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Abstrakt

Syftet med arbetet var att vid realiserandet av ett nyskrivet verk för sologitarr, kunna beskriva vilka 
förändringar som gjorts i förhållande till manuskriptet och vad som motiverat förändringen.

I samarbete med kompositören Jörgen Häll har ett verk för sologitarr skapats. Processen inleddes 
med att jag tagit fram material till Jörgen i syfte att inspirera till komponerandet, utan att uppmuntra 
till att komponera idiomatiskt. Så snart Jörgen hade komponerat någonting gick vi igenom det 
tillsammans och jag spelade in det. Den konstnärliga processen började med att Jörgen 
komponerade ett antal korta utkast med olika karaktär för att få en uppfattning om hur instrumentet 
svarar till musiken då jag spelar den. Efter det komponerade han det slutgiltiga gitarrverket.

Realiserandet av musiken visade sig till stor del handla om att hitta rätt fingersättning utifrån 
önskad interpretation av verket, snarare än ren omkomponering/tonförändring.
Resultatet av arbetet blev musik av Jörgen Häll för gitarr, där jag i uppsatsen presenterat och 
motiverat de fingersättningar och förändringar vi kommit överens om, samt inspelningar av allt 
komponerat material.

Nyckelord: Realiserande, gitarr, samarbete, fingersättning, editering, komposition.
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Förord

Jag vill först och främst tacka Jörgen Häll för den vitala insatsen för detta arbete. Att du ständigt 
ställt upp med ambition och energi har gjort det här samarbetet så mycket mer spännande och 
givande. Tack även till min handledare Harri Ihanus för din konstruktiva kritik och vägledning 
genom processen.
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Bakgrund och ämnesval

Mitt val av ämne för examensarbetet grundar sig delvis i gitarrepertoarens historia. Den 
sexsträngade gitarren föddes ca år 1790, men var kraftigt utkonkurrerad som ackordinstrument av 
hammarklaveret som hade kommit nästan 100 år tidigare. Hammarklaveret hade klarare klang, 
nästan inga idiomatiska begränsningar, stort register och möjligheten att spela upp till tio toner 
samtidigt. Men de främsta anledningarna var att det inte dränktes lika lätt dynamiskt – vilket 
möjliggjorde ensemblespel – samt att gitarren har många fler speltekniska begränsningar. Av 
kompositörer krävdes god kännedom om instrumentet för att kunna använda det. Detta gjorde att 
hammarklaveret – och senare under 1800-talet även pianot – användes oftare än gitarren och 
resulterade i att nästan ingen av de erkända och stora kompositörerna före 1900 skrivit för gitarr. All 
gitarrmusik från denna tid komponerades av personer som i första hand var utövande musiker 
snarare än kompositörer. Dessa gitarrverk är ofta idiomatiska och utnyttjar gitarrens bästa register, 
men kan ibland vara enkla och utan finess ur kompositionssynvinkel.

Under 1900-talet förbättrades transportmedlen avsevärt mot tidigare, vilket resulterade i att möten 
mellan musiker och kompositörer blev möjliga i allt högre grad. Även gitarrister gjorde dessa resor 
och lyckades övertala kompositörer att skriva för dem och deras instrument. Detta ledde till en stor 
förändring i gitarrens repertoar. Verken höll högre konstnärlig kvalitet, men även speltekniken 
utvecklades, då gitarrens mest idiomatiska tekniker inte alltid kunde realisera det nya tonspråket.

Under mitt sista år på Framnäs folkhögskola började jag intressera mig för modern musik.
Jag spelade under denna period All in Twilight (1988) av Toru Takemitsu (1930-1996). Av en 
händelse pratade jag med min dåvarande (och nuvarande) studiekamrat, kompositören Jörgen Häll. 
Han visade sig vara intresserad och insatt i Takemitsus musik och bad att jag skulle spela verket för 
honom. Denna händelse motiverade mig bland annat att senare fråga honom om hjälp i realiserandet 
av mitt examensarbete. Mitt under arbetetsprocessen stötte jag på följande citat av Toru Takemitsu: 
Just as one cannot plan his life, neither can he plan music. (Takemitsu, 1995). Jag kände att det lätt 
kunde appliceras på mitt arbete, och med tanke på Takemitsus betydelse för mitt och Jörgens 
samarbete, har jag låtit citatet stå som rubrik för arbetet.

Under min studietid på såväl Framnäs folkhögskola som på musikhögskolan i Piteå har jag även fått 
vara del av ett flertal uruppföranden som musiker, något som blivit roligare och mer intressant för 
varje tillfälle. Detta intresse kvarstår, varför jag under examensarbetet ville få större insikt i 
processen kring skapandet av nyskrivna verk, som föregåtts av ett samarbete mellan en kompositör 
och en gitarrist.
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Syfte och frågeställningar

Syfte

Syftet är att vid realiserandet av ett nyskrivet verk för sologitarr beskriva vilka förändringar som 
görs i förhållande till manuskriptet och vad som motiverar förändringarna.

Frågeställningar

1. Vilka av tonsättarens intentioner är möjliga respektive inte möjliga, att realisera utifrån 
instrumentets begränsningar?

2. Vilka lösningar finns då notbilden bör ändras, utan att intentionerna med verket försvinner?
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Metod och material

I mitt examensarbete har jag realiserat den musik som Jörgen Häll komponerat åt mig. Gitarrens 
många begränsningar och sparsamma förekomst i de vanligast förekommande ensembleformerna 
har gjort att kompositörer ofta inte vet hur de bör utnyttja instrumentet på bästa sätt. Min roll har 
varit att hjälpa med den delen genom att vägleda och ändra det som är ospelbart, utan att 
intentionerna med musiken går förlorade. Då Jörgen komponerat något såg vi över det tillsammans 
och kom fram till de förändringar som behövde göras. Den färdiga produkten blev ett verk för 
sologitarr som jag spelat in. Den praktiska delen i mitt arbete har två distinkta delar: Förarbete och 
Under komponeringsprocessen. 

Förarbete
Under förarbetet lade jag förutsättningarna för att underlätta komponerandet för Jörgen. Mitt mål 
var att tillhandahålla och servera information och inspiration till Jörgen, för att hjälpa honom över 
alla eventuella trösklar i komponerandet så enkelt som möjligt. Förarbetet har bestått av tre 
huvudsakliga delar:

Instruktioner till Jörgen

Min önskan var att Jörgen skulle få komponera precis det gitarrstycke han ville komponera just då, 
utan att behöva kompromissa och anpassa sig mer än vad som är nödvändigt. Alla 
kompositionstekniska detaljer – verkets form, längd, karaktär etc. – lämnade jag därför till Jörgen 
att bestämma, så att musiken till så stor del som möjligt skulle präglas av ”Jörgen Häll”. Jag hade 
dessutom fullt förtroende för Jörgens förmåga och erfarenhet som tonsättare.

Vi kom överens om mars 2014 som slutdatum för kompositionsarbetet. Under hela 
komponeringsprocessen träffades vi, så snart Jörgen komponerat något, för att diskutera materialet 
och först efter överenskommelse göra förändringar av notbilden för att få det spelbart respektive 
utnyttja instrumentet på ett bättre sätt. Jag poängterade vid flertalet tillfällen att jag önskade att han 
skulle skriva precis det han önskar och försöka att inte tänka på om det är spelbart eller inte, utan 
lämna de speltekniska detaljerna till mig.

Inspirationslista

Som ett sätt att motivera och inspirera Jörgen till att komponera gitarrverket sammanställde jag ett 
urval av kompositioner för gitarr och presenterade dem för honom. Kompositionerna valdes baserat 
på om jag anser att de kan ge idéer till Jörgen att använda i hans komponerade.

Inspirationslistan

• All in Twilight (1987) – Toru Takemitsu (Takemitsu, 1987)

• Sonata, op. 47 (1976) – Alberto Ginastera (Ginastera, 1976)

• Music of Memory (1989) – Nicholas Maw (Maw, 1989)

• Sonata Romantica (1929) – Manuel Maria Ponce (Ponce, 1929)

• Nocturnal after John Dowland, op. 70 (1963) – Benjamin Britten (Britten, 1963)

• Nunc (1971) – Goffredo Petrassi (Petrassi, 1971)

• Royal Winter Music, first sonata (1976) – Hans Werner Henze (Henze, 1976)
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• Royal Winter Music, second sonata (1979) - Hans Werner Henze (Henze,1979)

• Drei Tentos (1958) - Hans Werner Henze (Henze1958)

• Changes (1983) – Elliott Carter (Carter, 1983)

• La Espiral Eterna (1971) – Leo Brouwer (Brouwer, 1971)

• Tiento (1957) – Maurice Ohana (Ohana, 1957)

• Si le Jour Paraît... (1964) – Maurice Ohana (Ohana, 1964)

• Cadran Lunaire (1982) – Maurice Ohana (Ohana, 1982)

• Fantasia (1957) – Roberto Gerhard (Gerhard, 1957)

• 12 Miniatures for Guitar (1932) – Allan Willcocks (Willcocks, 1932)

• 12 Studies for Guitar (1928/1941)– Allan Willcocks (Willcocks, 1928/1941)

För mer detaljerad information gällande verken och motiveringen till att de blivit utvalda, se bilaga: 
”Musikexempelskuriosa”.

Kompositionshandbok

Jag försåg Jörgen med en kompositionshandbok vid början av komponeringsprocessen – 
Composer's Desk Reference to the Classical Guitar av Chris Kachian (Kachian, 2010). Då min 
lärare prof. Jan-Olof Eriksson fick höra om min idé för examensarbetet tipsade han mig om denna 
bok, varpå jag beställde den. Boken går igenom olika musikaliska parametrar (polyfoni, harmonik, 
skalor etc.) och förklarar eventuella fallgropar vid användning av dessa. Den behandlar även 
gitarrens vanligaste specialeffekter och hur de noteras, samt presenterar notexempel på dessa 
hämtade ur gitarrepertoaren. Jag gav boken till Jörgen med tanken att boken skulle ge honom 
möjlighet att snabbt slå upp och få svar på exempelvis noteringspraxis för särskilda effekter, vid 
tillfällen då jag inte fanns tillgänglig.

Att använda kompositionshandboken som stöd till Jörgen är dock inte enbart positivt. Dess 
angivelser är väldigt tydliga och riktar sig mot att kompositören skall skriva idiomatiskt för gitarr. 
Även om detta kan vara en bra riktlinje så är det inte regler som gäller för precis alla situationer. 
Skulle Jörgen slaviskt följa angivelserna i boken skulle det resultera i ett idiomatiskt verk för gitarr, 
och större delen av min roll i samarbetet skulle vara överflödig. Resultatet skulle alltså bli det 
motsatta mot vad jag önskade uppnå med processen; det skulle ha blivit ett gitarrverk av Jörgen 
Häll komponerat utifrån gitarrens förutsättningar, i stället för ett gitarrverk av Jörgen Häll 
komponerat utifrån kompositörens intentioner som sedan anpassas till instrumentet.

Under komponeringsprocessen
Då komponerandet kommit igång började det musikaliska arbetet. Så snart Jörgen skrivit ett utkast 
som han vill presentera, träffades vi och gick igenom musiken tillsammans. Dessa träffar 
dokumenterade jag med ljudupptagning. Successivt spelade jag in allt som Jörgen komponerat och 
sedan utvärderade vi inspelningarna för att bedöma om den musikaliska intentionen uppnåddes. 
Varje utkast sparades tillsammans med en redogörelse över de faktorer som motiverat 
förändringarna, så att verkets förvandlingsprocess enkelt ska kunna spåras. Jag har successivt gett 
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Jörgen stimulerande feedback för att uppmuntra och hjälpa honom slutföra komponerandet. Detta 
har jag gjort genom att be honom utvärdera inspirationslistan – och därmed tvingas reflektera över 
den – samt genom att ge konstruktiv kritik till kompositionsutkasten. Dock har jag varit vaksam då 
jag gett kritik, så att den inte skulle kunna tolkas till att uppmuntra honom till att ändra sitt 
personliga tonspråk. Vid tillfällen då musiken tekniskt sett legat särskilt bra respektive dåligt på 
gitarren, har jag nämnt detta samt förklarat varför, men sedan lämnat ämnet där. 
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Processbeskrivning

Information inför processbeskrivningen
• Tonhöjder anges som noterade, inte som klingande (gitarren klingar en oktav ned). 
• Flageoletterna klingar en oktav upp från där de noteras. 
• Då särskilda passager berörs rubriceras dessa med de taktsiffror passagen innefattar, med 

undantag för Test till Leo 3 där inga taktstreck förekommer.
• Romerska siffror i notbilden anger vilket läge (band på gitarrhalsen) tonerna spelas i.
• Inringade siffror i notbilden anger vilken sträng tonen/tonerna spelas på.
• På de tillhörande ljudinspelningarna spelar jag de reviderade och fingersatta versionerna.

Inför komponeringsprocessens början föreslog jag för Jörgen att han kunde börja med att skriva 
korta utkast i varierande stil. Att direkt börja komponera ett fullskaligt verk utan god vetskap om 
hur instrumentet kommer att svara till notbilden, kan skapa en tvekan inför komponerandet. Jag 
tipsade om Allan Willcocks (1869-1956) preludier och miniatyrer (se bilagan 
”Musikexempelskuriosa”) för inspiration till olika typer av korta stycken av varierande karaktär för 
gitarr. Jörgen instämde, varpå de två första utkasten jag fick bestod av korta prövande idéer, medan 
de två nästföljande var mer omfattande men hade samma experimentella syfte. Efter de fyra 
prövande utkasten började arbetet med den slutgiltiga kompositionen: Trubaduren vid Aiels flod. 
Jörgen har komponerat musiken för sologitarr med ”drop d”-stämning. ”Drop d” innebär att sjätte 
sträng sänks från e till d vilket resulterar i stämningen e2-b1-g1-d1-a-d,  och den är den överlägset 
mest förekommande alternativa stämningen inom den klassiska repertoaren.

Ordlista

• Bend: Att förflytta tonen i pitch genom att trycka strängen uppåt eller nedåt i vertikal-led 
med vänsterhandens fingrar. Omfånget varierar mellan instrumenten men kan generellt höjas 
upp ett halvt tonsteg.

• Flageolett: En ton som skapas av övertonerna från en annan ton. Flageoletten framkallas 
genom att försiktigt dämpa strängen vid ett särskilt band beroende på vilken flageolett som 
önskas. Exempel: Slå an d1-strängen samtidigt som ett finger försiktigt dämpar precis mitt 
på strängen (12:e band). Detta framkallar tonen d2 som flageolett. Om en flageolett skapas 
då en strängs längd först förkortas med vänsterhanden, kallas det en ”articifiell flageolett”. 
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20140427)

Bild 2: Fingrarnas namn. (GiveItOrLooseIt, 
20140427)



Den nya stränglängden ger upphov till andra toner som flageoletter än om det varit en öppen 
sträng. Detta lämnar åt högerhanden att göra både dämpningen och anslaget av strängen.

• Golpe: Att knacka i gitarrlocket med fingrarna, vilket skapar en perkussiv effekt.

• Greppad position: Det läge där man trycker ned strängarna med vänsterhanden.

• Hammer-on: Även kallat ”legato” eller mer specificerat ”upp-legato”. Att göra ett stigande 
legato med vänsterhanden över samma sträng. Exempel: Spela med finger 1 på tredje band, 
utan att spela om tonen, lägg på finger 2 på fjärde band så att fjärde bandets ton ljuder. Det 
kan även betyda att slå på ett finger på greppbrädan så att en ton ljuder, utan att strängen 
behöver knäppas.

• Kvartston: En ton som ligger mellan två intilliggande halvtoner. Exempel: Mellan tonerna G 
och G# ligger kvartstonen G höjt en kvartston, eller G# sänkt en kvartston.

• L.v.: Förkortning för ”let vibrate”, vilket är engelska för ”låt vibrera”. Se Pedaleffekt.

• Lägesväxling: Att byta position med vänsterhanden från ett läge till ett annat. Läget bestäms 
av vilket band finger 1 arbetar på. Exempel: Finger 1 på en eller flera strängar på fjärde band 
ger spel i tredje läget.

• Nod: En strängs stillastående lägen, d. v. s. där den inte vibrerar. Exempel: Då en sträng 
trycks ned på fjärde band ligger en nod vid stallet (se bild 1) och den andra vid fjärde 
bandets bandstav.

• Pedaleffekt: Samma som ”l.v.”. Att fingersätta och spela med målsättningen att efterlikna 
den effekt som blir av ett pianos högerpedal, d. v. s. låta tonerna klinga över varandra.

• Ponticello: Italienska för ”stall” och indikerar att musiken skall spelas nära instrumentets 
stall för att få en mer metallisk klang.

• Rasgueado: Att ”slå” över strängarna med fingrarna. Det kan också kallas för ”strumming”.

• Sempre: Italienska för ”hela tiden” eller ”likadant”. Kombineras med angivelser i 
notskriften.

• Spunnen sträng: Åsyftar en av de tre bassträngarna (d1, a, e).

• Staccaterad: Böjning av ”staccato” vilket är italienska för ”kort”.

• Tambora: Betyder ”tamburin” och åsyftar att försiktigt slå över strängarna med sidan av ett 
finger nära stallet, vilket sätter strängarna i vibration utan att knäppa dem.

• Tasto: Motsvarigheten till ponticello. Angivelsen åsyftar att strängarna ska slås an nära eller 
ovanför greppbrädan, för att få en rundare och mjukare klangfärg.
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Test till Leo 1
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Allmänt

Det första utkastet av komponerad musik som jag fick av Jörgen, bestående av fem korta idéer i 
olika stil och karaktär. Då vi träffades och gick igenom utkastet enades vi om att en version då 
tonerna skulle överlappa varandra så mycket som möjligt vore intressant för några av idéerna. Jag 
har därmed spelat in två versioner av Idé 1, 4 och 5: en där jag spelar enligt notbilden och en där jag 
försöker låta tonerna klinga i varandra så gott det går. En ton var felnoterad i Idé 3, T 11:1 – g1 skall 
vara g#1.

Idé 1 

Ett tvåstämmigt utkast där basstämman vilar på lilla d under stora delar och melodin vandrar med 
en improvisatorisk känsla, som skapar en drömsk karaktär.

Överlag inga problem i denna idé. Att spela utan pedaleffekt är i detta fall svårare då melodin kan 
spelas under långa perioder i samma läge och jag därmed behöver dämpa undan strängarna så de 
inte klingar i varann. Samtidigt bör melodin inte låta staccaterad så dämpningen måste ske precist. 
Hammer-ons används i snabbare notvärden för att underlätta att få en jämn övergång mellan 
tonerna. I sista takten kom vi överens om att spela låga d lite närmare stallet än vanligt för att få mer 
klarhet i klangfärgen. Detta leder dock till att högerhanden ska förflytta sig långt direkt efter för att 
ta de artificiella flageoletterna runt 19:e band, vilket kan leda till en osäkerhet.

Jag använder i stort sett samma fingersättning då jag spelar idén med pedaleffekt som utan. Det blir 
då enklare att låta tonerna klinga i varandra, då jag slipper dämpa bort tonerna allt eftersom de 
klingat.

Idé 2

En tvåstämmig polyfoni där stämmorna successivt vandrar bort från varandra. 

Polyfoni är överlag väldigt svårt på gitarr men just dessa takter fungerade förvånansvärt bra, dock 
inte utan en lätt förändring av notbilden. Tonerna i den övre stämman dör ut fortare då de ligger i ett 
högt register. Detta utnyttjar jag genom att släppa upp c3 i T 8:1 tidigare än noterat för att underlätta 
för vänsterhanden, men även för att den redan klingat färdigt så det märks knappt att den släpps. 
Det klingande resultatet blir alltså i princip detsamma oberoende av om jag behåller långfingret på 
strängen eller inte. En teknisk svårighet i T 8: c#1 tas på sjätte sträng med ringfingret och därefter 
följer toppstämman med en insats på första sträng. Den stora sträckningen med ringfingret låst och 
spel med lillfingret, gör att det lätt blir en ”bend” av c#1 för att nå eb2 med lillfingret.

Jag fann inget sätt att spela dessa takter med pedaleffekt och därmed utgick en sådan version.

Idé 3

En lågmäld melodi som ackompanjeras av en sextondelsrörelse i basstämman. 

En ganska svår idé då melodin måste spelas med ett finger och därmed är svår att få legato, då de 
andra fingrarna är upptagna med att spela arpeggiot. Till den reviderade versionen har jag valt att 
spela c#1-d#1 i arpeggiot med hammer-ons för att underlätta till ett jämnare flöde (se s. 15).

Med alla fingrar ständigt upptagna fann jag inget sätt att spela dessa takter med pedaleffekt och 
därmed utgick en sådan version.
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Idé 4

Trestämmigt utkast med en marschliknande karaktär. 

Takterna innehåller inga tekniska svårigheter och kan med fördel spelas i första läget (band 1-4), där 
de skapar fin resonans i gitarren. Vi övergav idén att spela dessa takter med pedaleffekt, men gjorde 
däremot en version där jag undvek att dämpa bort mittenstämman på slag 3 i båda takterna.

Idé 5

En enkel struktur med långa bastoner tillsammans med snabba terser i melodin. 

Rent speltekniskt är det den svåraste av idéerna. Terser är ett vedertaget trick för att krydda en 
melodi på gitarr, men det är egentligen väldigt svårt att utföra på ett bra sätt. Terserna gör att det 
krävs en lägesväxling vid varje ny ton. Detta gör det väldigt svårt att spela legato, särskilt i så pass 
högt tempo. Det momentet krävde en del övning men det är inte ospelbart.

Att få pedaleffekt på terserna är väldigt intressant. Det är något jag aldrig gjort tidigare. Det blir 
komplicerade grepp och överlag krångligt för vänsterhanden. Fördelen är däremot att det inte blir 
lika många lägesväxlingar vilket gör det lättare att få legato. Tyvärr går det inte att hålla ihop alla 
terser, men med hjälp av att binda ihop åtminstone en av stämmorna går det att lura örat att båda 
tonerna klingar i varandra. I den reviderade versionen står dessa fingersättningar inom parentes.

14



Test till Leo 1 – Reviderad och fingersatt version
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Test till Leo 2
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Allmänt

Det andra utkastet från Jörgen, bestående av tre idéer av olika karaktär. Under vårt möte gällande 
Test till Leo 1 betonade jag att Idé 1 och Idé 4 utnyttjar gitarrens resurser väl då många öppna 
strängar används och det till stor del kan spelas i första läget. Utan att vi bestämde något utvecklade 
Jörgen dessa till detta utkast: Idé 1, version 2 är en andra version av Idé 1 från Test till Leo 1, Idé 1 
+ 4 är en idé med sammanslagna element hämtade ur Idé 1 och Idé 4 från Test till Leo 1. Den tredje 
idén i utkastet – Intro-Idé – bygger inte på någon tidigare idé, utan åsyftar just ett förslag till hur 
introt för gitarrverket kan komma att se ut.

Detta utkast fick underrubriken ”Trubaduren vid Molnstadens hov” vilket är den titel som Jörgen 
vid den tiden tänkte sig ha för det slutgiltiga gitarrverket. Hans inspiration till verket är hämtad från 
en fantasi han själv skapat och är följande: I en fiktiv värld finns en stad gömd bland moln. Där 
spelar jag som trubadur vid stadens hov. Även om musiken kan klinga besynnerlig för våra öron, 
uppfattar stadens folk den som självklar och "trubadurisk".

Idé 1, version 2

En vidareutveckling av Idé 1 från Test till Leo 1, där allt är tekniskt spelbart. l.v. sempre åsyftar 
toppstämman och utfördes på inspelningen så långt som möjligt. Vi kom överens om att legatot 
mellan T 3 och 4 med fördel kan ersättas med att slå an båda tonerna, f#1 på fjärde sträng och g#1 på 
tredje sträng. Detta då hammer-on på spunnen sträng är svårt att få till utan bi-ljud, särskilt i ett så 
långsamt tempo.

Idé 1 + 4

En tungspelad och lite klumpig idé som trots detta låter ganska stämningsfull. Överlag ligger 
musiken i ett ganska lågt register på gitarren. Detta försvårar fingersättningen och leder till svåra 
byten, då terserna nästan helt begränsas till de fyra – ibland tre – lägsta strängarna. I och med att 
terserna skall hållas ut blir direkt två strängar upptagna för basstämman, vilket ytterligare begränsar 
fingersättningen. Takterna är svåra att spela utan att det tillkommer gnisselljud då tonerna tas främst 
på de spunna strängarna. Detta försvåras ännu mer vid interpretationen då jag vill hålla liv i melodin 
genom att hålla kvar och binda över terserna så att linjen inte bryts.

Intro-idé

Materialet från denna idé var avsett att inleda det slutgiltiga gitarrverket. Idén består helt av 
flageoletter på tonerna db2, eb1, gb2, ab2 och d1. 

Endast d1 går att ta som naturlig flageolett, vilket gör att de andra måste tas som articifiella 
flageoletter och därmed tappar tonstyrka och livslängd. Detta blir påtagligt relevant i början då de 
långa tonerna hinner dö ut i förtid, eftersom flageoletter är väldigt tonsvaga särskilt i höga register. 
Då allt görs med articifiella flageoletter blir det ett väldigt hoppande för högerhanden. Det gör att 
om ett snabbare tempo skulle önskas, skulle pulsen på takterna begränsas till ca 100 BPM.
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Test till Leo 2 – Reviderad och fingersatt version
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Test till Leo 3
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Allmänt

I detta tredje utkast från Jörgen är allt material sammanhängande och det bör snarare liknas vid en 
"miniatyr" än vid en "idé". Strukturen är väldigt fri och avsaknaden av taktstreck och 
tempobeteckning är ingen slump, utan Jörgen ville lämna det till mig att själv tolka notbilden. 
Utkastet varierar mellan lugna delar av flageoletter som vilar i klangen, till plötsliga löpningar och 
arpeggion. Mycket av strukturen och sättet att notera hämtade Jörgen inspiration till ur Nunc av 
Goffredo Petrassi (se Inspirationslistan, s. 7) (Petrassi, 1971).

De första flageoletterna

Det börjar med flageoletter som förskjuts i pitch genom att jag bendar strängen. Först ett halvt 
tonsteg men sedan ett helt tonsteg. Det är väldigt subtilt då flageoletter generellt är tonsvaga och vid 
bending försvinner tonstyrkan väldigt fort på akustisk gitarr. För att optimera förutsättningarna för 
benden försöker jag att ta flageolett-tonerna så nära mitten på strängen (12:e band) som möjligt. I 
och med att strängens två noder är vid stallet och huvudet på gitarren så är strängen som slappast 
mitt emellan. Med en mjukare och slappare sträng går det enklare att benda strängen då motståndet 
från strängen är mindre. Den första flageolett-benden (ab3 – g3) går alltså en halv ton nedåt. Jag får 
alltså börja med att benda upp från g3 till ab3  med vänsterhanden, slå an strängen och sedan släppa 
ned benden så att tonen sjunker till g3.

Flageolett-bend ett helt tonsteg

Den flageolett-bend som är ett helt tonsteg (gb2 – ab2, första systemet) är problematisk, då jag 
endast lyckas få upp pitchen ca ett halvt tonsteg med hjälp av att töja strängen i vertikal-led. En av 
mina idéer till att lösa det var att slå an flageoletten, sedan benda så långt det går samtidigt som jag 
stämmer upp strängen med stämskruven. Jag förkastade idén då jag för det första inte nådde ab2 , 
och för det andra inte ville riskera att få en ostämd sträng till resten av stycket.

Jag kom till slut fram till två tänkbara lösningar:

Lösning 1: Benda denna och flageoletten före (ab3 – g3) försiktigt så att de 
dynamiskt dör ut under benden. Då de imiterar varandra ville jag ha samma för 
båda flageoletterna. Dessutom är det en smidig lösning då flageolett-bending lätt 
blir väldigt tonsvag och jag slipper fokusera på att hålla dem vid liv. Jag bendar 
strängen nedåt – mot golvet – istället för uppåt, då tonen greppas på tredje sträng. 
Om jag skulle bendat uppåt skulle den höga stränghöjden (gentemot 
greppbrädan) på den klassiska gitarren vid 11:e band göra att fingrarna skulle 
hamna under de spunna strängarna (d1 – a – e). När fingrarna sedan dras tillbaka 
från ett sådant läge blir det mycket bi-ljud från då strängarna slår mot fingrarna 
och greppbrädan, något som naturligtvis alltid är icke önskvärt men särskilt vid 
något så svagt som flageolett-bending. Att benda strängen nedåt är oftast inte det 
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naturliga att göra förutom vid spel på sjätte sträng, men här anser jag att det är 
nödvändigt. På så sätt försvinner tonerna bort och det hörs inte riktigt var tonen 
landar. Med det försöker jag lura örat att tonen glider längre än vad den 
egentligen gör.

Lösning 2: Jag bendar strängen precis som i lösning 1, men istället för att låta 
tonen dö ut fångar jag försiktigt upp tonen då jag bendat så långt jag kan från 
gb2, genom att försiktigt slå an ab2  på första sträng dit flageoletten siktade att 
landa. På så sätt blir det en slags magnetisk känsla över ab2 då tonen nästan dött 
ut men får nytt liv och landar mitt på ab2. Jag gör på samma sätt med 
flageoletten före. Denna lösning är dock tekniskt lite svårare. Samtidigt som jag 
gör benden måste jag sträcka ut och nå g3 respektive ab2 att slå an, vilket låser 
handen och försvårar benden. En annan svårighet uppstår vid anslaget av g3 och 
ab2. Det är högt upp på gitarrens register och gitarren har svårt att nå ut där, 
vilket gör att jag gärna vill spela ett kraftigt anslag. Samtidigt vill jag absolut 
undvika att det uppstår accenter som bryter linjen från benden. Att få liv i tonen 
så att den når ut utan att det blir en accent gör spelrummet väldigt litet då 
dynamiken är så låg.

På inspelningen av Test till Leo 3 har jag valt lösning 1.

Arpeggion över tre toner

Nästa del med snabba arpeggion/drillar över tre toner påminner om dels vissa partier i Nunc av 
Goffredo Petrassi (Petrassi, 1971) men även introt i La espiral eterna av Leo Brouwer (Brouwer, 
1971). Leo Brouwer använder sig av lösa strängar i sina figurer vilket underlättar vid bytet till nästa 
tongrupp. Här i Jörgens stycke sitter nästan varje grupp fast och det är en teknisk utmaning att få till 
smidiga byten. Den fingersättning jag slutligen arbetat fram är tung och innehåller många 
sträckningar, men det är ändock det bästa sätt jag hittat för att binda ihop grupperingarna.

Första löpningen, tredje systemet

I den löpning som sträcker sig över nästan hela tredje systemet har Jörgen lagt in legaton över 
tonerna, som delar in skalan i grupper av tre och två. Den naturliga lösningen hade varit att spela 
legato över tonerna på det sätt som Jörgen noterat. Jag har däremot valt att i vissa fall gruppera 
tonerna annorlunda. Anledningen är att om jag skulle välja att spela det tekniskt så som Jörgen 
noterat, skulle det leda till dels många utsträckta legaton, samt en del lägesväxlingar som stör flödet 
i musiken. Genom att fingersätta på ett sätt som gör det smidigare för handen, kan jag istället 
fokusera på att efterlikna effekten av att tonerna grupperas som noterat.

I den första grupperingen – g#1, f#1, e1 – spelar jag legato mellan g#1 och f#1 på fjärde 
sträng, och sedan e1 på femte sträng. Det kan spelas utan någon lägesväxling i fjärde 
läget och genom att e1 ligger på en annan sträng är det enkelt att efterlikna en 
legatokaraktär även till den tonen.

I den andra grupperingen – b1, a#1, g#1 – utnyttjar jag samma princip som i första 
grupperingen, fast i omvänd ordning. Först utnyttjar jag att b1 ligger på lös andra sträng, 
vilket ger mig en enkel förflyttning till sjätte läget där jag sedan kan ligga i resten av 
skalan. Därefter spelar jag legato mellan a#1 och g#1 på fjärde sträng, vilket gör att jag 
lätt kan binda ihop från b1. Samma lösning som gruppering ett och två motiverar min 
fingersättning i gruppering tre.
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Gruppering fyra och sex – f2, c#2 och bb2, gb2 – hade gett stora sträckningar om jag 
försökt spela dem med legato. Lyckligtvis kan jag istället enkelt spela båda i sjätte läget 
över olika strängar. Legatokaraktären går lätt att efterlikna och tryggheten i spelet blir 
mycket större.

Gruppering fem – ab2, gb2, f2 – kan spelas som noterat utan problem i sjätte läget, där 
jag alltså redan befinner mig inför och efter denna grupp. Denna har jag därför valt att 
spela med ett legato över alla tre tonerna, precis som Jörgen noterat.

I den fingersatta versionen av Test till Leo 3 har jag lagt till streckade bågar för att indikera de 
tekniska legaton jag gör med vänsterhanden. De legatobågar som Jörgen noterat har jag lämnat kvar 
så att den musikaliska intentionen fortfarande är tydlig, även om min fingersättning till en början 
kan uppfattas som kontraproduktiv gentemot musiken.

Bell-like

Ackordet på slutet av tredje systemet  har anvisningen "Bell-like". För att få rätt klangfärg förflyttar 
jag högerhanden en bit mot stallet men inte hela vägen (poco ponticello), då det kan ge en alltför 
skarp och metallisk klang. I samma veva vinklar jag ned högerhanden en aning för att få en rakare 
anslagsvinkel med fingrarna gentemot strängen. På det sättet får jag en klar och skarp attack som 
påminner om då en klubba slås mot en klocka, samt en vibrerande efterklang.

A + A#, sista systemet

De två sista tonerna i stycket – sforzato-a och flageolett-a#1 – skall klinga i varandra och naturligt 
dö ut. Tonen a hamnar naturligt på lös femte sträng, vilket gör att flageoletten endast kan tas på 
sjätte sträng. Det starka a:et innan sätter dock med sina övertoner den sjätte strängen i rörelse, då 
strängen är sänkt till d och d ligger på en kvints avstånd från a vilket gör att övertonerna är relativt 
starka. Att greppa en vibrerande sträng kan skapa bi-ljud, något som i detta känsliga läge, då a#1 
kommer in som dissonans i slutet av stycket, är något jag gärna vill undvika. Det naturliga hade 
varit att dämpa strängen med vänsterhandens finger i samma veva som fingret trycker ned strängen. 
Tonen a#1 tar jag dock på 8:e band vilket är relativt nära mitten på strängen. Vibrationerna från 
strängen är naturligt störst mitt emellan noderna (i detta fall vid 12:e band), och med stora 
vibrationer ökar risken för att bi-ljud ska uppstå då strängen slår mot fingret. Med tanke på detta har 
jag istället valt att först dämpa strängen med höger hand då vibrationerna där inte är lika stora och 
risken för bi-ljud försvinner nästan helt, för att sedan kunna lägga på vänsterhanden.
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Test till Leo 3 – Reviderad och fingersatt version
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Test till Leo 4
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Allmänt

Det fjärde testet är ett utkast som experimenterar mycket med kvartstoner. Det är det hittills längsta 
och mest genomarbetade utkastet, där Jörgen visar att han i allt större utsträckning vill använda sig 
av gitarrens unika egenskaper. Stycket innehåller många angivelser gällande dynamik, olika 
klangfärger och ljudeffekter vilket var precis vad jag önskade inför detta samarbete! Detta är första 
gången jag spelat kvartstoner i ett stycke på gitarr. Vid de första genomspelningarna tog det mycket 
fokus att hitta kvartstonerna och allt annat i notbilden blev lidande. Efter allt övande för att få 
händerna att koordinera, samt att trycka ned strängen med vänsterhanden så rent och rakt som 
möjligt, var det svårt att plötsligt göra tvärtom: Trycka ned fingret lite snett så det har vinkel nog att 
kunna böja strängen och hålla den böjd samt invänta med högerhanden innan vänsterhanden hunnit 
benda strängen. Just detta moment har varit väldigt utvecklande för min egen tekniska färdighet på 
instrumentet. Ett notationsfel finns i andra takten: g#1 ska egentligen vara en kvartston högre och f#1 

i samma takt ska egentligen vara g#1 (alltså även g#1 i T 3:1).

Takt 7

Första och andra slaget i T 7 är ett ställe som kräver en genomtänkt fingersättning. b2 + f3 från 
takten innan som ligger kvar in i T 7 kan endast tas vid 12:e band. Därmed har jag tvingats utgå 
därifrån vid fingersättningen av resten av takten. 

Till det har jag har hittat tre tänkbara lösningar:

Lösning 1: b2 + f3 ligger i ett register där tonerna har en kort livslängd på gitarren 
och den svaga dynamiken gör att tonerna snabbt dör ut. Det är alltså en möjlighet att 
släppa tonerna lite tidigare, hoppa till band VII och ta a på sjätte sträng med finger 
3. Ur denna position kan jag hålla a samtidigt som jag spelar terserna på fjärde och 
femte sträng. Det finns tre nackdelar med denna fingersättning:

1. b2 och f3 kan inte ligga kvar till T 7:1.

2. En lägesväxling från en greppad position (b2 + f2, band XII) till 
en annan greppad position (a, band VII) låter väldigt ofta stressad 
och klumpig och leder ovillkorligt till att någon ton förkortas.

3. Med finger 3 på a, band VII, tvingar det mig att ta tersen i T 7:2 
– f#1 + d#1 – med finger 1 och 2. Detta leder till att någon av 
tonerna i nästa sekvens måste släppas, då e2 höjt en kvartston ska 
spelas under T 7:2.

Lösning 2: Spela tonen a i T 7:1 på lös femte sträng vilket ger mig mer tid att 
byta läge på. Hoppa till band I och ta första tersen på sträng 3 och 4, sedan 
andra tersen på sträng 4 och 5. Tyvärr ger den optimala fingersättningen mellan 
terserna (1, 2 till 2, 4) ett dåligt utgångsläge att nå kvartshöjda e2 utan att släppa 
någon ton. Mitt förslag är att göra en något klumpigare förflyttning mellan 
terserna (1, 2 till 1, 3) för att sedan kunna nå kvartstonen bättre.

Fördelen med denna fingersättning är att första förflyttningen går smidigt och b2 
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+ f3 får ringa ut längre än med lösning 1. Nackdelen är att d#1 i den andra tersen 
tas på sträng 5 och därmed dämpar bort a så den inte får klinga sin fulla längd, 
samt att kvartstonerna är väldigt svåra att kontrollera med finger 2 då finger 1 
och 3 är låsta.

Lösning 3: Spela a på lös femte sträng för att kunna hålla ut b2 + f3 maximalt och 
förenkla förflyttningen. Greppa de undre tonerna av terserna (e1 och d#2) en 
oktav ned på sträng 6 med finger 1, men spela dem som articifiella flageoletter 
med högerhanden så att tonerna klingar i rätt oktav. Den övre stämman spelas 
med finger 4 och 3 på fjärde sträng, därefter kan kvartstonerna tas med finger 4 
tills tersen kan släppas. På så sätt kan b2 + f3 klinga så länge som det går, a kan 
klinga ut sin fulla längd på sträng 5, terserna kan klinga ut på sträng 4 och 6 
samtidigt som kvartstonerna kan spelas.

Det finns två nackdelar med denna fingersättning. För det första kan jag inte 
vara trogen notbilden utan spelar flageoletter där vanliga toner ska spelas, vilket 
förändrar tonernas klangfärg. För det andra är det en svår fingersättning som 
kräver mycket övning. Från det långa hoppet från 12:e band landar jag i ett stort 
och spretigt grepp för att ta terserna. Förflyttningen mellan terserna är från ett 
spretigt grepp till ett annat och sker dessutom på spunna strängar, så bi-ljud 
riskerar att uppkomma. Högerhandens stora utmaning ligger i att lyckas spela 
den konstgjorda flageoletten och toppstämman samtidigt med balans mellan 
stämmorna, utan att komma åt femte sträng och på så vis dämpa bort a.

Lösning 3 innefattar många tekniska fällor som kräver sin övningstid, men väl utförd ger den bäst 
resultat. För inspelningen har jag valt lösning 3, men för ett framträdande skulle jag också öva in 
lösning 2 för att ha den i beredskap om jag inte skulle känna mig trygg.

Takt 8:2-3

Då jag och Jörgen träffades gav han särskilda önskningar för materialet under dessa två taktslag. 
Han berättade att han ville ha flageolettstämman tydligast och oktaverna i understämman svaga då 
de fanns där som en slags "orkestrering" för att förstärka toppstämman.

För att underlätta att lyfta fram de tonsvaga flageoletterna har jag valt att undvika att spela 
understämman på en av de spunna strängarna. De spunna bassträngarna är generellt mer tonstarka 
än diskantsträngarna och ger framför allt mer resonans i gitarren som sätter lösa strängar i rörelse. 
Genom att spela understämman på sträng 3 kan jag lättare kontrollera att den ligger i bakgrunden av 
flageoletterna.

Takt 10

Här går stämman successivt med kvartstonssteg från g1 höjt en kvartston ned till f#1. Att spela detta 
i ett jämnt flöde är utmanande, särskilt mellan g1 och f#1 höjt en kvartston. Det första bytet går bra 
då musiken börjar på höjt g1 och sänks ned till vanligt g1, men nästa byte är krångligare då jag från 
greppat g1 ska byta till det höjda f#1. Risken är stor att inte hinna spänna upp strängen från att ha 
varit normalt nedtryckt vid g1. För att lösa detta spelar jag strax innan bytet g1 på lös tredje sträng i 
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stället. Därmed hinner jag precis få loss vänsterhanden för att benda strängen till kvartstonshöjt f#1 
innan bytet sker.

Takt 16

I styckets sista takt läggs ett ackord som successivt dränks av "vinden". Dynamikangivelse 
pianissimo och klangangivelse dolce saknas i denna takt. Ackordet tyckte vi båda tyvärr dog ut 
väldigt fort, vilket vi löste genom att försiktigt hålla liv i e2 och f#2 genom ett snabbt men svagt 
arpeggio mellan tonerna. Successivt fick tonerna dö ut för att dränkas av vind-effekten.

För att skapa vindljudet skrapar jag med tummen längs bassträngarna samtidigt som jag håller igång 
e2 och f#2 med fingrarna i och m. När vinden helt tagit över och e2 och f#2 dött ut, drar jag alla 
fingrar längs strängarna för att få en så stor och bred illusion av vinden som möjligt.
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Test till Leo 4 – Reviderad och fingersatt version
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Trubaduren vid Aiels flod
De föregående utkasten gjordes med syfte att ge Jörgen erfarenhet och insikt om hur hans musik 
kan realiseras på gitarr. Efter fyra utkast med varierat innehåll kom vi överens om att det var dags 
att påbörja arbetet med den slutgiltiga kompositionen. Kompositionen är döpt till Trubaduren vid 
Aiels flod och bygger på den vision som Jörgen hade färdig redan vid Test till Leo 2, där visionen är 
att jag spelar som trubadur i en fiktiv värld. Vid interpretationen av verket har jag därför klätt mig i 
rollen som ”trubaduren”, och följaktligen hänvisar jag i texten till ”trubaduren” istället för mig själv. 
Kompositionen blir ett verk i tre satser, men endast sats 1 och 3 kommer att behandlas i detta arbete.

Jörgen har till detta verk även författat korta texter till varje sats, som är ämnade att läsas för 
publiken vid framförande av verket, strax innan respektive sats. Texterna ska ge en kortfattad bild 
av Jörgens vision för varje sats av verket. Dessa texter har även varit till stor hjälp för mig vid 
interpretationen av verket. 
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I – Vid senatens trappor
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Allmänt

Vid senatens trappor inleder det slutgiltiga gitarrverket. Till min stora förtjusning har de olika 
föregående prövande utkasten gett resultat och material att återanvända i det slutgiltiga verket. 
Satsen har utvecklats från Intro-idé ur Test till Leo 2 och är en väldigt meditativ inledning till verket 
där karaktärsangivelsen ”Introvert” gifter sig väldigt väl med musiken. Efter en förhållandevis lång 
”improvisatorisk” del övergår musiken till en mer samlad del. Här känns det verkligen som att 
trubaduren endast spelar för sin egen skull.

Text till sats I:

Vid senatens trappor
forsar de högburna ut mellan pelare av elfenben
med ansikten snäva som spjut, i böljande togor
Deras frodiga röster överröstar ett sprött ljud

som klingar från ett hörn
Där sitter trubaduren och slår an

toner som trevar isär som stoft

Takt 1-6

Satsen består nästan uteslutande av flageoletter, och inleds med sex takters spel där samma ton tas 
som flageolett på tre olika ställen på gitarren: som två oktaver från den greppade tonen (då noden 
skapas vid ¼ eller ¾ av strängen), oktav plus kvint (då noden skapas vid 1/3 eller 2/3 av strängen) 
och som enkel oktav (då noden skapas mitt på strängen). De tre olika db3 får lite olika klangfärg då 
tonerna hittas på olika strängar och därmed har olika över- och undertoner. db3 som tas på oktav 
plus kvints avstånd blir särskilt annorlunda då tonen som kvint får en högre pitch än 
oktavflageoletter eller vanligt greppade db.

Takt 7-15

I T 7-14 sker ett lekande med flageoletterna db3, eb2, gb2, ab3 och d1, som successivt intensifieras 
tills det slutligen brister. Flageoletten ab3 var i första utkastet av denna sats ab2, men vi valde att 
flytta upp tonen en oktav för att kunna låta alla toner klinga i varandra (gb2 och ab2 skulle annars 
avbryta varandra då de skulle tagits på samma sträng). Den långa upptrappningen landar i T 15 – 
satsens höjdpunkt – med ett starkt och klangfullt ackord i basregistret med vanligt knäppta toner. 
Från att tidigare varit sköra flageoletter till att explodera i ett kraftigt ackord ger en häftig kontrast. 
Ackordet får naturligt dö ut efter denna urladdning. Det avslutar den improvisationsliknande första 
delen av verket.

Takt 16-26

T 16-26 är den andra delen och här har trubaduren hittat sig själv. Här varvas flageoletter med 
vanliga toner och det hela avslutas med ett ackord tre gånger i diminuendo som slutligen dränks av 
vindens vinande, som jag återskapar genom att långsamt dra fingertopparna över gitarrkroppens 
lock.
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I – Vid senatens trappor – Reviderad och fingersatt version
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III – Jovas torn
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Allmänt

En intensiv och färggrann sats som prövat mig mest av det hittills komponerade materialet. 
Musiken kretsar kring ett antal ackord och spänningen förstärks av förhållningstoner som sliter och 
drar i ackorden. Denna sats anser jag har nyttjat gitarrens möjligheter bäst av de hittills 
komponerade styckena, men utan att för den skull klassas som idiomatisk. Ett sparsamt men 
effektivt användande av flageoletter, plötsliga rasgueadon, perkussiva effekter som golpe och 
tambora, kvartstonsförhållningar, samt ett aktivt arbetande med klangfärg ger satsen en sprakande 
karaktär.

Text till sats III:

Han bestiger Jovas torn och slår an ett ackord
som får seraferna att dansa på himlen

Jörgen gav mig en mer detaljerad bild av sin utommusikaliska inspiration till denna sats än vad 
texten ger. Han föreställer sig att trubaduren sitter högst upp i Jovas torn och spelar. Successivt 
spelar trubaduren starkare och trotsigare tills han går över gränsen (i T 45:2). Seraferna 
(änglaliknande varelser) fryser tiden i T 46 och framåt för att visa att de besitter total makt. Vid de 
plötsliga utbrotten styr seraferna över trubaduren för att poängtera att de är kapabla att göra precis 
vad de önskar.

Takt 35 – 37

I dessa takter spelas ackorden snabbt och upprepat med angivelsen 
"strum", dvs att slå på strängarna så att effekten blir likvärdig den av 
rasgueado. Strängarna som skall spelas på är sträng 1, 2, 4 och 6; de 
ligger alltså tyvärr inte bredvid varandra. Detta betyder att sträng 3 och 5 
måste dämpas så att de inte ljuder då jag slår över strängarna. Sträng 5 
dämpar jag genom att sträcka ut ringfingret och lägga det mot strängen, 
men inte så hårt att strängen når bandstaven utan endast så strängen inte 
kan vibrera. Sträng 3 dämpar jag genom att vinkla ned lillfingret efter att 
jag greppat f#1 (band IV, sträng 4), så fingret dämpar sträng 3 i samma 
veva.

Takt 42:2

Här sker en betoning på ett ackord där topptonen spelas som flageolett. Flageoletten f3 finns tyvärr 
endast som articifiell flageolett, men det är speltekniskt möjligt att genomföra den tillsammans med 
ackordet genom att spela alla toner utom flageoletten med tummen, och sedan möta upp med 
flageoletten genom att lägga pekfingret över 13:e band och knäppa strängen med lillfingret. 
Ackordet behövde dock ändå ändras, då flageoletten är alldeles för tonsvag för att lyckas nå ut i det 
betonade sexstämmiga ackordet. Lösningen vi kom överens om var att behålla toppstämman i sin 
ursprungliga form, men istället flytta resten av ackordet till en åttondel senare. På så vis hinner 
lyssnaren precis uppfatta flageoletten innan ackordet kommer. Det ger även en extra "krydda" då 
det är det enda av de betonade ackorden i T 42-46 som inte kommer mitt på betonad taktdel.
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Takt 49:4 – 50:1

Det ackord som kommer i T 50:1 ställer särskilda krav på skalan i T 49:4. Ackordet kan endast tas 
på ett sätt – i fjärde läget med lillfingret på b2 – vilket gör att jag försöker fingersätta skalan innan så 
att jag landar i fjärde läget inför ackordet. Detta visade sig vara komplicerat då de tre sista tonerna i 
skalan är nedåtgående och spelas naturligast i sjunde läget (avsluta med pekfingret på b2). Den enda 
möjligheten att hamna i fjärde läget inför ackordet är således att göra en lägesväxling inför sista 
tonen i skalan så den greppas med lillfingret. En sådan lösning är högst oönskad då det innebär en 
förflyttning vilket bryter flödet i den snabba skalan, samtidigt som förflyttningen ger en osäkerhet i 
skalan. Jag har kommit fram till två tänkbara lösningar:

• Lösning 1 (interpretativ lösning):

Jag spelar hela skalan i sjunde läget och får lägesväxlingen på slaget vilket är att föredra om 
en lägesväxling måste göras (givetvis med vissa undantag). Därefter utnyttjar jag att Jörgen 
noterat att ackordet i T 50:1 ska brytas samt att de två lägsta tonerna i ackordet spelas på 
öppna strängar. Genom att bryta ackordet långsamt de två första tonerna, hinner jag efter 
skalan byta läge och ta ackordet i fjärde läget. Nackdelen med denna lösning är att skalans 
snabbhet gör att det känns väldigt konstigt att plötsligt stanna upp och göra ett långsamt 
arpeggio, med följd att glappet mellan skalan och ackordet trots allt känns omotiverat stort.

• Lösning 2:

Denna lösning kräver ett ingrepp i notbilden samt lite mer övning då den är speltekniskt mer 
komplicerad än lösning 1, men jag anser att resultatet blir bättre och närmare den 
musikaliska intentionen. Genom att ändra sista tonen i skalan till flageolett, kan jag ändra 
fingersättningen så att jag tar tonen som naturlig flageolett på andra strängens 12:e band med 
lillfingret. Flageoletten gör att jag direkt efter att ha slagit an tonen, kan hoppa till fjärde 
läget. Genom att spela b2 som flageolett kan jag frigöra mer tid till förflyttningen, så trots att 
jag fingersätter så att jag rör mig högre upp på gitarrhalsen kan jag göra en jämnare 
övergång mellan skala och ackord! Flageoletten får en annan klangfärg än de andra tonerna i 
skalan, men tonerna är så korta att det är svårt att upptäcka eller störa sig på. Skalans 
fingersättning är invecklad och tillsammans med att pricka flageoletten och direkt efter göra 
en lägesväxling, blir lösning 2 tekniskt utmanande och kräver mer noggrann övning.

Till inspelningen använde jag mig av lösning 2.

I T 51:4 – 52:1 stöter vi på en liknande skala och landar i samma ackord. Precis som i T 50:1 kan 
ackordet endast tas i fjärde läget och det är absolut önskvärt att landa där innan ackordet ska tas. 
Det säkraste och mest naturliga hade varit att spela hela skalan i sjunde läget, men då kvarstår 
problemet med förflyttningen. Här löser jag det genom att göra en förflyttning halvvägs i skalan. 
Det blir ett litet glapp i skalan men i och med att jag kan dela upp skalan i jämna grupperingar av tre 
och tre, blir det försumbart och jag kan ligga i fjärde läget, redo att ta ackordet.

Takt 61:4 – 62:4

Här kommer korta fragment ur de tidigare skalornas tonförråd. Det andra fragmentet (e1, f#1, g#1) 
spelar jag på fjärde sträng för att få så lite skrapljud som möjligt från då naglarna spelar på spunnen 
sträng (e1 och f#1 kan endast tas på de spunna bassträngarna). Detta leder dock till att jag är fast i 
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andra läget, och nästa fragment i T 62:4 spelas i sjunde läget. För att lösa detta har jag använt mig 
av ”fingersubstitution” (en slags fingerteknik inspirerad från orgelspel), något som jag endast ett 
fåtal gånger tidigare behövt använda mig av. Jag landar med lillfingret på g#1, men eftersom tonen 
är lång har jag tid att krypa ihop med vänsterhanden, försiktigt trycka ned g#1 även med pekfingret 
för att sedan kunna lyfta lillfingret men ändå behålla tonen vid liv, samtidigt som jag förflyttat mig 
till sjätte läget där jag enkelt kan binda ihop till nästa fragment.

Efter det tredje fragmentet ligger jag i sjunde läget, därefter skall b2 ligga kvar över kvartshöjda a#1 
och a, och i sjunde läget nås a#1 på fjärde sträng. Både jag och Jörgen föredrog dock klangfärgen 
från att ta a#1 på tredje sträng, d. v. s. genom att ta tonen i tredje läget. För att lösa detta använde jag 
mig även här av ”fingersubstitution”. Efter tredje fragmentet landar jag med pekfingret på b2, men 
kryper sedan ihop med handen och låter lillfingret vara det aktiva fingret. Från detta läge kan jag 
sedan hålla kvar b2 samtidigt som jag sträcker ut till kvartshöjda a#1 på tredje sträng.
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Reflektion

Genom åren har jag många gånger stött på verk där den publicerade utgåvan skiljer sig radikalt från 
fullt spelbara manuskript. Endast ett fåtal gånger har jag spelat utgåvor av icke-gitarristers verk, där 
ingen så vitt vi vet editerat kompositörens produkt. Men detta var första gången jag var den som 
gjort alla editeringar till notbilden. Denna erfarenhet har hjälpt mig förstå hur andra gitarrister gått 
till väga när de editerat verken. På sätt och vis har arbetet gett mig en större acceptans för editerade 
versioner, även om jag fortfarande om möjligt helst utgår från manuskriptet.

Mitt samarbete med Jörgen har verkligen gått så smärtfritt som jag vågat hoppas på. Det tror jag till 
stor del beror på att båda parter respekterat den andres kunskap och åsikter, vilket gjort att vi ofta 
snabbt kommit överens om lösningar utan att det krävt alltför omfattande argumentation. En annan 
orsak är att vi båda – med all respekt gentemot notbilden – alltid haft det klingande resultatet som 
den tyngst avgörande faktorn. Då någonting klingat bättre på ett annat sätt har vi valt det, även om 
det lett till att notbilden inte sett lika bra ut. 

Jag har tidigare reflekterat över att kvalitén på editeringarna varierar kraftigt, men inte över orsaken 
till det. Nu inser jag att det beror på att den gitarrist som editerat det, förändrat verket så att det ska 
passa deras teknik eller musikaliska intentioner. Editeringar av material som egentligen är tekniskt 
spelbart beror oftast på att gitarristen inte hittat någon lösning eller inte var kapabel att spela vad 
som stod, alternativt önskade göra det smidigare. I vissa fall har editeringen gjorts för att lägga om 
ackord så de klingar bättre på instrumentet än den läggning som kompositören noterat. En 
fingersättning som jag inte alls anser logisk, kan kännas fullt naturlig för den gitarrist som gjort 
fingersättningen. Men oftast är det nog så att gitarristen i fråga hade en musikalisk intention som 
den ansett lättare framhävs med en sådan fingersättning.

Mitt arbete kring den musik som Jörgen komponerade till mig visade sig i mycket större 
utsträckning än jag innan arbetets början trodde kretsa kring fingersättningar, snarare än 
rensning/förändring av toner. Realiseringen handlade mest om att tolka notskriften, bestämma mig 
för hur jag vill interpretera musiken för att sedan utifrån det arbeta fram en fingersättning som 
underlättar interpretationen på bästa sätt, men ändå är trogen notbilden. Jörgen sade vid ett tillfälle 
att han uppskattar då musiker gör sin tolkning av hans musik. Han försöker därför generellt att inte 
skriva överflödiga anvisningar i notbilden, som skulle kunna låsa musiken till Jörgens egen bild av 
verket. Detta har gjort att det varit en väldigt kreativ process för mig, då jag inte känt mig begränsad 
till en ”rätt version” utan det har funnits olika vägar i mitt realiserande.

Den slutgiltiga kompositionen innehöll det jag hoppades och önskade mest av den: gitarrens unika 
egenskaper utnyttjas väl utan att verket baserats på vad som är idiomatiskt för instrumentet. Med 
tanke på det är jag mycket nöjd med den konstnärliga delen av arbetet. Det känns mycket positivt 
att den sista delen som togs upp i denna process – Jovas torn – var den mest genomarbetade delen 
och också den som utnyttjade instrumentet bäst.

De första utkasten (Test till Leo 1 och Test till Leo 2) hade en enkel notbild och var skapta i syfte att 
få en snabb uppfattning över hur de olika karaktärerna yttrar sig på gitarr. Jag förvånades sedan över 
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hur snabbt utvecklingen skedde till Test till Leo 3, Test till Leo 4 och slutligen Trubaduren vid Aiels 
flod, gällande detaljrikedomen inom kompositionsarbetet. För mig var det ett slags kvitto på Jörgens 
mognad och erfarenhet i kompositörsyrket att kunna avgöra vilka moment som inte kräver samma 
fokus. Men jag ser det även som ett tecken att upplägget, med prövande utkast före komponeringen 
av det slutgiltiga gitarrverket, varit gynnsamt och gett den trygghet som behövs för ett fullskaligt 
soloverk.

En fortsättning av detta arbete vore att göra om samma process ett antal år senare för att se vilka 
fingersättningar jag ändrar, och i så fall varför jag ändrar dem. På så sätt kan jag följa hur mina 
musikaliska val förändrats vilket kan ge en slags överblick över min musikaliska utveckling. En 
sådan process är däremot inte specifik för detta verk utan kan appliceras på vilket verk som helst.

En annan intressant jämförelse vore att göra om samma process fast tillsammans med en annan 
kompositör. Jörgen experimenterar ofta med olika sorters klanger i sitt komponerande, vilket passar 
instrumentet väl. Det skulle vara intressant att jämföra med en kompositör med ett helt annat 
tonspråk, när det gäller vilka lösningar och förändringar som görs under realiseringsarbetet.
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Appendix

Textliga bilagor
• Musikexempelskuriosa

Ljudande bilagor
• Test till Leo 1: Idé 1 – med pedaleffekt, Idé 1 – utan pedaleffekt, Idé 2, Idé 3, Idé 4 – med 

dämpning av mittenstämman, Idé 4 – utan dämpning av mittenstämman, Idé 5 – med 
pedaleffekt, Idé 5 – utan pedaleffekt.

• Test till Leo 2: Idé 1, version 2, Idé 1 + 4, Intro-idé.

• Test till Leo 3

• Test till Leo 4

• Trubaduren vid Aiels flod – I. Vid senatens trappor

• Trubaduren vid Aiels flod – III. Jovas torn
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