avhandlingen  tar for seg utfordringene og problemene under komposisjonsprosessen, samt 

kompositørens tanker under prosjektets gang. 

 

Nøkkelord: Komposisjon, metall, konseptalbum, powerchord, polymeter og palindromform. 
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Forord  
Dette eksamensarbeidet har for meg vært et meget  spennende og givende prosjekt, både 

rent musikalsk og personlig. Prosjektet ble ganske omfattende, men jeg måtte ha det slik for 

å få fram helheten i mitt prosjekt. Allerede  før jeg begynte å studere musikk, drømte jeg  om 

å komponere mitt eget album. Derfor er det fantastisk at jeg kunne dra i gang dette store 

prosjektet i utdanningssammenheng i et kreativt musikkmiljø i nærvær og med hjelp av 

medstudenter og lærere. 

 

Jeg vil gjerne takke alle som har vært delaktig i prosjektet, både med den kunstneriske delen 

og den skriftlige. Dere vet hvem dere er. Tusen takk! 

 

En spesiell takk går til lydteknikeren Joel Löf som med sin tålmodighet har holdt ut med meg 

i overkant av et helt år, - som var tiden det tok å gjennomføre  denne eksamensoppgaven. 
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Min musikalske bakgrunn og opphavet til min prosjekt idé. 

Min interesse for musikk begynte forholdsvis sent i mitt liv. Jeg hadde spilt litt piano uten det store 

engasjement. Det var først tidlig i tenårene at jeg fikk en genuin interesse for musikk. Det som 

interesserte meg mest var hvordan musikken var satt sammen og bygd opp. Jeg analyserte og 

”skrudde musikken fra hverandre”.  På den tiden var det metallmusikk jeg var mest opptatt av, og jeg 

begynte selv å lage musikk i metall-sjangeren. Uten nødvendig kunnskap og noen form for musikalsk 

utdannelse, ble mine første komposisjoner nokså dårlige.  Jeg forsto ganske raskt at jeg behøvde mer 

kunnskap i emnet hvis jeg skulle ha noen mulighet til å skape noe jeg selv ville bli fornøyd med. Jeg 

tok opp igjen pianospillingen i en alder av 17 år og startet opp med privat pianoundervisning og 

musikkteoritimer hos en pensjonert musikkhøgskolelærer. Vi fant tonen, og jeg ble hektet i 

musikken. Jeg ble interessert og  inspirert til å satse. Ettersom jeg gikk en samfunnsfaglig 

studieretning på gymnaset, ble mine musikkstudier betraktet som en hobby, - noe jeg kun kunne 

drive  med på fritiden. Det var ikke tilfredsstillende. Jeg ville noe mer. 

 

Etter endt gymnas kunne jeg endelig begynne å studere musikk på heltid. Jeg hadde mye å ta igjen, 

og jeg var opptatt av å fordype meg i musikk generelt for ikke å fryse fast i en sjanger. Jeg ønsket 

først et år med musikkinspirasjon uten for mye alvor. Alvoret kommer tidsnok. På denne bakgrunn 

valgte jeg Norges eneste folkehøyskole med bare musikk, Toneheim folkehøgskole. Der ble jeg 

introdusert for komposisjon som eget fag for første gang, og jeg ble så engasjert at jeg fikk en egen 

“klassisk” komposisjonslærer, - til tross for at jeg hadde valgt piano som hovedfag. På slutten av 

dette skoleåret kom representanter fra Ingesund musikkhøyskole til Toneheim for å presentere sin 

skole. Min plan var egentlig å gå musikkvitenskap på Universitetet i Oslo, men jeg bestemte meg 

likevel for å søke om studieplass på Ingesund.  Opptaksprøver ble gjennomført, og jeg fikk tilbud om 

studieplass begge steder. Uten tvil  valgte jeg  Ingesund musikkhøgskole med håp om å få en 3-årig 

konservatorieplass året etter. Under dette året hadde jeg en enorm  kunstnerisk utvikling under lære 

av min komposisjonslærer Philip Miller. På Ingesund musikkhøgskole utviklet jeg mine kunstneriske 

evner og tilegnet meg tilstrekkelig kunnskap til å komme inn på bachelorstudiet i komposisjon på 

musikkhøgskolen her i Piteå. Det er jeg meget glad for. 

 

Siden 2009  har jeg i hovedsak komponert klassisk kunstmusikk. Nå følte jeg at det var på tide med 

noe nytt. Jeg har alltid hatt en fasinasjon for metallmusikk, og jeg har aldri lagt bort interessen helt. 

Den har ligget der i bakgrunnen, og jeg har tatt den fram med ujevne mellomrom. Over tid har jeg 

syslet med tanken om å forene noe av min klassiske kunstmusikk og den til tider energiske og brutale 

metallmusikken min. Jeg har stilt meg spørsmålet om en slik forening kan utvikle følelsesregisteret 

innen kunstmusikk. Hvilke muligheter ligger det i metallmusikken? Energien i metall er noe jeg ikke 

har funnet i noen annen musikk, og jeg synes det er synd at denne sjangeren ofte forbindes med 

«mindless guitar shredding» og som en sjanger uten nyanser.  Dette er noe jeg syntes er synd, og det 

ga meg inspirasjon og ideen til denne eksamensoppgaven. 

 

Litt om metallmusikkens historie 

Om man setter metallmusikken  litt på spissen, kan man si at den henger sammen med rockens 

historie. Rockens historie  startet allerede på 1950-tallet med gitarister som  Joe Hill Louis, Willie 

Johnson og Pat Hare. Med hovedsakelig utgangspunkt  i blues, ville disse musikerne skape et røffere 

gitarsound basert mye på “distortion effekten”, - en effekt som grøter til lyden og gir et mer skittent 
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sound.  For å kompensere opp for den grøtete klangen, måtte akkordene være forholdsvis “åpne” 

eller “rene” for at man skulle få noen oppfatning av hvilke toner som ble spilt.  Resultatet ble 

fødselen av begrepet “Powerchord” .  En powerchord er  originalt et akkord som bare inneholder en 

grunntone, - en kvint og grunntone igjen en oktav over den dypeste grunntonen. I dag har begrepet 

blitt noe friere og brukes ofte i sammenheng med akkorder med åpne intervaller som kvinter, kvarter 

eller oktav.  

 

Selv om noen av 50- tallets rockere hadde tydelige metall-influenser, er det først på slutten av 60- 

tallet og på begynnelsen av 70- tallet at man prater om metall som egen sjanger. Det har funnet sted  

store diskusjoner blant musikk-kritikere om hvilket band som skal få tittelen “det første 

metallbandet”.  Led Zeppelin, Black Sabbath, Iron Butterfly, Steppenwolf og Blue Cheer er 

gjennomgående blant de oftest foreslåtte og mest populære valgene. 

 

Etter denne første perioden kom det en eksplosjon av nye metallband. Undersjangre innen metall 

vokste fram og ble utviklet. Blant disse nye bandene finner vi Pink Floyd (1965), Deep Purple (1968), 

Blue Öyster Cult (1972), Van Halen (1972),  Aerosmith (1973), Kiss (1974), Judas Priest (1969), 

Motörhead (1975), Iron Maiden (1975), Saxon (1976), Def Leppard (1977), Slayer (1981), Metallica 

(1981), Anthrax (1981), Dream Theatre (1985), Burzum (1988), Opeth (1990), Dimmu borgir (1993), 

Hammerfall (1993) og  Nightwish (1996). Lista kan fortsette langt og lenge, og dette er bare et lite 

fåtall av store og sentrale band som igjen også har sine egne undersjangere innenfor  fellesnevneren 

metall . Noen av  disse undersjangrene er så ulike  at de høres ut som en helt egen sjanger i seg selv. , 

Andre er nærmest helt identiske og hvor det bare er de mest innvidde som kan høre forskjell. Listen 

over de ulike undersjangrene er nesten like lang som listen over de ulike metallband. For å 

komplettere bildet, må også nevnes at  hver undersjanger igjen kan ha  sin egen undersjanger. Her 

nevner jeg  et lite utvalg av  undersjangre:  Nu metall, Black metall, Kristen metall, Dødsmetall, Doom 

metall, Progressiv metall, Viking metall, Power metall, Thrash metall, symphonic metall, folkemetall 

og grindcore.  
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Formål og problemstillinger 

Jeg vil undersøke hva som skjer om jeg forener min klassisk musikalske stil med min 

metallstil. 

 

Aktuelle problemstillinger/utfordringer: 

- Hvilke problem kan oppstå når jeg forbinder min klassiske musikk med metall- musikk? 

- Hvordan kan jeg innenfor metallsjangeren skrive musikk på samme måte som jeg skriver 

moderne klassisk kunstmusikk? 

- Hvilke problem kan oppstå når musikere som er vant til friere notasjon møter notebildene 

fra klassisk kunstmusikk? 

- Hvordan kan man binde sammen disse to sjangrene på en naturlig måte? 
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Metode  
Jeg har komponert et konseptalbum for metallband og mindre orkester hvor  jeg undersøker 

hva som skjer om jeg kombinerer min klassisk musikaliske stil med min metallstil. Jeg har 

brukt temaer og komposisjonsprinsipper fra min klassiske musikk og forsøkt å forene dem 

med min metallmusikk med et håp om at det kan skape noe nytt og interessant. 

Konseptalbumet består av 5 låter med egenprodusert tekst som en rød tråd gjennom låtene. 

Teksten handler om en person som går igjennom en hel spirituell oppvåkning, fra idé til 

opplevelsen av tomhet. Resultatet har blitt et konseptalbum med innspilte låter med et 

ensemble som benytter en  blanding av syntetiske og  akustiske instrumenter.  

 

All notert musikk er notert i musikknotasjonsprogrammet Sibelius, så man lett kan 

rekonstruere eksempel, noe jeg har brukt aktivt i denne eksamensoppgaven. 

 

I blant kommer begrepet “slashnotasjon” opp. Dette begrepet betyr egentlig “ad lib”,eller 

“spill etter behag”. I praksis betyr dette at musikeren skal spille noe lignende som den har 

spilt tidligere, men over akkordene som står skrevet. I notene noteres dette som oftest med 

fire skrå streker.  

 

Teksten til låtene er skrevet ned  i eksamensoppgaven med forklaring og fordypning under 

hver formdel. Mye av teksten er basert på et empirisk-filosofisk verdensbilde med den 

kjønnsnøytrale hovedpersonen i sentrum.  

Hver ny låt er introdusert med en tekst med en påfølgende  inngående forklaring i 

komposisjonsprosessen for den respektive låten.  

Alle eksempelutdrag har et taktnummer og tidsberegning, så man lett kan finne fram i både 

lydfil og partitur. Tidsberegningen står som oftest i parentes. 

 

Utrykket “software instrumenter” kommer opp på ulike steder i eksamensoppgaven. Med 

dette mener jeg vanligvis innspilte samplings av riktige instrumenter, som kan realisere lyd 

igjennom en midi fil. 

 

De fem låtene i konseptalbumet er i virkeligheten ikke komponert i kronologisk rekkefølge, 

men i rekkefølgen to, en, tre, fem, fire. For å beholde  mening og  flyt i teksten, kommer jeg 

her i denne eksamensoppgaven til å gå igjennom låtene kronologisk ifølge teksten.  

Flere  endringer er blitt gjort direkte i sequenser-programmet. Det kan derfor forekomme 

avvik mellom partitur og innspilling. Generelt vil jeg si at jeg har lagt ned relativt lite arbeid i 

partiturene i dette prosjektet, da de kun var ment  som et grunnlag å gå ut ifra under 

innspillingene. Jeg visste jo også at jeg skulle være tilstede ved alle innspillingene for  

personlig å instruere musikerne med visjon og tankesett. Mye ville jeg også teste i studio før 
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jeg bestemte meg for endelig utførelse, og det ville derfor være meningsløst å notere alt ned 

på forhånd.  

 

klassisk musikalske stil 
Man kan på mange måter si at min klassiske stil er delt i to. På den ene siden er den 

voldsomme og dramatiske, som kaster lytteren frem og tilbake med raske melodier, 

taktartsendringer, rytmer og dissonanser i form av prismatiske akkorder og skalaer. Det at en 

akkord eller skala er prismatisk vil si at respektive skala eller akkord leder like sterkt til flere 

grunntoner. Denne energiske delen av min klassiske stil er representert i eksamensarbeidet 

med orkesterstykket “Insanity in solitude” (vedlagte lydfil). Harmonikken i denne stilen tas 

ofte ut fra  melodiens tonemateriale. I eks 1 nedenfor er et eksempel på dette i “Insanity in 

Solitude”, der akkordene i lave strykere, horn, vibrafon og fagott er hentet fra 

skalamaterialet i de øvrige stemmene. (t 30, 0:57) 

 

Eks. 1
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Men på den andre siden av min klassiske musikalske stil finnes den konstrasterende myke, 

saktegående og klangbaserte musikken som søker konsonerende dissonanser i diatoniske 

klustere. Et diatonisk kluster er en meget sammentrengt akkord, der tonematerialet er 

nærmest utelukkende hentet fra den gjeldende tonale skalaen i et stykke.  

Eks. 2 

 

 

 

I eks. 2 ovenfor blir en enkel a- moll akkord til et tonalt klusterakkord da tonene B og D 

legges til, det vil si de resterende tonene mellom A og E i a-moll skala.  

 

Min metallstil 

Selv om jeg har opprettholdt interessen for metallmusikk, så er det en god stund siden jeg  

komponerte metallmusikk, så langt tilbake som før jeg hadde startet opp med min 

musikkutdanning. Da jeg startet arbeidet med konseptalbumet, skjønte jeg at  jeg ville 

trenge en referanselåt på min metallstil. Ettersom det var så lenge siden jeg har komponert 

metallmusikk på heltid, hadde jeg egentlig bare en låt som kunne være representativ, låten 

“Gliding the haze” som jeg komponerte i 2013. Jeg oppdaget raskt at låtens tekst passet 

perfekt inn i konseptalbum-temaet, og bestemte meg for; i tilegg til å ha den som referens, 

også inkorporere låten i albumet.  Mer om min metall stil  fins ved  tittelen “Stage 2: Gliding 

the haze”. 

 

Begrepsforklaringer 

Utdyping av begrep, tegn og skrift i min eksamensoppgave:  

-  Når klassisk musikk blir skrevet i kursiv, mener jeg min egen klassiske musikk- stil, og når jeg 

skriver metallmusikk i kursiv henviser jeg til min metallmusikalske stil. 

- Eksempler på min klassiske stil er vedlagt i orkesterstykkene “New dawn” og “Insanity in 

solitude” .  

 

Låt nr 2 “Gliding the haze” på konseptalbumet, representerer her min metall stil, en låt som 

er komponert før sommern 2013, men som fortsatt er med på konseptalbumet da teksten 

passet  inn med temaet. Denne låten fins vedlagt sammen med  konseptalbumet. 

- Innsatser som ledes inn med *prat, viser til at teksten blir gjengitt som prat uten tonehøyder 

i musikken. De innsatser som innledes uten *prat blir sunget med tonehøyder.  

 

Utrykket  “rytmisk originalitet” er et begrep som benyttes i denne eksamensoppgaven. Med 

dette uttrykket mener jeg det rytmiske elementet i min klassiske musikk, hvor rytmen og 

taktarten varierer mellom hver takt. 
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- Når det er snakk om formdeler bruker jeg for det meste engeske termer, da de er mer kjente  

og godtatt enn norske. 

Konseptalbumet  
Ensemblet 

Ensemblet varierer etter hva jeg vil fremdyrke i hver komposisjon, men som regel (om det 

fins orkester) har jeg holdt meg til en slags sinfonietta setting med treblåsere, horn, kor og 

strykere. Fellesnevner for alle låtene er derimot kompgruppen. Som oftest består den av  1- 

4 gitarer, synth, keyboard, vokalist, bass og trommer.  

 

Vokalistene 

Min idé var at kjønnet på hovedkarakteren skulle være irrelevant. En lytter vil ofte identifisere 

kjønnet på hovedkarakteren med kjønnet på vokalistene( iI dette tilfellet en kvinne), ettersom det er 

vokalistene som gestalter teksten i historien. Dette forsterkes ytteligere da teksten i tillegg er skrevet 

ut i fra et jeg- perspektiv. For å motvirke dette har jeg valgt å gi de delene med tale en mannsrøst, 

som også ofte er skrevet ut i fra et jeg- perspektiv. “Jeg”  i dette konsept albumet kan derfor  være 

både en kvinne eller en mann. 

 

Stage 1: Aging Impressions 

Teksten:  

*prat 

I was born as white and pure  

as the brightest paper. 

Unstained by thought and reflection 

free of the abstract prison, 

untouched by emotional chains 

Det å sammenligne mennesket med et blankt ark har empiristiske filosofer gjort i lang tid 

(John Locke - Essay Concerning Human Understanding*), og det er derfor jeg åpner med 

setningen “I was born as white and pure as the brightest paper” for å få lytteren til å forstå 

at teksten kan sees på igjennom empiristiske øyne.  

 

Trying, subsiding. 

Deprived of godlike awareness 

Falling. 

Tumbling unconscious, 

I see my name 

written In water 
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Denne teksten fungerer som et slags refreng i låten, og den beskriver hovedpersonens 

tanker om menneskets utilstrekkelighet. Med “Deprived of godlike awareness”, viser til 

menneskets mentale begrensning, og “I see my name written I water” so viser til 

menneskets fysiske begrensning, med kort levetid på jorden. 

*prat 

“Now, an eternity later I stand detached. 

Gazing at myself through the prism of time. 

A gathering of impressions, 

shading the whitest of papers. 

Not so white anymore.” 

Formen på “Aging Impressions”  kan betegnes som en palindromform, eller speilvendt form. 

Det er også derfor teksten returnerer til starten, hvor hovedpersonen ser tilbake på sitt liv og 

analyserer hva hen egentlig har valgt å fylle livet sitt med.  

Musikken  

I “Aging impressions" prøvde jeg ut å ta konkrete ideer fra min klassiske musikk og bruke de 

igjen i metallmusikk. Jeg bestemte meg for å fokusere på de viktigste parametrene som jeg 

mener  definerer min klassiske musikk, nemlig skalamaterialet, hyppige taktartsskifter/ høyt 

fokus på rytmisk originalitet, tematisk materiale og form. I eks. 3 på neste side fins en 

representasjon av hovedtemaet i mitt orkesterstykke “Insanity in solitude” (takt 24, 0:49), 

som også er hovedtemaet i “Aging impressions”. Dette temaet kommer bitvis igjen i andre 

låter, og fungerer som et tema for konseptalbumet. 
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 Hovedtemaet i “Insanity in solitude” 

Eks. 3 
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 Nedenfor i eks. 4 fins temaet fra “Insanity in solitude” i konseptalbumets første låt “Aging 

impressions”  (Takt 40, 1:04) . Ensemblet er nå et metallband i steden for orkester, og ulike varianter 

av  powerchords har blitt lagt til i gitarene, men ellers er temaet identisk og uberørt. 

 

Eks. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skalamaterialet i min klassiske musikk er ofte basert rundt oktatoniske skalaer, med tilhørende 

prismatiske akkorder. Disse ideene er noe jeg har prøvd å overføre til konseptalbumet, spesielt i 

denne første låten. På neste side fins eks. 5, et uttdrag av “Aging impressions”(T 95, 2:18), hvor 

oktatonisk skalamateriale brukes kombinert med prismatiske akkorder og “rytmisk originalitet”.  
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Eks. 5 

 

Formen 

Formen i min metallmusikk er ofte enkel og ikke planlagt. Musikkens form bestemmes ofte gjennom 

improvisasjon. Eksempel på dette er låt nr 2 på konseptalbumet  

“Gliding the haze”, hvor formen er som følger: (Main riff fungerer alltid her som overgang til ny 

formdel, og har fått forkortelsen MR) 

Intro – (MR) – Verse 1 – (MR) – Pre chorus  – Chorus – (MR) – Verse 2 – (MR) – Pre chorus – Chorus 

– Bridge – Alt. Verse – Solo – Chorus – Outro.  

 

Med unntak av det varierte verset før soloen, er denne formen en meget vanlig og typisk form innen 

metall.  

 

I “Aging Impressions” prøvde jeg å unnvike dette ved å bestemme på forhånd at låten skulle ha 

palindromform (speilvendt form).  Formen ble derfor som følger: 

 

Intro – Part A (talk) – Part B (main theme) – Part C (Riff) – Part D (octatonic scale) – Chorus – Part E 

(Turning point) – Chorus – Part C – Part D – Part B – Outro 

Som man ser, så er ikke formen et perfekt palindrom, men en lytter vil fortsatt få følelsen av at del E 

får rollen som vendepunkt, og at resten av de respektive formdelene blir representert etter 

vendepunktet.  
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Stage 2: Gliding the haze 

Personen kommer fram til at den beste måten å oppnå oppvåkning på vil være igjennom å 

meditere, isolere seg fra sivilisasjonen og ta narkotiske stoffer. Personen prøver å meditere 

seg til en oppvåkning mens hen er påvirket. 

Teksten: 

If beauty could be found in solitude 

my heart would be full of joy. 

In this garden 

removed from tumult and noise. 

Where the eccentric must endure 

what darkness cannot cure. 

 

Dette første verset er ment  å sette scenen. Personen merker de negative effektene ved å 

være isolert over lengre tid.  

 

With every breath I take is another lie, 

and with every lie I betray my weary heart 

Into believe. 

Into believe in something dead. 

When the world comes to claim  

what I cannot give. 

I abandon myself to reality 

in my hour of need. 

 

Personen tenker tilbake på hvordan det var å leve i sivilisasjonen med en idé om noe større. 

 

Gliding the haze 

In the peace of my dreams. 

Leaving behind 

all the pains of the earth. 

When I fall back to my haven 

and sleep. 

Forevermore. 

 

Beskrivelse av meditasjon: 

An artist can create a masterpiece 

and find solace in its perfection. 

Knowing full and well 

he has captured the essence 
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of himself. 

In a jar 

For the eternity of time. 

 

Personen filosoferer over livet i håp om å oppdage noe større. 

As he gazes at the moon 

in the night. 

floating there among the ocean 

shining bright among the stars. 

Caressing the virtuous 

as he swims her moonlit waters. 

A child once again. 

 

Musikken 

Harmonikken i “Gliding the haze” er mye inspirert av Nightwish, et finsk symfonisk 

metallband jeg hørte mye på før. Symfonisk metall har allerede i grunnen store influenser fra 

klassisk musikk, men da hovedsakelig i retning Hollywood og film-musikk. Om man skulle 

sette det litt på spissen kan man si at symfonisk metall er film-musikk med tillagt distorsion 

gitar.  

Noen konkrete eksempler på kompositoriske elementer i “Gliding the haze”  

 Dominanter er som regel i moll. Akkorder hentes nærmest utelukkende fra den rene 

mollskalaen (eks. midtparti fra takt 148, ca 4 min) 

 Riff trenger mye spenning, men i denne sjangeren må det heller ikke være for 

dissonant (toner utenfor treklangen). Det er derfor mange riff som går i frygisk skala, 

og utnytter spenningen som skapes ved halvtonetrinnet ned til grunntonen. (Eks takt 

50, ca 0:35)  

 Paralleller utnyttes mye og står for mange sentrale akkordprogresjoner og kadenser. 

Eksempelvis  kan vi ta progresjonen (i moll) T – TK – DP – T . Mye av stilen sentreres 

rundt denne progresjonen, nesten så mye at man kan klassifisere den som den 

symfoniske metallens fullkomne kadens. (Eks takt 48 – 49 , 1:14) 
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Stage 3: Awakening 

Teksten: 

Waking up from blindness. 

I find myself 

surrounded by water. 

Standing on an island of clarity 

separated from the caliginous sea. 

 

Setter den abstrakte scene som hvor hovedpersonen befinner seg i starten av oppvåkningen. 

My mind 

 Is for the first time 

divided in two. 

Making me see the fool 

as the revolutionist 

and the revolutionist 

as the fool.  

Personen oppnår oppvåkning igjennom lang tid under meditasjon. Han forlater sinnet til det 

“begrensede” mennesket og opplever verden for første gang igjennom et tredje medie. 

 

Absence of memory 

has made time an illusion. 

Where I can finally see the world 

as a whole. 

Existing inside me 

a sphere beyond me. 

Merging reality and hallucination. 

Making me reach for my face in doubt. 

Finding a mask in its place. 

Uten mennesket til å oppfatte tiden, eksisterer ikke tiden lenger, og personen opplever en 

slags tidløs tilstand, der hen er en naturlig del av verden. Mot slutten tar hen seg mot 

“ansiktet”, og oppdager at hen har på seg en abstrakt eller usynlig maske. 

 

Carving fractures on unprotected skin 

disfiguring my face 

beyond recognition. 

Falling apart. 
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I listen to the steady beat 

of my own annihilation. 

While my body is crumbling, collapsing, dissolving, 

eroding into unity 

Hen oppdager at masken begynner sakte, men sikkert å spise opp hens ansikt, og senere 

kropp. 

*prat 

 

Clashing waves of memories 

Break into a culmination of thought and sound. 

That slowly dies down to nothingness. 

(And) for just a second 

the world stands still. 

As two minds 

become one. 

 

Personen kommer tilbake til seg selv igjen etter oppvåkningen. 

 

 

 

Musikken 

I “Awakening” tok jeg også idéer fra min klassiske musikk, men denne gangen bare stilistiske 

idéer, i motsetning til konkrete idéer som jeg brukte i “Agning impressions”.  I “Awakening” 

ville jeg utforske den rolige og klangbaserte siden av min klassiske musikk, her i 

eksamensarbeidet representert med det vedlagte orkesterstykket “New Dawn”. I 

“Awakening” har jeg valgt å fokusere på det klanglige i introen og utroen, der  diatoniske 

klusterakkorder er et sentralt kompositorisk element. I eks. 6 på neste side ser vi et utdrag 

fra  introen til låten “Awakening”, der koret og strykere fra takt 1 strever mot en diatonisk 

klusterklang, som de senere får i midten på takt 14. Koret og strykere skulle ikke bli spilt inn, 

men bli realisert igjennom software instrumenter. Derfor er de ikke alltid utnotert i separate 

stemmer. 
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Eks. 6
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Som vist i eks. 7 nedenfor  fortsetter dette partiet helt til slutten på takt 28, der hovedpersonens 

oppvåkning signaleres med et skrik og en liten generalpause, før det neste energiske partiet i takt 31 

(1:20) 

Eks. 7 
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Små klusterinnslag kommer også igjen senere i koret fra takt 55 (2:21)  for å berike klangen. Utdrag i 

eks. 8 nedenfor. 

 

Eks. 8 
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Utroen har også diatoniske klusterakkorder. Nedenfor i eks. 9 er et utdrag fra utroens begynnelse 

(takt 274, 9:38), der hovedpersonen forklarer med setningen (And) for just a second the world stands 

still. As two minds become one at oppvåkningen er over, og at hen har desendert til 

mennesketilstand igjen.  

 

Eks. 9
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Jeg oppdaget under arbeidet med diatoniske kluster i “Awakening” at unisont kor og strykere ga 

mest luftig klang, uten å bli for dissonant. Mye av denne luftige klangen kommer også av 

instrumenteringen, da akkordtonene ofte er sammentrengt i samme oktav, i forskjell fra den mer 

dissonerende løsningen ved å ha tonene spredt i store intervaller. Jeg forelsket meg i dette soundet; 

det passet fint inn i konseptet, og det er derfor man kan finne det igjen på mange steder i albumet 

der orkester og kor spiller unisont.  

 

 

Polymeter 

Jeg har også prøvd å inkorporere biter av min stil i  “Insanity in Solitude”  i “Awakening”. der idéen 

om at man blir kastet frem og tilbake i musikken er et fokus, i tilegg til idéen om hyppige 

taktartsskifter (som er vanligst i den delen av min klassiske musikk), har jeg også prøvd å komponere 

fram to rytmiske lag. Der trommene spiller en lett 4/4 rytme i det ene laget, mens rytmegitaren og 

bassen ligger i lag to, synkopert over det første lageret med trommer . Dette med rytmisk lager 

komposisjon eller “polymeter” er i seg selv ingenting nytt i hverken metall eller klassisk musikk. Det 

progressive metallbandet  “Meshuggah” har gjort dette i lang tid på metallsiden, samtidig som de 

minimalistiske mestrene har gjort det på den klassiske. Det fins derimot få spor av rytmiske lager i 

min klassiske og metall musikk, derfor følte jeg at dette kunne være et spennende element å 

inkorporere i “Awakening”. Nedenfor i eks. 10 er et eksempel på et “polymeter” hentet fra takt 

124(4:48). 

Eks. 10
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(Denne idéen fortsetter også i takt 207, 7:20). 

Formen 
Da jeg skulle tenke ut formen til “Awakening”, tok jeg et overblikk over hvilke idéer jeg 

hadde å jobbe med. Jeg skjønte at  stykket kom til å ha mange instrumentale partier, og 

derfor kom til å bli ganske langt. I utgangspunktet hadde jeg beregnet stykket til 10 min, men 

til slutt ble det litt over 11. Med så mye materiale tenkte jeg at det ville bli ganske repetativt 

med bare ett refreng. Derfor bestemte jeg meg for å lage to refreng; et med varierende 

tekst, men fortsatt med intensitetsgraden til et refreng, og et utformet som et “normalt” 

refreng. Nedenfor i eks. 11 er et utdrag fra den andre innsatsen av refreng en (takt 186)  

Eks. 11
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Tuttipartier er vanlige som refreng. Dette stemmer nesten her også, da alle instrumentene, 

unntagen piano og kor, spiller samtidig. Disse spares for å bedre kunne gjøre kontraster 

mellom refreng en og to. 

I refreng to er det en mindre instrumentasjon, men begge instrumentene som ikke spilte i 

refreng en er representert i refreng to. Nedenfor i eks. 12 er et utdrag fra takt 223(7:58) som 

viser andre innsatsen av refreng to. Koret er gjort rett i sequenserprogrammet, og er derfor 

ikke i partituret. 

Eks. 12 

 

 



27 

 

Formen på “Awakening” er som følger: 

 

Intro 1 (klusterbaserte) – Intro 2(energiske) – verse – Instr. Part 1 – verse 2 (frygisk riff) – 

Chorus 1 – Instr. Part 2 (Polymeter + solo) – Pre chorus – Chorus 2 – Instr. part 1 – Chorus 1  

- Instr. Part 3 (Polymeter + solo) – Pre chorus – Chorus 2 – Instr. Part 4 (orkester) – Utro.  

Som man ser på formen, så består den av ekstremt mange formdeler. I ettertid har det slått 

meg at låten kanskje har litt for mange idéer, men igjen så er dette veldig vanlig i progressiv 

metall musikk, spesiellt i Dream theatre. Låtene består gjerne av mange “øyer”, eller små 

partier som er ekstremt kontrasterende til hovedidéen, for senere å komme tilbake til den. 

 

  

Stage 4: Madness 

Teksten: 

I am in Bed 

When i open my eyes to a reality 

now grown obsolete 

I am in bed – back in the abstract prison. 

When I am compelled to open the curtains. 

Where I see my metamorphosis 

blotting out the sun. 

Personen våkner opp i sin egen seng etter å ha opplevd den asenderte bevisstheten. Hen opplever 

fort at det nå er vanskelig å leve med menneskets begrensede bevissthet;  Livet blir nå et fanatisk 

strev for å oppnå en asendert bevissthet igjen. 

 

* prat (psykolog) 

Can you tell me the date? I only ask because some patients tend to lose track of time during their 

psychosis.  

Do you find it hard to form cohesive thoughts?  

It’s not normal to ponder trivialities in this way, they are a given fact.  

Do I exist? To normal people the answer is obvious, but somehow you seem to struggle with this every 

day. 

To accept these thoughts as odd is your step one to recovery 

 

Hovedpersonens fanatiske higen etter å oppnå en asendert bevissthet har gjort at hen har fallt ut av 

samfunnet, og blir derfor stemplet som gal. Personen blir plukket opp av samfunnets sikkerhetsnett 

for mennesker som ikke passer inn i systemet, og blir segregert på en psykiatrisk avdelig sammen 

med andre mennesker som ikke passer inn. 

 

It’s not the monsters in my head 
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I fear the most in life 

It’s the apathetic conformity 

given to us by the world. 

That drowns my heart. 

(That drowns my heart.)” 

 

Personen stiller seg spørrende til alle som vil overbevise hen om at alt hen tror på og mener er feil. 

Hen ser verden igjennom øynene til en person som har opplevd en oppvåkning, og syntes det er rart 

at alle menneskene hen ser rundt seg er tilfreds med sitt begrensede sinn. 

 

 

* Prat (psykolog) 

 

You seem to believe the world to be something it’s not. 

I need you to understand that you are real, and to see your delusions as fake.  

For to question in your own existence would be to question everything. An answer only a godlike 

awareness could give.  

Personen forklarer for psykologen om oppvåkningen, og at hen nå har et begrenset sinn. Psykologen 

avskriver dette som usannheter skapt av en syk bevissthet.  

 

My mind is freezing 

when I scramble to the mirror 

and find the sedated form of myself 

drowning in a sea of fog and haze. 

I scream. 

The rambling gibberish of a madman. 

While a thousand needles are trying to escape 

behind my eyes. 

 

Segregert på psykiatrisk avdeling, under endeløse påminnelser av folk med begrenset sinn om at 

personen har en syk bevissthet, vokser det fram  en splittelse i personen. Den ene siden vil tro på det 

som er “vanlig”, mens den andre holder fast ved at oppvåkningen var sann. Personen klarer ikke å 

håndtere situasjonen.  

Musikken 
Ettersom jeg komponerte denne låten sist av alle, fikk jeg muligheten til å inkorporere alt jeg 

hadde lært hittil i prosjektet inn i denne siste låten. Den har den rytmiske kompleksiteten og 

hyppige taktarsbyttene fra min klassiske musikkstil i retning “Insanity in solitude” og 

“Awakening”, harmonikk og gjenbruk av  konkrete idéer fra min metallmusikk og “Insanity in 

solitude”. Låten har to refreng, noe jeg lærte man kunne gjøre da jeg komponerte 

“Awakening”. I et av refrengene fins også spor av min klassiske klangbaserte musikk i retning 

“New Dawn”, denne gangen ikke med regelrette klustere, men med tett sammensatte 

akkorder i et relativt lavt tempo. Alt dette og mer kommer til å forklares kronologisk etter 
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formen på låten i dette avsnittet. 

 

Introen til “Madness”er hentet fra utroen til “Gliding the haze”. Dette riffet fungerer like bra 

til intro som utro, da det repetative mønsteret  like lett kan tolkes til at det skal komme noe 

mer som mindre. Konteksten hjelper også mye på hvordan dette melodiske materialet 

tolkes, da man i en intro forventer at noe mer skal skje, mens man i en utro forventer at 

materialet skal dø ut. Nedenfor i eks. 13, er et utdrag fra introen til “Madness”.  

 

 

Eks. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette introriffet åpner opp  i et riff i to rytmiske lag (eks. 14 neste side takt 12, 0:15) . 

Trommene spiller en 4/4 rytme, mens piano, gitar og bass ligger i synkoper over. Pianoet 

spiller utelukkende add9 akkorder, mens gitar utfyller med dissonanser. Mye av 

gitarakkordene er modifiserte powerchords; noe jeg eksperimenterte mye med i låten 

“Stage: 5 Lobotomized”, som er komponert før “Stage 4. Madness”. Mer om modifiserte 

powerchords senere under “Stage 5: Lobotomized”  
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Eks 14 
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Som i “Awakening” har låten to formdeler med intensitetsgraden til ett refreng,  og har derfor fått 

navnet refreng 1 og 2. Ytterligere forklaring om formen kommer i neste avsnitt under : ”Formen”. 

Nedenfor og på neste side i eks. 15 og 16, fins utdrag fra begge refrengene.  

Eks. 15 

Ref 1: Takt 23, 0:53. 
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Eks.16 

Ref 2: takt 124, 

3:22
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I takt 65 (1:52) kommer stykkets første parti med prat. Her prater psykologen til hovedpersonen for 

første gang. Psykologer bruker ved første møte med en pasient å stille noen rutinespørsmål for å 

finne ut om personen er mentalt  tilstede, derfor åpner teksten med spørsmålet “Can you tell me the 

date?”.  

 

Musikalsk har psykologen fått sitt eget tema (eks 17.): 

Eks. 17 

 
 Dette temaet kommer igjen i en variasjon  senere i psykologens neste insats (Eks. 18.takt 155,4:27)  

Eks.18. 

 

 

Etter at psykologen har pratet med hovedpersonen for første gang (formdelen fra takt 65 – 76, 1:52 –

2:27) kommer et instrumentalt parti basert på konseptalbumets hovedtema, som også er temaet fra 

“Insanity in solitude”. Fra formdelens første takt (t 77) er temaet variert med hurtige real-arpeggierte 

oppadgående bevegelser, som utvikler seg fra et stillestående punkt til å bli lysere og lysere. I takt 

102 inverteres arpeggioen (fortsatt realt) nedover, i steden for oppover; mens temaet kommer igjen i 

sin originale form i gitar og bass. Senere ved temposkiftet i takt 106 varieres temaet ytterligere en 

gang; nå i raske nedadgående diatoniske arpeggioer, som senere får en stigende, intensiverende 

bevegelse i bassen.  Nedenfor fins eksempler på alle tre variasjonene. 

 

var 1 
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Var 2 

 

 

Var 3.  
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Fra takt 252 (7:37) begynner en gitarsolo over tidligere formdeler, som varer helt til takt 311(9:44). 

Der åpner musikken  seg , og gitarsoloen blir utnotert. Det utnoterte soloet slutter der utroen 

begynner (takt 327, 10:23), og notasjonen går tilbake til slashnotasjon.  

Formen 

Formen i “Madness” er som følger: 

Intro – riff 1 – Chorus 1 – Riff 1 (forkortet) – voice 1 (Prateparti) – Instrumental 1 

(variasjoner over hovedtema) – Chorus 2 – Voice 2 (Prateparti) – Instrumental 2 

(variasjoner over hovedtema) – Chorus 2 – Solo over : Chorus 2, Riff 1, Riff 2, Riff 3 (varpå 

hovedtema) - Outro solo (notert) – Outro.  

 

Selv om det fortsatt er mange formdeler i denne låten, så føler jeg at den henger bedre 

sammen enn forrige låt “Awakening”, da det tematiske materialet  gjennomgående er bedre 

utarbeidet.   

 

 

Stage 5: Lobotomized 

Teksten: 

I stand detached. 

Lobotomized. 

Gazing at my life 

through the prism of time. 

An eternal rerun of days, 

mashed together into one. 

Like I’ve lived an eternity 

in an instant. 

 

Hovedpersonen har gått tom igjennom livet og er på dette stadiet som en far eller mor. Hen befinner 

seg på en hagefest med slekt og venner hen ikke kjenner igjen. Forvirringen er stor.  Det er som om 

hen har hoppet direkte inn i en annen persons liv. Alt er fremmed. 

 

I know I’m lost. 

When my child smiles back at me 

from the lush grass. 

Playing to survive in this world. 

And I feel 

only the breeze 

rustling in my hair. 

(Rustling in my hair)” 
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Hovedpersonen går rundt omkring i  hagen og finner et barn som leker i gresset. Folk rundt sier at 

det er personens barn. Personen husker ingenting.  

 

The stormy tempest behind my eyes 

has diminished 

to a single candle. 

It’s getting darker and darker. 

Minute by minute 

the candle 

Flickers and fades. 

(Flickers and fades) 

 

Det blir vanskeligere og vanskeligere å være tilstede i sitt eget liv.   

 

I find myself surrounded by people 

being alone together. 

Fooling themselves to believe 

in something dead. 

People that see only  

through their eyes. 

(And) therefore see nothing 

see nothing, nothing at all. 

Personen ser seg omkring og ser  på alle menneskene som ser ut til å leve i lykkelig uvitenhet  om at 

det fins en høyere bevissthet. Hen ser mennesker som står sammen i grupper, og hen tenker at de 

lurer seg selv til å tro at de er en del av et fellesskap,- uvitende om at livet er en illusjon og  uvitende 

om deres menneskelige begrensninger.   

* Prat mot  slutten  

– Hagescenen faller bort, og personen oppdager at hen drømmer, men innser at hen heller ikke vil 

våkne opp. Drømmen er trygg, fri fra mennesket. Personen er endelig fri fra seg selv.  

I’m falling down a stream of endless water. Free of thought, I can let its soft embrace comfort me 

while I dream of perfection, releasing my weakness into the river, which adopts it as its own.  

Floating the peace, the river carries me past grassy plains, filled with beautiful flowers of deepest 

crimson. Their feathery leaves, dancing the wind like a meadow feels.  A poetic display between lovers 

reunited in heaven.  

 

I’m taken past rocky mountains, astute in their eternal solitude, so high they pierce the sky, past 

dense woodlands and flooded foothills covered with grazing sheep. Living in harmony with nature, in 

harmony with themselves, free of the abstract prison. Unstained by thought and reflection. 

Untouched by emotional chains. 
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As the sun begins it’s descent upon the horizon, the river carries me onward. Flowers turn from 

crimson to a magnificent black, that sheds their petals; cascading down and around the stem. One by 

one, until meadows turn to grass, grass to soil, and soil to ash.  

 

My river twists from the path, leading me down a small waterfall where I land in a shallow lake.  

 

For hours I drift there aimlessly, staring up at the stars, living in colorful nebulas, 

 in harmony with nature.  

I feel a freedom not felt in hears when I bump into shore, which compels me to action. 

 

There on that barren moor, among the last leaves of a dying tree, in the last rays of a dying day. 

I arise. 

Coverd in red.  

 

Musikken 

Jeg komponerte “Lobotomized” nest sist av låtene på konseptalbumet, altså før jeg 

komponerte “Madness”. I denne låten ville jeg at orkesterinstrumentene skulle være mer i 

fokus enn tidligere, og at låten skulle ha et lavt tempo for at man kan “smake” litt mer på 

klangene. Problemet i denne sjangeren (metall) med å ha et lavt tempo er at man ofte 

mister mye av energien som er sentral i denne musikkstilen. Løsningen kom fra min klassiske 

rytmisk baserte musikk, nemlig å finne energi i taktartsbytter og synkoper, samt 

tuttipassager, som orkestermusikk ofte tyr til for å skape energi.  

 

Stykket har gjennomgående en utpreget drømmende karakter, men dette kommer ekstra 

tydelig fram i introen hvor orkesterinstrumentene (sammen med sangen), beveger seg 

langsomt gjennom surrealistiske klanger. På neste side i eks. 19 er et utdrag fra introen, der 

sangeren har sin første innsats (Takt 5).  

 

Da jeg var ferdig med å komponere “Lobotomized”, innså jeg at notasjonen i stykket var 

mere komplisert enn den hadde trengt å være, Spesielt da i forhold til taktarter og 

underdelinger, ettersom musikere gjerne vil ha taktarter som er lettere å relatere til (4/4, 

6/8 osv.), samt underdelinger som er relevante for slagene i takten. På dette tidspunktet var 

planen å la softwareinstrumenter spille de egentlige orkesterinstrumentene, samt å la de 

musikerne som skulle spille, få lære seg låten igjennom midifilen (som var et ønske fra noen 

av musikerne). Jeg var overbevist om at jeg ville vinne lite på å skrive om hele stykket, da få 

skulle se på notebildet uansett. Derfor  bestemte jeg meg  for å la notebildet være som det 

var, og la musikerne støtte seg mest til lydfilen. Senere oppdaget jeg at det var behov for å 

spille inn treblåsere.  Likevel fungerte ikke denne løsningen  som jeg hadde tenkt, men på 

det tidspunktet hadde jeg dessverre  ikke tid til å skrive om stykket. Det skapte unødvendige 

problemer for musikerne. Stykket er heller ikke skrevet om , da jeg ikke tror notene kommer 

til å bli brukt igjen etter eksamensarbeidet. 
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Eks. 19
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Det første høydepunktet og refrenget kommer i takt 41, der hovedpersonen synger om 

barnet sitt som leker i gresset. Distorsion gitaren har blitt “spart” helt frem til dette stedet 

for å gjøre kontrasten ekstra stor mellom den drømmende orkestrale introen og det 

energifulle refrenget. Refrenget er også ment  å skape dramatikk i denne drømmeverden, da 

hovedpersonen opplever det som meget dramatisk å ikke ha levd sitt eget liv. Nedenfor i 

eks. 20, fins et utdrag fra refrenget (Takt 41 2:09). 

 

Eks.20 
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Neste vokalinnsats er der hovedpersonen beskriver vanskeligheten med å være tilstede i sitt eget liv 

(“The stormy tempest behind my eyes...”). Denne formdelen er tenkt å være som et resitativ, og er 

eksakt notert i partituret. Dette partiet ser derfor noe l vanskeligere ut en det er i virkeligheten, slik 

jeg nevnte under overskriften ”Musikken”.  

 

Etter siste refreng kommer det et slags utro vers. Samtlige stigende stemmer danner  en 

spenningsskapende formdel, som blir oppløst i den store og luftige utroen. 

Nedenfor i eks. 21 fins de 4 første taktene av utroverset eller (pre-outroen), takt 87, 05:13. 

Eks. 21
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Utroen er basert på hva jeg lærte i “Awakening” og har mange likheter med utroen i denne 

låten.  Enkle sammentrengte akkorder i strykere og senere i kor, samt et luftig trommekomp. 

En sologitar legges over hele riffet for mer dramatikk.  

Eks. 22 nedenfor er et utdrag fra utroen fra takt 111, 6:27.  

Eks. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter dette partiet er det lange pratepartiet der personen drømmer (“I’m falling down a stream of 

endless water...”). Pianoet akkompagnerer med en improvisasjon over temaene i “Lobotomized” .  
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Powerchord eksperimentering 

Som tidligere nevnt er powerchorden en sentral del av metallmusikken Det kjentes  derfor 

naturlig under prosjektets gang å eksperimentere med den, utvide den til å inneholde mer 

enn grunntone og kvint. De tre første låtene på konseptalbumet hadde nesten utelukkende 

den klassiske powerchorden. Det er først i “Madness” og “Lobotomized” at 

eksperimenteringen på dette feltet kommer i gang.  

 

Som tidligere nevnt er “Lobotomized” komponert før “Madness”, og det er derfor 

eksperimentene starter med denne låten, nærmere bestemt i riffet fra takt 52 (eks. 23, 

2:54). Riffet starter med en normal powerchord, men allerede i takt 53 skjer det noe 

uventet: Parallelle tritonus og kvarter erstatter kvinten. 

Eks. 23 

 

 

Dette med parallelle tritonus er i seg selv ikke noe helt eksepsjonelt i metallsjangeren. Det 

forekommer  ofte i døds- og doom-metall. Parallelle kvarter, derimot, er noe jeg personlig 

aldri har kommet over i verken min metalmusikk eller metall generelt. Den unnvikes ofte da 

den oppleves som for dissonant og “grøtete” sammen med distortioneffekten. For å 

motvirke denne grøtete klangen har jeg doblet gitarstemmen med treblås for at de 

individuelle tonene i akkorden skal komme fram.  Nedenfor, i eks 24 er det samme riffet med 

treblåsdoblingen. Denne doblingen fortsetter igjennom hele formdelen.  

 

Eks. 24 
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I takt 57 (eks. 25.) kommer det to kvinter oppå hverandre,- den inverterte formen av kvarter 

som vist tidligere. (Igjen med doblet treblås) 

Eks. 25 

 
 

Om vi går litt framover i tid til komponeringen av “Madness” kan vi se i bruk litt av 

prinsippene jeg lærte i “Lobotomized”. Fra takt 12 i “Madness”,  finner vi klangene nedenfor 

i eks. 26.  

 

Eks. 26
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Gitarstemmens “powerchords” er her lagt til i etterhånd, hvor riffets originale form var de 

parallelle add9 akkordene i pianoet. Dette gjorde at jeg kunne forme powerchordsene etter 

pianoriffet, ofte ved å ta toner fra akkordet og spre ut tonene i gitaren. Selv om dette 

stemmer ved de fleste steder på dette partiet, fins det unntak der gitaren legger til 

akkordfremmede toner; eksempelvis i siste takten på eksempelet, der gitarens Db og Ab blir 

akkordfremmed mot pianoets Fadd9. bass, og gitarstemmen blir i dette partiet  en 

motstemme til pianoet. 

 

I tilegg til kvinter og kvarter, som jeg brukte i forrige låt,  oppdaget jeg at kvart + tritonus 

(siste taktens 5. åttendedel) og kvint + tritonus (gitarens siste tone i nest siste takt), også kan 

legges til om man vil ytterligere øke dissonansgraden fra stablede kvinter og kvarter.  

Formen 

Calm intro – Chorus – Riff – Bridge (resitativ) – Chorus – utro verse – utro.  

Jeg ville at “Lobotomized” skulle oppleves som en reise, derfor har den ingen (med unntak 

av refrenget) partier som kommer tilbake. Når lytteren blir presentert for kontinuerlig nytt 

materiale, blir historien linjær med en klar begynnelse og slutt; Musikkteoretisk heter denne 

typen av form for gjennomkomponert form.   

 

Drøfting, utfordringer og konklusjoner  

Halvveis i prosjektet  tok jeg et steg ut av komponeringsarbeidet for å få en oversikt over hva 

jeg egentlig hadde gjort så langt.  Da hadde jeg akkurat avsluttet ”Awakening”. Ved å høre 

igjennom og analysere  mine egne låter, skjønte jeg at musikken ikke hadde tilstrekkelig 

originalitet. Ved nærmere analyse av min egen klassiske musikk oppdaget jeg at musikken 

hadde store metallinfluenser fra før, og  ved å kombinere den allerede metallinspirerte 

klassiske musikken med “rene” metallteknikker, ble resultatet  et for lite originalt produkt. 

Min visjon var at kombinasjonen av min klassiske stil med min metallstil ville skape noe helt 

nytt, eller i det minste ha høy grad av originalitet. Med denne erkjennelse forankret,  

forsøkte jeg ytterligere å gå bort fra mine influenser i de kommende låtene “Lobotomized” 

og “Madness”. Når jeg nå har vurdert helheten i mitt prosjekt og på nytt analysert disse 

stykkene, opplever jeg at jeg har lyktes. Influensene er derimot ikke helt borte, da de fins 

sporadisk i ulike deler av låtene. “Lobotomized” refreng og “Madness” vers kan minne litt 

om Nightwish, men man kan jo da stille seg spørsmålet om noenting egentlig kan være 100% 

originalt? Som den greske filosofen Parmenides sa: “Ingenting kan komme fra ingenting”, 

eller “ex nihilo nihil fit” for de som foretrekker ordtak på latin. I denne sammenheng kan det 

også nevnes at  jeg er en stor tilhenger av empiri og empirisk filosofi som tror på at 

mennesket er “bare en sekk med inntrykk”, altså ens opplevelser er ens personlighet og 

derav også kreativitet. Det er derfor jeg med overbevisning kan si at jeg i “Madness” og 

“Lobotomized” har klart å skape noe nytt og originalt, mest i forhold til meg selv og mitt 

komponerende, men også i forhold til metallen som sjanger.  
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Før jeg gikk inn i dette prosjektet var jeg engstelig for at forskjellene skulle være så store at 

musikken kunne utvikle seg til å bli kaotiske idéer slengt sammen i ett stykke. Mine 

bekymringer viste seg derimot å være grunnløse da jeg raskt fant røde tråder i 

instrumentasjonen (klassiske instrument sammen med trommer og distortion gitar), tekst, 

form og klang. 

 

En generell erfaring jeg har gjort er at jo mer musikk jeg lager, jo mindre viktig blir sjangeren. 

Denne erfaringen har resultert i at jeg har begynt å legge vekt på at musikken i seg selv låter 

bra, altså å bedømme musikken utifra seg selv og sine prinsipper i stedenfor å bedømme den 

igjennom en bestemt sjanger. Fremgangsmåten min for å komponere musikken i dette 

prosjektet var ganske lik min vanlige fremgangsmåte for å  komponere klassisk musikk, men 

det var en betydelig forskjell. Den betydelige  forskjellen var at jeg i hovedsak lot meg 

inspirere av min egen tidligere komponerte musikk, og baserte min nye musikk ut fra meg 

selv isteden for å støtte meg til verk av andre kompositører eller låtskrivere. For meg ble 

dette en viktig prosess. 

 

I dette eksamensarbeidet har jeg fokusert på å utvikle noen av de karakteristiske 

sjangertrekkene i metall, da spesiellt powerchorden. En annen innfallsvinkel hadde vært å 

komponere en metalllåt som ikke inneholder powerchords. Vil man fortsatt oppfatte låten 

som en metalllåt? Hvor går grensen?  Om noen kommer til å ta opp “fakkelen” og fortsette 

denne typen av forskning, ville jeg personlig ha startet her.  

 

I “Aging impressions” ble jeg positivt overrasket over palindromformen i stykket. Dette er en 

form som jeg personlig ikke har benyttet før. Palindromformen viste seg å være bra til å 

knytte sammen stykker, som fort kan oppfattes som “rapsodiske”, altså stykker med 

sporadiske nye idéer. Polymeteridéen viste seg å fungere best i “Madness” og mindre bra i 

“Awakening” da harmonikken i de to rytmiske lagrene i “Awakening” passet dårligere med 

den tidligere harmonikken i stykket. Idéen om to refreng er noe som fungerte ekstra godt i 

disse lange låtene som krever mye variasjon.  

 

Forskjellen på klingende resultat og notebildet var også et spennende moment jeg oppdaget 

ved innspillingen av dette konseptalbumet. I den klassisk musikaliske tradisjonen er det 

vanligst at notebildet stemmer overens med det klingende lydopptaket (Det som står i 

notene er det som spilles, ingenting mer eller mindre), men når man arbeider i studio på 

denne måten har man mulighet til å addere, samt bearbeide materialet underveis rett i 

sequenserprogrammet. Mange idéer kommer først til overflaten når man får høre hvordan 

musikken låter i studioet. Derfor vil det være vanskelig å forestille seg alt på forhånd og 

notere ut det endelige resultatet. I dette prosjektet har det også vert spennende å jobbe 

med musikere som ikke er vant til fullt utnotert musikk. Mange gehørsmusikere har ulike 

måter å lære seg låter på, og jeg har prøvd å etterfølge individuelle ønsker om lydfiler og 



46 

 

forenklede notebilder for å gjøre innlæringsprosessen enklere. Mye hjelp har jeg også fått av 

studioet, da instrumenter kan spilles inn individuellt og i små “takes”.  Det har forekommet  

at vi har spilt inn takt for takt i dette prosjektet under vanskelige passasjer.  
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Kilder 

http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/locke/humanund.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nightwish 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dream_theater 

http://en.wikipedia.org/wiki/Metal_music 

http://www.sparknotes.com/philosophy/johnlocke/section1.rhtml 

 

Bilag 

1. Partitur til samtlige låter på konseptalbumet. 

2. Innspilling og partitur på mine to orkesterstykker “New Dawn” og “Insanity in solitude” 

som eksempel på min klassiske musikk.  

3. Umikset innspilling av “Aging impressions”, “Gliding the haze” og “Awakening”. 

“Madness” og “Lobotomized” ligger ved som midi – filer.  

4. Teksten legges ved i sin helhet som eget dokument uten kommentarer 
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