
Torsdag 23 december
Det har både hänt mycket och lite sedan sist. På den två och en halva veckan som gått har 
jag skrivit en hel del på arbetet, men inte nära nog tillräckligt mycket. Därför hade jag ett 
möte med Lena Weman förra onsdagen, den 15:e. Jag tänkte på det som ett krismöte, fram 
tills vi faktiskt satte oss ner. Då kändes det inte alls särskilt krisartat längre.

I samförstånd med henne bestämde jag mig för att inte skriva färdigt arbetet med den 3 
januari som deadline utan istället ta god tid på mig och lämna in nån gång under 
vårterminen, naturligtvis så tidigt som möjligt, men utan att stressa. Jag skall nu ta jullov, 
väldigt välförtjänt jullov om jag får säga så själv.

Det som är kvar nu är att lägga in några små slutliga ändringar i noterna på arrangemanget, 
samt layouta det. Själva arrangemanget är dock färdigskrivet. Det är bara detaljer och 
korrigeringar av noteringen som måste ändras. På uppsatsen har jag skrivit på Inledning, 
Personlig Bakgrund, Bakgrund och Spelmusik. Mest skrivet är det på Personlig bakgrund 
och Spelmusik.

När jag fått jullov kommer jag ta nya tag med uppsatsen. Jag siktar på att köra igång igen 
vecka 1, dvs. nån gång fr.o.m. måndag 3 januari. Jag vill att uppsatsen skall vara färdig 
senast sista februari, måndagen den 28 februari. Det är inget orimligt mål. Herregud vad 
skönt det skall bli.

Men nu är det jullov. Adjö loggboken, vi ses igen nästa år.

Måndag 6 december
Den gångna veckan har inte varit överdrivet aktiv med själva författandet av uppsatsen. 
Faktum är att det blivit plågsamt lite gjort på den fronten. Jag skrev åtminstone en del i 
lördags och i torsdags, men någon arbetsro infann sig aldrig medan Anton och Kristoffer var 
på besök. Kanske inte så förvånansvärt, men ändå lite frustrerande.

Fredag 3 december
ARRANGEMANGET ÄR FÄRDIGSKRIVET! SEGER! …åtminstone delseger. Men ändå. 
SEGER!

Torsdag 2 december
Det går som det går med loggboksskrivandet nu i slutskedet. Men faktum är att nu är jag i 
slutskedet – av arbetet med arrangemanget. I tidsplanen står det att arrangemanget skall 
vara färdigt (bortsett från slutgiltiga ändringar enligt Hjorteks, Sandströms och ev. Valtonens 
önskemål) den 30/11, dvs. i förrigår. Blir jag färdig idag ligger jag ändå i fas med tidsplanen 
eftersom nästa hållpunkt är att jag ska gå igenom arret med Hjortek på tisdag. Då har han 
flera dagar på sig att gå igenom arrangemanget och gnata färdigt.

I skrivande stund har jag fyra takter kvar. FYRA TAKTER KVAR! Och det är inga svåra 
takter. Jag blev riktigt nöjd med takterna 93-100, dvs. del J. Det blev brass, med lite hjälp 
av lågt träblås. Mycket tjusigt och en skön kontrast. Jag är överlag väldigt nöjd med 
variationen i olika orkestersound som jag tror att jag har fått fram. Det blir många olika 
avdelningar med olika instrumentation. Jag hoppas att det kommer vara så tydliga 
distinktioner som jag tror och som jag tänker mig.

Jag har knappt skrivit nånting än. Borde maila Lena Weman om det så att hon vet. Har känt 
att jag vill göra färdigt arret först, så att jag kan SLÄPPA det sen. Då kan jag koncentrera mig 
helt och hållet på uppsatsen på ett annat sätt än om jag hade börjat på allvar med arbetet 



medan jag färdigställde arret. Från början tänkte jag mig ju att jag skulle börja skriva på 
rapporten redan förra veckan, men det har inte gått.

Jag känner mig ändå inte stressad. Det kommer gå bra, det här. Det värsta som kan hända 
är att jag antingen måste skriva under jullovet, eller inte blir färdig till sista inlämningsdagen 
som är måndag 3/1. Men det kommer jag bli. Och jag tror inte att jag kommer behöva skriva 
under jullovet.

Men nu måste jag iväg på luciarepetition. Det är mycket nu. Men det går jäkligt bra!

Måndag 29 november
Jag har varit så aktiv med arbetet nu på förmiddagen att jag glömt konserten som är nu 
(började för tjugo minuter sen) där bl.a. min kammarorkester-svit med sagostycken 
uruppförs. Eftersom den snart är slut är det ju ingen idé att jag cyklar upp till skolan i ilfart 
nu. Hoppas de spelade in konserten i alla fall. HELVETE!!!

Och det går inte ens särskilt bra. Jag sitter och skriver och skriver men kommer aldrig till 
dörren. På förmiddagen var jag också så illa tvungen att spela in ljudfiler åt de kinesiska 
utbytesstudenterna som är med i luciakören så att de kan öva in sångtexterna auditivt. Det 
gick bra, skrivandet gick som sagt mindre bra. Jag får som inte ut orden när jag ska skriva 
ner det jag tänker, fastän jag vet precis vad det är jag vill få fram.

Usch och tvi och vale. Nu blev dagen riktigt dålig, och jag ska ha repetition i eftermiddag 
också. Nu känns precis allting fördjävligt.

Onsdag 24 november
Mötet med Hjortek igår gick väldigt bra, och jag hann dessutom sitta under eftermiddagen 
och jobba vidare en bit med aret så att jag kunde diskutera den delen med Hjortek direkt. 
Faktum är att jag blev närmast lättad av mötet och inte nedslagen som jag var rädd för. 
Naturligtvis hade Hjortek mycket kommentarer, men inte så mycket som jag trodde att han 
skulle ha.

Förra gången, under vår första mailkorrespondens och den här gången har han gått igenom 
ganska liknande saker. En käpphäst som han ofta slår på är att jag diviserar stråket för 
ofta, för mycket och – förklarade han för mig igår – på fel sätt.

Jag har tidigare diviserat efter antal spelare i sektionen, dvs. jag har först delat på Vln I, sen 
Vln II osv. Jag har med andra ord börjat uppifrån. Enligt Hjorteks resonemang (som jag 
faktiskt tar för sanning och litar på förutsättningslöst) är det mycket bättre och säkrare att 
divisera efter instrumentens fysiska storlek, dvs. börja nerifrån med Vlc, sedan Vla osv. 
Dessutom tycker han att man i de flesta fall inte ska divisera Vln I eftersom man, som han 
uttrycker det, "tappar konturen på stråket".

En annan sak som jag är flitig med är att dubbla saker i flera instrument för tidigt, åtminstone 
enligt Hjortek. Det är bra att han påpekar det för mig, för jag inser att jag gör det för ofta. 
Samtidigt gör jag det ändå medvetet, inte bara för att öka de dubblade melodiernas styrka 
utan även klangfärg. Därför är det bra att diskutera fram vilka ställen som det är mest 
lämpligt och ger bäst resultat att få fram en annan klangfärg.

Just att jag dubblerar för tidigt är det av stor vikt att undvika i inte minst det här 
arrangemanget, då en del av idén är att efterhärma det "orkestrerade crescendot" i Ravels 
Boléro i delar av stycket.

En annan sak som jag gör ibland är att skriva ej idiomatiska saker för instrument. Ett 
exempel från igår är två angränsande timpanislag (olika toner) som båda måste göras på 
samma trumma. Inte helt okej. Ett annat exempel är en melodilinje som jag lade i engelskt 



horn, som egentligen var alldeles för låg för det instrumentet. Det var enkelt att lösa den 
sistnämnda, bara byta plats på den och klarinettens melodi.

Nu ska jag cykla in till skolan och ha ett möte med Lena Weman där huvudpunkten är att 
spika dispositionen på arbetet. Jag vet att det är mycket som saknas i den i nuvarande 
skick och kanske ska någon av punkterna jag har skrivit in tas bort. Vad skulle jag göra 
utan alla mina handledare? Lena, Hasse och Janne.

Idag känns det mycket bättre, mot hur det kändes i måndags och igår. Skrev ingenting i 
loggboken igår då jag jobbade mest hela dagen med olika saker, mest examensarbetet. 
Hade en kraftig humör-dip på förmiddagen och första halvan av eftermiddagen, men sen 
vände det i samband med min sejour med Hjortek. Nu känns det bra, nu har jag styrfart 
igen.

Dessutom är jag nästan klar med ett av mina andra projekt, stråkorkesterstycket, jag fick ut 
ett snyggt och prydligt och informativt mail igår om att man kan söka till SMASK-orkestern, 
och Lucia-kören är nu fulltalig inklusive basar. Mycket mindre att oroa sig för, med andra 
ord. Heja mig!

Måndag 22 november
Tillbaka i loggboksrutinen igen. Jag har skickat in ett förslag på disposition på det skriftliga 
arbetet till Lena. Det var mycket svårare än jag trodde. Jag har tänkt mycket på arbetet och 
på hur jag ska lägga upp det när jag varit bortrest, även om jag inte skrivit ner något. Det 
kändes så självklart innan jag satte mig ner med det, då var det som om alla tankar 
försvann.

Nu har jag ändå fått ner en grund, med hjälp av att studera innehållsförteckningen i Ulf 
Blomqvists, Lisa Stenbergs och Josefine Carlssons (ännu inte färdiga) examensarbeten. 
Min disposition blir lite av en best of-version, men ändå motiverat sådan. Jag glömde skriva 
in korta paragrafer om vad jag tänker mig för innehåll till varje punkt i dispositionen innan jag 
skickade den till Lena. Det borde jag nog göra.

Sen känner jag mig mer och mer pressad och har mer och mer prestationsångest över 
orkesterarrangemanget. Jag tvivlar ganska hårt på min förmåga som arrangör just nu. Vågar 
liksom inte släppa ifrån mig musik, känner jag, på grund av risken att ha gjort fel och missar. 
Var på en repetition igår inför en kammarmusikkonsert nästa måndag där bl.a. en svit med 
små sagostycken jag skrivit skall framföras.

Fick kritik från pianisten och slagverkaren för en del saker. Ingenting var egentligen stort och 
förödande, men det var ändå saker som jag kände att jag borde ha vetat. Fast å andra 
sidan, hur skulle jag ha kunnat veta det? Jag har aldrig stött på någon utav dem tidigare. 
Och dessutom är slagverk (stämda slagverk i synnerhet, som vibrafon, marimba, osv.) och 
piano de instrument jag med ganska god marginal skrivit absolut minst för.

Orkester är annars den ensemble jag (fortfarande) har minst erfarenhet av och därför också 
har mest ångest inför. Nu gick det överlag riktigt bra med Coming of Age (som spelades in 
med Umeå i september och som jag skrev i våras), så jag borde kanske inte vara så orolig 
för hur det ska gå med 8-Bit Bolero.

Samtidigt känns det som om jag går i samma fallgropar igen, som jag gjorde i våras. 
Åtminstone känns det så på feedbacken jag får från framför allt Hasse Hjortek. Jag känner 
igen kommentarerna, framför allt att jag diviserar stråket för mycket och för ofta och i fel 
instrument.

Jag är lite orolig för att jag tagit mig vatten över huvudet igen, med mina många engagemang. 
Nu har jag fyra saker igång samtidigt. Förutom examensarbetet leder Studentsektionens 
Lucia 2010, är orkesteransvarig för SMASK 2011 och skall skicka in ett stycke till skolans 



stråkorkester som de skall framföra i vår. Det är mycket.

Söndag 21 november
Nu var det mycket länge sen jag skrev i loggboken och det har väl inte hänt överdrivet 
mycket sedan sist. Jag har inte gjort någon disposition över arbetet än, som jag hade tänkt 
göra när jag var bortrest. Däremot har jag fått svar från Hjortek och Sandström på 
arrangemanget i sin nuvarande form. Det kommer jag använda i morgon när jag bearbetar 
aret ytterligare inför nästa träff med Hjortek som är på tisdag, den 23:e.

Jag har däremot gjort en tidsplan för resten av läsperioden och stolpar upp målsättningar 
för när jag ska ha gjort vad. Det känns som en rimlig och bra tidsplan med inplanerade 
buffertar och tydliga mål. Nästa steg är att skriva dispositionen och få den godkänd av Lena 
Weman.

Jag känner mig fortfarande inte stressad, men jag börjar bli lite nervös för huruvida jag ska 
hinna. Det är mycket i december – det är alltid mycket i december – och jag måste få in 
examensarbetet högst upp på prioritetslistan, på något sätt. 

Tisdag 9 november
Idag har det varit en fantastiskt produktiv dag på examensarbetsfronten!

På förmiddagen träffade jag Lena Weman och diskuterade den närmaste framtiden. 
Eftersom jag har kommit långt fram redan nu med arrangemanget (hurra!) kände jag att jag 
borde kunna börja fundera på och kanske rentav skriva på avhandlingen/redovisningen av 
processen. Det tyckte hon lät som en jättebra idé, så vi diskuterade hur jag skall gå tillväga. 
Dessutom började vi spalta upp en disposition, vilket jag ska fortsätta med själv nu, samt 
vad jag ska börja skriva på.

Det känns så himla bra. Arbetet flyter på, jag ligger absolut i fas tidsmässigt och det finns 
inga oöverstigliga hinder än så länge. Jag var orolig för att jag inte gjort som jag först tänkt, 
och valt ut bitar ur olika stycken med instrumentation som jag sedan lånar. Lena sade att 
det alls inte var något problem eller fel utan en del av processen.

Faktum är att det var en nyttig och viktig del då jag därigenom kom fram till viktiga punkter. 
En av de viktigare är att den musiken jag lyssnat på inte passar som jämförelseobjekt och 
mall för att arrangera den här typen av musik. Därför har jag gått tillbaka till spelmusiken, till 
Jonne Valtonen närmare bestämt, och ska påminna honom om att jag skulle vilja kolla på 
hans arr.

Nu kommer jag att resa bort i en vecka och inte göra så mycket under tiden. Jag har med 
mig mitt block där jag ska åtminstone göra en disposition över arbetet, det skriftliga, och 
under tiden kommer även Hasse Hjortek och Janne Sandström (och kanske även Johan 
Ramström) titta på mitt arr, så långt som jag har kommit, och komma med konstruktiv kritik. 
Sen när jag kommer tillbaka nästa vecka kommer jag ta tag i allting igen med förnyad kraft.

Jävlar vad bra det känns. Och jävlar vad bra det går!

Fredag 5 november
Jag har kommit en bra bit in på arrangemanget de senaste dagarna! Jag är redan inne i takt 
75 och pillar, och har "gjort klart" det mesta före det. Varför jag skriver gjort klart inom 
citationstecken är för att jag skall stöta och blöta musiken mot Sandström, Hjortek och 
kanske Ramström (och – vågar jag hoppas? – Valtonen) också innan det är helt klart.

En sak som jag inte vet om det är helt positivt eller ej är att jag inte har använt mig av några 



källor i mitt arrangemang än. Jag har inte utgått ifrån något stycke som haft ett snyggt parti 
som jag använt mig av, eller läst mig till någon teknik i någon bok. Jag har gått på känsla och 
inspiration, som jag brukar göra.

Det var ju precis så jag inte skulle göra, egentligen.

Jag hade ju som ett av mina mål med arbetet att inte bara gå på känsla och "höfta" utan 
verkligen göra ett noggrant instuderat arrangemang. Jag hade som målsättning att jag 
noggrant skulle kolla upp och hitta förlagor till flera olika partier i arrangemanget som jag 
sedan kunde hänvisa till i redogörelsen.

Tisdag 2 november
Symphonie Fantastique fick sig en rejäl genomkörare i helgen. Sats fyra, "Marche au 
supplice" skall jag återkomma till i framtiden när jag sitter och instrumenterar/arrangerar 8-
Bit Bolero. Där fanns lite saker som jag tror att jag kommer ha användning för.

Jag har samtidigt fått en slags uppenbarelse av att jag hittat så lite material som jag kan 
använda i det här arbetet. Jag hade (kanske överdrivet mycket) trott på att Zarathustra, 
Symphonie fantastique och Ein Heldenleben skulle vara guldgruvor av instrumentations-
material. Faktum är ju att bara en sats ur den fantastiska symfonin var användbar och att 
Zarathustra – om än väldigt välgjord – inte har något att erbjuda mig.

Åtminstone inte i just det här fallet.

Uppenbarelsen jag hänvisade till två stycken upp är att mitt stycke, 8-Bit Bolero, är väldigt 
enkelt. Det är inga avancerade, komplicerade grejor och jag tror därför inte heller att jag ska 
göra en komplicerad instrumentation för orkester. Jag tror att enkelheten i den är tvärtom 
ganska viktig att behålla. Svårigheten bli i så fall att bevara enkelheten samtidigt som jag gör 
en variationsrik och behaglig instrumentation som utnyttjar orkestern väl.

Till följd av min uppenbarelse har jag bestämt mig för att gå tillbaka till källan, så att säga, 
nämligen Maurice Ravel, Boléro och käre Janne Sandströms fantastiska tabell över dess 
instrumentation. (Samt studiepartitur.) Idag skall jag nosa upp partitur på Boléro på 
skolbiblioteket. Om det inte finns där skall jag försöka få fram det från Sveriges Radios 
notbibliotek. Kontakter, kontakter.

Jag har lyssnat igenom 8-Bit Bolero med mer arrangemangskritiska öron sedan sist och 
identifierat flera likheter med Ravels Boléro som jag tror att jag kan utnyttja när jag skriver 
mitt arrangemang. Det återstår så klart att se om jag har rätt i det som än så länge bara är 
antaganden från min sida, men jag har i alla fall en riktning att gå i. Jag började känna mig 
ganska riktningslös ju mer jag lyssnade på mina potentiella instrumentationsförlagor – och 
gick bet.

Onsdag 27 oktober
Kommer från ett kort möte med Lena Weman. Vi kom överens om att träffas igen om en 
månad då november kommer att ägnas mer eller mindre helt åt att skriva arrangemanget, 
och allt som kommer därtill. Därför kommer jag inte behöva träffas och stämma av med 
henne, som jag gjort hittills, på samma sätt. Om jag känner att jag behöver en punktinsats av 
Lena kommer jag i så fall söka upp henne själv.

Jag var lite orolig innan vi pratades vid eftersom jag kände att jag inte fått så mycket gjort. 
Lena höll inte med alls utan tyckte att jag jobbat på bra och gjort bra framsteg. Det var 
skönt, för jag har verkligen ansträngt mig för att inte bara ge efter för tröttheten som ändock 
infinner sig nu på hösten.

Hon påminde mig också om vikten av att svara på VARFÖR jag gör alla val. Därför tänkte 



jag klargöra varför jag inte kommer att använda Also Sprach Zarathustra. Jag lyssnade 
igenom verket och studerade partituret igår, som jag skrev. Jag hittade många snygga och 
intressanta exempel på bra instrumentation, men inget som jag kunde applicera på 8-Bit 
Bolero. Varje gång jag stötte på nånting snyggt tänkte jag, kan jag använda det här? I så fall, 
var? Men jag kom inte på något ställe i mitt stycke där instrumentationen passade.

Nästa stycke att plöja blir Hector Berlioz "Symphonie Fantastique". Jag har hastigt och 
lustigt bestämt mig för att få lite miljöombyte och åka till Luleå, så det blir väl att sitta där och 
studera instrumentation. Jag har med mig Post It-lappar, noter och fulladdad iPhone med 
musiken i Spotify.

I förmiddags snubblade jag över en annan skiva med spelmusik som Valtonen har arrat: 
"Symphonic Fantasies", med musik ur Square-Enix spel. Precis som Chris Hülsbeck-
plattan "Symphonic Shades" (ser ni mönstret?) är det tyska radioorkestern (Westdeutscher 
Rundfunk Sinfonieorchester) som spelar. Lyssnade på 30-sekunders utkast och blev helt 
såld. Vilken fantastisk arrangör han är.

Tisdag 26 oktober
Måste tyvärr säga att dagens inlägg är av det mer nedslående slaget, liksom det förra. Jag 
har konstaterat att jag är mitt inne i min årliga höstsvacka när jag inte har särskilt mycket 
energi alls. Jag har i alla fall gått igenom Also Sprach Zarathustra och kommit fram till att det 
inte finns något där för mig i det här projektet.

Mer positivt är att Jonne svarade på mitt senaste mail idag och hade skrivit väldigt 
uttömmande och bra svar! Han skrev också att han gärna svarar på fler frågor – och 
viktigare ändå – att han skall höra med sina agenter om han får visa mig sina arr! Hoppas 
VERKLIGEN det; det vore så himla bra. Det skulle verkligen ge mig enormt mycket.

Måndag 25 oktober
En hel vecka sen, nu, sedan jag sist skrev något i loggboken. Det betyder dock inte att jag 
inte har jobbat vidare, bara att jag slarvat med dokumentationen. Fy på mig!

Den viktigaste milstolpen sedan sist är att jag skickat iväg en laddning med frågor till Jonne. 
Sex frågor blev det, med reservation för att jag kan komma på fler saker längre fram. Jag 
påminde även om att jag skulle vilja studera hans arrangemang och frågade lite försiktigt om 
det överhuvudtaget går att ordna.

Jag har även lånat en hög studiematerial, partitur och inspelningar, som jag hade tänkt gå 
igenom under förra veckan. Faktum är att jag hade stora planer för veckan, arbetsmässigt. 
Mina planer sket sig dock rejält. Den stora anledningen till att det inte gick som jag hade 
tänkt mig är att jag var sjuk förra veckan.

Överhuvudtaget var det en låg och seg vecka med väldigt lite mental och fysisk energi. 
Dessutom hade jag allvarliga problem i mitt privatliv som tog såväl tid som mycket av den 
lilla energi jag hade.

Idag känner jag mig en smula modfälld efter förra veckans "fiasko" och inte helt frisk heller, 
så jag har gjort upp en ny och lite mer rimlig plan med rimliga förväntningar. Om jag nu möter 
de här förväntningarna med råge kan jag alltid jobba mer.

Söndag 17 oktober
Jag hade egentligen inte tänkt skriva något idag. Medan jag åt lunch lyssnade jag på ett av 
Jonne Valtonens arr, "The Great Giana Sisters (suite)", fick jag dock en uppenbarelse och 



kände mig tvungen att ta tag i den omedelbart.

Nu har jag en idé om hur jag ska börja arrangemanget av 8-Bit Bolero för orkester! Viola och 
cello spelar ledmotivet i ppp medan kontrabasar dubblerar virveltrummans rytm (den som 
jag snott och modifierat från Ravels Boléro) på grundtonen. 

Fredag kväll 15 oktober
Det här har varit en enormt bra dag på ex-arbetsfronten!

Jag är redan färdig med plankningen efter en hel kvälls idogt arbete. Det tog på ambitionen 
och tålamodet i slutet men samtidigt känner jag mig själv, och om jag lämnar de sista 10 
takterna kommer det bli gjort i absolut sista sekunden. Därför kändes det bäst att ta det på 
en gång. Push, push, och till slut gick det i mål.

Nu kan jag sätta igång med själva arrangeringsbiten när som helst. Första steget blir att 
lyssna igenom musiken jag lånat hem och hämta inspiration. Det sätter jag igång med nästa 
vecka. Nu när den här milstolen är färdig - det är en milstolpe! Hurra! - ska jag ägna helgen 
åt annat, exempelvis vila.

Den andra enormt bra saken som hänt idag är att jag fått svar från Jonne Valtonen. Positivt 
svar! Han vill "hemskt gärna hjälpa mig". Överhuvudtaget var hans svar väldigt öppet, 
personligt och trevligt. Han verkar väldigt jordnära och ärlig. Skrev att han hade en jobbig 
influensa som gjorde honom virrig i huvudet. Skriver man så om man inte är jordnära, till en 
människa man inte känner?

Nästa vecka ska jag skriva ihop intelligenta och relevanta frågor till herr Valtonen, samt 
påminna honom om att jag i mån av möjlighet skulle bli fantastiskt glad om jag kunde få 
studera något eller några av hans arr. Det vore ju helt otroligt häftigt ifall jag t.om. fick den 
möjligheten. Lite mästare och lärling, nästan.

Fredag 15 oktober
Det blev inget mer loggboksskrivande igår eller i förrigår. När jag väl sätter mig och skriver 
kommer det ut en hel del, men det är fortfarande inte en invand rutin att faktiskt sätta sig. 
Det blev inget mer gjort på plankningen heller. Mitt mål är att ha plankningen helt klar innan 
veckoslutet. Det kommer jag att hinna.

Jag hade ett kort men givande möte med Lena Weman i onsdags förmiddag. Nu har jag fått 
ytterligare kött på mina ben och klarhet i en del saker som rör det skriftliga arbetet, t.ex. om 
jag kan citera Lisa Stenbergs arbete i mitt (ja, det kan jag), om jag får använda/citera Jannes 
(Sandström) analys av Boléros instrumentation (ja, det får jag), samt feedback på 
loggboksskrivandet och det konstnärliga arbetet.

Efter vårt möte lånade jag en hög studiepartitur med tillhörande skivinspelningar på 
biblioteket. Korngold fanns tyvärr inte i partiturform. Kanske kan jag tillskansa mig något via 
kanaler på SR P2, men en skiva med Korngolds filmmusik fanns ändå. Därutöver fick jag 
tag på Berlioz "Symphonie fantastique" och "Ein Heldenleben" och "Also Sprach 
Zarathustra" av Richard Strauss, båda med partitur. Nästa vecka ska jag plöja och lyssna 
och studera flitigt för att hämta inspiration. Jag ser framför mig en vecka kantad av Post-It-
lappar...

Idag ska jag planka mera (ja jag ska planka-a mera, planka-a me-e-e-e-era-a-a…), så att 
två tredjedelar åtminstone av sången är färdig idag. Har en ganska diger att göra-lista för 
dagen, så jag vet inte om jag hinner mer. Men vi får se.

Ett större bakslag kom också. Maria Finkelmeier, som jag skulle vilja ha som andre 
slagverkare, kan inte göra det gratis - förståeligt nog. Och skolan är inte beredd att gå in och 



betala ens en del av hennes lön. Jag måste punga ut 3 000 kronor själv. Det kan jag i och 
för sig göra, det är ingen stor summa och jag vill gärna jobba med Maria och fördjupa även 
vår professionella relation. Det är nu man bygger sitt kontaktnät, som sagt...

Onsdag 13 oktober
Jag kom riktigt långt med plankningen igår! Det känns jättebra. Dessutom har jag lärt mig ett 
nytt Sibelius-trick, vilket känns ännu bättre. Nu kan jag bygga egna instrument! Igår gjorde 
jag ett Hi-hat-instrument som noteras på en notlinje. Idag ska jag experimentera med att 
bygga ihop bastrumma och cymbal på ett gemensamt instrument och se om det blir mer 
läsbart. I så fall tar jag med mig den notationen till det färdiga arret.

Såna här saker gör att det här arbetet känns ännu mer värt tiden jag lägger på det. Man 
skulle kunna kalla det för ett slags mervärde, men det handlar egentligen om att jag 
utvecklas som kompositör. Både vad gäller mina intellektuella färdigheter och min förmåga 
att komponera eller arrangera, och att jag behärskar mina verktyg bättre.

Tisdag 12 oktober
På förmiddagen har jag lagt alla spår i ett Logic-projekt för att få en tydlig överblick av 
ljudfilerna och hur arrangemanget är uppbyggt redan innan jag plankar spåren. Den 
omedelbara fördelen är att jag kan jämföra spåren samt spårgrupper (alla melodispår t.ex.) 
med hela arrangemanget för att navigera i musiken.

Dessutom underlättar det själva planeringen. Jag kan betydligt enklare bläddra fram och 
tillbaka i musiken än om jag t.ex. lyssnar på spåren i iTunes eller QuickTime. Jag kan lyssna 
på ett eller ett par spår i taget om jag vill utan vidare, jag kan loopa vissa sekvenser som jag 
behöver lyssna om, etc.

Måndag 11 oktober
Helgen blev lyckad trots allt. Jag hann med en massa saker, dock inget examensrelaterat, 
men det gagnar ändå det här arbetet eftersom jag får mer tid över för det nu! Precis innan 
jag gick till flygtaxin skrev jag ut Lisa Stenbergs (min gamla klasskamrat till och med i våras) 
examensarbete för att läsa det på resan. Lena Weman Ericsson, min vetenskapliga 
handledare, tipsade mig om hennes arbete och tyckte att jag skulle läsa det för att få en bild 
av hur ett i hennes mening väldigt välskrivet arbete såg ut.

Naturligtvis glömde jag alla papperna i skrivaren vilket jag kom på strax innan taxin kom. 
Men nu har jag läst igenom arbetet och mycket riktigt är det ett väldigt välgjort arbete. Några 
slarviga skriv- och stavfel som jag så klart (perfektionist som jag är) lägger på minnet till trots 
är det otroligt genomarbetat och detaljrikt. Samtidigt är det personligt och lättläst och 
intressant, inte alls torrt, ogripbart och språkligt dött som jag varit rädd för att jag skulle 
behöva skriva själv.

Jag kommer nog citera Lisas arbete i mitt eget, och hämta inspiration för litteraturstudier i 
det. Tror jag ska försöka boka en träff med Lisa själv och prata med henne om hur hon 
jobbat. Fördelen med att jag gör mitt examensarbete en termin efter mina klasskamrater är 
ju att jag kan lära mig av dem.

Jag har mailat Jonne Valtonen också. Tanken på att maila honom, och tillika den mentala 
processen som förberedde mig för att skriva mailet, var ganska nervös och lite ångestfull. 
Det känns lite som att skriva till en kändis eller på annat sätt halvt om halvt ouppnåelig 
person. Men samtidigt är ju han människa, han också. Janne Sandströms (min konstnärliga 
handledare) ord stärkte mig också; han sade att Valtonen skulle bli oerhört smickrad av min 
förfrågan.



Dels önskar jag få intervjua Valtonen om hur han arbetar, men jag skulle också vilja få 
studera hans arrangemang i partiturform. Specifikt "Gem'X (Main Theme)", "Licht am Ende 
des Tunnels (suite)", "Commodore 64 Medley" och "The Great Giana Sisters (suite)" är 
riktigt snygga och välgjorda arr som jag verkligen skulle vilja sätta tänderna i.

En liten tanke också: Jag måste bli väldigt strukturerad nu, i arbetet, för att hinna med.

Torsdag 7 oktober
Jag är mäkta stressad idag, och mäkta produktiv! Måste göra klart en massa saker innan 
jag reser till Stockholm över helgen med min flickvän. Har egentligen ingen lust att åka då jag 
är måttligt intresserad av resan och känner mig pressad av diverse arbetsuppgifter. Det jag 
har hunnit med inför examensarbetet är i alla fall att bounca ut alla spår av 8-Bit Bolero 
individuellt, som ljudfiler.

Jag hade lite små-ångest först, för jag hittade inte projektfilen. Till slut upptäckte jag den på 
ett USB-minne, undangömt "på ett säkert ställe" som det brukar heta. Nu ligger den ännu 
säkrare i min dator - och på ett minneskort som jag trots allt har skaffat för att göra 
backuper på.

Nu kan jag lyssna på ljudfilerna och planka dem in i Sibelius för hand. Kommer inte det ta en 
massa onödig tid, undrar säkert nån nu som eventuellt kommer läsa den här loggboken. Ja 
och nej, svarar jag då. Visst tar det tid, men jag tycker inte att det är onödigt eller bortkastad 
tid. Jag får en ojämförbart mycket bättre överblick över stycket när jag både kan lyssna på 
det och läsa det, och jag kan använda noterna i plankningen direkt i arrangeringsprocessen 
senare.

Onsdag 6 oktober
Idag har jag haft möte med båda mina handledare, Lena Weman Ericsson och Jan 
Sandström. Lena är min vetenskapliga handledare och Janne min konstnärliga. Jag och 
Lena träffades förra gången för en månad sen och pinsamt nog hade jag inte hunnit komma 
vidare särskilt långt inför dagens sejour.

Till det hör dels att jag haft mycket arbete utanför studierna och att jag inte haft möjlighet att 
träffa Janne än. Just ett möte med Janne var avgörande för att gå vidare i många aspekter. 
Men efter mötet med Lena, som mest bara blev avstämning (och inbokning av nästa möte 
som är redan nästa vecka), hade jag äntligen min en och en halv timme med Janne.

Det var en ovärderlig hjälp för mig att få ställa frågor till honom och be om tips och råd. Inte 
minst i fråga om vilken repertoar jag ska studera för att få instrumentationsvägledning. 
Janne tyckte dessutom att jag, vilket Lena rådde mig till, inte behövde kontakta Karl-Johan 
Ankarblom. Förvisso är han en duktig arrangör (och tillika tidigare student i Piteå) men när 
jag kan få hjälp av Hjortek räcker det, tycker Janne, och det har han väl en poäng i. 
Dessutom kan det nog lätt bli rörigt med fler kockar…

Måndag 4 oktober
Jag har genom en god vän fått tag på mailadress till Jonne Valtonen, en ung finsk 
kompositör och arrangör. Han har liknande musikalisk bakgrund som jag, med starka rötter 
i tv- och datorspelmusik. Han försörjer sig idag som arrangör, bl.a. för många europeiska 
spelmusikkonserter med symfoniorkester. Jag hoppas få tillfälle att intervjua honom om 
hans arbetssätt, vad han har för förebilder och hur han översätter elektronisk musik till en 
levande, organisk ensemble.

Själva musikaliska arbetet har inte kommit igång än. Det är en ren prioriteringsfråga från min 
sida. Innan jag somnade i natt låg jag och tänkte på hur jag ska gå tillväga för att planka 



originalstycket. Det som till slut blir enklast är nog att bounca ut varje spår för sig och sedan 
lyssna på det sida vid sida med Sibelius. Där kan jag sedan skriva ut varje sequencat spår 
i noter.

En sak som fick mig att tveka på det här tillvägagångssättet var ifall jag gör en massa jobb i 
onödan. Men jag kommer få en så pass mycket tydligare överblick över stycket, samt att 
jag nog kan kopiera fraser och rytmer direkt ur plankningen istället för att ständigt behöva 
gå tillbaka till att lyssna på ljudfilerna.

Idag kommer jag inte att ha tid att jobba, men jag har avsatt tid imorgon på för- och 
eftermiddagen så att jag kommer igång ordentligt även med det. Jag har även mailat Jan 
Sandström och påmint honom om att jag vill träffa honom och diskutera examensarbetet. På 
onsdag förmiddag kl 10:30 skall jag även träffa Lena Weman, som tillsammans med 
Sandström utgör mina handledare i det konstnärliga respektive vetenskapliga arbetet.


