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Abstrakt:

Arbetet undersöker kompositoriska verktyg till hjälp för olika sceners känslolägen i en 
musikdramatisk komposition. Med fokus på hjälpmedel som t. ex. tessitura, kontrast, 
tempo och rytmik följer vi kompositörens skaparprocess från libretto till den färdiga 
föreställningen.
I slutdiskussionen reflekterar kompositören över resultatet i undersökningen; vilka 
fördelar respektive nackdelar ett inledande planläggande kan ha för det skapande 
resultatet.
Musikalen "Det var en annan gång..." framfördes fem gånger under tiden 7–9 februari, 
2013. Bifogat är en filminspelning med utdrag ur föreställningen, klingande material och 
partitur.
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Förord:

Föreställningen som denna uppsats behandlar tillkom i ett samarbete mellan 
librettisten/regissören/sångaren Robin Thorén och kompositören Rickard Age.
Robin skrev hela librettot och alla ariatexter, om än de blev modifierade under processens 
gång, både av Robin själv och av Rickard. Det var ett kontinuerligt samarbete, där vi hela 
tiden hade möten och stämde av med varandra och bollade idéer, till skillnad från en 
situation där librettot skrivs färdigt först och sedan ges till kompositören för att tonsättas.

I föreställningen medverkade även två sångare, David Saulesco (som spelade rollen Hans) 
och Josefine Gellwar Madsen (som spelade rollerna Rödluvan och Lodjuret). Även deras 
namn kommer nämnas i denna text.

Upphovsmannen till denna text vill tacka följande personer:

Jan Sandström – för oumbärlig hjälp genom hela processen i skapandet av denna 
föreställning och uppsats.
Robin Thorén – för gediget samarbete och glatt kamratskap under den konstnärliga 
processen.
Alla orkestermusiker, sångare, affischmakare och tekniker – utan er hade det inte blivit 
någon musikal!
Min familj – för att ni alltid finns där i bakgrunden och stöttar.
Annalisa Westling – för din förståelse och hjälpsamhet. Tack för att du ger mig stöd och 
perspektiv när saker känns omöjliga.
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Inledning:

Att komponera musik till en scenisk föreställning utifrån texten/manuset och dramat är en 
lika vanlig som tidlös process bland kompositörer. Det som intresserade mig var dock att 
ganska medvetet fokusera på de olika verktygens inverkan i kompositionsprocessen. Ett 
sorts samspel mellan hjärnhalvornas logik och fantasi, mellan medvetenheten och ”flowet”.
Ett övergripande tema i komponerandet av hela föreställningen har varit att skapa 
kontraster mellan olika scener för att verkligen lyfta fram de specifika känslorna i varje 
enskild scen.

Mannen bakom musiken:

Mitt tidigaste musikaliska minne är när musikvideon till Magnus Ugglas ”Jag mår illa” 
spelades på teven hemma i lägenheten i Stockholms innerstad i slutet av 80-talet. Musiken 
satte dock inte några direkta spår hos mig, mer än att jag trodde att låten handlade om en 
gorilla.
Min allra första musikaliska influens är inte bara en utan faktiskt tre. Det började när jag 
som 5-åring fick en kassettbandspelare i födelsedagspresent av min farfar, tillsammans 
med två kassettband. Dessa två band var Michael Jacksons ”Off the wall” och Europes ”The 
final countdown”, och tillsammans med Mozarts ”Eine kleine Nachtmusik” – som jag rotat 
fram i samma veva ur mina föräldrars musiksamling – utgjorde dessa album mina första 
musikaliska intryck.

Med en far som jobbade på Kungliga Operan i Stockholm fick jag min beskärda del av 
musikdramatik under uppväxten, samtidigt som jag var vansinnigt förtjust i Disney-filmer 
och framförallt deras musik i relation till vad som skedde visuellt. Jag spelade piano och 
fiol, piano för att min syster gjorde det och fiolen på eget initiativ.
Dock var det självklart läge att rebelliskt göra uppror mot uppväxtens klassiska och 
musikdramatiska drag i slutet av högstadiet och jag började då lyssna på punk och 
hårdrock, och spela gitarr i rockband på den lokala fritidsgården. Musikinfluenserna rörde 
sig från punk till dödsmetall till thrash metal, via pudelrock till 70-talsrock, progressiv rock 
och symfonirock. Jag tror att jag under gymnasieåren och åren efter det gjorde en resa 
genom varenda genre och subgenre som hamnar under epitetet ”hård musik med distad 
gitarr”.

Efter att ha blivit ordentligt less på att stå och harva i replokal utan några ambitioner och 
ha i genomsnitt en spelning per kvartal, så sadlade jag om nästan helt och började ta 
lektioner i klassisk gitarr. Från början var det dock mest en ursäkt för att få bättre teknik så 
jag skulle kunna spela snabbare (”shredda” som det kallas i gitarrnördkretsar = spela så 
mycket toner som möjligt, så snabbt som möjligt). Dock blev jag väldigt förtjust i det 
klassiska gitarrspelet och styckena vi spelade. Detta banade väg för att ta mitt musicerande 
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på allvar och min gitarrlärare uppmuntrade det.
Efter det fortsatte jag att försöka utvidga mina musikaliska vyer. Jag tillbringade en 
sommar i Boston på Berklee College of Music där jag upptäckte jazz, soul och funk. Jag 
pluggade ljudteknik och musikproduktion på SAE i Solna, läste musikvetenskap vid 
Stockholms Universitet där det första fröet för mitt kompositionsintresse såddes genom 
studier av orkestermusik från klassicismen och framåt. Jag var dock fortfarande insnöad 
på gitarrspel och att få utvecklas inom fler stilar och genrer och sökte därför till 
utbildningscentret Kulturama i Stockholm. Där gick jag två år på musikerlinjen och 
spelade och övade allt från jazz, soul, funk, pop och rock, till att sitta i orkester på shower 
och musikal.
Det var under de projekt där jag spelade musikal och sceniska shower (bland annat en 
show med en hel akt dedikerad till musiken från Disney) som jag började hitta tillbaka till 
mina allra tidigaste musikintressen. Scenisk musik och musikdramatik.

Jag har varit influerad av otaliga gitarrister, men två personer som verkligen har satt sina 
spår hos mig är Steve Vai och Mattias ”IA” Eklundh. Dessa två herrar – varav den senare 
årligen har ett gitarrläger, ”Freak Guitar Camp”, som jag deltagit i två gånger – tog 
gitarrtekniken till nya nivåer: udda skalor, harmonier och en oändlig strid ström av knäppa 
ljud och uppfinningsrikedom för vad man kan göra på och med en gitarr.
Detta är aspekter som fortfarande är en stor del av mitt skapande och som influerar mig, 
även som kompositör, tillsammans med ett intresse för väldigt många olika musikgenrer 
och stilar.

Under min tid på Kulturama började jag komponera alltmer musik, ofta tillsammans med 
sångerskor och andra musiker. Jag skrev en mängd inom jazz, pop, country och arrade 
mycket av musiken för olika ensemblesättningar, eftersom den kunde variera från gig till 
gig.
Efter åren på Kulturama fortsatte många av dessa samarbeten och även nya startade – 
bland annat var jag med i ett kompband (”Beatmakarna”) för diverse Hip Hop-akter – och 
försörjde mig utöver det på cover-gig, mingeljazz-gig, ge gitarrlektioner och en 
deltidstjänst som musiklärare på en gymnasieskola.

Efter detta friår från studier kände jag att det var dags att söka högre musikutbildning och 
jag var fortfarande insnöad på att bli en supergitarrist eftersom det var allt jag hade 
fokuserat på de senaste 5–6  åren. Dock visste jag inombords att jag egentligen inte ville 
det, utan jag var mer intresserad att komponera och framförallt arrangera och orkestrera. 
Jag sökte spontant kompositionsutbildningen vid Piteå Musikhögskola, förutom alla 
studio-, jazz- och rockmusikerlinjer på flera av musikhögskolorna runt om i landet.
Efter diverse antagningsprov på gitarr som inte blev någon framgång bland annat på grund 
av bristande engagemang åkte jag upp till Piteå för att göra proven till 
kompositionsutbildningen. Det var mycket som klarnade för mig under och efter detta 
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besök när jag fått träffa lärare och fått information om utbildningen. Det var ju det här jag 
ville göra! Det var det här som var mitt mål! Alla pusselbitar föll på plats – mitt tidiga 
intresse för musikdramatik, min vilja att skriva orkestermusik efter att studerat 
musikvetenskap, intresset för filmmusik, musikdramatik, Disney och musikal, allt 
låtskrivande och producerande som mer och mer tagit överhand över gitarrspelet.
När sedan beskedet kom att jag blivit antagen till kompositionsutbildningen blev jag därför 
oerhört glad.

Nästan tre år senare sitter jag här nu och har gjort mycket av ovanstående och även 
komponerat en helt egen musikdramatisk föreställning: en operamusikal för alla åldrar, 
med musik som avspeglar nästan alla mina olika influenser på ett eller annat sätt.
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Syfte:

Syftet är att i komponerandet av musik till en scenisk föreställning använda olika verktyg 
för att hitta rätt stil, känsla och uttryck till varje enskild scen/aria.
Hur kan jag använda dessa olika verktyg för att få fram rätt känsla? Vad förmedlas genom
t ex olika typer av harmonik, melodik, röstklanger etc.? Vilka verktyg är mer relevanta i 
vissa scener/arior?

Frågeställningar:

• Vilken betydelse har den musikaliska förförståelsen i kommunikationen med 

publiken?

• Hur påverkar valet av tonspråk publikens identifikation med rollerna?

När jag påbörjade arbetet reflekterade jag över dessa två frågeställningar och även vilka 
verktyg jag skulle använda. Jag kom fram till att det delvis inte finns någon poäng att gå åt 
det ena eller andra hållet, utan att istället använda mig av hela spektrat till olika 
dramatiska uttryck. Både huvud- och bröstklang är användbart beroende på vad som ska 
uttryckas i olika scener, samma sak gäller när jag väljer vilket tonspråk jag använder.

Då denna föreställning är interaktiv så ska den generellt i stor utsträckning kommunicera 
med publiken, därför krävs det att publiken identifierar sig med rollerna.
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Från libretto till musik – verktyg i undersökningen:

• Tonspråk/musikalisk karaktär:
Utgångspunkten är ”vadå”? Alltså vad det handlar om. Musikaliska karaktärer som 
är intimt kopplade till figurerna och händelserna.

• Melodik:
Modernistisk, vidmelodisk sång vs. nästan talspråksaktiga melodier.

Exempel på modernistisk vidmelodik:

Utsnitt ur Solanges triumfaria i Peter Bengtsons opera ”Jungfrurna”.

Exempel på talspråksaktig melodik:

Utsnitt ur Jan Sandströms opera ”God Natt Madame!”. Melodiken här har överförts från talspråk till 
sång via inspelningar av en teatermässig talad gestaltning av texten.
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• Harmonik:
Tonal (klassisk, visa, jazz etc.), fritonal eller atonal.

• Tempo och rytmik:
Kompfigurer. En rytmik som är framåtgående, stillastående eller frirytmisk/rubato.

• Form:
Strofisk eller genomkomponerad. Med strofisk menas här att en aria är uppbyggd i 
någon form av versmått, till exempel:

- Intro – vers – refräng – vers – refräng osv
- Vers – omkväde – vers – omkväde osv

I ovanstående exempel utgår jag ifrån att den grundläggande musiken (melodi och 
harmoni) i stort sett är densamma för varje vers, refräng etc.
Dock kan musiken för arian vara genomkomponerad, med olika dynamik, 
instrumentering, tonartsbyten och dylikt när en del (t ex vers) återkommer, men 
formen i sitt grundutförande är ändå strofisk (se t. ex. bifogat partitur Aria 1 – 
Fixa).
Med genomkomponerad form syftar jag på att det är nytt material hela tiden i en 
aria, inklusive melodi och harmoni.
All musik i denna föreställning är i grunden genomkomponerad, då det är väldigt 
få repriser och delar som tas om.

• Röstklang:
Skalan huvudklang (klassisk/opera) ---> bröstklang (afro)
Exempel på användning av dessa två olika röstklanger inom musikal:
”Fantomen på Operan”, där sångare och sångerskor använder sig av en klassisk 
röstklang, och ”Jesus Christ Superstar”, där det är mer bröstklang och afro/rock-
sångteknik.

• Passagio:
Passagio är skarven för en sångare/sångerska där man går från bröstklang till mera 
huvudklang, oavsett om man pratar om klassisk eller afroamerikansk sångteknik. 
Röstklangen förändras generellt ganska mycket när man är över den skarven och 
det blir även något svårare att texta där uppe.
Generellt är passagiot för en sopran mellan tvåstrukna Eb och E. För sångerskan 
som medverkade i detta projekt ligger den dock något högre, nämligen mellan F och 
F#. Detta kommer återknytas till i processbeskrivningen av Aria 3: Skogen är min.

10



• Tessitura:
Italienska för ”vävnad, struktur”. En sångteknisk term för att ange var inom det 
totala omfånget i ett vokalparti flertalet toner ligger. När man talar om ett partis 
tessitura tar man således inte i första hand hänsyn till enstaka höga eller låga toner. 
T ex kan två olika partier för sopran respektive mezzosopran ha samma omfång, 
men troligtvis ligger mezzopartierna i ett lägre register varför de har lägre tessitura.

Jan Sandström: ur kompendiet ”Omfång och tessitura”. Klangmolnet uppe till vänster är uppbyggt 
av antalet toner som Nattens drottning framför i sin aria i Mozarts opera ”Trollflöjten”. Uppe till höger 
redovisas hela omfånget på arian och även tessituran = omfånget där flest antal toner befinner sig.
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• Kontraster:
Annars tröttnar ”örat” – publiken. Olika grader av kontrast. Kontraster mellan olika 
scener/arior och även i scenerna/ariorna.
Viktigt är ändå att hitta ett ”genomgående sound” för varje aria så att det inte blir 
plottrigt. Eftersom musiken i föreställningen snarare består av ”låtar” än att vara ett 
genomkomponerat verk, så är det viktigt att det känns homogent i och genom hela 
arian. Kontraster och karaktärsbyten i musiken är bara berättigade när dramat 
behöver det.

Olika verktyg för att skapa kontraster:

1. Instrumentala aspekter: Tempo/rytmik, harmonik, melodik, stil, dynamik, 
instrumentation/orkestrering

2. Sångliga aspekter: Tessitura, röstklang
3. Tonart(sbyten)
4. Berättarteknik (vara lite före publiken)

Kontraster i orkestreringen fick jag inspiration till genom att ha lyssnat delvis på musikal, 
men även mycket på filmmusik och soundtracken till diverse Disney-filmer.
Det jag upptäckte där och något som jag i hög grad tog med mig i komponeringen och 
arrangeringen av musiken till denna föreställning var bland annat detta:

– Någonting bör hända/förändras ungefär var 8:e takt. Har man t. ex. en kompfigur 

som upprepas kan man alltid variera instrumenten som spelar denna eller lägga 
till/ta bort ett instrument.

– Melodiska och rytmiska fill-ins. Kan även vara en lång melodisk linje. Variera 

instrumenten som spelar dessa. Ett fill kan återkomma i stort sett exakt likadant, 
men bara genom att byta instrument blir intrycket ändå ”fräscht”. Har man 
dessutom andra förändringar i instrumentationen ”maskerar” man det ytterligare.

– Det går att upprepa ett parti två gånger, men tredje gången bör det göras en 

förändring.
– Att ha en rytmisk motor är väldigt viktigt för att få musiken att ”gå framåt”.
– Pedaltoner för att skapa ”rum”.

Förändringar och kontraster i instrumentationen bestämdes också i hög grad utifrån det 
dramatiska och ibland sceniska. Här tog jag mycket hjälp av texten.
Jag använde överlag också väldigt mycket föredragsbeteckningar i partituret, för att så 
mycket som möjligt tydliggöra de olika karaktärsskillnaderna i en och samma aria, för 
musiker och sångare. Jag valde i stort sett uteslutande att använda svenska för detta. 
Delvis för att musikalen var på svenska, men framförallt för att det inte fanns någon 
anledning att använda mig av italienska, tyska eller engelska termer, som till stor del 
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innefattar en viss typ av interpretation. För mig var det viktigaste att lyfta fram den 
dramatiska gestaltningen och utifrån känslokaraktärerna i scenerna få musikerna att 
återspegla det i sitt framförande.
Detta kommer jag redogöra för fortlöpande i texten.
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Att fylla ett tomt papper – Metod:

Min övergripande arbetsmetod var att noga studera in manus och sångtexter, så att jag 
innan jag började komponera var väl införstådd med dramaturgin i hela berättelsen och 
vad som sker dramatiskt i varje scen/aria och även hur den relaterar till vad som skett 
innan och vad som komma ska.

I metoden ingick också att jag i stort sett uteslutande valde att komponera och arbeta med 
klaverutdrag och lämna orkestreringen till ett senare skede. På så sätt kunde jag fokusera 
så mycket som möjligt på ”grundkompositionen” och försöka få ut så mycket som möjligt 
av varje aria innan jag började måla med orkestern. Det jag kontinuerligt gjorde var dock 
att så fort jag fick en idé om hur jag ville instrumentera ett parti, så skrev jag en liten notis i 
klaverutdraget. På det sättet hade jag redan väldigt mycket idéer om orkestreringen – och 
därmed en stor del av orkestreringen klar – när jag började orkestrera. Sen var det ”bara” 
att klicka in tonerna.

Det var viktigt att varje aria representerar den karaktär som sjunger den – och dennes 
känslor i varje specifik aria/scen – framförallt de karaktärsintroducerande ariorna (Aria 1, 
2 och 3). Samtidigt borde musiken i ariorna måla upp den övergripande stämningen i 
scenen. Dessa två aspekter såg jag dock mer som tillgångar än problem, då de var metoder 
för att skapa kontraster och variation.

Övriga tillvägagångssätt och funderingar:

– Läsa igenom manus och ariatexterna och skriva lite stödord på saker som: 

karaktär/känsla, stil/genre, tempo, rytmik, harmonik, melodik etc. så jag har lite 
mer att gå på innan jag börjar komponera.

– Låta Robin läsa upp och interpretera texten, så jag får en uppfattning om hur han 

har tänkt det rent dramatiskt.
– Komponera utan att direkt applicera texten, utan istället för en specifik aria/scen få 

en känsla som jag utgår ifrån, och komponera melodi etc. utifrån det.
– Lyssna på blandade musikdramatiska verk för att få inspiration för hur jag kan 

använda mig av tonspråk och orkestrering för att betona vissa dramatiska skeenden 
och skapa kontraster.

– Fundera över vilka ord i texten som ska betonas?
– Musikaliska fonder – måla upp en fondvägg som fungerar som en musikalisk 

bakgrund till det som sker dramatiskt på scen och sägs i dialogen.
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Orkestrering i övrigt:

Det finns en del ”klassiska” orkestrerings- och kompositionstrick, t ex:

– Använda brass/blås för styrka och markeringar (ibland dubblera med slagverk 

såsom timpani, gran cassa, virveltrumma etc.)
– Horn och stråk för pedaltoner.
– Träblås och harpa för löpningar.
– Träblås för lättsamma och lekfulla licks.
– Olika toner i basen – Tersen/sjuan: lite mjukare, lite mjukare överledning.

Detta är något jag använde mig av då jag velat komma åt ett visst typ av sound. Mycket av 
detta, precis som med harmonik och dylikt, grundar sig i den västerländska traditionen. 
Den här typen av orkestrering är något man i stor utsträckning använder i filmmusik. Vi är 
alla inskolade i att vissa tonspråk och typer av klanger betyder och förmedlar vissa känslor.
Annars försökte jag att variera orkestreringen mycket beroende på vilket ”sound” och 
vilken känsla jag ville åt i musiken.
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Processbeskrivning:

Handlingen i berättelsen bygger på tre karaktärer: Storken, Hans och Rödluvan. Det finns 
även en bi-karaktär vid namn Lodjuret som dyker upp om publiken gör ett visst val. Mer 
om det senare.
Vår första idé när vi spånade om handlingen under våren 2012 var att vi skulle använda 
oss av välkända sagofigurer men sedan skruva till deras personligheter så det inte 
överensstämde med hur de här sagofigurerna normalt uppfattas. Vi frångick dock det 
konceptet något, men två modifierade karaktärer fick vara kvar:

• Rödluvan, som här är en bitsk och arg liten figur som slaktat vargen och tagit 

makten över skogen och styr den med järnhand.

• Hans, som är en lätt anspelning på bröderna Grimms Hans och Greta. Greta har 

försvunnit sen Rödluvan tog makten och Hans har gått ner sig i dekadens och 
pepparkaksberoende.

En poäng med att använda etablerade sagofigurer var att det gick snabbt för publiken att 
identifiera sig med karaktärerna och handlingen, något som var bra eftersom 
föreställningen var ganska kort och dessutom riktade sig till en barn- och ungdomspublik. 
Om man redan känner till karaktärerna så är det lätt att ta till sig dem, även om de har 
andra egenskaper.

Föreställningen börjar med att Storken kommer tillbaka från sin årliga solsemester 
söderut, där han har träffat en tjej, en kakadua. Hon ska flytta hem till honom och han 
sätter genast igång att bygga huset de ska bo i. Dock blir han avbruten av Hans, som 
berättar att allt inte är som förr, innan Storken begav sig på semester. Rödluvan har tagit 
makten över skogen och hon låter inga ”utomskoglingar” flytta in.
Detta problem bestämmer sig Storken för att han och Hans ska lösa tillsammans. Dock 
uppstår det meningsskiljaktigheter om hur de ska lösa problemet: Hans vill slåss men 
Storken tycker att de ska rådfråga Lodjuret.

Med utgångspunkt från fyra utvalda arior ska jag beskriva hur de olika verktygen som 
nämnts används för att tydliggöra den dramatiska gestaltningen. Det är alltså aldrig så att 
endast ett verktyg själv kan bära eller påverka den totala spänningskurvan. Däremot kan 
ett eller flera verktyg vara mer viktiga än andra i sammanhanget.

För att ge hjälp för orienteringen inleder jag processbeskrivningen med en formkarta över 
handlingen och de olika valen.
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KARTA ÖVER HANDLINGENS OLIKA VAL OCH MÖJLIGA VÄGAR:

VAL NR 1:
STARK ELLER SMART

(det här valet påverkar slutet)
|
V

INLEDNING
(alltid samma musik:

Prolog, Aria 1, 2 och 3)
|
V

VAL NR 2:
  ________________| |________________
 |      |

       V     V
LODJURET VÅLD!

(Lodjuret intro, Aria 4, 5, 6)       (Aria 8 och 9)
_________| |_________     _________| |_________
|        |    |       |

          V  V   V      V
1. SMART    2. STARK    3. SMART        4. STARK
   (Aria 7)       (Aria 11)       (Aria 12)            (Aria 10)

INLEDNINGEN är alltid densamma, med prolog-musik och tre stycken karaktärsintroducerande arior:
Aria 1 (Storken), Aria 2 (Hans), Aria 3 (Rödluvan).
De två valen görs av publiken. Varken dirigent, musiker eller sångare kan påverka detta. De olika valen leder 
handlingen åt känslomässigt olika håll – om de ska ta itu med problemet genom handgemäng (VÅLD) eller 
list (rådfråga LODJURET), och även huruvida det blir ett lyckligt eller ledsamt slut (förklaras längre ner).
Om valet blir våld, så ska karaktärerna ta upp kampen och slåss med Rödluvan. Detta kräver en viss typ av 
dramatik. Om karaktärerna istället går till Lodjuret får de rådet att de ska förföra Rödluvan och då blir 
dramatiken något helt annat.
Om publiken väljer att huvudkaraktären ska vara SMART i VAL NR 1 så blir det alltid ett lyckligt slut, oavsett 
om man har gått vägen via VÅLD eller LODJUR.
Om publiken väljer att huvudkaraktären ska vara STARK i VAL NR 1 så blir det alltid ett ledsamt slut, oavsett 
om man har gått vägen via VÅLD eller LODJUR.
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Aria 1: Fixa  

Viktiga verktyg: Form
Rytmik/komp
Harmonik
Melodik

Tonspråk/musikalisk karaktär:

Karaktären på denna är mycket en öppningsaria, där jag ville att det skulle vara mycket 
energi eftersom det är det första som händer på scenen.
Föreställningen innehöll inte någon klassisk ouvertyr med ”örhängen” från föreställningen, 
utan istället en form av prolog-musik till vilken berättarkaraktären läser upp prologen. Vi 
har fått berättat för oss att Storken är på väg tillbaka från den årliga solskenssemestern 
söderut och är väldigt glad.
Det jag ville få fram här var glädjen och hoppfullheten hos Storken, men även 
sentimentaliteten och kärleken till Kakaduan, som han bygger huset åt.

Form:

På nästa sida visas den första texten jag fick från Robin. Text inom parentes är text som jag 
själv skrivit till för att få en liten ”svans” på frasen som knyter ihop föregående fras/parti i 
dess helhet, både musikaliskt och textmässigt. I övrigt behövde jag inte göra några större 
ändringar i texten då jag tidigt i processen hittade en naturlig musikalisk form i texten:

Intro – vers – omkväde

Ett omkväde har mera funktionen av en ”svans” eller avslut på en vers, till skillnad från en 
refräng. Det här strofiska versmåttet kändes väldigt naturligt att använda i och med arians 
dramaturgiska innehåll. Det skapar karaktären av en visa vilket för mina tankar till mer 
lyrisk musik och sång.
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Intro:
Lyckliga dagar lever jag för!

Det är dom lyckliga dagarna jag lever för.
Och idag så lever jag!

(för snart kommer hon...)

Vers 1:
Men det är mycket som ska göras I lyckans tid. 

Man får inte bli lat när livet ler. För då kan snart humöret dras ner.
Man ska va på sina tår, och ge mer än man får,

om ens lycka här ska slå rot.
(och inte på sin fot.)

Omkväde:
Jag ska göra allt som jag kan, så jag kan bli hennes man.

Hon ska få en man med kärleksrus och sin högsta önskans hus.
Allt detta gör jag för henne, ja, allt detta gör jag för henne!

Efter att jag kommit en bit på vägen och komponerat hela det ovanstående partiet och 
insett att det skulle passa väldigt bra med en strofisk form bad jag Robin skriva till lite mer 
text, utifrån den existerande melodin. Detta tillkom då:

Vers 2:
”Hon kommer idag, mitt bättre jag.

Hon är van ett klimat, där det serveras på fat. En gassande värmande sol.
Så här bygger jag nu, en plats, för rast,

i livet för solsken och skur,
(för stunderna i moll och i dur) 

Omkväde:
Jag ska göra allt som jag kan, så jag kan bli hennes man.

Hon ska få en man med kärleksrus och sin högsta önskans hus.
Allt detta gör jag för henne, ja, allt detta gör jag för henne!”
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Rytmik och komp:

Det första jag gjorde när arian skulle skrivas var att bestämma i förväg vilket typ av 
”sound” och karaktär jag ville ha, och vilket typ av drama det skulle avspegla.
Detta var vad jag först kom fram till:

Citat från loggbok:

”Karaktär: Storken

∑ Musikalisk karaktär/känsla: Öppningsaria. Glad, hoppfull men lite quirky. Kärlek.
∑ Stil: ”Legato”, Largo
∑ Harmonik: ”Klassisk” men med färgningar, dimackord, ”trad-jazz”
∑ Rytmik: Legato, långa toner/fraser
∑ Tempo: 60-75 bpm, Largo, kan gå upp i dubbeltempo”

Min bild av arian sceniskt var att Storken skulle komma in och sjunga de öppnande 
raderna ”Lyckliga dagar...” i en largo-karaktär och sedan komma igång med mer energi. 
Det ändrades dock eftersom både jag och Robin ville att det skulle vara mer energi redan 
från början. Jag hade då redan komponerat en melodi för ”Intro” som hade ovannämda 
largo-karaktär. Jag gillade melodiken och harmoniken i partiet då det hade en väldigt 
berättande karaktär. Den musikaliska karaktären kändes väldigt öppnande för hela 
föreställningen och det var lite så jag hade tänkt mig att Storken skulle inleda sin aria. Det 
jag då hade glömt var att vi hade en berättarkaraktär som läser upp en talad prolog i 
föreställningens början. Lösningen blev då att jag istället använde det musikaliska 
materialet från ”Intro” till att skapa prolog-musiken.

Fixar-kompet:

Denna rytmiska arpeggio-figur la mycket grunden för hela arians karaktär. I den första 
karaktärsbeskrivningen (ovan) la jag mycket fokus på legato, fraser med långa toner och 
långsamma, breda tempon. Då arian dock skulle symbolisera mer lycka och energi tog jag 
istället vara på idén om att ”gå upp i dubbeltempo”. Jag improviserade fram en rytmisk 
kompfigur med staccato som främsta artikulation, vilken skulle symbolisera känslan när 
man är så glad, upprymd och motiverad att man studsar fram snarare än att gå. Kompet 
skulle också vara väldigt aktivt, men inte stressigt, vilket symboliserar att Storken struttar 
runt och fixar och bygger. Detta hjälptes mycket av 8-delsmotorn som fanns i figuren.
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”Fixar-kompet”:

Det här kompet tillkom medan melodin och harmoniken fortfarande var på skiss-stadiet. 
Med ”fixar-kompet” lyckades jag hitta en musikalisk karaktär som kändes representativ för 
hela arians karaktär och känsla och det fick arbetet med melodin och arians övriga 
beståndsdelar att flyta på.

Då återstod bara problemet med hur jag skulle utforma inledningen.

Citat från loggbok:

”Har lyssnat igenom ca hälften av inspelningen från mötet med Robin. Vi lyckades spåna 
mycket idéer som jag fick användning för i det fortsatta komponerandet av ariorna. 
Komponerade vidare på Aria 1: Fixa också. Där kom vi fram till mycket bra. Jag är lite 
osäker om låten ändå ska börja med 'Lyckliga dagar...'-texten, fast med annan musik 
("fixar-kompet"). Jag gjorde en demo på detta. Det blir lite mer logiskt med resten av 
texten, för man förstår att han är lycklig för att hans kvinna ska komma, och att det är 
därför han håller på och fixar. Det blir kanske lite ologiskt om man direkt går på 'Men det 
är mycket som ska göras...' ”

Jag bestämde mig för att använda ”Intro”-texten och skriva ett rytmiskt komp som gav den 
inledande energin jag ville åt:

Det här kompet blir betydligt aktivare än ”fixar-kompet”, trots att det har samma tempo 
(140 bpm). Kompet har här en underdelning på 16-delar istället för 8-delar. Även rytmiken 
i sångmelodin och övriga instrument har en mer 16-delsbaserad rytmik (T:1-18).
Delen har mycket gemensamt med resten av fixar-arian – melodik, harmonik, rytmik och 
komp. Men den mer aktiva rytmiken ger partiet den extra energi som jag ville åt när allt 
fokus för första gången under föreställningen hamnar helt på scenen, då Storken gör entré.
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Skillnaden mellan inledningen och resten av Fixar-arian är att i inledningen ska lyckan och 
glädjen på grund av hemkomsten efter semestern representeras (”borta bra men hemma 
bäst”), medan det i resten av Fixar-arian är fixandet och snickrandet som ska 
representeras och glädjen över den han bygger det åt. Dessa två rytmiska kompfigurer 
lyckades bra att representera dessa två känslor, samtidigt som det ändå kändes 
sammanhållet och enhetligt.

Då det här är en glad aria som ska representera mycket lycka gavs det även utrymme för 
humor, bland annat i T:19-34.

Citat från loggbok:

”Robin hade även en kul idé, där intro-kompet kan få gå 2-3 gånger – med dominant som 
påvisar att han ska börja sjunga – utan att han börjar sjunga. Inte förrän tredje gången 
börjar han sjunga, med en stark orkestral kadens på dominanten som säger att nu jävlar 
får han börja.”

Där lekte vi lite med förväntningarna och gav då gång på gång en signal till publiken att 
”nu börjar versen” utan att den gjorde det.
Det som skedde sceniskt under det partiet var att Storken helt enkelt var så upptagen med 
sitt byggande att han hela tiden ”missade sin cue”.

Harmonik och melodik: 

Harmoniken och melodiken är ganska traditionella eftersom jag tyckte att det soundet 
återspeglade känslan som skulle komma fram. Det var något som jag konstaterat redan vid 
mina första funderingar kring känsla och karaktär och som sedan visat sig passa bra.
Jag hade trots det ganska spridda idéer om hur jag ville att arian skulle låta och mina 
första skisser var ganska spretiga och saknade en röd tråd. Jag var nöjd med melodin för 
versen, men fick inte till något avslut.
Jag bestämde mig då för att använda mig av metoden att låta Robin läsa upp texten med 
sin egen interpretation av den. Jag gjorde en ljudupptagning på det och härmade sedan 
hans interpretation när jag komponerade melodin. Det var huvudsakligen den text som 
han läst upp, som sedan blev omkvädet, som jag nyttjade i denna process.
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Omkväde:

Det jag fick ut av Robins interpretation av texten var framförallt ett rytmiskt och sångbart 
”flow” i texten som jag inte uppfattat tidigare. Även den dramaturgiska innebörden och 
uppbyggnaden i texten fick jag nu klarhet i.

Utifrån melodin letade jag sedan efter passande harmonier som framförallt hade en 
framåtgående och ledande funktion, såsom dim7-ackord eller andra dominantiska ackord.
När Storken sjunger ”Allt detta gör jag för henne...” ville jag dock att det skulle bli som en 
andningspaus musikaliskt, eftersom han då tänker på Kakaduan som han är kär i och 
bygger huset till. Där frångick jag Robins interpretation, som var mer energisk. Musiken 
fick istället vila på ett Dm-ackord, och sångfraserna blev lite mer utdragna och rubaterade. 
Frasen avslutas med en kadens till tonikan F och ”fixar-kompet” kommer igång igen.

När omkvädet blivit komponerat kunde jag plocka bland idéerna i mina skisser och sätta 
ihop en versmelodi som på ett dramaturgiskt sätt ledde fram till omkvädet.

Övrigt:

Det här var mina tankar kring Aria 1: Fixa under tidigare beskriven kompositionsprocess:

Citat från loggbok:

”(...) Jag vill att operan ska kännas modern och fräsch och skriven för en publik på 2000-
talet. Det är viktigt att kärleken som Storken sjunger om känns 'på riktigt'.
Fixar-arian har annars nu blivit riktigt fin, lite osäker över vissa fraser och några av 
textraderna jag la till, men det skulle vara kul att testa den med Robin och se om vi är på 
samma spår.
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Meningen 'Hon ska få en man med kärleksrus...' har jag i stort sett helt plankat från hur 
Robin läste upp den. Det blev mycket bättre frasering än vad jag hade skrivit. Efter det 
lyckades jag få till ett fint slut på arian också. Jag kunde dock använda mig av en del av 
melodierna jag skrivit tidigare och använda i 'verserna' där Robin skrivit till mer text.
Formen ser ut så här: Inledning/fixarkomp (med eller utan 'Lyckliga...') - vers – omkväde 
– fixarkomp – vers – omkväde – fixarkomp tills Hans hyschar.
Verserna ska i början hållas i ”fixar-kompet”, sedan gå över till mer legato som hålls i i 
början av omkvädet, sedan intensifieras det under 'Hon ska få...' med mycket 
underdelning, sedan går det över till nästan halv-tempo-feel och blir väldigt sentimentalt 
för att han tänker på Kakaduan, underdelningen ökar sedan på i sista frasen och ”fixar-
kompet” börjar igen.
När Storken sedan ska börja sjunga igen efter att Hans hyschat så blir det ju perfekt att 
helt enkelt bara dra igång ”fixar-kompet” igen, som sedan bryts på nytt.”

Som det beskrivs i loggboken blev även det slutgiltiga musikaliska resultatet. Tack vare 
mina noggranna funderingar och aktiva val av rytmik, harmonik och melodik – och även 
metoderna för att skapa dessa – kunde jag komponera en aria med den musikaliska och 
dramatiska karaktär som jag föreställt mig redan innan komponerandet börjat.
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Aria 3: Skogen är min

Viktiga verktyg: Harmonik
Melodik
Rytmik
Orkestrering
Passagio
Tessitura
Röstklang

Tonspråk/musikalisk karaktär:

Det här är Rödluvans aria, som även är hennes första entré på scen. I originalutförandet av 
manuset fanns det ingen aria för denna karaktär (förrän senare i föreställningen) utan hon 
gjorde istället entré och hade enbart talade repliker, en form av monolog som sedan istället 
fick ligga till grund för det som blev ariatexten.
Detta skrevs sedan om till en kortare dialog mellan Storken och Rödluvan, som följdes av 
en mer sångbar text som jag komponerade arian utifrån.

Arian kom till lite av misstag. Min första idé var att komponera en musikalisk fond som 
skulle ligga som en bakgrund till Rödluvans repliker, vilket jag senare också gjorde, men 
det blev snarare ett intro till själva arian.

Jag hade ett möte med Robin där jag sa att jag tyckte att Rödluvan borde få ha en egen 
aria, eftersom hon faktiskt är en så pass viktig karaktär. Arian skulle dessutom fylla en 
viktig funktion genom att presentera karaktären för publiken och hennes syn på saker och 
ting, precis som Aria 1: Fixa har presenterat Storken, och Aria 2: Allt är inte som förr har 
presenterat Hans och lagt grunden för intrigen och problematiken i dramat.
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Harmonik:

Tillkomstprocessen för denna aria började helt enkelt med att jag satt och övade piano när 
en ackordföljd poppade upp i huvudet: Bm – Bb. Jag gillade direkt soundet och känslan 
som den ackordgången skapade och jammade lite på den. Jag byggde successivt på den och 
kom fram till lite olika ackordföljder:

Bm – Bb – Bm – Bb – Am – G#m – G

Bm – Bb – Bm – Bb – A – G# – F#m

Bm – Bb – Bm – Bb – Am – G# – F#m

Bm – Bb – Bm – Bb – A – G#

”Svans”:
F#m – G# – F#m – G# osv

Detta var den grundläggande harmoniken för vad som sen skulle bli ”Skogen är min”. 
Harmoniken bygger i grunden på kromatiskt fallande treklanger, vilket skapar ett ganska 
”elakt” sound genom kromatiken, men också en tonal känsla då ackorden nästan 
uteslutande är rena treklanger (senare under kompositionsarbetets gång valde jag att färga 
vissa ackord med #5 och dylikt).

Melodik:

Melodin i arian skrevs mycket utifrån ackordföljden. Ackordföljden Bm – Bb skapar ett 
ganska ”bluesigt” sound eftersom ackordet Bb har tonen F som kvint, vilket är en sänkt 
kvint och en ”blue note” i B/Bm:

Växlingen mellan F och F# är ganska stiltypisk inom blues, och användandet av den och 
även andra blå toner blev en genomgående tematik i melodin. Växlingen mellan just F och 
F# skapade också ett problem, vilket tas upp längre ner under rubriken ”Passagio”.
Melodin, precis som ackordföljden, växlar mellan tonal och fritonal känsla. Den 
grundläggande melodin bygger på skal- och ackordtoner från B-moll, men i och med 
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ackordbytet till Bb så kommer man åt toner såsom F och Bb, som låter ”out” i tonarten B-
moll men rätt över det ackordet. Även över ackordet Bb finns det toner i melodiken som är 
”blue notes” över det ackordet, men tonala i B-moll, såsom tonen C#/Db, vilket blir en 
mollters/#9 i Bb-dur.
Alla dessa aspekter skapar den lite dissonanta känslan över melodin, som får representera 
Rödluvans något rubbade sinnesstämning.

Rytmik och orkestrering:

Kompfigur / rytmisk figur:

Denna rytmiska figur blev grunden för hela kompet i arian. Problemet med en sådan typ av 
figur är dock att den lätt kan bli tjatig och därför behöver en viss variation.

Citat från loggbok:

”Individuell instrumentationslektion:
Vi gick igenom Skogen är min och Fixa. På Skogen är min fick jag tips om att man t. ex. 
kan göra en ändring var 4:e takt, så det känns som ett fyra-takterskomp istället för ett en-
taktskomp. Lägga till/ta bort 8-delar och 4-delar. 
Man kan också använda sig lite av texten, t. ex. 'vintern', och med det göra förändringar i 
komp.
Jag hade möte med Robin också, och då kom vi på lite roliga sceniska grejer som Rödluvan 
kan göra, vilket bidrog till förändringar i komp. T. ex. gör vi små avbrott för att få 
Rödluvan att verka lite paranoid. Dessa avbrott bryter av det tragglande
'bom-pa-pa-bom-pa'-ackompanjemanget.”
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Utifrån de tipsen använde jag mig av följande trick för att skapa variation:

– Lägga till/ta bort 4-delar och 8-delar i den rytmiska figuren.
– Instrumentation/klanglig förändring:

Olika instrument fick spela kompfiguren. Det går även att lägga till/ta bort 
instrument enbart för att skapa variation.

– ”Måla” musiken utifrån vad som sägs i text.

Till exempel skapade jag en ”kylig” orkesterklang i T:68-73 när Rödluvan sjunger 
”Sen när vintern kommer sticker dem väck...” genom att låta violin och cello spela 
tremolo sul ponticello (spela med stråken nära stallet, ger en övertonsrikare klang), 
flöjt och klarinett spela airtones (effekt där instrumentalisten blåser i instrumentet 
och bildar t. ex. 50/50 ton och luft) och piano spela ackordklanger i högt register. 
Harpan fick skapa en rytmisk motor genom arpeggierade 8-delsfigurer istället för 
att använda ”bom-pa-pa-bom-pa”-kompet.

Jag skapade också variation genom att byta tonart och därmed register i de olika verserna. 
Mer om det längre ner under rubriken ”Passagio”.

Dessa arrangeringstrick var till stor hjälp och bidrog till variation rent musikaliskt men 
också dramatiska förändringar som skådespelarna kunde agera utifrån och jobba med 
sceniskt.
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Passagio:

Citat från loggbok:

”Möte med Josefine där vi provade Rödluvan-arian. Tydligen så är hennes passagio – alltså 
skarven där man går från bröstklang till mera huvudklang – mellan F-F#, och versmelodin 
baseras ganska mycket på växlingen mellan dessa två toner. Ganska intressant, eftersom 
jag faktiskt hörde skillnaden när hon växlade mellan dessa två toner – att det blev som ett 
register- eller soundbyte.
Sen blev det också något ansträngt – och lite svårt – att texta däruppe, så vi provade att 
sänka arian ett helt tonsteg till Am och då lät det genast mycket bättre. Det jag dock har 
funderat på är om jag skulle sänka den ännu mer, för att få ner registret på 'versen' och sen 
oktavera upp omkvädet så att det blir högre.”

Problemet som uppstod var helt enkelt att sångerskan var tvungen att byta röstläge mitt i 
fraser. Jag visste dock att jag ville ha denna aria i ett ganska högt sopranregister, för att 
möjliggöra för sångerskan att använda en spetsig och skarp klang. Så beslutet jag tog var 
att sänka arian ett helt tonsteg till A-moll, vilket gjorde att melodin fortfarande höll sig i 
det högre registret, men under passagiot.

Originaltonart och passagio:

Nya tonarten:

Den känsliga skarven har nu hamnat ett helt tonsteg ner, vilket gör att sångerskan inte 
behöver växla röstklang mitt i fraser och därigenom skapas en mer enhetlig klang.
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Ytterligare en karaktär och dynamisk faktor som upptäcktes när denna aria provrepades 
var att genom ytterligare tonartssänkning gavs möjligheten att skapa en mer talspråksaktig 
och nästan viskande karaktär. Detta var något som jag ansåg passa väldigt bra i början på 
arian, delvis för att karaktären Rödluvan är mera berättande i denna första vers, och delvis 
för att arian då ges lite tid att byggas upp dynamiskt.
Första versen fick då gå i D-moll, så att registret på melodin blir betydligt lägre och därmed 
passar både p-nyansen och melodins viskande/talande karaktär bättre.

Tessitura och röstklang:

Ett problem som uppstod här var att det var samma skådespelerska som spelade både 
Rödluvan och Lodjuret. Även om det är en väldigt duktig skådespelerska som klarar av att 
tolka båda rollerna och göra dem på helt olika sätt, är det ändå viktigt att göra skillnader 
mellan de båda rollernas arior.
Musikens harmonik, stil och melodik i Rödluvans arior skiljer sig mycket från ariorna som 
sjungs av Lodjuret. Ett annat och väldigt tydligt sätt att skapa kontrast är att ge arian en 
helt annan tessitura och röstklang.

Tessituran i alla Rödluvans arior är generellt i ett ganska högt läge, och röstklangen är mer 
klassisk sångteknik och huvudklang, blandat med en nästan talaktig, viskande röst när det 
är i lägre register. Detta används bland annat i Aria 3: Skogen är min, och även i Aria 7: 
Förlåter du mig? som är kärleksballaden där hon ångrar sig och förklarar sin kärlek till 
Hans med en hög, ljus och ljuv sopranstämma.
I Mystik och intellekt (som beskrivs i nästkommande avsnitt) är tessituran i ett betydligt 
lägre läge, snarare i ett mezzosopran-register än sopranregister, och röstklangen är mera 
bröstklang och pop/afroamerikansk sångteknik.

I Skogen är min, precis som med Lodjurets arior, så använde jag stil, harmonik och 
melodik mest för att skapa dramatiken och känslan i själva scenen snarare än hos 
karaktären, även om dessa är relaterade till varandra då känslan i scenen delvis är 
densamma som karaktärens.
Men kanske framförallt genom olika röstklang och register/tessitura så lyckades jag skapa 
två helt olika dramatiska personer/karaktärer. Två olika sångliga och musikaliska 
kostymer som sångerskan kunde kliva i.
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Lodjuret intro /   Aria 4: Mystik och intellekt  

Viktiga verktyg: Form
Melodik
Harmonik
Rytmik
Tessitura
Röstklang
Instrumentation/orkestrering

Tonspråk/musikalisk karaktär:

Jag hade en hel del problem med denna aria i början. Citerat från loggboken:

”Jag kollade över Lodjuret-arian också, och där är det stora problemet att jag inte riktigt 
fattar karaktären: vem är hen? Vad gör hen? Är hen lustig/quirky, snäll, konstig, elak? Vad 
har hen egentligen för betydelse? Jag har komponerat ganska mycket material på den 
arian, men blir inte riktigt nöjd med något, och jag tror det bottnar i ovanstående problem. 
Detta behöver redas ut snarast med Robin.”

Efter det bestämde jag mig för att försöka strukturera upp hur jag hade tänkt den.

Citat från loggbok:

”Karaktär: Lodjuret

∑ Karaktär/känsla: Väldigt quirky/knäpp, lite lömsk
∑ Stil/genre: lite 'hoppig'/staccato, trad-jazzig/storband
∑ Harmonik: trad-jazzig
∑ Rytmik: triolunderdelning
∑ Tempo: 180-190 bpm (half-tempo feel)”

Detta förändrades dock något, eftersom jag senare kom fram till att trad-jazz-stilen inte 
var helt rätt för arians karaktär, delvis för att den stilen passade bättre på en annan aria.
Jag fick ändå inte någon riktig ordning på arian, utan komponerade bara ganska fritt 
utifrån hur jag tolkade karaktären Lodjuret. Men då det inte ledde till någon riktig 
substans i kompositionen bestämde jag ett möte med Robin.
På det mötet bollade vi lite idéer och efter det fick jag slutligen ett genombrott.
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Citat från loggbok:

”Jag komponerade sen på eftermiddagen på 'Mystik och intellekt'. Den har jag haft väldigt 
svårt för tidigare, men det jag kom fram till var att jag skulle använda mig av dessa två 
karaktärer som utgångspunkt: mystik och intellekt. Så det blir en 3/4-del som baseras på 
intellekt – om än ett väldigt skruvat sådant. Sedan blir det ett 12/8-parti som är mera 
'mystiskt', även om Lodjuret kanske inte är så mystisk som hen själv skulle vilja vara. Det 
behöver finslipas och skrivas till ett par rader, men jag tror att det kommer funka.”

Form:

Detta beslut grundades mycket på att det material jag hade sen tidigare bestod av två olika 
skisser – ett 3/4- och ett 12/8-parti – som var helt fristående från varandra. Jag tyckte att 
den musikaliska karaktären i båda dessa partier passade till min tolkning av karaktären, 
men inget av dem representerade Lodjuret fullt ut.
När jag sedan kom på att karaktären nästan är två olika personer så föll polletten ner. Hen 
är ju faktiskt både mystisk och intelligent (om det än är en ganska godtycklig 
egenuppfattning hos hen) och jag kunde separera, men samtidigt sammanföra, dessa i två 
olika musikaliska skepnader. På det sättet kunde jag använda mig av både 3/4- och 12/8-
materialet, som jag redan hade, till två musikaliska karaktärer för Lodjuret.

Ytterligare en aspekt som hjälpte mig i ovanstående beslut var att Robins text passade 
väldigt bra att dela upp i dessa två karaktärer, utan att jag egentligen behövde göra några 
direkta ändringar i den.
Efter att ha tagit ovanstående beslut var det ganska enkelt att dela upp texten i två 
”mystiska” och två ”intelligenta” delar, då jag i mitt skissmaterial delvis redan hade gjort 
den uppdelningen.

Robin hade även bollat en idé hur han ville att scenen med Lodjuret skulle börja. Han 
föreställde sig att Storken och Hans kommer fram till en lite dimmig och dold glänta, där 
Lodjuret ligger på en klippa och befinner sig i sin egen lilla värld. Jag fick direkt upp ett 
”sound” i huvudet för den scenen, vilket kommer att presenteras närmare under 
”Instrumentation och orkestrering”.

Eftersom jag inte riktigt fick de inledande textraderna att passa in i arian, valde jag istället 
att inkorporera dem i introt och skapa en mer talspråksaktig melodi med frirytmisk 
karaktär till den texten. Nedan redovisas vad som blev den slutgiltiga uppdelningen av 
texten.
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Slutgiltig textversion:

Intro:
Jag är som en kniv utan egg. Mystisk.

Jag är,
som en man med långt vitt skägg.

Intellektuell!
Allt det du inte förstår,

det är jag!

”Intellekt”:
Jag vet svaret innan du frågar.

Jag med ens förstår vad som plågar.
Jag går dig på nerverna,

men är också din bästa vän.

”Mystik”:
Ge mig en ko så får du sto,

ge mig en kvast så får du trast.
Frågar du mig om vad livet handlar,
svarar jag dig med en påse mandlar!

”Intellekt”:
Det är ingen idé att försöka begripa,

orden jag säger sätter hjärnan i knipa.
Jorden är säker. Så länge jag är god!
Och nu står jag här där du nyss stod.
(Talas): Hur gick det till tänker du?

Jo, jag flyttade dig som nu.

”Mystik”:
Rensa din strupe, säg nu klart,

varför du rusar med sån faslig fart!
Till vishetens källa och mystikens grund.

Stäm opp nu!
Och öppna din mund!
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Melodik i Lodjuret intro:

Introduktionen har en mer talspråksaktig, fritonal melodik, nästan som ett recitativ. Det, 
tillsammans med den instrumentala musiken, fick symbolisera att Lodjuret ligger på 
klippan och nynnar och har en liten dialog med sig själv, samtidigt som det ger en första, 
kort presentation om vem hen är och hur hen sen kommer presenteras i arian.
Jag baserade denna melodik ganska mycket på tonspråket från harpans inledande 
soloparti, vilket mestadels rör sig i D lydiskt modus. Det var ett tonspråk som passade bra 
att representera både den dimmiga gläntan och Lodjuret som ligger och nynnar med sig 
själv, då det moduset har ett litet mystiskt men ändå öppet ”sound”. Jag valde dock att 
lägga in lite ytterligare ”blå toner” – t ex tonen Eb i T:51 och tonerna C och Db i T:55-56 - 
och även växla till E lydisk och F# mixolydisk. Dessa val gjordes mestadels på känsla och 
var något jag improviserade fram. Jag hade det lydiska moduset att utgå ifrån, men sedan 
lyssnade jag i huvudet vart jag ville att melodin skulle leda. Det var en ganska stor frihet 
eftersom jag i detta parti inte behövde beakta aspekter som stil/genre och rytm, och 
egentligen inte heller harmonik. Det blev ett helt fritt melodiskt skapande.

Den ”intellektuella” harmoniken, rytmiken och melodiken:

I de partier i arian som representerade det ”intellektuella” använde jag musiken från 
skisserna som hade 3/4-taktart. Den musiken byggde i grunden på två ackord:

F – E/C

Det är en ackordföljd som i grunden är en växling mellan tonika (F) och dominant (C7). 
Dock valde jag istället att ge dominanten en hel del altererade toner vilket resulterade i att 
nästan hela ackordet byttes ut – istället för tonerna C, E, G, Bb blev det C, E, G# och B. Det 
är helt enkelt ett E-durackord med C i basen. Så basgången blir s k växelbas vilket är 
väldigt traditionellt, men det överliggande ackordet rör sig realt kromatiskt mellan F och 
E. Detta gav det lite knäppa, cirkus-aktiga tonspråket som jag tyckte passade Lodjuret.

Resten av harmoniken i detta parti bygger också på i grunden tonala ackord i F-dur. Dock 
valde jag att färga dem med diverse altererade toner för att ge en inte fullt så tonal känsla. 
Det uppnåddes även genom att harmoniken inte rör sig i kvintcirkelbaserade 
progressioner. Till exempel: C7 går till Bb eller G7 istället för till F (T:12-18).
Harmoniskt blir det sedan en liten utvikning till Ab-dur som via ett E och G leder till ett 
B7, med ytterligare färgningar, som blir en dominant till E-moll som harmoniken i de 
”mystiska” delarna bygger på. Mer om det senare.

3/4-taktarten kom väldigt naturligt till denna harmonik och gav det hela en lite vals-aktig 
och dansant känsla. Jag ville dock inte få den till en regelrätt vals, så därför var jag 
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noggrann med att inte överanvända det typiska ”bom-pa-pa”-kompet, utan istället förhålla 
mig ganska fritt till taktarten. Detta kunde jag påverka än mer när jag orkestrerade stycket.

Valet av taktart var inte planerat. När jag utformade melodin satt jag och nynnade fram 
den. När jag sedan lyssnade på melodin utifrån rytmiken och fraseringen så insåg jag att 
den var i 3/4.
Melodin baseras väldigt mycket på ackorden, men vissa av ackorden valdes utifrån 
melodin, t. ex. i den första sångfrasen: F – C13b9 – Bb (T:12-14).

I den andra ”intellektuella” delen (T:44-71) behöll jag det harmoniska och melodiska 
fundamentet från den första ”intellektuella” delen. Men genom att använda ännu fler 
altererade toner i ackorden – och byta ut några ackord – så kunde jag även alterera flera av 
tonerna i melodin, vilket gav den en ännu lite knäppare karaktär.
Eftersom man som lyssnare med stor sannolikhet minns hur den ursprungliga melodin 
var, finns det ingen anledning att upprepa den exakt likadant igen. Istället kan man ta 
tillfället i akt och utveckla den, vilket i det här fallet också utvecklar karaktären Lodjuret 
och gör hen ännu mer skruvad.

Den ”mystiska” harmoniken, rytmiken och melodiken:

Musiken i detta parti är väldigt influerad av Hedwig's theme från filmerna om Harry 
Potter. Det stycket, komponerat av John Williams, har just det tonspråk jag ville åt i det 
här partiet. Då denna film handlar om trollkarlar och magi och har ett mystiskt skimmer 
över sig går det ganska tydligt att se varför musiken från de här filmerna var en 
inspirationskälla till arians karaktär.
Mycket av de altererade tonerna som jag använde går även att återfinna i ovannämnda 
stycke.

Utöver det så var även zigenare-musik och musik från Balkan en ganska stor influens. 
Denna typ av tonspråk representerar det mystiska och ockulta och är något som örat hos 
västerländskt skolade lyssnare också kopplar till sådana företeelser. Det är inte helt 
ovanligt att ett sådant tonspråk används för att skapa en mystisk karaktär i filmmusik, som 
exempelvis i Sherlock Holmes (2009) när en spåkvinna kommer fram till Watson och 
säger åt honom att något hemskt kommer hända om han gifter sig med sin fästmö.

Harmoniken styrdes till stora delar av melodin i den här biten. Den harmoniska grunden 
är E-moll, men utifrån E-mollskalan använde jag mig även av toner som ligger utanför 
tonarten. Bland annat valde jag att använda den sänkta kvinten mycket (tonen Bb) istället 
för den rena kvinten (B) då den förra ger en något dissonantare karaktär med mer 
spänning. Andra toner utanför tonarten som användes var F och G#, och om man ersätter 
E-molltonartens F# och G med de tonerna så får man en E-mixolydisk b2b6-skala (även 
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skämtsamt kallad ”ormtjusar-skala”) vilken har en orientalisk känsla. Dessa typer av 
altereringar i melodin hjälpte till att skapa det ”mystiska” tonspråket jag var ute efter.
På samma sätt som med ”Lodjuret intro” så skapades den här melodin utifrån ett givet 
tonspråk – eller modus – som jag sedan förhöll mig ganska fritt till och hängav mig till 
”flowet”. När melodin sedan i stort sett var klar bestämde jag om fraser bestående av 
utomtonalt material skulle få spelas mot E-moll som grundton (t. ex. T:41), eller om de 
skulle leda till andra harmoniska progressioner (t. ex. T:75-78).

Precis som med de ”intellektuella” partierna så var en del av detta material komponerat 
redan innan jag visste att jag skulle ha uppdelningen ”intellektuell” och ”mystisk”. Men 
eftersom det sen blev så självklart att jag skulle göra på det viset, undrar jag om jag inte 
någonstans djupt inom mig egentligen visste det från början.

Tessitura och röstklang:

Som nämndes i ”Aria 3: Skogen är min” så ställdes jag inför ett problem i och med att 
det var samma sångerska som spelade Rödluvan och Lodjuret. Detta löste jag 
huvudsakligen med hjälp av röstklang och olika tessitura.

I Lodjuret intro och Mystik och intellekt är tessituran i ett betydligt lägre läge än i någon 
av Rödluvans arior. Den är snarare i ett alt/mezzosopran-register än sopranregister och 
röstklangen är mera bröstklang och pop/afroamerikansk sångteknik. På det sättet kunde 
sångerskan använda en mjukare och mer talspråksaktig frasering. Det beslutet togs utifrån 
det faktum att Lodjuret är könsneutralt, därav att det benämns som ”hen”. Med lägre 
register, mjukare frasering och mer talspråksaktig röstklang kommer man bort från 
”sopransoundet” som är väldigt kopplat till kvinnliga karaktärer – vilket jag istället 
använde till Rödluvans musik.

Instrumentation och orkestrering:

Detta var den första arian som jag orkestrerade och här var det i stort sett medvetet 
”lekstuga” med instrumentationen. Då Lodjuret är en ganska knasig figur, men inte 
paranoid eller elak som Rödluvan, var det viktigt att få fram den lekfulla känslan i musiken 
med orkestreringen. Lekfullheten skulle även finnas kvar i de ”mystiska” delarna eftersom 
karaktären inte är särskilt mystisk, utan mest beter sig så då hen är ganska excentrisk och 
det tar sig uttryck bland annat genom att hen agerar mystiskt och pratar i termer som 
ingen förstår.

Ett av mina favoritsätt för att skapa instrumentala effekter är att använda slagverk. Det 
finns hur mycket som helst att leka med. Eftersom musikalen var riktad till barn och 
ungdomar passade det dessutom att använda vad som kan uppfattas som ”knäppa och 
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roliga ljud”. Slagverksinstrument såsom vibraslap, plåtskrot, almglocken i kombination 
med temple blocks etc. skapar i mångt och mycket den lekfulla karaktären som det var 
fokus på i den ”intellektuella” delen.
Även yviga violinfraser (t ex T:5-10), pizzicaton, staccato-fraser i träblås och ”mariachi”-
influerade brassriff bidrog till att ge musiken en ”knasig” karaktär.

I de ”mystiska” delarna använde jag slagverksinstrument som skapar en lite mer beslöjad 
karaktär. Tam-tam, bell tree, wind chimes, och cymbal- och virveltrumma-accenter blev 
passande val.
I T:38-40 komponerade jag en rytmisk, trestämmig staccatofigur som instrumenterades 
med glockenspiel, flöjt och klarinett. Den kombinationen skapade ett ”sound” som till stor 
del är inspirerat av tidigare nämnda Hedwig's theme.
Även ”ormtjusar-licks” i klarinett och sordinerad trumpet var instrumentala ”sound” som 
jag tyckte passade in i den här musikaliska karaktären. Instrumentkombinationen 
trumpet, saxofon, trombon och violin på det avslutande riffet i T:79 gav en nästintill 
dragspelsliknande klang, vilken passade bra för att ge musiken den lite balkan- och 
zigenarinfluerade känslan.

Orkestern går även att använda för att skapa en del ordmåleri. I T:56-61 sjunger Lodjuret 
”Jorden är säker” vilket sedan följs av frasen ”så länge jag är god”. När hen sjunger den 
sistnämnda frasen valde jag att med både harmonik och orkestrering måla känslan att hen 
är nästan änglalik i sin godhet. Det gjordes genom att ha en koralartad ackordgång med 
sjuor och terser i basen: C/Bb – F/C – C/E – F
Sedan orkestrerade jag detta parti med kyrkorgel, harpa och rörklockor för att förstärka 
den sakrala och änglalika känslan ännu mer. Det blev nästan lite ”over the top”, men 
fungerade som en bra kontrast och dramatisk effekt i den scenen.

I Lodjuret intro använde jag mig av harpa som inleder med ett solo som spelas rubato. 
Sedan adderade jag vibrafon som tillsammans med harpan spelar relativt fristående 
klanger, uppbackade av improviserat cymbalspel av den andre slagverkaren. Denna 
instrumentkombination skapade ett väldigt beslöjat ”sound” som blev en representativ 
musikalisk fond för Lodjurets glänta och ett bra fundament för den recitativa, fritonala och 
frirytmiska sångmelodin.
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Aria 6: Je t'aime

Viktiga verktyg: Harmonik
Melodik
Röstklang
Tonart
Form
Orkestrering

Tonspråk/musikalisk karaktär:

Med hjälp av den här arian ska Hans förföra Rödluvan, vilket han gör genom att i stort sett 
rada upp en massa kärleks-förklarings-klyschor på olika språk. Texten som jag fick av 
Robin bestod av just detta – en massa smöriga fraser som han hade översatt till tyska, 
italienska, spanska och franska:

Originaltext från Robin:

”Vous sentez une odeur de framboises, Donne-moi un baiser et je meurs, cœur, cœur, je 
suis une cœur!!

mia cara, sei un lampone nella mia torta! una parola e io vibrare, il mio tesoro. Ti amo, 
Je t'aime, Ich liebe dich!! Ich möchte, füllen Sie Ihre, du bist mein Sommernachtstraum! 

Ti amo, Je t'aime, Ich liebe dich!!”

Jag insåg tidigt i kompositionsprocessen att här fanns mycket utrymme för humor. Den 
här arian är inte en traditionell kärlekslåt. När Hans framför arian har han tränats upp av 
Storken i förförelsens ädla konst och går in i en roll som Casanova. Jag ville få fram det 
bisarra i den här scenen och göra Casanova-rollen till en väldigt narcissistisk och självgod 
karaktär. Det skulle helt enkelt bli en kärlekslåt som ingen normalt funtad människa 
någonsin skulle kunna bli charmerad av.

Melodik och harmonik:

Je t'aime var den första aria som jag komponerade. Redan vid mitt första möte med Robin, 
där jag för första gången fick se manuset och ariatexterna, fick jag idéer om stil och 
melodik.
Eftersom texten bestod av en massa hopfogade fraser på olika språk la jag inte textens 
struktur på minnet, men jag mindes orden ”Je t'aime, ich liebe dich, ti amo”. Rent intuitivt 
dök det upp ett intervall – en stor sext – i huvudet för orden ”Je t'aime”. Jag fortsatte 
sedan att nynna på en melodi för hela den här frasen. Den melodin (synes i T:23-26) la 
grunden för vad som sedan blev refrängen i Je t'aime.
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Nästföljande dag började jag leka med min melodi och även strukturera upp en mer tydlig 
textform utifrån Robins material. Refrängen – som jag senare bestämde att det skulle vara 
– blev klar på bara en halvtimme och bestod av en enkel, trallvänlig melodi med bara två 
ackord:
A och E.
Refrängen utvecklades sedan med hjälp av andra ackord och jag gjorde omtag på den sista 
frasen ”Du bist meine Sommernachtstraum” i arians sista refräng.

Jag fortsatte att leka och hittade på melodiska fraser genom att imitera och parodiera en – 
enligt min operaerfarenhet – typisk kärlekskrank man och sjunga i omväxlande falsett och 
mer macho låg barytonklang.
Det kan vara värt att nämna att syftet aldrig var att göra narr av operakonsten. Den här 
arian var tänkt som en kärleksfull parodi och hyllning till opera, om något.
När jag börjat få klarhet i hur jag ville ha den musikaliska uppbyggnaden av verserna så 
kunde jag strukturera och klippa och klistra ihop de sista textbitarna till färdiga, textliga 
versformer.

Den första versen ville jag ha frirytmisk och recitativisk, där Hans sjunger lidelsefullt på 
franska att han ”känner en doft av hallon” (det är uppenbarligen Rödluvan som doftar så 
gott) och att han ”skulle dö för en kyss”.
Inledningsvis skapade jag en sorts barock piano-bar-känsla genom att låta sångaren sjunga 
sina fraser rubato och cembalon svara med arpeggierade ackord och små improviserade 
drillar. Det hela började med att jag ville ha ett inledande dominantiskt ackord med lite 
längtan och spänning i klangen. För mig finns det bara ett sådant ackord: dominant7b9. 
Ackordet jag använde var mer exakt ett A7b9. Jag arpeggierade ut det ackordet men tyckte 
att dess naturliga upplösning till D-dur var lite för tråkig och inte tillräckligt lidelsefull. Jag 
sjöng då istället en kromatiskt nedåtgående melodi på frasen ”Vous sentez” från tonen Bb 
(b9-tonen i A7b9) och landade på tonen Ab och vips så blev nästföljande ackord Ab 
istället. Ab-dur var dock inte tonarten, utan allt eftersom jag improviserade fram melodin 
så märkte jag att den snarare rörde sig i Db-dur, där ackordet Ab är dominant, T:1-9.
I vers 2 och 3 använde jag mig av materialet från vers 1/intro, men gjorde lite harmoniska 
och melodiska förändringar, huvudsakligen utifrån de textfraser som fanns.

Eftersom jag hade komponerat refrängen innan verserna så fanns det redan en tonart för 
refrängen, nämligen A-dur. Då jag tyckte att refrängen klingade bra i A-dur – som har en 
öppen klang – och registret för sångmelodin var bra, ville jag inte ändra det. Istället lät jag 
melodin och harmoniken i slutet av verserna modulera till ett E7 som banade väg in till 
refrängen. Det här tonartsbytet, bland annat, hjälpte även till att skapa en variation vilket 
tas upp under ”Tonart och form”.

Jag tycker det blev en bra avvägning mellan de två olika karaktärerna i vers respektive 
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refräng. Verserna är något lidelsefulla (”åh, kärlek” etc.) och refrängerna är rena Casanova-
tjafset, där Hans narcissistiska Casanova-roll fick blomma ut till fullo.

Röstklang:

För att bära upp en aria som denna krävdes det en stadig, manlig bröstklang med klassisk 
sångteknik som även klarar av ett ge tryck åt relativt höga toner. Detta behöver även 
varieras med mer lidelsefulla och lyriska uttryck. Alla de här röstegenskaperna är något 
som David besitter.

Det föll sig väldigt naturligt att anspela mycket på operakonsten och den typen av 
sångteknik då karaktären i det musikaliska och sceniska avspeglar det, så valet av 
röstklang var från början rätt självklart.
Om jag någon gång skulle varit osäker på det valet så blev jag garanterat övertygad att jag 
tänkt rätt när jag en dag i höstas gjorde ett spontant rep med David på den här arian:

Citat från loggbok:

”David tittade förbi också och sjöng igenom 'Je t'aime' vilket han gjorde helt suveränt! Jag 
var lite orolig över det, dels för att jag nog hade haft Robin i bakhuvudet när jag skrev den, 
dels om det skulle bli för högt eller lågt på vissa ställen. Framförallt sluttonen på 'traum', 
men den satt klockrent och fick verkligen fram det komiska i dramatiken: att Hans spelar 
helt begeistrad och inte kan hålla tillbaka sin passion.”

Arian föll verkligen på plats och jag fick bekräftat att mina idéer om röstklang och sångligt 
uttryck visat sig stämma.

Tonart och form:

Tabell över form och tonartsbyten i   Je t'aime:  

Vers 1 / Intro: Fri tempo/rubato, recitativisk Db-dur
Refräng: A-dur
Vers 2: Db-dur
Refräng (x2): A-dur
Instrumentalt mellanspel: C-dur
Vers 3 / Stick: Db-dur
Refräng / Outro: Bb-dur
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Jag bestämde tidigt att formen skulle vara strofisk då jag tyckte att denna aria passade att 
vara lättsam och lite som en visa eller poplåt. Det föll sig också väldigt naturligt i 
kompositionsprocessen att bygga upp arian utifrån formen:

       Vers/Intro – Refräng – Vers – Refräng – Mellanspel – Vers – Refräng

Eftersom det musikaliska materialet i form av harmonik och melodik var lättsamt och 
tralligt, så passade det även att formen var det. Det fanns ingen mening i att infoga några 
komplexa musikaliska karaktärer. Dock behöver ett sådant här lättsamt stycke någon form 
av variation och uppbyggnad för att hela tiden röra sig framåt.

Arian har en något banal och lättsam känsla i melodiken och harmoniken så för att det inte 
skulle kännas för mycket som ett strikt strofiskt versmått där samma musik tas om för 
varje vers eller refräng behövdes det som sagt variation.
En metod som jag använde mig av på alla arior var att att göra styckena helt 
genomkomponerade (även om grundkompositionen var strofisk) och variera 
instrumentation, dynamik och rytmik längs vägen. En bärande metod som jag använde här 
var tonartsbyten. Då arian är tonal med traditionella ackord och harmoniska progressioner 
så blir tonarten mer bärande och tydlig i sig, än i arior med ett friare förhållande till 
tonaliteten och tonarten (t. ex. Lodjuret intro och Aria 4: Mystik och intellekt).

Då tonartsbytena mellan vers och refräng hade tillkommit ”av sig själva” tidigt under 
kompositionsprocessen så valde jag att bejaka detta musikaliskt. Vi hade bestämt att det 
skulle vara ett instrumentalt mellanspel där Hans drar med Rödluvan i en yvig dans för att 
förföra henne lite extra. I mellanspelet kastade jag in musiken helt abrupt i en av A-durs 
mediantiska parallelltonarter, C-dur. Tack vare det extra tonartsbytet – innan man 
återigen hamnar i Db-dur i sista versen – så känns Db-dur än mer ”fräsch”.

Jag tyckte dock att sista refrängen förtjänade att få en höjning på äkta schlagermanér. När 
man väl har kommit till sista refrängen så var det dock rätt längesen vi hörde tonarten A-
dur, så känslan blir mer en ”quasi-höjning”. Men det skapas ändå ett nytt tonalt centrum 
och ett extra lyft jämfört med de två första refrängerna.

Jag blev väldigt nöjd med tonartsbytena i den här arian. Det blev roliga och oväntade 
moduleringar, t ex mellan vers och refräng. Genom att kontinuerligt byta tonalt centrum 
blir musiken aldrig stillastående och hjälper till att föra musiken framåt och hålla det 
intressant.
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Orkestrering:

Jag ville att karaktären på musiken skulle vara i en opera buffa-stil (komisk opera) då det 
är en parodi på teaterns typiska kärlekskranka män. För att få en lite barock och 
klassicistisk opera-stil använde jag mig av cembalo som ett fundament för musiken.
Jag ville även kombinera opera buffa-stilen med ett sound som lät som en blandning av 
italiensk gatumusiker-orkester och tysk oktoberfest-musik, då fraserna är på bland annat 
de två språken. Det här soundet bidrog även till att ge Casanova-rollen en än bisarrare 
framtoning och spädde på opera buffa-konceptet snarare än att motverka det.

För att komma åt soundet av en italiensk gatumusiker-orkester använde jag mig av 
piccolotrumpet som fick melodiska fill-ins. Även fill-ins i klarinett, saxofon och trombon i 
högt läge skapade en lite ”elefant-på-badboll”-effekt vilket gjorde musiken nästan lite 
instabil och o-tight, men utan att det lät dåligt. Jag spädde på ytterligare med vad jag 
skulle kalla smöriga-fiolmelodier-som-spelas-av-en-extraknäckande-violinist-på-klyschig-
italiensk-restaurang-med-rödvitrutiga-dukar.

För den lite mera tyska oktoberfest-känslan la jag riff i lågt register i trombon, horn och 
saxofon. När refrängen tas om i T:75-88 lät jag bäcken spela markeringar på 1:orna i 
takterna. Allt det här är ganska typiska sound för tysk oktoberfest-musik och bidrog med 
den karaktären till musiken.
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Slutdiskussion:

Överlag så har harmonik och melodik varit de viktigaste och tidigaste beståndsdelarna i 
stort sett i varje aria. Även de rytmiska kompen blev en bärande del tidigt i processen. 
Dessa tre verktyg blev de mest fundamentala i kompositionsarbetet överlag. Detta beror 
nog till stor del att jag enbart komponerade klaverutdrag i början av varje process.
Verktyg som tessitura och röstklang var dock något som jag hela tiden hade i bakhuvudet, 
men mycket av detta bestämdes – eller ändrades – först efter att sångarna hade 
provsjungit respektive aria. Efter att ha lärt känna alla tre sångarnas röstlägen, omfång och 
passagio så kunde jag mer och mer börja använda mig av dessa verktyg för att ytterligare 
skapa olika typer av dramatik.

I grunden bedrev jag kompositionsarbetet på samma sätt som jag gjort innan 
examensarbetet. Jag jobbade när jag hade ”feeling” och fortsatte så länge jag hade ”flow”. 
Den stora skillnaden var dock att det fanns en process både innan och efter det som var 
minst lika viktig. Man skulle kunna säga att kompositionsarbetet genomgick tre 
huvudsakliga faser:

1. Förberedelse. Läsa på och studera in manus, arialista och ariatexter. Sedan ha möte 
med Robin och diskutera och reflektera vad han/vi vill ha ut dramatiskt från varje 
aria och scen. Efter det även fundera själv på vilka faktorer (”verktyg”) jag har att 
utgå ifrån för att skapa rätt dramatik för respektive scen.

2. Musikaliskt komponerande, ”flow”. Utifrån vad jag kommit fram till i fas 1 så 
började jag lyssna i huvudet vilket typ av sound jag tror skulle passa och sedan 
prova dessa idéer (ackordprogressioner/klanger, melodier etc.) med hjälp av piano 
och själv sjunga melodier.

3. Sammanfoga idéerna från fas 2 till fullständiga musikaliska stycken. Här kom 
verktyg som form, rytmik/komp ofta väl till pass.

Sen tillkom egentligen en fjärde fas, vilken var att träffa respektive sångare och gå igenom 
arian och låta dem provsjunga. Utifrån vad jag hört och diskuterat med varje sångare 
under dessa möten kunde jag sedan bestämma om jag ville ha en annan röstklang eller 
annat röstläge/tessitura – och därmed kanske byta tonart som i Aria 3 – Skogen är min. 
Denna sista fas var absolut nödvändig för att jag skulle ha möjlighet att reflektera en sista 
gång – och möjligtvis göra ett par ändringar – för att sedan kunna färdigställa arbetet.

Viktigt att poängtera är även att jag kontinuerligt, även i fas 2 och 3, stämde av och hade 
möten med Robin för att kunna bolla idéer och spela upp demos på material för att se om 
vi var på banan med varandra. Detta var mycket viktigt och bidrog till många meningsfulla 

43



och fruktbara idéutbyten om nya sätt att vrida och vända på det musikaliska materialet för 
att skapa dramatik och sceniska effekter.
Möjligheten att kontinuerligt möta upp med min konstnärliga handledare var också till 
mycket stor hjälp. Jag fick hela tiden någon som ”pushade” mig framåt och kunde se på 
mitt musikaliska material med nya ögon och öron, och därmed komma med nya idéer och 
infallsvinklar. Det gjorde att jag aldrig ”tilläts” att köra fast i mitt kompositionsarbete.

Orkestrering var det sista som tillkom, dock kunde ändringar och finslip göras i harmonik 
och form och dylikt under denna process. Framförallt gällde det förlängningar av fraser 
och pauser. När jag började fundera över orkestreringen och fick en bild av det ”kompletta” 
soundet på en aria upptäckte jag ibland att val som jag tidigare gjort – i form av frasers och 
pausers längd – inte kändes relevanta längre. När jag bara hade klaverutdraget (eg. 
pianokomp) så kunde det kännas naturligt att trycka ihop en melodisk fras för att få bättre 
flöde. Men när jag sedan hade en hel orkester att måla med så kändes det skönt att kunna 
ge utrymme för instrumentala fills och dylikt. Detta gav dessutom sångarna utrymme (en 
”vokal paus”) att agera sceniskt. Rent musikaliskt fanns det också ett värde att inte mata på 
med för mycket text och sång på en gång.

Varje instrument i orkestern var ”solistiskt” och till väldigt stor del var det så jag 
orkestrerade och komponerade varje stämma. Varje fras skulle ha ett värde och jag skulle 
inte använda för ”stora och tjocka penslar”, utan istället använda mer detaljrikedom men 
ändå skapa ett enhetligt sound.

Den generella idén och tillvägagångssättet blev att jag tolkade det dramatiska skeendet på 
scen utifrån texterna, och komponerade till det, snarare än att tonsätta originaltexten ord 
för ord. Detta är något som jag gjorde i stort sett på alla arior. Jag hade friheten att utgå 
från Robins sångtexter, men kunde sedan göra om, klippa och klistra och lägga till 
fraser/text och ta bort, så att det blev ett jämnt och bra flöde i det musikaliska.

En annan aspekt att beakta var ljuset. Jag funderade länge på att inleda 
ouvertyren/prolog-musiken med en stark orkesterklang eller dylikt, eftersom jag gillar att 
den musiken signalerar att ”nu börjar det”. Jag kände dock hela tiden att jag inte kunde få 
det att passa in och kännas befogat rent dramatiskt/dramaturgiskt – det kändes inte rätt 
helt enkelt. Prolog-musiken fick till slut symbolisera gryningen/morgon – varje instrument 
(djur) vaknade upp så sakteliga tillsammans med att solen (ljuset) gick upp. Det hade gått 
att börja med en stark orkesterklang som då skulle fungera som en slags väckarklocka, 
men det blir lite ologiskt att alla instrumenten (djuren) spelar sin egen väckarklocka som 
de vaknar av.
Här kom jag på att man istället kunde använda ljuset:
Ljuset släcks ner i salongen och fortsätter vara väldigt svagt blått i orkestern. Sen börjar 
uppvaknandet och ljuset tänds upp allteftersom. Det fungerade riktigt bra!
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Processen i examensarbetet har varit ett väldigt givande sätt att arbeta fram ett 
musikdramatiskt verk. Att kontinuerligt fundera över vad som ska uttryckas, hur jag vill 
uttrycka det och vilka kompositoriska verktyg jag kan använda för att nå dit.
Att reflektera över dramat och utifrån det skapa musikaliska ramar gav mig en frihet i 
komponerandet eftersom jag då inte ödslade tid på idéer som inte var relevanta för det 
musikaliska materialet eller dess dramaturgiska effekt. Jag skapade en frihet inom 
ramarna.
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