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Abstrakt
Den här uppsatsen undersöker kompositionsprocessen av ett 48 minuter långt sammanhängande 

verk med en genrebred ensemble. Upphovspersonen avsåg att skapa en stilistiskt fungerande helhet 

där sex klassiska musiker, fyra jazzmusiker och åtta sångare samverkar med en förprogrammerad 

elektroakustisk stämma i surround. Även den elektroakustiska stämmans tillkomstprocess redogörs 

för, liksom de olika lösningar som behövdes för att, både musikaliskt och tekniskt, passa ihop den 

med ensemblen. Frågan om synkronisering mellan ensemblen och den elektroakustiska stämman tas 

upp, liksom lösningar av balansproblem. Valet att inte förstärka instrumenten elektriskt medförde ett 

stort ansvar hos upphovspersonen att instrumentera musiken omsorgsfullt och justera såväl rummet 

som vissa instrument. I diskussionsavsnittet redogör upphovspersonen för sina tankar kring detta, 

och om framtida möjligheter för utveckling av konceptet. 

Nyckelord: kompositionsprocess, elektroakustisk stämma, akustiska instrument, balans, genre 
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Förord
För två år sedan gjorde jag ett sammanhängande verk, som framfördes av en elva musiker stor 

ensemble på konsert, som den konstnärliga delen av mitt examensarbete på kandidatnivå. 

Tillfredställelsen av att kunna genomföra ett projekt av den omfattningen, och lyckoruset som kom 

genom kompositionsarbetet och konserten, räckte i ett helt år. Sedan har hungern efter att göra 

något liknande, fast ännu större, vuxit inom mig. Alla idéer om att ägna mitt masterarbete åt något 

annat än ett stort sammanhängande verk, som uppförs på konsert, har snabbt fallit bort. Trots en 

kraftuttömmande insats från min egen sida, hade ingenting blivit av om inte en stor skara människor 

hade gett mig sin tid och ansträngning. Jag vill därför tacka alla som har hjälpt mig att förverkliga 

mitt examensarbete: 

Tack till mina handledare Sverker Jullander och Jan Sandström, och till min instrumentationslärare 

Hans Hjortek. 

Tack till dirigent Christian Feivik, och till musikerna Molly Påhlsson, Linnéa Martinius, Johanna 

Yew Olsson, Daniel Schwartz, Sven-Mikael Nyström, Peter Turesson, Josefine Gellwar Madsen, 

Helena Gedda, Cecilia Kamf, Jessica Grape, Gabriel Sjöwall, Daniel Åberg, Pontus Bertling, 

Anders Edström, Nathalie Brever, Elin Pettersson och Carl-Johan Wallentin. 

Tack till ljudtekniker Christoffer Björnram, ljustekniker Martin Schultz och alla på Studio 

Acusticum. 

Tack också till min familj och mina vänner. 
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1. Bakgrund

a. Personlig bakgrund

När jag var åtta år satte jag min första not på ett papper. Det blev tillsammans med några fler noter 

en vals för piano tillägnad vår katt. Upplevelsen att komponera var berikande och 

beroendeframkallande. Det blev många fler valser inom loppet av några dagar, och jag har därefter 

komponerat kontinuerligt genom hela mitt liv. Under åren har det blivit ett väldigt stort antal 

musikstycken, och man kan lätt fråga sig hur det jag ska skriva härnäst skiljer sig från vad jag redan 

gjort. Med den frågan följer också en undran om vad meningen med att skriva ett nytt stycke är, om 

det inte skiljer sig från vad jag tidigare har gjort. Ett snabbt generellt svar är att de nya upplevelser 

jag har haft sedan jag sist skrev ett stycke musik har förändrat mig och omöjliggör att jag ska skriva 

ett likadant stycke. Dessutom byggs mina erfarenheter på hela tiden, så ifall det nya musikstycket 

skulle bli väldigt likt något jag gjort tidigare, finns där ändå ett automatiskt kvalitetslyft som kan 

berättiga dess existens. Men när omfattningen på stycket är stor, känns det extra viktigt att anstränga 

sig för att hitta nya infallsvinklar till komponerandet. Till masterarbetet fanns särskilda 

omständigheter och jag valde också att använda några nya grepp. 

Ganska tidigt bestämde jag mig för att komponera ett sammanhängande verk som utgör en 

konsert. Det var precis vad jag gjorde som examensarbete på kandidatnivå, och det kändes som 

något jag ville göra igen, och där jag kunde bygga vidare på erfarenheterna från kandidatarbetet. 

Dock kände jag att masterarbetet skulle vara mer omfattande, så jag krånglade till förutsättningarna 

något. Ensemblen utökades och gjordes mindre homogen. Istället för att, som tidigare, nästan bara 

ha jazzmusiker ville jag ha en ensemble som inte direkt hör hemma i en genre. Så det fick bli fyra 

jazzmusiker, sex klassiska instrumentalister och åtta sångare. Det blev alltså som en hybrid mellan 

en jazzgrupp, en klassisk kammarensemble och en kör. Den stora utmaningen kom dock när jag 

bestämt mig för att därtill lägga en förprogrammerad elektroakustisk stämma i surround. Planen 

blev även att inte micka upp instrumenten, utan att låta det akustiska ljudet från instrumenten nå 

lyssnaren direkt. 

Det här var förutsättningarna för mitt komponerande som kom att resultera i verket Tragedy 

of the Commons. 
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b. Historisk bakgrund och inspirationskällor

i. Jazz och konstmusik

Att dansa på linjen mellan det konstmusikaliska och jazzen är något som kompositörer har gjort 

sedan jazzens tidigaste dagar. Ett berömt exempel är George Gershwin med sin Rhapsody in Blue 

från 1924. Här blandas jazzinfluenser in i en orkestral konstmusikkontext. Även många andra 

kompositörer, såsom Darius Milhaud, var tidiga med att blanda in jazzinfluenser i konstmusiken. 

Hens stycke Caramel Mou från 1920 finns både för piano och i en version för röst och jazzband. 

År 1963 kom Dave Brubecks album Brandenburg Gate: Revisited ut. Där samspelar fyra 

jazzmusiker med en klassisk orkester. Orkesterns material är genomkomponerat, och jazzmusikerna 

spelar mestadels improviserat. Det finns passager som är kontrapunktiskt skrivna mellan noterad 

cello och improviserad altsaxofon. Albumet är i sitt upplägg en tydlig inspirationskälla till Tragedy 

of the Commons. 

År 1992 släppte Pat Metheny skivan Secret Story. I kärnan finns en stor grupp jazzmusiker, 

men här medverkar också London Symphony Orchestra och en sammansatt kör. Spår nr 4, Finding 

and Believing, har gjort intryck på mig, med sin fantastiska energi och sin dynamik, där orkestern 

och kören bildar en välljudande helhet tillsammans med jazzgruppen. 

Det finns en särskild tradition inom jazzen där noterad musik med enskilda, komponerade 

stämmor är praxis. Det är inom storbandstraditionen, som varit stark sedan swing-musiken kom på 

1930-talet, även om det förekom storband redan på 1920-talet. Här är också vanligt med 

improviserade solon och noterade bakgrunder därtill. 

ii. Konstmusik och improvisation

Efter att de utkomponerade solokadenserna, och den mer detaljerade notbilden överlag, trängde 

undan improvisationselementet inom konstmusiken på 1800-talet, har kompositörer sökt nya sätt att 

förmå klassiska musiker att improvisera. 

Witold Lutoslawski använde från år 1960 så kallade boxar i sin musik, där musikerna fick 

viss frihet inom ramen för boxen. Den kan exempelvis innehålla ett givet antal tonhöjder utan rytm, 

där musikerna fritt får välja rytmen. Stycket Gry Wenicke, som inspirerats av John Cages musik, var 

hens första stycke med boxar (1960). Användningen av boxar brukar kategoriseras som en 

aleatorisk teknik, med andra ord, en sorts slumpgenerator. Skillnaden mot en jazzmusikers frihet är 

stor, där syftet många gånger är att ge musikern utrymme att uttrycka sin egen konstnärliga röst. 

Åren 2013-2014 gjorde Jörgen Häll notationsexperiment i sitt examensarbete Att låta floden 
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flöda, för en ensemble med mestadels klassiska musiker. Av de fyra provade sätten fri 

improvisation, proportionelig notation, slashnotation och vanlig notation, föredrogs av olika skäl 

slashnotation och fri improvisation. 

iii. Elektronisk musik

Termen konkret musik myntades 1950 av Pierre Schaeffer, och kan innebära musik som består av 

inspelade ljudfragment. Schaeffer myntade också begreppet elektroakustisk musik, vilket kan 

innefatta såväl elektroniskt framställda ljud, som inspelade ljud. Båda dessa begrepp hör hemma i 

konstmusikvärlden. 

Karlheinz Stockhausen komponerade elektroakustisk musik, och däribland verket Kontakte 

som består av en förprogrammerad 4-kanalig elektroakustisk stämma, piano och slagverk (1958-

1960). 

Hanna Hartman har komponerat ljudkonst och elektroakustisk musik sedan 1990. Hens 

musik bygger på egna inspelningar av utvalda ljud som klipps upp och sätts ihop, i princip helt utan 

effekter. Mycket av musikens värde bygger på de speciella ljudens bärighet i sig själva. Till stycket 

Att fälla grova träd är förknippat med risker har hen spelat in ett stort antal fällda träd (2007). 

Dessa ligger i den färdiga mixen helt utan effekter och utgör kärnan för stycket. 

Syntbaserad musik har blomstrat sedan de första kommersiella syntarna MiniMoog och Arp 

Odyssey nådde marknaden. Ur detta har många subgenrer fötts. För mitt arbete är den ambienta 

musiken viktig att lyfta fram, med artister som Brian Eno, Jean-Michel Jarre, Mychael Danna och 

Tim Clement. Termen ambient music myntades av Brian Eno på 1970-talet och är en genre som 

fokuserar på det lågmälda och atmosfäriska. Brian Enos album Ambient 1: Music for Airports är ett 

av det mest berömda från genren (1978). Även beat-baserad syntmusik, med Yello och Infected 

Mushroom i spetsen, är relevanta inspirationskällor för mitt arbete. 

Esbjörn Svensson Trio hade under början av 2000-talet en storhetstid, och kan sägas vara 

nyskapande när de blandade sparsmakade elektroniska element och vanlig jazzpianotrio på ett 

lättlyssnat sätt. Ett tydligt exempel är Serenade of the Renegade från albumet Strange Place for 

Snow (2002). 

iv. Musikupplevelser

Nuförtiden finns det en liten tendens bland musik- och andra konstskapare att sätta upplevelsen i 

centrum. Flera tekniska landvinningar möjliggör starkare musikupplevelser. Återgivning av musik i 

många kanaler (surround) är ett exempel på hur man ytterligare kan omsluta lyssnaren i 

upplevelsen. Själv är jag intresserad av att erbjuda starka upplevelser för de som lyssnar på min 

musik. 
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Den här nya upplevelsecentreringen har rötter i både spektralmusik och impressionismen. 

Impressionisten Claude Debussy gjorde musik som handlade om att njuta i stunden, vilket bröt mot 

tidigare musik som byggde på anspänning och avspänning. Den då rådande konstmusiken kunde 

beskrivas med funktioner såsom tonika, dominant och annat, medan mycket av Debussys musik är 

svårare att analysera på det sättet. 

Spektralkompositörerna (till exempel Tristan Murail och Gérard Grisey) pratade ofta om 

vikten av att utgå från ljudets egenskaper, och de använde melodik, harmonik och rytmik på 

okonventionella sätt. Till exempel kunde de sträcka ut ett vanligtvis kort skeende under väldigt 

mycket längre tid. Anders Hultqvist (2013) har i sitt verk Incantatio analyserat ett cymbalslag, och 

orkestrerat och sträckt ut det över flera minuter (1992). På så vis blir harmoniken, som bygger på en 

övertonsanalys av en inspelad cymbal, väldigt annorlunda än konventionella tankesätt som ofta 

handlar om ackord och funktion. 

Så vad skiljer den nya upplevelsebetonade musiken från Debussys ”njuta i stunden-musik”, 

och spektralkompositörernas ”gå in i ljudet”-närmande till musiken? Vi drar idag såklart nytta av 

deras upptäckter och landvinningar och kan komponera med de tekniker som de använde. De 

element som jag vill använda från Debussy är den icke-progressiva harmoniken som verkar stå stilla 

och de tekniker jag lånar av spektralkompositörerna är sättet de bygger upp klanger på. 

Den upplevelseinriktade musiken kommer i en tid då människor väldigt enkelt har tillgång 

till väldigt mycket musik. Genom tillgången till internet på sin telefon är människor hela tiden 

några få klick bort från att kunna lyssna på ett enormt utbud av musik. Så var inte fallet vare sig när 

Debussy levde (1862-1918), eller när spektralmusiken såg dagens ljus (i början av 1970-talet). 

Under Debussys tid upplevde de flesta människor musik i första hand live. På 1970-talet fick folk 

utöver konsertutbudet rätta sig efter radiotablåernas val av musik eller lyssna på sin egen 

skivsamling. I dag upplever människor musik under helt andra premisser. Dagens 

konsumtionsmönster medger att människor idag kan ta den för givet. Om man inte gillar en låt är 

det bara att byta till någon av de miljontals andra som man har direkt tillgång till. Detta får mig att 

vilja komponera musik som kräver någonting av lyssnaren, såsom att avsätta 48 minuter, vilket nog 

måste till för att just mitt erbjudande av en stark upplevlse ska kunna uppnås. Det är dock väldigt 

svårt att på förhand avgöra kriterierna för hur en stark musikupplevelse ska kunna uppnås, och jag 

beskriver i uppsatsen endast mitt försök att erbjuda det. I musikpsykologen Alf Gabrielssons bok 

om starka musikupplevlser (2008) beskrivs många olika situationer där människor har upplevt 

någonting starkt i samband med musik. Där skriver hen att en kombination av ”rätt musik för rätt 

person i rätt situation” är någonting som behövs för att starka musikupplevelser ska komma till. Det 

åligger då kompositören att komponera ”rätt” musik utifrån situationen. Mer om det i 
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reflektionskapitlet. 

Vad går då på tvären mot upplevelse-musiken? Den största kontrasten är musik med tydligt 

idébaserade element. All musik kan givetvis analyseras, och därigenom tillskrivas idéer. Men jag 

tänker närmast på musik där idéerna går utöver det klingande resultatet, eller där idéerna utgör den 

viktigare delen. Serialismen står för detta. Det är enligt mig vad serierna kan skapa, som en 

kompositör inte intuitivt kan frammana, som är serialismens essens. Det är alltså de på förhand 

givna idéerna som definierar serialismen, inte lyssnarens upplevelser. Milton Babbitt (1958) satte 

idén i centrum, och såg på tonsättaren som en forskare. Hen skriver i sin artikel Who cares if you 

listen? om detta, och förespråkar en mer esoterisk syn på konstmusiken. Det är också bara idéerna 

som kan kommuniceras lingvistiskt. En upplevelse som blivit översatt i ord, till exempel som en 

beskrivning, är en idé. 

v. Filmljud

En viktig förebild till mitt arbete är filmmediet, med dess samverkan mellan musik och 

ljudläggning. Jag har dragit nytta av Michel Chions teorier om ljud i film (Bryngelsson, 2006, 

s.126-127). Särskilt intressanta är de om akusmetern, som handlar om ljud som inte syns i bild men 

som berättar vad som finns runt om. Ett berömt exempel på detta är från The Hobbit: An 

Unexpected Journey där Gollum i gåtscenen med Bilbo plötsligt gömmer sig, men fortsätter att 

prata. Varken Bilbo eller tittaren vet var Gollum är, men på grund av att man hör ljudet av hens röst 

vet man att hen är i närheten. Även andra sätt som filmljud och filmmusik fungerar på har inspirerat 

mig. Att genom subtila uttryck obemärkt inducera känslor, snarare än att uttrycka dem rakt av, är ett 

exempel. En låg syntton som ligger i länge kan skapa oro hos lyssnaren utan att för den skull 

uttrycka det. Ingen tänker nog att synten, eller den som spelar på synten, är orolig, men man blir 

orolig av att höra på den. Användandet med ledmotiv är också vanligt inom film, både vad gäller 

musik och ljudläggning. Begreppet kommer från början från Richard Wagner och hens operor, 

såsom Tristan och Isolde, men filmmediets användning och förfining av det har varit väldigt viktig 

för mig. 

Med utgångspunkt i jazz, konstmusik, elektronisk musik och filmljud vill jag undersöka 

möjligheten att skapa ett sammanhängande verk som möjliggör starka musikupplevelser. 
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2. Syfte och frågeställningar

Syftet är att komponera ett sammanhängande verk och skapa en fungerande helhet där klassiska 

musiker, jazzmusiker och en kör samverkar med en förprogrammerad elektroakustisk stämma i 

surround. 

 

Frågeställning: 

Hur kan jag komponera en stilistiskt sammanhängande helhet där de olika musikerna samverkar väl, 

och vilka praktiska och kompositionstekniska metoder behövs med de givna förutsättningarna? Till 

frågeställningen hör också tre delfrågor: 

– Hur kan jag få den elektroakustiska stämman att musikaliskt passa ihop med de akustiska 

instrumenten?

– Hur gör jag för att synka musiker och dirigent med den elektroakustiska stämman så att 

timing och dynamik stämmer såväl för musiker som från publikplats?

– Hur löser jag balansproblem i ensemblen när instrumenten inte är uppmickade? 
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3. Metod och material

För att uppnå en välfungerande musikaliskt ljudande helhet, provade och utvecklade jag 

kompositionstekniker där de olika grupperna hanterades utifrån varierande perspektiv. De tekniker 

jag berör handlar framför allt om form, klang och utarbetandet av den elektroakustiska stämman. 

För att kartlägga processen har jag fört loggbok och varje dag sparat nya versioner av datorfilerna 

jag har arbetat med. Det har gjort att jag i efterhand lätt har kunnat få en översikt och på så vis 

analysera utvecklingen av mitt musikaliska arbete. 

För att lösa de praktiska problemen krävdes assistans från en hängiven ljudtekniker. Vi 

provade metoder både för synkronisering och den elektroakustiska stämmans kalibrering och 

balansering. 

Balans är en evigt återkommande fråga vid ensemblespel. Mina metoder för att lösa 

eventuella problem handlar om preparering av instrument och hantverksmässig instrumentering, det 

vill säga överväganden om hur och var musikaliskt material ska placeras hos de olika stämmorna. 

I texten kommer jag att referera till partituret med taktnummer och till inspelningen av 

konserten med tidsangivelser. Jag rekommenderar att man lyssnar på dator med en mediaspelare 

som gör det lätt att söka sig fram till rätt tid, men genom en ljudanläggning som kan återge ljudet i 

stark dynamik. 

Om inspelningen bör sägas att den är gjord med ett mikrofonpar som satt nära scenen. Detta 

medför att ljudstyrkeskillnader mellan de instrument som är nära och de som är långt ifrån publiken 

blir större på inspelningen än vad det var för alla i publiken. Trots detta har jag i viss mån utgått 

från inspelningen när jag har dragit mina slutsatser kring ensemblens balans. Placeringen medförde 

också att ea-stämman blev mycket svagare på inspelningen än för de som satt i publiken. Därför har 

jag valt att lägga på mer av ea-stämman, för att det ska kunna gå att bilda sig en uppfattning om hur 

ea-stämman och ensemblen samverkar. 
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4. Kompositionsprocessen

Här följer en beskrivning av den process som från idéstadiet ledde fram till uruppförandet av verket 

Tragedy of the Commons. Det är ett 48 minuter långt sammanhängande verk med en 18 personer 

stor ensemble, där 4 jazzmusiker, 6 klassiska instrumentalister och 8 sångare samverkar med en 

elektroakustisk stämma (härefter refererad till som ea-stämman) i 7-kanalig surround med multipla 

bak- och sidokanaler. En speciell tanke med projektet var att ingenting förutom el-gitarr, el-bas och 

ett improviserat sångsolo skulle vara elektroniskt förstärkt. Instrumentens akustiska ljud kom alltså 

att nå publiken direkt, utan förstärkning. Detta medförde att mycket fokus låg på att få bra balans 

inom ensemblen och i samverkan med ea-stämman. 

a. Sättningen

Figur 1 - Första partitursidan av Tragedy of the Commons
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Jag valde att skriva för fyra jazzmusiker: piano, gitarr, bas och trummor; sex klassiska 

instrumentalister: flöjt, flöjt/altflöjt, slagverk, violin, viola och cello; och åtta sångare: två sopraner, 

två altar, två tenorer och två basar. De olika stämmorna kräver olika förhållningssätt. Att kombinera 

dessa och samtidigt skapa en musikalisk helhet var utmanande. 

Figur 2 - Bilder från genrepet i Studio Acusticum. Som synes är det mycket noter även för jazzmusikerna.

Jazzmusiker är traditionellt mest vana vid att läsa lead sheets eller, som vid storbandsspel, 

stämmor med mestadels slash-notation. Jag bestämde mig för att skriva stämmor med mycket 

slashar. Att göra stämmor som delvis består av lead sheet var inte en så stor vits eftersom musiken 

jag kom att skriva ofta inte hade någon tydlig melodi, eller en melodi som hoppar mellan olika 

stämmor. Ett lead sheet hade helt enkelt blivit för svårtolkat. Å andra sidan kändes stämmor som i 

grunden bygger på slash-notation, med inskrivna cuer, mer relevant. Bas- och pianostämman hade 

rikligt med både exakt notation och slash-notation. Trummis och gitarrist hade i sina stämmor dock 

mestadels slash-notation. 

De klassiska instrumentalisternas noter blev konventionella stämmor, med undantag för 

några improvisatoriska inslag. Jag valde, mot bakgrund av Jörgen Hälls notationsexperiment från 

hens examensarbete Att låta floden flöda, att skriva slash-notation med instruktioner även för de 

klassiska musikerna. Exempel på detta är takt 1166-1169 (vid 38:34) i flöjt-, stråk- och 

sångstämmorna. I violinstämmans takt 493 (vid 16:47), och motsvarande ställen, bestämde jag mig 

dock för att ge exempelnoter följt av huvudlös notation med förklarande text ovanför. Jag tyckte att 

det var det tydligaste sättet för så korta inpass. Här är också graden av improvisation lägre och jag 

hade tydligare önskemål om vad som skulle spelas. 
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b. Kompositionsprocessen i övrigt

i. Form

Verkets form är något som jag bearbetade under hela processen. Först planerade jag i stort vad 

konceptet skulle vara och vilka byggklossar som skulle utgöra storformen. Efter en lång 

tankeprocess bestämde jag mig för att bygga verket runt konceptet Tragedy of the Commons (se 

bilaga 1), och ha en storform med tre delar, varav ett atmosfäriskt intro, en mittendel med flera, lite 

friare avsnitt, och en slutdel. Den formen rubbades egentligen aldrig under hela arbetet. Men på en 

lägre nivå flyttades avsnitten runt och justerades kontinuerligt under hela kompositionsprocessen. 

Takt:         -19-421   422-1063        1064-1358

Figur 3 - Schema över storformen på Tragedy of the Commons. 

Om man tittar lite noggrannare så består varje stor del av flera små avsnitt. Till slut blev schemat för 

de olika formdelarna så här:

Del 1:

Takt: -19-0         1-80   81-170       171-342  343-421

Del 2:

Takt:             422-633             634-715                716-811            812-1063
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Del 3:

Takt:          1064-1179          1180-1262             1263-1345            1346-1358

Figur 4 - Schema över en mer detaljerad formstruktur med avsnitt till de tre huvuddelarna.

Hela formen har en cirkelkomposition. Det börjar och slutar med lövprassel som i början 

föregår, och i slutet föregås, av de nästan identiska kontemplativt sökande avsnitten. Lövprasslet 

ligger utanför partituret. Ea-stämman startar 20 takter före takt 1 i partituret, med inspelat 

lövprassel. Därför heter det takt -19 till 0 i schemat ovan. Efter sista noterade ton fortsätter ea-

stämman i ungefär 13 takter innan det är helt tyst. De flesta avsnitten flyter sömlöst över i varandra, 

särskilt under den första delen. Men under mittendelen skiljer sig avsnitten åt lite mer än i övriga 

delar. Där är avsnitten lite mer fristående, även om element från övriga avsnitt förekommer, och en 

hel del omsorg har lagts på övergångarna. I slutet på den första delen, i takt 412-421 (vid 15:27), är 

det som ett litet avslut. Det kan för lyssnaren som hör det för första gången, i stunden tolkas som att 

hela verket är på väg att ta slut. Men så följer jag upp det med nästa del som har högre fart och tar 

med lyssnaren till en ny nivå. Jag vill få en känsla av att det egentliga äventyret sätter igång där. 

Inspirationen till denna formtanke har jag fått från TV-spel såsom The Legend of Zelda: Ocarina of 

Time och Final Fantasy IX. I båda dessa spel börjar spelaren i en förhållandevis liten värld, eller i 

en värld som verkar relativt oskyldig, och håller sig där under en betydande del av äventyret. Men 

så händer någonting och en mycket större värld öppnar upp sig, och det egentliga äventyret tar fart. 

I  The Legend of Zelda: Ocarina of Time spelar man som ett barn i en värld som verkar 

förhållandevis ofarlig, men huvudrollen blir en bit in på äventyret vuxen, och den väna värld som 

man som barn gick runt i har blivit farlig och upplevs vara mer storslagen. 

Tydliga indikationer på att en ny nivå i Tragedy of the Commons tar vid, i avsnittet som 

börjar i takt 422 (vid 15:51), är att det där finns sångtext med (från takt 515). En annan markör är 

det rytmiska drivet som plötsligt börjar där. Att den första delen raktigenom har haft väldigt 

odefinierad puls och varit textlös, gör att det känns som en del av verket med lite lägre nivå, snarare 

än en introduktion till verket. Vad som också gör att jag tvekar med att kalla den första delen till 

Tragedy of the Commons för just en introduktion, är omfattningen i förhållande till resten av verket. 

Vad som snarare är en introduktion i det här verket är lövprasslet plus det kontemplativt sökande 

avsnittet i takt -19-80, vid 0:00. 
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Med så många olika avsnitt ville jag ha vissa element som binder ihop allting, något som får 

verket att kännas som en helhet. Motiv och igenkännbara mönster som återtas är ett exempel på 

detta. De fick gärna återkomma på ställen som inte liknar varandra i övrigt, tyckte jag. 

Tvåtonstremolo är återkommande genom hela verket, i flera stämmor. Första gången det kommer in 

är i takt 9-20 (vid 1:04) i flöjter och stråk. 

Figur 5 - Tremoloidén presenteras för första gången i flöjt, och kommer lite senare i pianostämman.

Tremoloidén återkommer flera gånger under det avsnittet. Nästa insats efter detta är i pianot 

takt 358-364 (vid 13:17). Här är det utvidgat till fler än två toner. Stråket har en insats i takt 649 

(vid 20:39) där tremoloidén, till skillnad från tidigare, är i tempo. Det noteras med exempelrytm 

under två slag och därefter tvärbalksnotation. 

Figur 6 - Violin- och violastämman har i takt 649 sextondelstremolo. I takt 819 är tremoloidén i fokus. 

I takt 819-832 (vid 27:16) får tvåtonstremoloidén blomma ut ordentligt i ett kort avsnitt. I takt 909-

918 (vid 30:52) återkommer en snarlik figur som bakgrund till sångsolot. Flöjterna har i takt 1084 

tremolon i en annorlunda kontext. Där är tempot mycket högre och tremolofraserna går inte över 

taktstrecken utan håller sig inom varje takt. De fraserna återkommer under hela det avsnittet fram 

till takt 1166 (vid 38:34). I takt 1228 (vid 41:42) återkommer tremoloidén i ytterligare ett nytt 

sammanhang. Sedan kommer den tillbaka i takt 1271 (vid 43:51) och 1329 (vid 46:10) i 

återtagningen av det kontemplativt sökande avsnittet. 

Jag behandlade väldigt många motiv och gestiska element på liknande sätt. Det gäller också 

harmonik, rytmik och ea-stämmans material. Ett exempel på hur jag har bundit samman ea-

stämmans material är den effekt som ligger på billjuden en bit in i gitarrsolot, från takt 761 (vid 

25:27) och framåt. Det är en filtereffekt som får dem att låta lite futuristiska. Den effekten ligger 
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därefter på flera andra ljud för att skapa en helhet där ljuden påminner om varandra. Några 

exempel: i takt 1026 (vid 33:50) finns samma effekt med samma inställningar på de percussiva, 

träaktiga ljuden. Samtidigt ligger en lång syntton som abrupt tar slut i takt 1037 (vid 34:06), som 

också har samma effekt. Sopransaxen i takt 1104-1108 (vid 36:30) har den också, precis som det 

billjud som därefter startar och gör ett crescendo fram till 1116 (vid 36:54), och därefter tynar bort. 

ii. Soloavsnitt

Väldigt tidigt insåg jag att verket skulle vara genomkomponerat, och att inga improvisatoriska 

möjligheter skulle finnas för att påverka formen. Detta grundade sig i erfarenheter från mitt 

examensarbete på kandidatnivå, då alla solon lämnades öppna och formdelarnas tidslängd skilde sig 

rejält i förhållande till mina förväntningar. Det var egentligen inte så viktigt för verket Falling and 

Paths som jag skrev då, men för Tragedy of the Commons ville jag bättre kunna balansera 

formdelarnas längd. En bonus med att exakt bestämma även solonas längd är att det underlättar 

synkroniseringen med ea-stämman. 

Antalet solon blev i slutändan fyra stycken. Piano, gitarr, sång och bas fick varsitt rejält 

tilltaget solo. I slutskedet av arbetet var jag på väg att komponera in ett trumsolo också. Det var 

tänkt att ligga mellan pianosolots slut i takt 700 (vid 23:18) och gitarrsolots början i takt 740 (vid 

24:49). Min tanke var att förlänga det stället, göra något komplicerat och väldigt speciellt med ea-

stämman, och ha riktigt stark dynamik. Förmodligen skulle trumsolot lappa över pianosolot och 

gitarrsolot så att övergångarna blev snygga. Men tiden rann ut och jag kände att jag inte skulle 

hinna göra ea-stämman på så kort tid. Så den idén blev inte verklighet, men resterna av den syns i 

slutversionen. Det blev en enklare ea-stämma som själv sköljde över resten av musiken i 

pianosolots slutskede, som sedan i takt 716 (vid 24:06) övergår i gitarrsoloavsnittet. Jag lade också 

in ett mycket kort trumsolo som introduktion till gitarrsolot. Det är egentligen inte ett solo i vanlig 

mening, utan ett parti där trummorna har en lite friare roll och där andra instrument kommer in så 

småningom. 

Pianosolots karaktär är lite speciell. Det sträcker sig mellan takt 640 (vid 20:18) och 699 

(vid 23:15), och innehåller en del tematiskt material och ett solo över en D-bluesskala (med tonerna 

D, F, G, Ab, A, C). Det tematiska materialet i pianostämman är dels ett brutet ackord som innehåller 

tonerna från en D-bluesskala, och dels ett rytmiskt motiv som innehåller ackorden F och Fm (takt 

657, vid 21:09) som spelas staccato 4 mot 3 (i fyra fjärdedelstakt). Det finns också andra ackord i 

solot, men till de flesta passade D-bluesskalan åtminstone delvis bra. Solot pågår parallellt med en 

annan händelseutveckling i resten av ensemblen. Den är ganska stillsam och har en helt annan 
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harmonisk karaktär. Det finns gott om durtreklanger med mediantiskt förhållande. Takt 660-663 

(vid 21:18) är exempel på detta, där viola, cello och kontrabas spelar halvnoter med 

ackordprogressionen: F D Eb G F D Eb C. Från takt 677 (vid 22:09) ökar drivet något när trummor 

kommer in, och där basen får en friare roll. Flöjten kommer in tre takter innan detta och spelar 

något som liknar ett noterat solo fram till takt 690 (vid 22:48). Över detta pågår det improviserade 

pianosolot alltjämt. Dessutom finns ea-stämman som ett tredje lager, som jag planerade för 

samtidigt som jag komponerade de andra två. Det är konkreta ljud som bearbetas under hela solot. 

Från takt 639 (vid 20:15) kommer ett tåg svepande förbi genom rummet. I takt 653 (vid 20:57) 

kommer en bil åkande. Därefter kommer ensamma bilar lite då och då, gradvis förvandlade till 

något som liknar svallvågor. Och i pianosolots sista takter (från takt 697, vid 23:09) sveper till slut 

en enorm våg över hela musiken och dränker den i brus. Allt detta skapar en ganska tung helhet som 

sedan kontrasteras av det efterföljande gitarrsoloavsnittet. 

Gitarrsolot (i takt 740-811, vid 24:49) får som ovan beskrivet en kort introduktion av ea-

stämma och trummor som sätter igång ett groove, som sedan hakas på av piano och bas. 

Harmoniken skiljer sig från det föregående mer gammeldags blueslika, till något som hör hemma i 

den något modernare fusionen. 

Figur 7 - Ackordrundan under gitarrsolot. 

Det är en tolv takter lång ackordrunda som sedan repeteras sex gånger sedan gitarrsolot började. 

Stämningen är också betydligt gladare än i det föregående bluesavsnittet, vilket delvis beror på den 

rytmiska inramningen. Det är 12/8-takt med ett pregnant rytmmotiv och ett högre tempo.  

Figur 8 - Det rytmiska motiv som omgärdar gitarrsolot.

Även dynamiken är starkare, och som en följd av detta och det rytmiska, komponerade jag den 

övriga ensemblens material mer homofont, unisont och helt enkelt tydligare. Här fanns inte plats för 

några oklarheter, utan jag komponerade något som kunde spelas med kraft och pondus. Jag ville ha 

en fond som tillförde energi till gitarrsolot, och som även kunde uppfattas som tema. Mellan takt 
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764 och 780 (vid 25:33) vill jag nästan påstå att sång, stråk och flöjter är i fokus. Det beror lite på 

lyssnaren hur det uppfattas. Under de 12 föregående takterna tilltar deras fokus gradvis, och under 

de 23 efterflöjande takterna avtar deras fokus gradvis. Därför kan olika lyssnares uppfattning av när 

gitarren har solo skilja sig något. När jag komponerade det, noterade jag ut melodin i 

gitarrstämman, men gitarristen bestämde sig för att fortsätta improvisera där istället. Det var 

konstigt nog inget jag reflekterade över under repen, utan jag la märke till det i efterhand när jag 

fick höra inspelningen från konserten. 

Sångsolot i takt 877-932 (vid 29:35) har, precis som de föregående solona, utkomponerade 

bakgrunder. Men här lämnas solisten mer i fred att själv utforma solots karaktär tillsammans med 

kompet. Det börjar och slutar med två snarlika höjdpunkter (takt 875 och 923, vid 29:30), men 

däremellan är mycket fritt och de 28 första takterna saknar helt noterade bakgrunder. Kompet spelar 

med hela tiden och i takt 905 (vid 30:42) kommer resten av ensemblen in några i taget tills solots 

klimax nås vid takt 923 (vid 31:25). Harmoniken under sångsolot är väldigt avskalad. 

Ackordvampen Csus4 Db Ebsus4 Fsus4 loopas, och vi bestämde till och med på repen att vi kan 

spela C-frygisk över alla ackord, och eventuellt lösa upp ackordprogressionen, om vi under solot 

vill göra oss fria från den harmoniska rytmen. Det går att göra väldigt sömlöst eftersom alla 

ackordtoner i vampen ingår i C-frygisk skala. Särskilt enkelt var det att våga gå bort från 

ackordvampen och känna sig fri, i och med att det gavs så många och tydliga cuer i det som den 

övriga ensemblen spelade. Så hur långt borta solisten och kompet än svävade var det lätt att komma 

tillbaka. Det är generellt en fördel att ha bakgrunder till solon. De fungerar som cuer till solisten och 

leder alla naturligt till att hitta rätt, så att allting fortfarande är i synk med ea-stämman. 

Bassolot är på sätt och vis ännu friare än sångsolot och saknar helt noterade bakgrunder, 

utan får istället cuas av ea-stämman, som börjar sin insats i takt 1022 (vid 33:46), vilket är åtta 

takter innan piano och gitarr har en fyra takter lång melodi som leder in till bassolots slut och ett 

taktartsbyte och övergången till nästa avsnitt. Harmoniken i bassolot är tematiskt en föraning om 

vad som ska komma. Den består av en fyra takter lång vamp med ackorden Gb Ab Eb F, vilket är 

snarlikt harmoniken i det avsnitt som börjar i takt 1064 (vid 35:10). Där är ackorden något 

annorlunda men har samma bastoner. 

iii. Harmonik

En del av strategin för att komponera en stilistiskt sammanhängande helhet handlar om harmonik. 

Tidigt kände jag att ett alltför tydligt jazzigt eller klassiskt tonspråk skulle förhindra känslan av en 

helhet och snarare skapa ett möte. Att ha avsnitt med ömsom jazzharmonik och ömsom klassisk 
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harmonik var inte vad jag sökte. Därför saknas nästan helt genremässigt tydliga harmoniska 

markörer. Det finns bara en tvåfemetta i hela verket (i takt 655-657, vid 21:03), vilket är en av 

jazzharmonikens viktigaste byggstenar (Bengtsson, s. 24), och den är inte ens diatonisk. Det saknas 

nästan också helt tydligt klassisk harmonik, förutom på något enstaka ställe. En helkadens med 

funktionen S-D7-t finns i takt 692-694 (vid 22:54). Men annars är harmoniken något mera 

riktningslös och har inte de vanliga funktionerna med spänning och avspänning. Jag har istället 

anammat den harmonik som Debussy använde, med mycket sus-ackord (som i La cathédrale 

engloutie till exempel), och utan tydliga funktioner. Den typen av harmonik finns också i modernare 

jazz och fusion. Om man tittar på exempelvis Jaco Pastorius Havona, så består den nästan 

uteslutande av sus-, och maj9-ackord. Exempel på detta är hela det första avsnittet som börjar med 

några lugna ackord: 

Figur 9 – Takt 1-6 har en Debussy-liknande harmonik. Notera hur det i vänsterhanden är mycket sus2-ackord. 

Med denna harmonik handlar mycket om att njuta i stunden och det blir inga tydliga 

förväntningar på vad som ska komma härnäst. Kännetecknande för jazzharmonik är färgningar, och 

det finns det gott om i Tragedy of the Commons. Det är förvisso inte helt lätt att använda 

ackordanalys på ackorden, som syns i exemplet ovan. Den andra taktens ackord skulle kanske 

egentligen heta Gbmaj7sus2 eller Gbmaj9no3, men jag valde att förenkla ackordbeteckningen med 

tanke på att de två mer korrekta förslagen är mycket ovanliga att se. De tredje ackordet är också 

svårdefinierat. För att toninnehållet ska bli helt korrekt är det ett Gb6(#11)no5 eller ett Ab9/Gb, men 

det första förslaget är för krångligt att läsa och det andra förslaget är något missvisande eftersom det 

inte låter som att det har dominantisk funktion (mycket beroende på stämföring och tempo), trots att 

det skulle kunna tolkas som ett dominantsubstitut på tritonusavstånd till G-ackordet. Den förenklade 

ackordssymbolen som jag valde känns lämpligast i sammanhanget. 

En sådan oigenkännbar harmonik står i kontrast till den harmonik som finns i många 

jazzstandards, exempelvis Autumn Leaves, med kvintfall på kvintfall (i takt 1-8 till exempel), där 

det är enklare att lista ut vad som ska komma härnäst. Jag lyckas dock överträffa Autumn Leaves när 

det gäller harmonisk förutsägbarhet på andra ställen. Det finns gott om fyraackordsvampar i 

Tragedy of the Commons och där är det, om möjligt, ännu lättare att förutse vad som ska komma 
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härnäst, när man redan har hört en ackordvamp över 20 gånger, såsom under bassolot i takt 966-

1033 (vid 32:47). Andra ställen med ackordvampar är sångsolot i takt 877-932 (vid 29:35), och det 

ösiga slutavsnittet, åtminstone mellan takt 1068 och 1127 (vid 35:18). 

   bassolovamp         sångsolovamp   ösig slutavsnittsvamp

Figur 10 - Ackordvampar i takt: 966-1033, 877-932 och 1068-1127. Notera likheten mellan den 

första och den tredje vampen. 

Men det finns också en specialare på ackordvampsfronten, och det är i takt 1232-1252 (vid 

41:54), där en treackordsvamp går över fyrtaktsfraser. Så frasen börjar på ”rätt” ackord igen först 

efter tre perioder, det vill säga tolv takter. Det gör att hela det stället upplevs mer variationsrikt. En 

harmonik som går jämnt ut på varje period hade blivit lättare att förutse. 

Mediantik används flitigt genom hela stycket. Det går att hitta ackord med tersvisa 

förhållanden i varje formdel; från takt 9-10 (vid 1:04) med Fmaj9 till Dbmaj7, via F till D och Eb 

till G i takt 660-661 (vid 21:18), till Fmaj7#11 till A9 i takt 1222-1223 (vid 41:24). 

Nästan rakt igenom hela verket kan harmoniken beskrivas med ackordanalys, och jag sticker 

inte under stol med att jag tänkte mycket i sådana banor när jag komponerade. En fördel med att 

tänka i ackord var att det enkelt gick att utforma jazzmusikernas stämmor, och att det blev lättare 

för dem att spela över en harmonik som smidigt låter sig beskrivas med ackordanalys. En nackdel 

kan vara att den harmoniska rytmen riskerar att upplevas mer statisk när harmoniken är så tydligt 

definierad. 

iv. Rytmik

Rytmiska aspekter kan bli problematiska när man blandar jazzmusiker och klassiska musiker. Deras 

olika förhållningssätt till tempo kan också vara något som motverkar möjligheten till ett smidigt 

samspel. Tempoaspekten löste jag delvis med hjälp av klicket och dirigenten (som beskrivs nedan i 

kapitlet om synkronisering). Det blev möjligt att få ihop allesammans när jazzmusikerna och 

dirigenten hade en gemensam referens i hörlurarna. Annars vill klassiska musiker gärna dra i tempo 

och kan ibland frasera på ett sätt som gör att jazzmusiker vantrivs. Sångare och blåsare vill ibland 

även dra lite för att andas. Inom jazzen, har jag upplevt, sker dragningar ofta på en finare nivå, och 

gärna inom ramen för en jämnare puls. Men med klick i hörlurarna och en dirigent som inte gav 

vika för dragningar bland musikerna, inrättade alla sig efter en gemensam puls. 
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Jag la ner mycket tankemöda på att just ”få ihop” allting. I september, i början av 

komponerandet av ”ösigt slutavsnitt...”(uttrycken inom citationstecken är beteckningarna på 

avsnitten enligt översikten på sidorna 14-15) i takt 1064 (vid 35:10) och framåt, var det avsnittet 

komponerat i 7/8-takt. Jag skapade det materialet så, men kom på att många av de klassiska 

musikerna nog är ovana vid den taktarten, och förmodligen inte kommer att kunna spela ut och ge 

så mycket energi som jag vill ha där. Därför komponerade jag, efter moget övervägande, om 

avsnittet till 12/8-takt, i december, när de flesta avsnitt hade blivit komponerade. Denna sena 

förändring gjorde att saker som, av formmässiga skäl, komponerats på ett visst sätt för att binda 

ihop avsnittet med andra avsnitt, inte längre gjorde det. Bassolot är komponerat i 7/8-takt som en 

försmak av ”ösigt slutavsnitt...”. Nu blev det inte lika tydligt att de delarna har koppling till 

varandra. Endast harmoniken och ett par melodilinjer påminner i slutändan om varandra. Oavsett 

den formmässiga försvagningen var det viktigt att det ösiga slutavsnittet blev mer lättspelat för alla 

musiker, så att de verkligen kunde spela ut. Bassolot passade också såpass bra i 7/8-takt, så jag ville 

inte ändra det till 12/8-takt heller bara för att formen skulle bli ännu mer sammanhängande. 

Värt att lägga märke till är att underdelningen är rak, i princip genom hela verket. Vi har 

dock de polyrytmiska 12/8-taktsavsnitten, där det beror på lyssnaren om pulsen uppfattas vara 

indelad på två, tre, fyra eller sex slag i takten. Exempel på detta är i takt 1076-1079 (vid 35:34) där 

basen spelar en rytm med sex slag i takten och där pianots rytm snarare bygger på fyra slag i takten. 

Tempot är här 120 bpm på punkterad fjärdedel. 

Figur 11 - I takt 1076-1079 är det en tolkningsfråga huruvida pulsen går på fyra eller sex slag i takten.

Om pulsen uppfattas gå på fyra slag i takten, blir det triolkänsla istället för rak underdelning. 

Men utöver dessa 12/8-taktsavsnitt är underdelningen rak. 

Avsnittet med gitarrsolot i takt 716-811 (vid 24:06) var från början, när grundidén kom, 

komponerat i 13/8-takt. Det rytmiska mönstret byggde på en indelning som såg ut så här: 

2+3+2+3+3. Men jag bytte ut den mot en rytm i 12/8-takt som var snarlik: 2+3+2+2+3. 
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Figur 12 - Figuren som låg till grund för gitarrsoloavsnittet genomgick en liten, men viktig förändring. 

Anledningen till att jag ändrade taktart när avsnittet började ta form, var att det skulle bli 

mycket lättare att spela för alla, och att improvisera fritt över för gitarristen. Den enda person där 

skillnaden inte var så stor var för mig själv, som spelade själva grundrytmen på pianot, där en bökig 

rytm i 12/8-takt inte är så särskilt mycket svårare än en bökig rytm i 13/8-takt. För det svåra när det 

kommer till udda taktarter, har jag upplevt, är inte att spela ut taktartens grundrytm, utan att spela 

motrytmer eller saker som är ”fria” från rytmen. Särskilt svårt är det att improvisera solo över en 

udda taktart. Många upplever att de känner sig mer låsta när de ska spela solo över udda taktarter än 

över jämna. I och med taktartsbytet blev avsnittet dock betydligt bekvämare att improvisera över, 

och den tänkta grundrytmen kändes mer som en motrytm mot pulsen. 

Överlag har jag hållit det rytmiska på en ganska enkel nivå, och bara svävat ut på några få 

ställen. Anledningen är mina farhågor om att ensemblen inte skulle bli lika samspelt om det 

rytmiska var för svårt. 

v. Instrumentation

Trots den udda sammansättningen föll sig valet av instrument för de olika insatserna väldigt 

naturligt. Det var sällan jag kände att ett material som jag placerat ut behövde flyttas över till ett 

annat instrument, eller till en annan oktav. Annars kan man lätt tänka sig att det blir mycket 

instrumentationspillande när det handlar om en så ickehomogen ensemble som det var, särskilt när 

inget skulle mickas upp (förutom sångsolot). Jag tror att anledningen till att det var ovanligt lätt kan 

vara att instrumenten i den här ensemblen inte konkurrerar om samma material. Om det ska vara ett 

groove så skriver jag det för kompet, om det ska vara toner i trestrukna oktaven så får flöjterna dem, 

och om det ska vara något med text så lägger jag ut det materialet på de sångare som är bekvämast i 

det register jag vill skriva i. Det finns helt enkelt få bud om var ett material ska läggas. Knepigast 

blir egentligen de ställen där materialet ligger bra till för flera instrument, såsom i de kontemplativt 

sökande avsnitten. Men personligen går jag mycket på inspiration när jag instrumenterar, så att 

mina tankegångar snarare än i problemlösningsbanor går nånting så här: ”oh, det blir vackert med 

viola här, och kanske rörklockor där, eller rent av gitarr” och så skrivs materialet efter vad jag vill 
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ha för instrument. 

Instrumentation handlar om två saker för mig. Dels är det kännedomen om hur man får det 

att fungera, det vill säga att allt blir spelbart på instrumenten och i ensemblen. Exempelvis får en 

flöjt i sitt högsta läge svårt att spela i en pianissimonyans och anpassa sin dynamik efter en viola 

som också har pianissimo. Dels handlar det om att förmedla rätt uttryck, utifrån materialet och 

instrumenten i ensemblen. Är till exempel wind chimes av metall det bästa instrumentet för att 

skapa en naturljudsstämning, eller kan wind chimes av bambu skapa den bättre? 

Instrumentationsarbetet med slagverk handlade mycket om att skapa just rätt uttryck, 

karaktär och stämning. Det instrumentet är också extremt mångsidigt och har därför stora 

möjligheter att hitta speciella uttryck. Slagverket är utbyggbart närmast i det oändliga, men det finns 

några begränsande faktorer. Att alla instrument ska få plats på scenen är viktigt, precis som att det 

inte får vara så mycket slagverk att råddningstiden före och efter varje rep blir alltför omfattande för 

slagverkaren. Men det finns också aspekten att använda slagverket för att hålla ihop verket, så att 

det känns som en helhet. Precis som jag beskrev tidigare med korta motiv och gester som 

återkommer, kan ett slagverksinstrument fungera som något som binder ihop delar med varandra. 

Jämför att använda två eller tre slagverksinstrument för tjugo insatser med att ha ett nytt instrument 

för varje insats. Den klangliga aspekten av samhörighet blir mycket högre med få instrument. 

Därför begränsade jag slagverks-setupen till nio slagverk: wind chimes av bambu, glasskålar, 

flexatone (en idiofon med ett böjbart metallblad och två träkulor), rörklockor, glockenspiel, 

crotales, bastrumma, cymbal och tam-tam. Några av dessa instrument är lite ovanliga. Wind chimes 

av bambu och flexatone hör inte till standarduppsättningen för någon typ av ensemble, vad jag vet. 

Just därför kan deras insatser skapa en extra stark känsla av samhörighet mellan olika avsnitt. 

Flexatonen kommer in på 6 olika ställen: i takt 298 (vid 11:11), 493 (vid 17:11), 507 (vid 17:28), 

559 (vid 18:30), 610 (vid 19:31) och 623 (vid 19:47). Den kommer alltså in på syntbaserat 

svävande avsnitt, och är sedan med genom hela avsnittet med repeterande pianoton, trumbeat och 

körsats. Så flexatonen är en viktig del i skapande av karaktären hos ”avsnittet med repeterande 

pianoton...”, men för att ändå skapa samhörighet med resten av verket får flexatonen komma in 195 

takter tidigare. Rörklockorna har liknande funktion när de både skapar speciell karaktär och binder 

samman ”syntbaserat svävande avsnitt” och ”kontemplativt sökande savsnitt (utvecklad)” med 

”efterdyningar och en andra klimax” genom sina insatser i takt 211 (vid 8:17), 391 (vid 14:36), 

1183 (vid 39:14) och 1210 (vid 40:48). Det sista insatsen i takt 1210-1244 har också en 

förberedande och överbryggande roll med ea-stämman, där det i takt 1232-1252 (vid 41:54) ligger 

samplade kyrkklockor på sidorna och bakom publiken. 
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c. Den elektroakustiska stämmans tillkomstprocess

i. Tekniska förutsättningar

Jag skapade ea-stämman till en början parallellt med det noterade materialet. Det var en mycket 

tidsödande process eftersom jag behövde hoppa fram och tillbaka mellan programmen. Men 

efterhand, när tiden började tryta, kände jag att en tidseffektivare metod behövde tas till, och jag 

komponerade klart det noterade först, och fortsatte därefter med ea-stämman. Jag förflyttade mig till 

mina föräldrars stuga i en och en halv månad och skapade och mixade stämman i deras hemmabio, 

tillfälligt omställd till studio. Jag har haft del i detta rums tillkomstprocess och är, efter att ha nyttjat 

rummet ett stort antal timmar, väl förtrogen med potentialen för hur det kan låta i rummet. 

Figur 13 - Det rum där jag mixade ea-stämman (observera att rummet här är i hemmabioläge med soffor). 

Egenskaper hos rummet är att det är litet (ca: 18 kvadratmeter), har låg takhöjd (2 meter) 

och väldigt diffuserande reflektionsytor (väggar och tak), samt försvinnande kort efterklang (mindre 

än 0,1 sekunder). Monitorsystemet består av åtta högtalare från Ino Audio, varav 2 stycken med 

modellbeteckningen piP till framkanalerna och 6 stycken av modellen a2 till bak- och 

sidokanalerna. Värt att notera är att vi använder spökcenter, det vill säga att vi inte har någon 

centerhögtalare, utan låter höger och vänster framhögtalare projicera ytan mellan dem, och att vi 

använder sex högtalare för de fyra surroundkanalerna. Där parallellkopplas sidokanalerna, vilket 

medger att hela lyssningsfältet i horisontalplanet kan täckas in. Systemet är noggrant kalibrerat både 

vad gäller tid och ljudnivå. Rummet är inrett, och utrustningen är utvald, för att ge en så korrekt 

ljudåtergivning som möjligt. 

Vinsterna med att ha korrekt återgivning när man skapar musik är svåra att överskatta. Det är 

en förutsättning för att kunna fatta rätt beslut, som stämmer överens med ens konstnärliga 

intentioner. Den kände, och kontroversielle, ljudteknikern Bruce Swedien (känd bland annat från 

Michael Jacksons album Thriller och Bad) har sagt "You don't listen to the equipment, you listen 
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through the equipment" (från hens biografi på inthestudiowithbruceswedien.com). Jag tolkar hens 

ord som att utrustningen inte ska vara i konstnärligt fokus utan endast tjäna musiken. Jag vill för 

min egen verksamhet därtill använda inspelnings- och monitorutrustning som återger ljudet utan 

hörbar förvrängning. Med god återgivning slipper man kompensera för förvrängningar i 

monitorsystemet. Ett exempel på detta kan vara att behöva höja basen på inspelningen som en följd 

av att lyssningsrummet har utsläckningar i det registret. De försköningar man behöver göra för att 

rätta till den felaktiga lyssningen blir till skavanker i slutprodukten. 

Något jag behövde ta hänsyn till var att ea-stämman skulle spelas upp i en konsertsal med 

1,1 sekunder lång efterklang. Sådana var de tekniska förutsättningarna för ea-stämmans 

tillkomstprocess, och de konstnärliga val jag gjorde är baserade på dessa förutsättningar. 

ii. Skapandeprocessen

Jag behandlade ea-stämman som en självklar del av ensemblen som är med i stort sett hela tiden. 

Det tankesättet var en av nyckelingredienserna till att få en fungerande helhet mellan ea-stämman 

och övriga stämmor. 

Jag skapade ea-stämman delvis parallellt med noterna. Under kompositionsprocessens första 

hälft jobbade jag mycket fram och tillbaka mellan noter och elektroniskt komponerande. Men 

senare jobbade jag mer i riktning mot att noterna blev klara först och ea-stämman fylldes på 

därefter. Därmed inte sagt att ea-stämman i efterhand lades ovanpå ett färdigt material. Många 

gånger planerade jag in ea-stämmans plats och funktion medan jag komponerade det noterade 

materialet, även om den faktiskt skapades senare. 

I skapandet av ea-stämman använde jag flera olika metoder, och använde material från flera 

olika källor. I huvudsak bestod stämman av följande: 

– syntar (både med och utan definierbar tonhöjd)

– samplade akustiska musikinstrument

– konkreta ljud

– röster (även utöver typiskt musikaliska uttryck)

– musikaliska framföranden

– förvrängning med effekter av allt ovanstående

Syntarna används på många olika sätt, från paden som dubblar pianot redan från takt 1 (vid 0:45), 
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via det syntdominerade partiet i takt 171-342 (vid 06:57), till brusöversköljningen i takt 700-715 

(vid 23:18). 

Jag samplade några akustiska musikinstrument att ha med. Jag fick tillgång till Studio 

Acusticums orgel en kväll, och samplade enstaka toner och riff. Det mest framträdande stället är 

från takt 1163 (vid 38:28) och framåt, då jag spelade korta glissandi i basregistret på 

huvudmanualen (vilka sedan klipptes in i tempo). Den inspelningen gjorde jag med diskret 

surround-upptagning, och använde i detta fallet alltså 6 mikrofoner, en för varje kanal. Akustikern 

Ingvar Öhman diskuterar i en intervju med Sonicdesign diskreta surround-upptagningar 

(sonicdesign.se/oeint12.html). Med bakgrund av intervjun, plus egna tidigare gjorda tester, använde 

jag tidsskillnadsteknik för min orgelinspelning: 

Figur 14 - Mikrofonuppställning vid inspelning       Högtalaruppställning vid uppspelning  

(L=Left, R=Right, SL=Surround Left, SR=Surround Right, SBL=Surround Back Left, SBR=Surround Back Right)

Efter att jag hade lagt in alla orgelglissandi, automatiserades panoreringen så att det blev en 

ny vridning av panoreringen för varje insats: ljudet av orgeln, och hela rummet, förflyttade sig 

mellan varje takt. Förutom orgeln samplade jag flera andra instrument, bland annat min 

sopransaxofon. Den hörs tydligt i takt 1104-1107 (vid 36:30). Användandet av samplade instrument 

var väldigt bra för att få ea-stämman att passa ihop med de akustiska instrumenten i ensemblen. 

Därför drog jag mig egentligen också för att förvränga de ljuden alltför mycket, rent klangligt. 

Oftast lät jag de akustiskt inspelade ljuden vara utan effekter, och jag använde inspelningstekniker 

såsom diskret surround-upptagning (som ovan beskrivet) och äkta stereoinspelning (a-b med 

kulmikrofoner). Ett vanligare sätt att spela in är multi-mono, men jag tycker att mina val medger en 

bättre närvaro. Vanligt vid musikproduktion är också att lägga på kompressor och eq. Men jag är 

generellt försiktig med användandet av dessa effekter, dels med tanke på att ljudkvaliteten ofta 

försämras, och i detta specifika fall för att skillnaden i intensitet mellan ea-stämman och de 
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akustiska instrumenten skulle bli för stor. Bruce Swedien går så långt att han säger att dynamisk 

kompression definitivt inte är bra för musik (från intervju av prosoundnetwork.com). De effekter 

jag ändå valde att använda var av mer specifik karaktär, såsom i sopransaxofonfallet i takt 1104-

1107 (vid 36:30). Där användes en filtereffekt som kontinuerligt förändrade klangen. 

Sopransaxofonen hade förvisso redan en speciell karaktär, men jag lade på lite av den effekten för 

att skapa kontinuitet med de effektpålagda billjuden som åker förbi strax därefter och kommer fram 

tydligt i takt 1112-1115 (vid 36:46). Billjuden har nämligen samma effekt, och är tänkta att 

efterlikna något slags futuristiskt tåg (se bilaga 1). 

Billjuden är exempel på konkreta ljud, det vill säga (från början) ickemusikaliska ljud. De 

har en framträdande roll från takt 657 (vid 21:09) och en bit framåt. Här fungerar de som en fond 

till ensemblen. Samma funktion har lövprasselljuden i hela verkets början och slutskede. Det är en 

ickemusikalisk bakgrund som fungerar på samma sätt som bakgrundsljud i ljudläggningen i en film. 

Röster är speciella att ha med i en ea-stämma, främst med tanke på att de drar så mycket 

uppmärksamhet från lyssnaren till sig (Bryngelsson, 2006, s. 15-16), särskilt talad röst, där 

lyssnaren automatiskt letar efter mening i innehållet. I takt 544-559 (vid 18:12) har jag pratat in ord 

baklänges och sedan vänt dem framlänges igen. Inspirationen till den effekten kom från TV-serien 

Twin Peaks, där lite dolda budskap presenteras på det sättet av olika karaktärer i, vad jag tolkar 

som, något slags drömvärld. Jag har där planterat en del av texten till den delen (se bilaga 1). I takt 

42-58, vid 2:24 (och vid parallellstället i takt 1304-1320, vid 45:10), har jag samplat en katt som 

jamar, pitchat ner den till en människorösts register, och dränkt den i reverb. Det låter nästan som en 

bäbis som skriker i fjärran. 

Vid ett ställe på hela verket har jag spelat in ett musikframförande och lagt in i ea-stämman. 

Det är vid improvisationsdelen i takt 81-158 (vid 3:57) där jag spelade in Johanna Yew Olsson, som 

också var slagverkare på själva konserten. Vi spelade in i äkta stereo i en torr studio. Hen 

improviserade ett helt framförande på dubacci och glas- och metallskålar med den enda 

instruktionen att det skulle vara lugnt och vackert och gradvis gå mot någonting kärvare. Detta 

gjordes några gånger och vi samplade också varje skål var för sig med olika tekniker, klubbor och 

dynamik. Efter detta bearbetade och komponerade jag med materialet i Pro Tools. Jag gjorde allt 

ifrån att klippa upp och panorera det, till att prova olika effekter och vända ljuden baklänges, och 

justera tonhöjd och volyminställningar. 

Förvrängningen av det inspelade materialet har jag hållit på väldig specifik basis. Min 

filosofi är att jag kan komma närmare vad jag vill ha om jag lägger ner mer tid på att hitta det rätta 

ljudet direkt. Där är jag inspirerad av Hanna Hartman, som använder sig av autentiska ljud som hen 
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letar upp över hela världen, och sedan spelar in. En annan metod hade varit att spela in något som är 

ganska långt ifrån ens vision, men som sedan förvrängs till att bli vad man är ute efter. Därmed inte 

sagt att jag är motståndare till effekter överlag. Som beskrivits ovan har jag använt flera sätt att 

förvränga de inspelade ljuden i efterhand. Men jag kan väldigt ofta vara nöjd med hur ett inspelat 

ljud låter oförvrängt, och uppskatta dess kvalitéer så mycket att jag inte vill förändra det alls. När 

det kommer till effekter är dock mina generella preferenser att inte använda vissa statiska effekter. 

Om jag vill förändra klangen på ljuden, vill jag oftast inte använda en statisk eq, utan lockas lättare 

till att använda ett filter som förändras över tiden, såsom phaser eller wah-wah. På liknande sätt vill 

jag inte använda en kompressor om jag känner att balanserna är felaktiga, utan korrigerar hellre 

volymen kontinuerligt med automatisering istället. 

Som jag skrev ovan om förutsättningarna för ea-stämmans tillkomst skulle den spelas upp i 

en konsertsal med 1,1 sekunder lång efterklang. Detta skilde sig markant från den mycket korta 

efterklangen (0,1 sekunder) i rummet där jag mixade. Jag tvingades därför till svåra överväganden 

när det gällde reverberingen. Det finns minst två sätt att tänka: antingen att kompensera för vad jag 

tror blir en bra mängd reverb på ea-stämman i Studio Acusticum, eller att välja den mängd reverb 

som låter bra i rummet där jag gjorde ea-stämman. Jag valde det senare och fick sedan uppleva att 

mängden reverb blev lite i underkant, om ändå gott och väl acceptabel. Men jag tror att jag skulle 

välja ungefär samma mängd reverb om jag skulle göra om projektet med samma förutsättningar. De 

akustiska, oförstärkta instrumenten hade kanske låtit torra och klena i jämförelse med en ea-stämma 

som hade alltför mycket reverb, och som därigenom fått en oproportionerligt fyllig ljudbild. Det är 

en svår fråga dock, och jag hade kanske gjort annorlunda med längre test- och reptid på plats i 

Studio Acusticum. 

d. Balansering av ensemblen

De olika instrumenten låter egentligen bäst i olika typer av rum. Stråkinstrumenten, flöjterna och 

sångarna tycker jag generellt låter bättre i lite större rum med lite längre efterklang. Ungefär 2 

sekunders efterklang har jag upptäckt ofta är lagom för att det ska låta bra. Det beror så klart på 

musikens och efterklangens karaktär, men i regel vill jag ha mer efterklang för de instrumenten än 

för trummor, elbas och elgitarr. Piano låter bra i rum med mycket efterklang på klassisk musik, och 

trivs bättre i torrare rum när det är i en jazzkontext, beroende på att efterklangen då kan störa 

tydligheten när pianisten släpper tangenterna. En del av svänget ligger nämligen i den exakta 

timingen av uppsläppet. En fras där sista tonen snabbt släpps upp på "två å", känns märkbart 

annorlunda än en som långsamt släpps upp med lite odefinierbar timing. Både jazzpianister och 
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klassiska pianister är dock ofta noggranna med när de släpper upp tonerna, men efterklangens 

förmildring av uppsläppet stör mer i en jazzkontext. Trummor, med sina starka transienter, kan låta 

"tjocka" när det är för mycket efterklang. Och när ett virvelslag, som i torr akustik är borta efter en 

bråkdel av en sekund, klingar i ett par sekunder försvinner mycket av nyanserna i spelet, både för 

trummorna och för resten av ensemblen. Värt att betona för sångare är att de kan få svårt att 

intonera när rummet inte ger tillbaka tillräckligt av deras röster. Det blir helt enkelt svårt att höra sig 

själv. 

Därför gjorde vi akustiktester på plats dagen före konserten, som en del av riggningen. Då 

vidtog vi också åtgärder för balansen, i och med att trummor kan låta avsevärt mycket starkare än 

till exempel stråkinstrument och sång. Trummorna var först ut, och Peter Turesson (trummisen) 

hade lånat ett trumset som var lågt stämt, vilket gör att det inte ringer lika högt och länge. Så vi 

testade att spela med vispar på virvel, pukor och baskagge när taket var nere på lägsta nivån i Studio 

Acusticum, och de dämpande sidogardinerna var nerdragna. Vi tyckte då att baskaggen lät för 

mycket. Den var för hård, så att efterklangen blev för påträngande. Därför hämtade trummisen en 

mjukare klubba till pedalen, och resultatet blev mycket bättre. Sedan lade hen till cymbalerna också. 

Och de behövde tejpas med en tunn tejp på undersidan. Klangen dog ut snabbare med tejpen på, 

vilket var bra med tanke på rummets efterklang. En annan anledningen till tejpningen var att 

cymbalerna "åt upp" stråket och sången på det tidigare repet. Då hade hen dessutom en sizzle-

cymbal, som dock låter väldigt snyggt för sig och passar bra i en jazz-kontext, men som uppfattades 

som skramlig i den här ensemblen och lokalen. Så den byttes ut mot en annan cymbal. Hen hade 

enkom för den här konserten också köpt en väldigt tunn ride-cymbal som släppte fram de 

ljudsvagare instrumenten bättre än vad en tjockare ride hade gjort. Vi kände på plats att trummorna 

nu fungerade i lokalen, men att ett backdrop (ett stort tyg som täcker hela väggen bakom scenen) 

och byxor (stora långsmala tyger som hänger på sidorna av scenen), som dämpar efterklangen 

ytterligare, inte hade skadat. 

Två av sångarna kom sedan för att prova efterklangen, och de justeringar vi kunde göra i 

rummet. Först sjöng de med samma inställningar av rumsakustiken som trummorna hade, det vill 

säga med taket på lägsta nivån och de dämpande sidogardinerna nere. Det lät fint och de kände att 

de fick gensvar från rummet. Så vi provade att hänga upp ett backdrop, och testade hur det skulle 

låta och kännas för sångarna. Till vår stora glädje var skillnaden bara marginell, och de kände att de 

fick tillräckligt gensvar från rummet. Så vi bestämde oss för att köra med Studio Acusticum i sitt 

mest dämpade läge. Övriga instrument hamnar mittemellan trummor och sång på skalan i hur 

mycket efterklang de trivs och låter bra med, så inga enskilda tester behövdes för dem. 
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Från början hade jag tänkt att trummorna skulle vara något sorts semipercussion-set, och att 

det skulle gå att dämpa de starka delarna så att setet blev i balans, till exempel att tejpa cymbaler 

och ha lite handtrummor, djembe och liknade som en grundstomme i trumsetet. Men trummisen 

hade inga percussion-instrument och jag kände att det kanske var lite omständligt att låna ihop 

grejor. Så min andra vision med trumsetet var att använda dämpringar på pukor och virvel och 

använda såna typer av skinn som är ljudsvaga, och att spela med stockar. Även klangen av rimshots 

både på virvel och pukor fanns i min vision till en början. Min kompis och kollega, tillika trummis, 

Jonas Olofsson demonstrerade sina trummor med dämpringar för mig, men jag tyckte att de inte var 

ljudsvaga nog. Så Jonas tips var att använda vispar. Peter föreslog vid ett annat tillfälle att hen 

kunde stämma upp skinnen väldigt högt och spela med händerna. Den slutgiltiga lösningen blev, 

som tidigare beskrivet, att använda ett trumset med lågt stämda skinn, tejpade cymbaler och en 

mjukare baskaggeklubba. Och överallt förutom vid tre tillfällen valde jag att skriva för vispar. I takt 

281-342 (vid 10:37) valde jag mjuka klubbor, i takt 851-862 (vid 28:33) händer, och på bassolot i 

takt 950-1037 (vid 32:30) skrev jag in vispar eller stockar (Peter valde att använda en stock och en 

visp). På genrepet dock gjorde vi en förändring, och på förslag av en av sångarna använde Peter 

stockar på den maffiga slutdelen i takt 1221-1252 (vid 41:21) för att det partiet skulle lyfta 

ordentligt. 

e. Surround på konsert

Valet att mixa och återge ea-stämman i surround gjorde jag tidigt. Mina föregående surround-

kompositioner lade grunden till min kunskap, och min iver att låta publiken få uppleva surroundets 

möjligheter var stor. Valet att göra en konsert istället för en färdigklingande produkt gjordes också 

tidigt. Det är enligt min uppfattning ganska ovanligt att ha en surround-anläggning hemma. Att göra 

färdigklingande musik (t ex på en audio-bluray eller på fil) i surround skulle därför inte nå så 

många. Så det bästa sättet att erbjuda människor den upplevelse jag vill ge, är att ta surroundet till 

konsertsalen. 

En förändring gjorde jag dock efter en lektion med min instrumentationslärare Hans Hjortek. 

Från början hade jag tänkt mig att ha ea-stämman i totalt fyra kanaler på sidorna och bakom 

publiken, och låta allt frontalt anländande ljud endast komma från musikerna på scenen. Men 

Hjortek var tveksam till att det skulle gå att få den helhetsupplevelse jag var ute efter, om 

riktningarna var så totalt olika. Jag tänkte om och tillsatte framkanaler. Detta för att kunna blanda 

ea-stämman och musikernas ljud från samma riktning, och för att ea-stämman skulle kunna vara 

själv ibland, och då bli heltäckande i det horisontala planet av ljudbilden. 
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f. Högtalarsystemet och dess kalibrering

i. Ljudtekniker

Till min stora lycka fick jag en mycket skicklig och entusiastisk ljudtekniker i Christoffer Björnram 

(härefter refererad till som ljudteknikern) att samarbeta med mig på detta projekt. Hen kopplades in 

förhållandevis sent i processen, vilket också krävde att mina förberedelser var goda. 

Figur 15 - Ljudteknikern hade en nyckelroll i denna produktion. Syns här med de fyra bakkanalshögtalarna. 

Skapandet av publikens ljudbild tog tid och tanke i anspråk. Det stod klart från början att en 

uppställning med multipla bak- och sidokanaler var att föredra. Detta för att få ett homogent ljudfält 

utan punktformig riktverkan. 

ii. Placering av högtalare

Mitt mål var att en så stor lyssningsyta som möjligt skulle vara så bra att ljudbilden inte blev 

påträngande skev. Om man exempelvis befinner sig en meter från någon av högtalarna, och tio-

tjugo meter från övriga, blir ljudbilden skev. Ljudet från den närbelägna högtalaren blir alldeles för 

starkt och kommer för tidigt i jämförelse med de andra. Därför placerades högtalarna ungefär två 

meter från närmaste sittplats, och kopplades två och två per surround-kanal. Detta medförde att 

antalet surround-högtalare blev åtta stycken, vilket jag tyckte var nog för att möjliggöra en 
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heltäckande ljudbild för de allra flesta publikplatser. Den främsta av sidohögtalarna placerade vi 

strax framför de platser som var längst fram. Därefter spred vi ut resterande högtalare jämnt över 

det bakre ljudfältet. 

Figur 16 - Efter genrepet, med alla högtalare på plats. Totalt tio högtalare omsluter publiken. 

iii. Val av högtalare

Vi valde sådana högtalare som enkelt gick att parallellkoppla, och där spridningsegenskaperna var 

goda i det horisontala planet. Vi hade viss oro för att de skulle brusa hörbart, men det visade sig 

vara obefogat och bruset var gott och väl lågt nog. En brussänkande åtgärd som kan ha varit 

avgörande var att skicka signalen från mixerbordet till slutstegen digitalt. 

iv. Kalibrering av systemet

För att undvika för tidigt anländande ljud från surround-kanalerna (i och med att publiken satt 

närmare bak- och sidokanalerna än de främre) mättes avstånden från publikytans mittpunkt. 

Därefter försköts bak- och sidokanalerna i tid så att samma ljud från alla kanaler nådde 

mittenplatsen samtidigt. På grund av avståndsskillnaderna och skillnader i antalet högtalare var 

även ljudstyrkan olika för de olika kanalerna. Detta mättes upp av ljudteknikern och 

volymjusterades därefter. 

g. Synkronisering

Ett stort problem med synkronisering fanns med i tankarna från början. Hur skulle den 

förprogrammerade ea-stämman, med sina fasta tempon, kunna följas av musikerna på scenen? 

Förmodligen skulle dirigenten behöva ha uppsikt över ea-stämmans tempo och därigenom kunna 

styra musikerna till att komma rätt. Men hur skulle hen få det? Jag fick tips om att leta efter 

metronomliknande applikationer på telefonen som kan möjliggöra för dirigenten att se pulsslagen. 
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Jag började leta efter applikationer i hopp om att hitta någon som skulle fungera i mitt projekt. Men 

de som fanns att tillgå verkade vara för simpla, och kunde inte hantera tempo- och 

taktartsförändringar. Då slog det mig att den bästa lösningen helt enkelt är att låta dirigenten se 

räknaren i Pro Tools, vilket är programmet jag hade tänkt använda för att spela upp ea-stämman. 

Min första tanke var att hitta en applikation som kan övervaka vad som syns på datorskärmen, men 

en säkrare lösning var att ställa en extern skärm bakom dirigentens notställ som var ansluten till 

datorn via kabel. Och på mitt första möte med ljudteknikern berättade hen att det finns speciella 

skärmar för ändamålet att tillgå. Lösningen blev extra elegant när hen också berättade att det finns 

en stor räknare i Pro Tools, som man kan dra över till ett utvidgat (virtuellt) skrivbord. Och med 

svart skrivbordsbakgrund blev dirigentens vy på skärmen fläckfri. Det var alltså en stor räknare med 

svart bakgrund, helt utan andra gränssnitt som stör. Räknaren visade både taktnummer och 

underdelning. 

Figur 17 - Dirigenten hade en skärm med Pro Tools-räknaren som hjälp.

Utöver den visuella vägledningen för dirigenten behövdes också hörlurar med klick i 

öronen. Men det är svårt att exakt följa en dirigent när det är så noggrant med timingen som det 

skulle behöva vara med den här musiken. Alla som någon gång har dirigerat vet att musikerna lätt 

drar iväg i tempo, och att dirigenten därför behöver följa musikerna i viss mån. Men när det var 

viktigt att synkronisera till ea-stämman fanns här inget spelrum för dirigenten att följa musikerna, 

vilket skulle ha lett till slitningar i tempo. Jag visste detta redan från början och kunde bekräfta det 

vid första repet, när vi hade klick för dirigenten men inte för någon annan. Men om lösningen är att 

alla musiker har hörlurar skulle intonationen säkerligen bli lidande. När man har hörlurar försvinner 

mycket av det akustiska ljudet och musikern får inte den återkoppling hen är van vid att få. Vid 

studioinspelning och liknande när man har hörlurar brukar det lösas med återkoppling via 

mikrofonupptaget ljud. I det här projektet skulle instrumenten dock inte mickas upp, så lösningen 
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att låta alla musiker ha hörlurar föll bort. Det viktigaste var att jazzmusikerna i kompet hade 

hörlurar med klick. Därför skaffade jag in ear-hörlurar åt dem så att de kunde ha en lur i ena örat 

och det andra örat naket. Och slitningarna i tempo blev i slutändan milda eller obefintliga. Det blev 

svårt på de delar där de klassiska musikerna och sångarna (som inte hade klick) dominerade 

ljudbilden, med rytmiskt markerade insatser och underdelning av pulsslagen, och där jazzmusikerna 

bara kom in tillfälligt. Men de slitningarna kände jag bara av på konserten, när jag satt bakom 

pianot och hade klicket i öronen. Nu i efterhand när jag lyssnar på inspelningen, känns de små 

tempodragningar som blev, bara naturliga, eller möjligen som individuella misstag snarare än att 

hela ensemblen vacklade. 

För att musiker och dirigent ska kunna trivas med volymen på klicket i sina hörlurar behöver 

klickets volym automatiseras efter musikens dynamik. När hela ensemblen spelar i forte behöver 

klicket vara starkt, och när det är avskalad instrumentation i pianissimo är det väldigt irriterande att 

ha ett jättestarkt klick i öronen, oavsett om man spelar just då. Så jag gick igenom hela verket och 

gjorde en automatisering av klickets volym i Pro Tools-projektet. Utöver detta hade alla 

volymkontroll till sina egna hörlurar. 

0--------------------------------------------------------------------------------------------------------------48 min

Figur 18 - Automatisering av klickets volym, som jazzmusikerna och dirigenten hade i sina hörlurar

På genrepet i Studio Acusticum, med hela systemet på plats, insåg vi att det behövdes mer 

information i hörlurarna. I takt 1022 (vid 33:46) behövde vi jazzmusiker höra cuerna från ea-

stämman bättre för att inte missa när vi skulle avsluta bassolot och gå vidare till nästa del. 

Fronthögtalarna satt på scenen, bakom musikerna, så att de skulle kunna höra ea-stämman genom 

dem. Men att höja högtalarnas volym skulle ju förändra balansen för publiken, så den bästa 

lösningen var att lägga in ea-stämman tillfälligt i hörlurarna. Samma sak gjordes i takt 35 till 58, vid 

2:07 (och på parallellstället, takt 1297 till 1320, vid 44:53), där gitarristen behövde höra ea-

stämman bättre för att kunna spela passande till den. I övrigt kunde musikerna höra ea-stämman 

tillräcklig bra genom högtalarna. 
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5. Reflektioner
Målet att skapa ett långt verk medförde både utmaningar och möjligheter. Att sätta ihop en så stor 

mängd musik medför risker för att formdelarna spretar åt för många olika håll, eller att det blir 

enformigt och långtråkigt. Jag tycker själv att verket blev både sammanhållet och varierat, kanske 

mycket tack vare den mångsidiga ensemblen och min idé om att undvika att varva genrer, och 

istället skapa något mittemellan som snarare blir en ny genre. Möjligheterna som kommer med ett 

långt verk finns bland annat på ett formmässigt plan, men även när det kommer till graden av 

påverkan på publiken. Det är först när jag har en 48 minuter lång form att röra mig på som jag vågar 

skriva musik för musiker som börjar med en 16 minuter lång atmosfärisk del, utan en stark 

pulskänsla, som sedan övergår i huvuddelen av verket. Först då kan jag tillåta mig att ta tiden att 

verkligen försänka lyssnaren i ett tillstånd där pulsen går ner i viloläge. 

Också problemet med att acceptera de musikaliska idéer som kommer upp är svårare när det 

är ett så stort verk. Ett verk som jag ska skriva på i ett halvår kräver bättre teman än ett litet stycke 

som skrivs på ett par veckor. I varje fall är min egen gallringsprocess mycket hårdare, och våndorna 

och tvivlen i början av processen är ofta stora. Denna gång ville jag att musiken skulle bli något 

alldeles extra eftersom verket ingick i mitt masterarbete. Därför hamnade jag rejält under isen i 

början av hösten. Jag var riktigt olycklig faktiskt, och hade knappt ork att ta mig vidare. Då hade vi 

också väldigt få lektioner, mycket beroende på att kompositionslinjen hade mindre pengar. Så 

antalet kompositionslektioner drogs ner till mindre än hälften jämfört med tidigare år. Annars 

brukar handledning vara något som bryter negativa trender. Ingenting drastiskt hände som fick mig 

att ta tag i komponerandet, utan det var en lång och seg kamp som kulminerade under julhelgen och 

därefter, när jag verkligen komponerade för högtryck, som gjorde att verket blev klart i tid till 

repetitionerna. Jag vet av egen erfarenhet, och har hört från andra kompositörer, att man ibland 

behåller en idé som man jobbat på från början, trots att den inte kändes bra då, och att man ibland 

byter ut den halvvägs för att den fortfarande inte känns bra. Och jag vet tyvärr fortfarande inte, när 

jag precis har kommit på en idé, om det är bäst att skrota den direkt eller om den duger att utveckla 

och jobba vidare på. 

Reptiden med hela ensemblen kändes ett uns för knapp till detta projekt. Här har jag nog 

mest mig själv att skylla, dock. Om jag hade bestämt tider för rep i god tid, gärna flera månader 

innan, hade det förmodligen löst sig. Men jag har väldigt svårt att göra praktiska, administrativa 

saker, samtidigt som den kreativa processen är i full gång. I detta projekt både över- och 

underskattade jag den administrativa andelen arbete. Jag hade trott att det skulle bli ganska svårt 

och krångligt att få till den tekniska delen, exempelvis att göra kompromisser med 
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högtalarsystemet. Men efter mitt möte med ljudteknikern verkade allt glasklart, och den enda som 

därefter behövde svettas med tekniska lösningar (på en finare nivå, dock) var ljudteknikern själv. 

Men jag underskattade svårigheten med att få musiker att ställa upp. Till min 

examenskonsert på kandidatnivå tackade alla musiker ja direkt. Ingen sa nej! Jag hade efter det en 

känsla av att det skulle gå lätt även denna gång, men det blev väldigt mycket krångligare för mig att 

sammanställa ensemblen. Totalt behövde jag anlita 20 personer, och totalt tackade 15 personer nej. 

Projektet verkade också vara en svår sak att tacka nej till, för många. Flera behövde tid på sig för att 

fundera på om de hade tid, vilket är förståeligt. Det handlade i många fall om schemakrockar och 

tidsbrist snarare än olust inför projektet. Jag behövde byta ut ett instrument också. Klarinettisten jag 

hade tillfrågat lämnade återbud och andra tänkbara klarinettister tackade sedan också nej. Men jag 

fick en flöjtist att nappa och skrev då om stämman till en altflöjt/flöjt-stämma, och fördelade om en 

del av materialet till cello och viola. Men all denna mejl-växling och administration tog, från min 

sida, veckor, och var ganska problematisk. Jag ville under mejl-växlingarna helst svara så fort som 

möjligt, men samtidigt slippa bli avbruten under det konstnärliga arbetet. För mig kan det ta en viss 

tid att komma in i ett kreativt flöde, och när jag, under en period, dagligen distraherades av andra 

saker blev kompositionsarbetet lidande. Så att kombinera kompositionsprocess med administration 

är något som måste effektiviseras till framtida projekt. Jag behöver hitta ett bra sätt att arbeta på. 

Jag vet att vissa har en särskild dag i veckan då de sköter det administrativa, men jag har svårt att 

tro att det går att vänta så länge med en så stor mängd mejl som jag hade i omlopp under den här 

tiden. Att sköta det varje morgon eller varje kväll är inte heller optimalt för mig, då jag lätt 

distraheras av hängande frågor som berör kompositionsprocessen. Kanske går det att bli van vid en 

sådan rutin, och undgå att bli distraherad? Kanske ser den administrativa delen annorlunda ut för en 

professionell kompositör? 

Hur väl uppfylldes då min förhoppning om att erbjuda en stark musikupplevelse? Jag fick 

många reaktioner från publiken där de sa att de upplevde någonting speciellt. Men utan kvalitativa 

intervjuer med konsertbesökare har jag dock svårt att på riktigt redogöra för människors 

upplevelser, så jag får istället diskutera utifrån mitt eget genomförande. Valet att göra en konsert är 

helt klart essentiellt. En inspelad surround-upplevelse kan bara upplevas med en surround-

anläggning, vilket jag uppskattar att väldigt få personer har. Den koncentration och det lyssnarfokus 

som en konsert initierar, underlättar också väldigt mycket för att en stark musikupplevelse ska 

kunna skapas. Jämför med att lyssna hemma, kanske medan man diskar eller slösurfar på telefonen. 

Jag har genom att välja konsertformatet försökt uppnå ”rätt situation” för lyssnaren. Att vissa 

kanske inte trivs med att sitta tyst och stilla, kan förhoppningsvis överträffas av just det faktum att 
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det blir svårt att tappa fokus på en konsert, där musikerna är i samma rum och där det kommer 

direktljud från alla håll. Jag är på det hela taget nöjd över att ha genomfört min idé fullt ut, med min 

ambition om att erbjuda en stark musikupplevelse för konsertbesökarna. 
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6. Diskussion
Med mitt mål att skapa ett verk som varken hör hemma i jazzen eller i konstmusikgenren, kom vissa 

restriktioner, både musikaliskt och hantverksmässigt. Att bortse från jazzens tonspråk såväl som 

typiskt konstmusikaliska uttryck är svårt när musikerna är utbildade i respektive genrer. En 

jazzbasist har övat på att spela walking en stor mängd timmar, och gör det ofta utan ansträngning. 

Och att inte använda det i verket kan kännas som ett slöseri, men det var nödvändigt att undvika för 

att inte halka in i att varva genrer. Nu spelar basisten förvisso walking korta sekvenser på de delar 

där det är 12/8-takt, exempelvis takt 736 (vid 24:42) och framåt. Men där bröt hen mönstret ganska 

snabbt och det var inte parat med ett typiskt swing-trumspel i 4/4, utan med ett polyrytmiskt 12/8-

komp. Så vissa musikaliska grepp valde jag bort mer än jag hade gjort om inte målet att undvika 

färdiga genrepaketslösningar hade funnits. Hantverksmässigt, medförde målet en restriktivitet med 

att använda många beprövade metoder, såsom exemplet ovan med walking i basen och swing-komp 

i trummorna, men också andra formmässiga aspekter. Öppna solon fick jag avhålla mig ifrån på 

grund av ea-stämman och dess utformning. En negativ aspekt med detta är att samspelet och 

känslan av närvaro minskar hos de improviserande musikerna. Gitarristen sa till mig att det enda 

stället när hen egentligen kände samspel med övriga i kompet var under bas- och sångsolot, vilket 

jag från pianistperspektivet nog kan hålla med om. Resten av tiden spelade vi mest "låten", snarare 

än skapade ett samspel i jazzens traditionella mening, där man ofta kan sväva ut och få en känsla av 

att kunna spela "vad man vill". Med det perspektivet är Tragedy of the Commons snarast ett 

konstmusikverk med improvisatoriska inslag och en genrebred ensemble. Flera spontana reaktioner 

från publiken motsäger dock att verket skulle höra hemma i en enda genre. En kommentar som jag 

minns och skrev ner ordagrant precis efter konserten, är denna: 

Man kunde liksom inte uppfatta någon klar gräns mellan genrerna. De klassiska musikerna 

och kompet flöt liksom samman. 

Mitt hjärta tog ett glädjeskutt när jag hörde detta och jag kände en inre tillfredsställelse över att ha 

lyckats med mitt mål. Den personen hade inte heller tagit del av några av mina tankar om verket på 

förhand, utan sa detta utan påverkan från mig. Det är underbart att känna sig förstådd! Några andra 

personer hade liknande kommentarer och jag vill framhålla några exempel där jag själv tycker att 

mina ansträngningar gav bra utdelning. I avsnittet med repeterande pianoton i takt 422 (vid 15:51) 

och framåt är jag helnöjd med hur trummorna och senare också basen groovar loss samtidigt som 

kören sjunger långa toner i en stil som, utan kompet, lätt hade kunnat tolkas som ett stillsamt, 

modernt konstmusikkörstycke. Det avsnittet uppfyllde verkligen kriterierna för att skapa något 

annat än att varva jazz och konstmusik. Även avsnittet som följer i takt 634 (vid 20:00) är ganska 
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oklart vad gäller genretillhörighet. Där improviserar pianisten ett solo över en mer konstmusikartad 

arrangering i en oklar form och harmonik. Jag tror också att ea-stämmans närvaro generellt gjorde 

att känslan av konstmusik försvagades även på de ställen där kompet inte tillförde jazzelement, 

exempelvis i de kontemplativt sökande avsnitten. 

Ea-stämmans möjlighet till smidig samverkan med ensemblen var tidigt ifrågasatt av min 

instrumentationslärare, vilket dock inte hindrade mig från att genomföra projektet med ea-stämma. 

Jag justerade dock på inrådan uppställningen något, från att bara ha kanaler på sidorna och bakom 

publiken, till att även ha ett par framme vid scenen. Jag tror att det var viktigt för att kunna passa 

ihop ea-stämman med ensemblen, och jag är även nöjd med den justeringen för att omslutningen av 

publiken i horisontalplanet kunde bli så total. Ibland hade ea-stämman utstickande element såsom 

fyrverkerierna i takt 1247-1259 (vid 42:39), och ibland fanns där material som blandades väl med 

de akustiska instrumenten. En av sångarna uppskattade ea-stämmans subtila uttryck när hen på ett 

ställe upplevde att hen själv inte visste när hens röst slutade låta och när synten i ea-stämman 

började. Det var i takt 594-597 (vid 19:12). 

Allt som hade med synkronisering mellan musiker, dirigent och ea-stämma att göra, 

fungerade efter ansträngningarna väldigt bra. Både beroende på väldigt skickliga musiker och 

dirigent, och en väl genomtänkt komposition, uteblev i princip alla tänkbara slitningar i tempo. På 

några få ställen blev någon av musikerna tillfälligt vilse i formen, vilket nog bara beror på att 

reptiden var för knapp. De tekniska lösningarna med klick i hörlurar för dirigent och jazzmusiker, 

och Pro Tools-räknaren i en monitor för dirigenten, fungerade väldigt bra. De fick precis rätt 

information för att kunna hålla ihop allting, där dirigenten hade huvudansvaret för formen, och vi 

tillsammans hade ansvar för att timingen stämde med ea-stämman. 

Hade det varit bättre att micka upp alla musiker och eventuellt vara i en torrare lokal? 

Fördelen  med mikrofonförstärkning hade varit att stråket skulle kunna höras ordentligt även på de 

två absolut starkaste ställena, och en lokal med kortare efterklang hade varit önskvärd för 

trummornas skull. Till nackdelarna hör att ljudet av varje instrument hade behövt processas av 

mikrofon, preamp, mixerbord, försteg, slutsteg och högtalare, vilket troligtvis resulterar i hörbar 

förvrängning av dessa. Särskilt användandet av mikrofon brukar vara kritiskt eftersom det i princip 

alltid innebär monoupptagning (vilket brukar vara en dålig teknik för att återge ljudkällor 

trovärdigt). För egen del tycker jag att mikrofonförstärkning vid konsertsammanhang brukar 

innebära för mycket distorsion och för skev återgivning för att jag även i framtiden ska överväga att 

använda det i liknande sammanhang. Och helt subjektivt tycker jag inte om ljudet av uppmickade  

instrument i en konsertsal. Min slutsats här blir att jag hade för dålig kännedom om balansen i 
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ensemblen, och att jag skulle ha komponerat annorlunda, antingen genom att utelämna stråket där 

det inte hördes eller instrumentera det effektivare. Mikrofonförstärkning vill jag bara använda i 

absolut nödfall, som i fallet med sångsolot, där sångarens uttrycksmöjligheter hade begränsats för 

mycket om hen inte hade fått mikrofon. 

För framtida utveckling av konceptet föreslår jag att man skaffar sig ännu mer tid att 

förändra och justera saker i ea-stämman på plats. För det är först i konsertsalen som man, till 

exempel, kan höra om ljuden i ea-stämman har lagom mängd reverb eller inte. Den här gången hade 

jag bara ett Pro Tools-projekt med en färdig ljudfil (på sju kanaler), så möjligheten att förändra 

detaljer såsom reverberingen fanns inte. Utöver ea-stämmans justering kan jag rekommendera att 

värdera instrumentens dynamiska möjligheter ännu mer noggrant under kompositionsprocessen. Att 

placera ut musiker i konsertsalen var jag själv inte sugen på till detta projekt, men det är något som 

skulle integrera de akustiska instrumenten med ea-stämman ytterligare, då även musikernas 

direktljud kommer från flera riktningar än bara framifrån. 

Mitt stora intresse för ljudtekniska aspekter, och min (vad jag själv upplever) något 

avvikande syn på musikproduktion, har fått ett visst utrymme i det här arbetet. Anledningen till 

detta är bland annat att jag vill inspirera kompositörer och andra att se potentialen i att utvidga sin 

verktygslåda. Ett förändrat synsätt på dynamik, surroundljudets möjligheter och diskreta 

inspelningstekniker är saker som jag tror kan berika många musikverk. Jag vill inspirera till 

användandet av oväntade instrumentsammansättningar som får vara oförstärkta; att använda 

”opassande” ensembler där justeringar och balansering sker på instrumenten, i partituret och i 

rummet i högre grad än på mixerbordet; och där man vågar använda tekniska hjälpmedel på ett sätt 

som anpassas just för ens egen vision. Kanske kan fler kompositörer framöver se sina 

standardverktyg som mus, mick och penna? 

41



7. Referenser

Litteratur:

Babbitt, Milton (1958). Who Cares if You Listen? New York: ABC Leisure Magazines, High 
fidelity

Bengtsson, Ola (1994-1997). Jazzharmoni 1. Bromma, Benola Musik

Bryngelsson, Peter (2006). Filmmusik: Det komponerade miraklet. Malmö, Liber AB

Burkfolder, J. Peter, Grout, Donald Jay, Palisca, Claude V. (1960-2006). A History of Western 
Music. New York, W. W. Norton & Company

Chion, Michel (1994). Audio Vision: Sound on Screen . New York, Columbia University Press 

Gabrielsson, Alf (2008, 2013). Starka musikupplevelser. Möklinta, Gidlunds förlag

Hultqvist, Anders (2013). Komposition. Trädgården – som förgrenar sig. Göteborg, Högskolan för 
scen och musik 

Häll, Jörgen (2014). Att låta floden flöda. En processbeskrivning av att hitta ett personligt tonspråk.  
Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande. 

Junker Miranda, Ulrika (2003) Bonniers musiklexikon. Albert Bonniers förlag AB

Morhed, Kristofer (2013). Både listig och lat. En processbeskrivning av att komponera ett större 
sammanhängande jazzverk. Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och 
lärande. 

Noter:

Debussy, Claude.  La cathédrale engloutie (pub. 1910). Piano Works Vol. 1. 

Kosma, Joseph. Autumn Leaves (komp. 1947). New Real Book (1988). Sher Music CO

Lutoslawski, Witold. Gry Weneckie (1960-1961). PWM, Moeck Verlag

Milhaud, Darius. Caramel Mou op.68 (komp. 1920). Piano Works Vol. 2. Editions Max Eschig

Pastorius, Jaco. Havona (komp. 1977). New Real Book (1988). Sher Music CO

Stockhausen, Karlheinz. Kontakte (komp. 1958-1960). Universal Edition (1968) Ltd. London 

Wagner, Richard. Tristan och Isolde (komp. 1859). Breitkophf & Händel (1860),  Leipzig

Musikinspelningar:

Brubeck, Dave (1963).  Brandenburg Gate: Revisited. Columbia/Legacy

Eno, Brian (1978). Ambient 1: Music for Airports. EG, Polydor, Virgin, GRT

Esbjörn Svensson Trio (2002).  Strange Place for Snow. ACT

Hartman, Hanna (2007). Att fälla grova träd är förknippat med stora risker. Komplott/EMS

Hultqvist, Anders (1994). Incantatio. Musik/Musik MM16

Jackson, Michael (1982). Thriller. Epic

Jackson, Michael (1987). Bad. Epic

42



Metheny, Pat (1992). Secret Story. Nonesuch Records

Weather Report (1977). Heavy Weather. Columbia

TV-serier:

Twin Peaks (1990-1991), skapare: David Lynch, Mark Forst. Lynch/Frost Productions, Propaganda 
Films, Spelling Entertainment, Twin Peaks Producions 

Filmer:

The Hobbit: An Unexpected Journey (2012), regi: Peter Jackson. New Line Cinema/Wingnut Films

TV-spel:

Final Fantasy IX (2000), regi: Hiroyuki Ito. Square

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998), regi: Shigeru Miyamoto. Nintendo

Internetkällor:

En ”liten” intervju med Ingvar Öhman. Kapitel 12 – inspelningsteknik för två eller fler kanaler

http://www.sonicdesign.se/oeint12.html

28-05-2015

Hanna Hartman

http://www.hannahartman.de/

18-03-2015

In the Studio with Bruce Swedien

http://inthestudiowithbruceswedien.com/bruce-swedien-bio.html

05-03-2015

Margaret Samu – Impressionism: Art and Modernity

http://www.metmuseum.org/toah/hd/imml/hd_imml.htm 

27-04-2015

Music 242

https://pages.stolaf.edu/music242-spring2014/2014/05/13/debussys-quartet-in-g-minor-op-10-and-
the-transformation-of-the-string-quartet-under-french-impressionism/

18-03-2015

43

https://pages.stolaf.edu/music242-spring2014/2014/05/13/debussys-quartet-in-g-minor-op-10-and-the-transformation-of-the-string-quartet-under-french-impressionism/
https://pages.stolaf.edu/music242-spring2014/2014/05/13/debussys-quartet-in-g-minor-op-10-and-the-transformation-of-the-string-quartet-under-french-impressionism/
http://www.metmuseum.org/toah/hd/imml/hd_imml.htm
http://inthestudiowithbruceswedien.com/bruce-swedien-bio.html
http://www.hannahartman.de/
http://www.sonicdesign.se/oeint12.html


Music for Airports, Liner Notes

http://music.hyperreal.org/artists/brian_eno/MFA-txt.html 

18-03-2015

Ocarina of Time Symbolism Part 1 (Childhood)

https://www.youtube.com/watch?v=g3Outv88FZc

22-03-2015

Pro Sound Network

http://www.prosoundnetwork.com/Default.aspx?tabid=69&EntryId=762

05-03-2015

Studio Acusticum

http://www.studioacusticum.com/lokaler/stora-salen/tekniska-specifikationer/

19-03-2015

The Witold Lutoslawski Society

http://www.lutoslawski.org.pl/en/composition,52.html

08-05-2015

44

http://www.lutoslawski.org.pl/en/composition,52.html
http://www.studioacusticum.com/lokaler/stora-salen/tekniska-specifikationer/
http://www.prosoundnetwork.com/Default.aspx?tabid=69&EntryId=762
https://www.youtube.com/watch?v=g3Outv88FZc
http://music.hyperreal.org/artists/brian_eno/MFA-txt.html


Bilaga 1 – Koncept, sångtext och symbolik
Nedan följer min beskrivning av verkets koncept, sångtext och symbolik. Intentionen är dock inte 

att berätta hur verket ska tolkas. Alla har rätt till sin egen tolkning, och jag som upphovsperson har 

inte tolkningsföreträde. Sångtexten är i viss grad mångtydig, men jag kommer här att beskriva 

endast ett sätt att uttolka den. Så den som tyckte att verket var spännande med sin mångtydighet 

uppmuntras att inte läsa detta appendix. Det är bara tänkt som kuriosa, för den som inte vill tänka 

själv. Kort sagt, om du vill veta vad verket handlar om, så lyssna på det några gånger till och skapa 

ett eget svar. Om du sedan vill ha en alternativ tolkning, så läs den här bilagan. Väldigt många 

detaljer i ea-stämman har symbolisk betydelse, men jag vill hålla det här appendixet kort, så jag 

redovisar endast de som jag tycker är extra intressanta. 

Titeln på verket Tragedy of the Commons är hämtat från Garret Hardins ekonomiska teori 

om hur individens intressen krockar med gruppens. På svenska betyder titeln allmänningens tragedi 

eller allmänningens dilemma. Ett exempel på denna teori är det om ett antal yrkesfiskare som verkar 

vid ett gemensamt område. Det totala området har ett visst fiskebestånd, och alla vet att de bara kan 

fiska en viss mängd om de ska kunna vara där permanent. Men den enskilde fiskaren kan inte 

kontrollera om de andra håller sig på en rimligt hållbar nivå eller om de överfiskar. Så frågan blir då 

om den enskilde fiskaren väljer att hålla sig på den rätta nivån och fiska förhållandevis lite, eller om 

den ska passa på att fiska mycket så länge fisken ändå finns där. Resultatet blir ofta att man fiskar ut 

vattnen helt och att ingen kan fiska längre. Det är vanligt förekommande att prata om det här när det 

handlar om klimat och växthusgasutsläpp. 

Hela det här fenomenet tycker jag är intressant, så jag vävde musiken och all sångtext runt 

detta tema. Verket börjar med en lugn och långsam del där jag ville förmedla en tacksamhet över 

livet och allt det har att erbjuda. Den delen är textlös. Därefter (i "avsnittet med repeterande 

pianoton...", i takt 422-633, vid 15:51) kommer en text som går ungefär: "Hide me about it all". Den 

har förnekelsen i fokus och en önskan om att fly från sina problem. För det blir ett personligt 

problem för individen att hantera när den till exempel får veta att dennes flygplansresa släpper ut 

ohållbart mycket växthusgaser och att man därmed förstör klimatet för alla människor på jorden. 

Den insikten kan vara svår att ta in, och jag har upplevt att många skyddar sig genom att förneka 

eller genom att gömma sig i ett abstrakt resonemang. 

Nästa avsnitt (som är i takt 634-715, vid 20:00) är på sätt och vis en blues, vilket traditionellt 

har uppfattats som en klagosång (därav namnet blues, vilket betyder blå, det vill säga sorgsen). 

Texten handlar där om hur lite makt det kan kännas som att individen har. Exempel på textrader 

därur är: "My effort reaches nowhere" och "What I do matters not". Under hela det här avsnittet 
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pågår en förvandling i ea-stämman. Ett ånglok åker förbi bakom lyssnaren vid början av avsnittet. 

Lite senare åker en bil förbi. Sedan kommer en till, och åter en till. Därefter kommer en synt in, som 

låter ganska likt en bil som åker förbi, men som för varje inpass gradvis går mot att låta som en stor 

svallvåg. Och som avslutning på hela avsnittet har den förvandlats till en obönhörlig tsunami som 

äter upp allting i sin väg. Det symboliserar ett katastrofscenario där allting går under. 

I det följande "fusionavsnittet..." (i takt 716-811, vid 24:06) gestaltar jag en motkraft till 

både förnekelsen och uppgivenheten. Det är cirkulär ekonomi och vagga till vagga-rörelsen. Texten 

beskriver en hållbar utveckling genom dessa koncept. Musiken är väldigt positiv och framåtriktad. 

Ea-stämman utgår här från samma punkt som bluesavsnittet, som ju resulterade i uppgivenhet. Men 

nu går vi från ångloket och de första bilarna mot en annorlunda förvandling. Jag försöker skapa 

ljudet av framtidens maglev-tåg. Det är energieffektiv kollektivtrafik som syftar till en hållbar 

utveckling. Med effekter förvränger jag gradvis bilarnas ljud till att låta futuristiska, och jag fasar 

också in en synt som låter ytterligare mer futuristisk. Maglev-tåg har ingen friktion förutom 

luftmotståndet, men det finns en ny typ av tåg på prototypstadiet, som heter ET3, där tågen går i 

vakumtunnlar, vilket gör att energiåtgången är extremt liten. Och det gör också att tåget är helt 

ohörbart, eftersom ljud inte kan fortplanta sig i vakum. Det har jag också valt att gestalta genom att 

tunna ur syntljuden så att de i slutet av avsnittet bara låter som luft, eller som vinden. En dröm om 

att bli ett med naturen genom ny teknik går på sätt och vis i uppfyllelse här. 

Till texten på nästa avsnitt ("sökande avsnitt...", i takt 812-1063, vid 26:59) hämtade jag 

inspiration från en artikel om Miamis läge vid eventuell havsnivåhöjning, där deras borgmästare 

fick komma till tals. Jag har plockat ut några citat som skakade om mig. Här återges de ryckta ur sitt 

sammanhang: ”we must build walls towards the ocean”, ”we must be aggressive and energetic” och 

”it is a war against nature”. Vad som slog mig var hur aggressiv tonen är och hur hårdnackad 

inställning hen verkar ha. Istället för att ställa om samhället, ändra livsstil och därmed förhindra 

eventuell havsnivåhöjning ser hen det som ett krig mot naturen, och bygger, bildligt talat, in sig i 

sitt redan ohållbara system (tillväxt). Min sångtext vrider och vänder på begreppen och 

perspektiven. Den första raden ”Fight against the wind” går stick i stäv mot den föregående vagga 

till vagga-rörelsetextens budskap som slutade i en sorts försoning med naturen i form av just 

vinden. Det forstätter med raden ”build up walls”, vilket är direkt inspirerat från artikeln med 

Miamis borgmästare. Det här avsnittet är, i likhet med övrig sångtext, mångtydigt och flera 

potentiella tolkningar kan göras. Musikens stämning är återigen av ett allvarligare slag. 

På "ösigt slutavsnitt..." (i takt 1064-1179, vid 35:10), som jag räknar som verkets första och 

största klimax, är allt resonemang borta och kören sjunger först ordlöst, och skriker sedan ut olika 
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ord för pengar. Det är olika länders valutor. För att inte skriva någon på näsan har jag valt okända 

valutor, från hela världen, vilket också ökar tolkningsfriheten. Musiken här brakar efter en lång 

uppbyggnad till slut samman som i en stor kataklysm. 

I avsnittet som följer (takt 1180-1262, vid 35:42) har jag inspirerats av en tänkt scen, där jag 

själv i 80-årsåldern försöker förklara för mina barnbarn varför saker och ting har blivit som de 

blivit. Alltså hur vi människor kunde bränna upp all olja och exploatera den fantastiska natur som vi 

hade att tillgå, trots att vetskapen om konsekvenserna var allmän. Mellan takt 1200 och 1222 (vid 

40:18) är texten i princip ordlös. Det är en tillstymmelse till text, och man kan nästan tro att 

sångarna har tappat förmågan att forma ord när man lyssnar på dem. Visionen med barnbarnen tar 

sedan en ny vändning, och texten riktas direkt mot lyssnaren, lite som ett förebådande domedagstal: 

”come by my side now”...”pitch the sky (or) pitch the tide”, ”wake it up or you will haunt your 

children who will suffer what they fear”. Det är som en uppmaning om att ta stora krafttag och 

förändra sin livsstil och hela samhället. Antingen stämmer vi om himlen från blå till grå, eller så 

stämmer vi om strömningarna i samhället mot en hållbar utveckling. Och om vi inte förändrar vårt 

sätt att leva kommer vårt ekologiska fotavtryck att bli så djupt att våra barn kommer att leva i en 

fullkomligt förstörd värld. Den sista frasen om att barnen kommer att lida av vad de är rädda för, är 

inspirerad av en debattartikel (av Håkan Wirtén med flera), där de hänvisar till en studie som visar 

att 80 procent av alla unga i Sverige känner oro inför klimatförändringarnas påverkan. Jag tyckte att 

den siffran var oväntat hög. Inte bara leder vår livsstil och vår samhällsstruktur mot en ohållbar 

utveckling på sikt, den är också direkt skadlig här och nu, och orsakar oro hos majoriteten av alla 

unga. Så det fick bli spiken i kistan för Tragedy of the Commons. Jag hade därefter inget mer att 

säga genom sångtext. För att accentuera domedagsstämningen lade jag in kyrkklockor och 

fyrverkerier i ea-stämman. Symboliken handlar för mig om att ringa ut det gamla och ringa in det 

nya. Men det blir en omstart som landar i nånting kraftlöst och skadat. 

Nästa avsnitt är en kort återtagning av det kontemplativt sökande avsnittet i början. Cirkeln 

sluts därigenom. Denna gång är dock det naturljudslika vindspelet i bambu utbytt mot elektroniska 

störljud, vilka symboliserar människans avtryck. Och det sista ackordet är inte en tonika, utan det 

ligger som en fråga i mina öron. Det ackordet har varit med tidigare och har hela tiden lagts ut som 

en obesvarad fråga. Sist av allt är vinden kvar, plus lite elektroniska störljud. Även ett futuristiskt 

tåg sveper förbi i fjärran. Jorden har helt enkelt blivit en lite ogästvänligare plats, men vi har 

fortfarande chansen att göra något åt saken. 

Efter konserten fick jag frågan av en ifrån publiken om krig var ett tema för konserten (bland 

annat med tanke på fyrverkerierna på slutet, som liknar vapeneld på håll). Det skiljer sig från hur 
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jag har tänkt på det, men jag förstår hur den som frågade kan ha tänkt och dennes alternativa 

tolkning berikar verket, tycker jag. Så jag föreslår att ni ser min förklaring som en tolkning, och inte 

ett facit. 
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