
EXAMENSARBETE

Från opera till metal
En förening av två till synes oförenliga världar

Cecilia Kamf
2015

Konstnärlig kandidatexamen
Musik

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



Från opera till metal 
En förening av två till synes oförenliga världar 

Cecilia Kamf 
2015 

Konstnärlig kandidatexamen 

Luleå Tekniska Universitet 
Institutionen för konst, kommunikation och lärande 

Handledare: Kjell Peder Johansson 



Abstract 
Syftet med mitt arbete är att arrangera om två operaarior till metal och spela in både 

originalversioner och metalversioner för att sedan kunna jämföra dem med varandra. 

Frågeställningarna jag utgick ifrån var: " Hur ska jag kunna skriva om två operaarior till 

trovärdiga metallåtar, utan att bruka allt för mycket våld på originalen?", "vilka skillnader gör 

jag i min sångteknik och interpretation, om jag ens gör några, i de klassiska versionerna 

jämfört med metalversionerna?", "vad är det för skillnader och likheter mellan de klassiska 

förlagorna och metalversionerna?" och "vilka val gör jag i arrangeringen och varför?". 

 

Ariorna som jag har valt att arrangera om är Dido's Lament ur operan Dido and Aeneas av 

Henry Purcell och Svegliatevi nel core ur operan Giulio Cesare in Egitto av Georg Friedrich 

Händel.  

 

Den konstnärliga delen av mitt arbete har bestått av fyra delar; en inspelning av de klassiska 

versionerna av ariorna, själva omarrangeringsprocessen från klassiskt till metal, inspelningen 

av metalversionerna och jämförelsen mellan de klassiska versionerna och metalversionerna.  

 

Projektet visade att det sällan blir som man har tänkt sig och jag reflekterar även kring hur det 

kom sig att de förväntade skillnaderna i min sångteknik från klassiskt till metal aldrig riktigt 

uppstod, men att interpretationen var annorlunda i de olika versionerna. Jag reflekterar även 

kring hur jag ska kunna vidareutveckla mitt projekt i framtiden.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Musik har alltid varit en stor del av mitt liv och jag blev förtjust i både hårdrock och klassisk 

musik redan som väldigt liten. Min pappa älskar all sorts musik och det spelas alltid 

någonting i vårt hem, så jag är uppvuxen med allt från Deep Purple till Mozart. Mina stora 

favoriter som barn var bland annat just Deep Purple och musikalen Phantom of the Opera. Vi 

har en inspelning av originaluppsättningen på LP-skiva och jag brukade ligga på 

vardagsrumsgolvet och lyssna på musiken och bläddra i det gigantiska texthäftet (med 

bilder!!) som fanns till skivan. Det var något av det bästa jag visste! Då var jag lite för liten 

för att förstå historien som musikalen är byggd på, det jag visste var att kostymerna var 

fantastiskt fina och att musiken var underbart storslagen och liksom sköljde över mig och 

svepte mig med. Det var en mäktig känsla.  

 

När jag var 14 år introducerades jag till metalbandet Nightwish för första gången. Jag hade 

följt med min dåvarande bästa kompis och hennes familj till Gotland och i bilen så lyssnade vi 

på en skiva som hennes storasysters pojkvän hade bränt till henne. Det var Nightwishs skiva 

Century Child och när jag hörde deras cover på Phantom of the Opera så visste jag att det var 

i den här musiken som mitt hjärta hörde hemma. Nightwishs dåvarande sångerska var Tarja 

Turunen, en klassiskt skolad sopran med utbildning från både Sibelius Akademien i 

Helsingfors och Musikhögskolan i Karlsruhe i Tyskland, och jag minns att jag tyckte att det 

var hur häftigt som helst att hennes "operaröst" passade så bra ihop med den tunga och tuffa 

metalmusiken. Jag sjöng själv i kör och hade så smått börjat att ta sololektioner i klassisk 

sång, men när jag hörde Nightwish så bestämde jag mig där och då för att det var deras typ av 

musik som jag själv ville göra en vacker dag! Jag ville blanda metal med den klassiska 

musiken och på så vis få en förening av det, för mig, bästa av två musikaliska världar.  

 

Tarja Turunen har fortsatt att vara min idol genom åren och jag har följt hennes karriär i 

Nightwish och sedan hennes solokarriär efter att hon lämnade Nightwish bakom sig. Tarja har 

bland annat ett projekt som hon kallar Beauty and the Beat, vilket är en konsertturné där hon, 

tillsammans med en hårdrockstrummis och en symfoniorkester framför både klassiska 

stycken, allt från romanser till operaarior, och kända hårdrocks - och metallåtar, både sina 

egna och andras. Jag tyckte att hennes idé var jättebra, men jag ville ta steget längre. Jag ville 

verkligen försöka att förena de båda musikstilarna på riktigt, inte bara låna in element från 
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den ena eller den andra. Jag ville få klassiskt och metal att smälta ihop till ett i en och samma 

låt... och jag ville framförallt snöa in mig på att förena opera, som är en väldigt kraftfull och 

uttrycksfull konstart redan från början, med metal. Jag trodde att det skulle kunna bli hur 

häftigt som helst! 

 

När jag hörde Svegliatevi nel core av Georg Friedrich Händel för första gången så noterade 

jag, förutom att musiken är väldigt kraftfull och tuff, att det fanns en melodislinga i stråket 

som absolut skulle ha kunnat spelas av en elgitarr. Detta födde en tanke om att en dag göra en 

metalversion av Svegliatevi nel core och denna tanke växte sig bara starkare efter att de 

klassiska sångarna på skolan, tillsammans med de klassiska gitarristerna, hade ett projekt som 

hette Renässans och hårdrock där vi spelade renässanssånger och arrangerade om 

hårdrockslåtar för klassisk sång och gitarr. Efter det projektet visste jag att det gick att 

arrangera om hårdrock till klassiskt... men att arrangera om klassiskt till hårdrock, och då 

framförallt opera, det verkade vara en utmaning... och nu är det dags att presentera hur jag 

antog den utmaningen! 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med mitt arbete är att arrangera om två operaarior från klassiskt till metal och spela in 

både originalversioner och metalversioner för att sedan kunna jämföra dem med varandra.  

 

Mina frågeställningar lyder som följer: 

• Hur ska jag kunna arrangera om två operaarior till trovärdiga metallåtar, utan att bruka 

allt för mycket våld på originalen? 

• Vilka skillnader gör jag i min sångteknik och interpretation, om jag ens gör några, 

mellan de klassiska versionerna och metalversionerna? 

• Vad är det för skillnader och likheter mellan de klassiska förlagorna och 

metalversionerna? 

• Vilka val gör jag i arrangeringen och varför? 
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1.3 Symfonisk metal 
Symfonisk metal är den genre som jag rör mig inom när jag sjunger i mitt eget band och det är 

även den genre som min egen musik skulle klassificeras som. Därför följer här en kort 

introduktion till hur symfonisk metal uppstod som genre och vad som definierar just den 

typen av musik.  

 

Heavy metal som genre utvecklades ur 60-talets tyngre hårdrocksmusik och det var Black 

Sabbath, Led Zeppelin och Deep Purple som ledde skapandet av genren. Heavy metal har 

genom åren blomstrat och blivit en enormt bred musikstil med många olika subgenrer, och en 

av dem är symfonisk metal.  

 

Symfonisk metal är en musikstil som kombinerar de tunga drivande riffen från metal med 

symfoniska element, så som storslagna körer, orkester och/eller klassiska sångare. Genren 

kom till under 90-talet. Innan dess existerade inte begreppet även om det fanns en del band 

som gärna lånade in symfoniska element i sin musik. Genrens grund lades i och med att det 

svenska dödsmetallbandet Therion släppte skivan Theli, en skiva som innehöll körer, 

keyboards och samples från klassisk musik. Men det var inte förrän i slutet av 90-talet, 

närmare bestämt 1998, som världen fick upp ögonen för denna nya genre och det i och med 

att det finska bandet Nightwish, med den klassiskt skolade sopranen Tarja Turunen i spetsen, 

släppte sin skiva Oceanborn.  

 

Detta blev startskottet för en helt ny genre och pionjärerna för genren är idag några av 

metalvärldens allra största, till exempel Nightwish, Within Temptation, Epica, Therion, 

Kamelot och Delain.  

 

De flesta av banden har antingen en kvinnlig sångerska, ofta med någon form av klassisk 

utbildning i grunden, eller så använder de sig av vad som kallas "beauty and the beast vocals", 

vilket innebär kvinnlig skönsång varvat med mörka och gutturala growls från en (oftast) 

manlig sångare. Det finns givetvis band som har endast en manlig sångare, men det är oftast 

banden med de kvinnliga sångerskorna som har fått störst kommersiellt genomslag 

(Hapfairy's world: The History of Symphonic Metal och Metal Music Archives). 
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1.4 Metod och material 
Ariorna som jag hade tänkt att arrangera om till metal är Svegliatevi nel core ur Giulio Cesare 

in Egitto av Georg Friedrich Händel och Dido's Lament ur Dido and Aeneas av Henry Purcell. 

 

Min första tanke var att lära mig att arrangera för metal genom att läsa böcker. Den tanken 

lade jag ner ganska så snabbt. Det blev lite för abstrakt för mig. Istället har jag tagit hjälp av 

en vän, masterstudenten Ola Moum, som är kompositör och har skrivit för metal tidigare. Jag 

har också gjort en spellista i Spotify med låtar vilkas sound, rytmer och helhet inspirerar mig. 

Jag har lyssnat på mina favoritlåtar och sedan letat upp dem på sidor som Jellynote och 

Songsterr, där människor kan lägga upp sina plankingar av olika låtar i form av tabs och 

noter. Där har jag lätt kunnat se hur vissa rytmer, gitarriff och trumkomp ser ut och har kunnat 

låna den informationen och använda den i mitt eget arbete.  

 

Jag har använt mig att två olika sätt att skriva musik när jag har arrangerat, för att pröva att 

göra på olika sätt. I Dido's Lament har jag behållit originalmelodin och texten, samt några 

enstaka element från originalkompositionen, men jag har gjort om harmoniken. I Svegliatevi 

nel core har jag behållit originalharmoniken, melodin, texten och formuppbyggnaden och 

utgått ifrån det när jag arrangerat om. 

 

2 Resultatredovisning 
Det här avsnittet har jag valt att dela upp i fyra olika delar som ska fokusera på varsin del i 

min konstnärliga process. 

 

2.1 De klassiska versionerna 

Både Dido's Lament och Svegliatevi nel core är arior som jag har arbetat väldigt mycket med 

tidigare. Dido's Lament sjöng jag för första gången 2011 när jag fortfarande gick på Hjo 

Folkhögskola och jag tog sedan upp den igen under hösten 2014 och framförde den på konsert 

den 5/12. Svegliatevi nel core arbetade jag med under hela läsåret 2013/2014 och framförde 

den vid vår  föreställning inom Midwinterfestivalen vid Musikhögskolan i februari 2014 samt 

min examinationskonsert senare samma vår. Det ligger ett ordentligt instuderingsarbete 

bakom båda två och jag känner deras karaktärer både utan och innan vid det här laget, vilket 

är en av anledningarna till att jag valde just dem till mitt projekt.  
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Jag tror att det är en fördel att känna till musiken såpass väl, för då har jag en uppfattning om 

vad det är för känsla och karaktär jag vill åt när jag ska arrangera om. 

 

Jag gjorde de klassiska inspelningarna av Dido's Lament och Svegliatevi nel core väldigt 

tidigt i processen. De är båda inspelade i aulan med min ZOOM H1 recorder och de är 

ackompanjerade av Britt Wennberg på piano.  

 

2.2 Arrangeringen 
Hur skriver man musik egentligen? Det är en fråga som jag har ställt mig själv flera gånger 

under det här arbetets gång. Det har varit en enormt lång och stundtals väldigt stressig 

process, framförallt med tanke på att det tog så lång tid att komma igång med arbetet från 

första början. Ett av de första problemen som jag stötte på, innan jag ens hade börjat skriva, 

var att jag hade en idé om hur jag ville att det ska låta, hur jag vill att det ska kännas, men jag 

hade ingen som helst aning om hur jag skulle få ner den idén i notskrift och sedan i klingande 

musik. Jag grubblade i månader utan att komma fram till någonting och ju längre tiden led, 

desto svårare och jobbigare blev det att ta tag i mitt arbete.  

 

Ett annat problem som jag stötte på var själva musiken som jag hade valt. Min idé var att 

smälta ihop opera och metal till en enhet: man ska fortfarande kunna känna igen originalen i 

någon form, men man ska också kunna känna att det här är metal och inte bara ett klassiskt 

stycke med en ovanlig instrumentation. Samtidigt fanns det hos mig också någon form av 

inneboende respekt för de klassiska styckena, en inre röst som försökte tala om för mig att jag 

inte kan göra precis vad som helst med klassisk musik; det finns praxis för hur man gör saker! 

Var den rösten kommer ifrån vet jag inte helt, men mycket har säkert sin grund i en fördom 

om att klassisk musik är elitistisk, smal, svår att ta till sig och att man absolut inte får lov att 

ändra någonting!  

 

Jag vet att detta inte är sant, för delar av den klassiska musiken går ut på improvisation, inte 

minst barockmusiken. Allt fanns inte noterat till punkt och pricka från början och musikerna 

fick ett förslag eller en idé om hur de kunde göra, en ram att hålla sig inom, och sen spelade 

man fritt utifrån det. Men det var inte förrän efter ett möte med min handledare, Kjell Peder 

Johansson, som jag kom igång ordentligt. Kjell Peder rådde mig att ta bort allting, harmonik, 

klaverutdrag, form osv., och bara behålla sångmelodin och texten för att sedan skriva musiken 
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utifrån det: att göra musiken helt till min egen, som om jag hade skrivit den själv. Detta var ett 

medel för att jag skulle kunna känna mig helt fri tankemässigt och inte haka upp mig på ovan 

nämnda fördomar. Sen när jag hade något att utgå ifrån så kunde jag plocka in de element från 

originalkompositionerna som jag tyckte passade in osv. Det var så självklart egentligen, men 

jag behövde höra det yttras högt för att förstå det.  

 

Beväpnad med denna nya insikt kunde jag så äntligen ta tag i mitt arbete på riktigt. 

 

2.2.1 Dido's Lament av Henry Purcell, ur operan Dido and Aeneas 

Jag bestämde mig för att börja med Dido's Lament, helt enkelt för att den verkade enklast. 

Den består till största delen av en text, sångmelodi och ackord, så jag hade inte så mycket jag 

behövde förhålla mig till. Jag tänkte först att jag skulle behålla harmoniseringen, men 

bestämde mig sedan för att göra om harmoniseringen helt istället för att få det att låta mindre 

barock. Till min hjälp tog jag, som tidigare nämnts, Ola Moum.  

 

Dido's Lament är en av mina absoluta favoritarior och jag har alltid haft en ganska klar bild 

över hur jag skulle vilja göra den och hur jag skulle vilja bygga upp den. Det är drottning 

Didos dödsaria, som hon sjunger innan hon tar livet av sig genom att bränna sig själv på bål, 

och jag ville behålla den känslan och göra den tyngre och mörkare. Frågan var bara hur jag 

skulle göra det... 

 

Jag började med att skapa en sorts "moodboard" i Spotify (Examensarbete Inspiration), en 

spellista som innehöll låtar som jag tyckte hade rätt stämning och känsla, men även låtar som 

jag tyckte hade bra gitarriff och tunga trumkomp. Listan var ganska lång från början men så 

sakteliga började jag sålla och valde till slut ut tre stycken låtar som jag tyckte hade den där 

stämningen och uppbyggnaden som jag var ute efter.  

 

Låtarna var: 

 

Iridium av Dark Tranquillity (2010) 

The Mundane and the Magic av Dark Tranquillity (2007) 

Ov Fire and the Void av Behemoth (2009) 
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Anledningarna till att jag valde just de här låtarna är att Iridium har en uppbyggnad och en 

tyngd som jag tycker väldigt mycket om. Den börjar långsamt och lite släpigt för att sedan 

bryta loss i ett snabbt parti (Iridium, 00:55) som sedan går tillbaka till det tunga och släpiga 

(1:32). Iridum har även en del trumkomp (1:41) som jag tycker väldigt mycket om och blev 

väldigt inspirerad av till min version av Dido's Lament. Partiet som dyker upp vid 1:50 har 

också varit en stor inspirationskälla för andra versen i Dido's Lament. 

 

The Mundane and the Magic börjar med ett otroligt snyggt plock-komp på gitarr, som sedan 

går över i en slinga på piano (The Mundane and the Magic, 00:56), och jag kände att något 

liknande skulle vara helt rätt för min låt. The Mundane and the Magic innehåller även ett 

ruskigt snyggt gitarriff, (1:11) som med lite förändringar blev stommen till den första delen av 

arian.  

 

Jag är inte så hemmastadd i att skriva för trummor, så det är mycket därför som jag har kikat 

på hur andra gör och hur deras trumkomp är uppbyggda. Enligt min personliga smak så gör 

Behemoth underbart tung och mörk musik och deras trumkomp reflekterar detta. Därför lät 

jag mig helt enkelt inspireras av trummorna till Ov Fire and the Void när jag skrev min 

version av Dido's Lament. 

 

Jag är sångare och kan spela ytterst lite piano. Några andra instrument spelar jag inte och jag 

har absolut ingen aning om hur man skriver ett gitarriff eller ett trumkomp. Så, för att klara av 

att skriva en trovärdig metallåt behövde jag lite hjälp.  

 

Jag hade min moodboard, så nästa steg var att leta upp de här låtarna på internet, helst i någon 

form av noter så jag kunde se hur de var uppbyggda och inspireras av det. Tack och lov finns 

det många människor där ute vars hobby är att ta ut metallåtar på gehör och sedan skriva ner 

dem, s.k. plankning, och många av dem delar även med sig av sina plankningar på diverse 

olika sidor. Två sådana sidor är Songsterr och Jellynote.  

 

På båda sidorna fann jag det jag sökte efter (även om trumkompen på Songsterr var skrivna i 

speciella tabs som krävde en del avkodning för att kunna skrivas i noter) och jag kunde nu 

börja klippa och klistra ihop min låt.  
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Mitt sätt att skriva musik är lite som att lägga ett pussel. Jag har en massa bitar utspridda 

framför mig, ett tungt trumkomp, ett drivigt gitarriff, en vacker melodislinga, och jag försöker 

hitta de ställen i låten där de passar in. Efter lite pusslande är alla bitarna på plats och sen får 

jag foga ihop övergångarna mellan bitarna på ett smidigt sätt. 

 

När jag väl satte mig ner och fokuserade på låten så tog det tre dagar från att jag började till 

att jag var helt klar med partituret. Om jag hade vetat att det skulle gå så fort när jag väl satte 

mig ner så hade jag kanske kunnat tvinga mig själv att ta tag i det och börja tidigare.  

 

2.2.2 Svegliatevi nel core av Georg Friedrich Händel, ur operan Giulio Cesare in Egitto 

Att arrangera om Svegliatevi var inte på långa vägar en lika smidig process som att skriva om 

musiken till Dido's Lament. Jag försökte sätta mig med arian vid flera tillfällen, men jag 

saknade helt inspiration och vision. Jag hade hakat upp mig på en slinga som egentligen 

spelas av stråket och som jag definitivt kunde höra spelas av en elgitarr, men där tog det 

stopp. Hur jag än vred och vände på det så fick jag inte till det utan att det lät som att jag bara 

hade ändrat instrumenteringen och det lät bara powermetal av alltihop. Powermetal var inte 

det soundet jag var ute efter, då det är en genre som jag inte är särskilt förtjust i. 

Inspirationskällorna var dödsmetal och symfonisk metal. 

 

Jag hade bestämt mig för att behålla den ursprungliga harmoniken till Svegliatevi, mycket på 

grund av att det var en utmaning att använda mig av den befintliga barockharmoniken, och det 

var kanske på grund av den utmaningen som det tog extra lång tid att komma igång, det blev 

ett hinder på vägen. För andra skulle det kanske kännas som en lättnad att arbeta utifrån en 

redan given harmonik, men för mig så lät det lite för mycket barock och för lite metal.  

 

Men hinder är till för att övervinnas, så ännu en gång vände jag mig till Ola Moum och bad 

honom om hjälp för att komma på en startpunkt, någonting konkret som jag kunde bygga 

vidare på och inspireras av.  

 

Jag fick tillbaka ett förslag på ett intro och genast satte tankarna och inspirationen igång. Det 

slutade med att jag ändrade i princip hela förslaget, men det gav mig den där knuffen i rätt 

riktning som jag så väl behövde.  
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Efter det gjorde jag lite på samma sätt som med Dido's Lament. Jag skapade en moodboard i 

Spotify att inspireras av och hade till slut kommit fram till tre låtar: 

 

Awaken av Anaria (2014) 

The Obsessive Devotion av Epica (2007) 

In the Name of God av Dream Theater (2003) 

 

Jag valde att inspireras av Awaken för att jag verkligen älskar hur verserna byggs upp. Det 

börjar med en ensam pianoslinga, sen kommer sången in. Efter ett tag läggs det till bas 

(Awaken, 00:12) och slutligen även trummor och gitarr (00:57). Det är otroligt snyggt och jag 

ville ha något liknande till första versen i min version av Svegliatevi.  

 

Jag letade passande gitarriff till Svegliatevi hur länge som helst innan jag snubblade över ett i 

The Obsessive Devotion av Epica (The Obsessive Devotion, 00:40). Jag var lite tveksam först, 

men bestämde mig för att testa och se hur det skulle kunna bli, och med lite omskrivning så 

passade det in riktigt bra. 

 

Inspirationen till att arrangera Svegliatevi ville inte riktigt infinna sig och jag har fått be Ola 

om hjälp ett antal gånger, mest för att få ett annat perspektiv på saker och ting. Framförallt har 

jag haft problem med B-delen. Ola föreslog att jag skulle testa lite mer "flytande" trummor 

och bifogade ett exempel på vad det var för något (In the Name of God, 4:03). Jag tyckte att 

det lät riktigt bra och testade att föra in det i min låt, och hela B-delen fick sig genast ett 

enormt lyft. 

 

Processen att skriva själva låten tog mycket längre tid än Dido's Lament och jag kom inte in i 

ett lika skönt flow och fokus som tidigare, det var snarare något som jag mer eller mindre fick 

stånga mig igenom med full kraft för att det överhuvudtaget skulle bli gjort och då orkade jag 

bara skriva korta små bitar i taget, inte sitta med fullt fokus en hel dag.  
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2.3 Inspelningen 
 

Medverkande 
Cecilia Kamf, sång och arrangemang 

(Går tredje året på klassisk kandidat, med sång som inriktning) 

 

Sebastian Darthsson, ljudtekniker 

(Går tredje året på ljudteknikerprogrammet)  

 

Martin Carlsson, gitarr 

(Går första året på rockmusikerprogrammet) 

 

Kristofer Morhed, piano 

(Går andra året på mastersprogrammet med inriktning komposition) 

 

Rasmus Eriksson, bas 

(Går första året på musiklärarprogrammet) 

 

Andreas Gedda, trummor 

(Går första året på studiomusikerprogrammet) 

 

Britt Wennberg, piano 

 

Så kom då dagen då trummorna skulle läggas. Vi började kl.19 ungefär och var klara strax 

efter midnatt, så det gick relativt smärtfritt ändå. Det var väldigt roligt att arbeta med Andreas 

eftersom han var väldigt entusiastiskt för projektet, samtidigt som han var väldigt 

professionell och kunde sina saker. Jag visste redan innan att det fanns några ställen som 

skulle kunna bli problematiska, Dido's Lament avslutas till exempel med ett långt ritardando 

och det kan bli lite knepigt att spela in om man inte vill göra exakt så som MIDI-filen gör, 

men vad jag inte hade räknat med var att det fanns ett par andra ställen som också visade sig 

vara svåra. Det var framförallt ett byte från fyrtakt till sextakt i Dido's Lament som ställde till 

det, då Andreas inte upplevde att sextakten kändes som en vanlig sextakt brukar göra. Men 

efter ett par försök så satte han det utan några som helst problem.  
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Gitarr och bas var också väldigt smärtfria inspelningar. Det gick fort och både Martin 

Carlsson och Rasmus Eriksson var väldigt professionella och tyckte att det var väldigt roligt 

att vara med. Det tog lite drygt två timmar att spela in gitarrer och knappt en timme att spela 

in bas; hur smidigt som helst. Vi upptäckte lite felskrivningar som jag hade gjort, men det var 

inga problem för musikerna att reda ut vad jag faktiskt menade, vilket också var väldigt skönt.  

 

I min version av Svegliatevi nel core har jag skrivit en pianoslinga som ligger med nästan hela 

tiden. Från början hade jag inte tänkt att den skulle spelas av en riktig pianist, utan tänkte nöja 

mig med den inritade MIDI-slingan och ett pålagt pianoljud på det, men det tyckte Sebastian 

var en riktigt dålig idé och sa till mig att när det nu ändå finns duktiga musiker på skolan 

varför inte använda mig av dem? Så sagt och gjort; jag tog tag i Kristofer Morhed och frågade 

om han ville vara med och spela, och det ville han.  

 

Jag vet sedan tidigare att Kristofer är en duktig pianist och att han också är väldigt bra på att 

ta saker a vista, och eftersom min förfrågan kom med så kort varsel så var det en stor fördel. 

Och det visade sig att pianoslingan inte erbjöd några som helst problem för Kristofer och han 

hade heller inget emot att vi lade till lite småsaker, som ackord, här och där när vi väl var i 

studion.  

 

Sebastian hade valt att inte micka upp mig med en närmick, så som man brukar vara 

uppmickad i en studio. Istället hade han valt en mikrofon som man oftast använder vid 

inspelning av just klassiska sångare. Detta gjorde att jag kunde stå en bit ifrån mikrofonen när 

jag sjöng och jag behövde då inte bli stressad eller spänna mig för att jag hade någonting 

precis framför munnen. Jag kunde helt enkelt koncentrera mig på min teknik och på att sjunga 

så klassiskt som möjligt, vilket var väldigt skönt och avslappnat. Precis som med de andra 

instrumenten så gick det snabbt att spela in sången och det berodde nog till största delen på att 

jag kunde sångerna så väl vid det laget, de satt i ryggmärgen. 
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2.4 Jämförelse 
2.4.1 Dido's Lament 

Dido's Lament - Klassisk 

 

 

Dido's Lament - Metal 

 

 

Med tanke på att min grundidé var att skriva helt egna arrangemang till sångerna så är det rätt 

självklart att de båda versionerna (metal och klassisk) kom att skilja sig rätt markant från 

varandra. För det första är sättningen annorlunda. En originalsättning har varit svår att hitta, 

men från vad jag har förstått från att ha studerat orkesterpartitur så framförs Dido and Aeneas 

tillsammans med en stråkensemble och cembalo. I min version är sättningen, förutom sång, 

trummor, bas, två gitarrer och en synt som lägger ackord i bakgrunden.  

 

En annan stor skillnad är formuppbyggnaden. Dido's Lament har en formuppbyggnad1 som 

ser ut så här: recitativ, mellanspel, A, A, B, B, efterspel 

Min metalversion har en uppbyggnad som ser ut så här: Intro, recitativ, mellanspel, A, B, 

mellanspel, A, B, efterspel/outro. 

Anledningen till att jag har valt att flytta om delarna är att jag ville ha en uppbyggnad som 

liknar rockens traditionella vers-refräng-vers-refräng-uppbyggnad.  

 

Harmoniseringen är också omgjord. Jag har inte gått ifrån originalharmoniken helt, men jag 

har bytt ut några ackord här och där för att komma ifrån barockharmoniken en aning. Jag har 

också valt att byta taktart i själva arian. I original går hela arian i 3/2, i min version börjar den 

i en 6/8-takt som sedan går över i en 4/4-takt. Detta för att de är de vanligaste taktarterna inom 

metal och för att jag ville åt släpigheten som både 6/8 och 4/4 skänker åt musiken. Det hjälper 

mig även att komma åt den "doomighet" som jag är ute efter. Se bild. 

 

1 En annan viktig formprincip i Dido's Lament är ostinatoformen: ett rytmiskt eller harmoniskt motiv som 
upprepas hela stycket igenom. I Dido's Lament är detta den kromatiska nedgången, vilken stycket också är känt 
för. 
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Men givetvis finns det likheter mellan de två versionerna också. Förutom att texten och 

sångmelodin är den samma, så har jag även valt att behålla den kromatiska basgången i 

övergången mellan recitativet och A-delen. 

 

En sak som förvånade mig dock är att sången är förhållandevis lika i båda versionerna. Den är 

utan tvekan klassisk i både den klassiska versionen och i metalversionen, även om jag har lite 

mer vibrato i den klassiska. Jag hade nog trott att det skulle vara större skillnad på min teknik 

i de olika versionerna än vad det var, eftersom jag brukar kunna höra en mycket större 

skillnad i min röst när jag sjunger klassiskt jämfört när jag sjunger metal. 

 

En skillnad som jag kan höra i min sångteknik är att jag inte blir lika dynamisk i min röst i 

metalversionen som i den klassiska. Detta påverkar även interpretationen, som också den 

skiljer sig mellan de olika versionerna. Interpretationen av Dido's Lament i klassisk tappning 

är sorgsen och lite tillbakahållen, medan sången i metalversionen låter mer som ett rop på 

hjälp, ett skri av desperation.  
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2.4.2 Svegliatevi nel core 

Svegliatevi nel core - Klassisk 

 

 

Svegliatevi nel core - Metal 

 

 

I Svegliatevi är den största skillnaden instrumenteringen. Originalsättningen är för 

stråkensemble och min sättning är för trummor, bas, två gitarrer, piano och synt. Svegliatevi 

har en formuppbyggnad som ser ut så här: recitativ, mellanspel, A, mellanspel, B, mellanspel, 

A, efterspel. Jag har valt att behålla den här formuppbyggnaden, med undantaget att jag har 

tagit bort mellanspelet efter B-delen och istället låtit B-delen gå rakt tillbaka till A-delen. Det 

hade känts lite för utdraget och tjatigt annars.  

 

En annan liten ändring som jag har gjort är att jag ändrat B-delens taktart från en 3/8-takt till 

en 6/8-takt istället, för det var lättare att skriva och för att det är vanligare med 6/8 i metal. 

Tempot är också något lägre än i originalet, tex. så går A-delen  i 90 bpm i min version, 

medan den i original ska spelas i "allegro", vilket är ungefär 120 bpm.  

 

Annars är harmoniseringen samma som i originalet och i B-delen har jag låtit basen spela 

samma basgång/melodislinga som cellon gör i originalversionen. Även min sångröst låter som 

den gör i den klassiska versionen. De höga tonerna sitter bättre i metalversionen än vad de 

gjorde under inspelningen av den klassiska och jag känns allmänt mycket mer säker i min 

teknik, men det är troligtvis på grund av att det skiljer några månader mellan de olika 

inspelningarna. Det kan hända mycket på kort tid.  

 

Interpretatoriskt upplever jag att jag låter mer upprörd och utåtagerande arg i den klassiska 

versionen, medan jag i metalversionen har en mer återhållsam vrede. Metalversionen tuffar 

mest på, medan jag i den klassiska versionen tar ut svängarna lite mer.  
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3 Diskussion 
Det här har varit ett ytterst lärorikt projekt och en av de främsta sakerna som jag har lärt mig 

är att det aldrig blir som man har tänkt sig. Jag hade en bra och realistisk tidplan från början, 

men på grund av yttre omständigheter blev den omöjlig att följa i slutänden och jag fick 

improvisera och försöka hinna så gott jag kunde. Tidspress är inget som jag trivs med, men 

jag vet att jag kan prestera och få snabba resultat om jag har en nära förestående deadline att 

jobba mot.  

 

Det har också varit väldigt givande att arbeta tillsammans med Sebastian Darthsson. För det 

första tycker han om metal och har själv spelat i band, för det andra så har han spelat in mig 

tidigare och känner både mig och min röst rätt så bra nu och för det tredje så har vi väldigt lätt 

för att förstå varandra i vår kommunikation, vilket har underlättat väldigt mycket. Det är så 

otroligt skönt när jag presenterar en diffus idé på hur jag vill ha någonting och så förstår 

Sebastian precis hur jag menar och kan fixa det. Sen är han inte heller rädd för att komma 

med egna förslag och idéer, vilket jag bara tycker är roligt för det ger mig ett annat perspektiv 

ibland. Sånginspelningen är ett bra sådant exempel.  

 

Jag gick in i det här projektet med en del förutfattade meningar, framförallt kring min egen 

sång och teknik. Mina förutfattade meningar har varit befogade, då de grundar sig i 

erfarenhet, men det är alltid väldigt spännande när man motbevisar sig själv. 

 

Jag trodde att jag skulle kunna höra en mycket större skillnad på min teknik i 

metalversionerna jämfört med hur jag låter i de klassiska versionerna. Jag grundade detta på 

det faktum att när jag sjunger tillsammans med mitt band, både live och på inspelningar, så 

låter jag inte alls likadant som när jag sjunger renodlat klassiskt. Jag försöker att sjunga så 

klassiskt jag kan tillsammans med bandet, men av olika anledningar så går det inte hela 

vägen. Jag har vissa teorier kring varför det är så.  

 

En anledning tror jag är mikrofonens placering. När jag sjunger och spelar in tillsammans 

med mitt band så har jag mikrofonen väldigt nära munnen, vilket blir ett störningsmoment och 

detta tror jag gör att jag inte kan slappna av helt. Har jag en mikrofon precis framför munnen 

så har jag en tendens att bara sjunga rakt fram och in i mikrofonen, istället för att låta ljudet gå 

i en loop inuti mig innan jag släpper ut det. Detta får som effekt att sången blir lite vassare 
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och jag har heller inte skapat det nödvändiga resonansrummet inom mig för att det ska låta 

klassiskt.  

 

Vid inspelningen av mina metalversioner hade vi placerat mikrofonen en bit bort och den var 

även inställd på att ta upp ljudet i ett stort rum istället för i ett litet, välisolerat, sångbås, allt 

för att sången skulle låta så naturlig som möjligt. Bara det gjorde en enorm skillnad. Som jag 

skrev ovan så kunde jag slappna av och koncentrera mig mycket mer på min teknik när jag 

inte hela tiden blev störd av att ha en mikrofon precis framför munnen.  

 

En annan sak som jag tror bidrog till att det lät så klassiskt är det faktum att jag har lärt in de 

här sångerna som klassiska från början. De är operaarior och jag har studerat in dem så. Den 

klassiska tekniken har jag lärt in i samband med instuderingen av sångerna och då tror jag att 

jag får den lite på köpet även i metalversionerna, just på grund av att jag kan sångerna så bra 

och inte har ändrat något i sångmelodin och texten. Att det är andra instrument och en annan 

harmonik i bakgrunden gör då ingenting.  

 

De skillnader som jag har upplevt har framför allt varit i interpretationen. Ljudbilden i metal 

är annorlunda än i klassisk musik och volymen är i de allra flesta fall väldigt mycket högre. 

Dynamiken i metal är också ganska jämn en hel låt igenom, medan man i klassisk musik kan 

ha ganska stora dynamiska förändringar från en takt till en annan. Detta gör att jag när jag 

sjunger metal får ligga på mer vokalt och kan inte göra några större dynamiska förändringar, 

så som jag skulle kunna göra i klassisk musik.  

 

En annan faktor som påverkar min interpretation är att inom metal så tickar musiken på hela 

tiden. Man spelar oftast in alla instrument för sig och har ett sk. klicktrack i bakgrunden för att 

timingen ska bli så tajt som möjligt. Sången läggs i de allra flesta fall på sist och detta gör att 

instrumentet, min röst, måste anpassa sig till musiken på ett helt annat sätt. Inom klassisk 

musik har man som sångare en större flexibilitet eftersom man spelar tillsammans med 

levande musiker och det är ett givande och tagande kring vem som anpassar sig efter vem. 

Detta gör även att instrumentet blir mer flexibelt och jag får lättare att landa i mitt instrument 

än när jag hela tiden har en timing som jag måste passa, så som jag har när jag sjunger metal.  

 

Något som jag skulle vilja göra i framtiden är att spela in en version av varje sång där jag 

faktiskt är närmickad, som på en vanlig sånginspelning, för att se om det skulle göra någon 
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skillnad. Skulle det störa ut den teknik som jag har lärt in i samband med de här sångerna, 

eller skulle det inte spela någon roll? Det är en intressant tanke som jag gärna skulle vilja 

utforska mer vid ett senare tillfälle. 

 

En annan sak som jag tar med mig från det här arbetet är en idé om att spela in nya klassiska 

versioner för att se hur de skulle låta nu när jag har metalversionerna i bagaget. De klassiska 

versioner som jag har är ett antal månader gamla vid det här laget och på grund av att min röst 

har utvecklats så enormt mycket den senaste tiden känns de inspelningarna lite utdaterade.  

 

Jag är överlag extremt nöjd med hur mina metalversioner blev och jag tycker nog att jag har 

lyckats med att förena både opera och metal på ett respektfullt sätt, mycket på grund av att 

sången fortfarande låter så klassisk och "operaaktig" som den gör och för att jag valt att 

behålla vissa element från originalkompositionen. Sen har jag även spelat upp låtarna för folk 

som inte lyssnar på metal vanligtvis, men som är väl insatta i klassisk musik, och alla har sagt 

att de köper konceptet rakt av. Det, om något, tycker jag är en bra indikation på att jag har 

lyckats i min förening av de två genrerna.  

 

Men man skulle säkert kunna göra en ännu mer jämn förening av opera och metal. Nu har jag 

valt att ha en ganska traditionell metalsättning när jag har spelat in, men man skulle mycket 

väl kunna byta ut syntarna mot en riktig stråkensemble till exempel och kanske utveckla 

arrangemanget för syntarna/stråket så att det blir lite mer klassiskt och inte bara en matta av 

ackord. Det är definitivt en tanke som jag tänker ta med mig och utveckla i framtiden. 

 

Projektet har gett mersmak och eftersom att jag blev så nöjd och har fått sådan positiv respons 

så tänker jag att detta är något jag vill fortsätta med. Jag tror på mitt koncept och jag vill 

fortsätta att arrangera om operaarior till metal för att kunna spela in en skiva eller en EP så 

småningom.  

 

 

 

 

 

17 
 



Källor 
Låtar 

Anaria (2014), Awaken från skivan Ancestors, osignerat 

Behemoth (2009), Ov Fire and the Void från skivan Evangelion, Nuclear Blast, NB 2344-2 

Dark Tranquillity (2007), The Mundane and the Magic från skivan Fiction, Century Media, 

CM 77615-2 

Dark Tranquillity (2010), Iridium från skivan We Are the Void, Century Media, 9979552 

Epica (2007), The Obsessive Devotion från skivan The Divine Conspiracy, Nuclear Blast, NB 

1956-2 

Dream Theater (2003), In the Name of God från skivan Train of Thought, Elektra, 7559-

62891-2 

 

Länkar 

Examensarbete Inspiration (Cecilia Kamf) 

https://open.spotify.com/user/lomenar/playlist/1dq98eP0lG5BfZLpt9dg6N 

Hapfairy's World: The History of Symphonic Metal 

http://hapfairy.blogspot.se/2014/06/the-history-of-symphonic-metal.html 

Iridium - drum tab 

http://www.songsterr.com/a/wsa/dark-tranquillity-iridium-drum-tab-s69910t5 

Iridium - noter 

https://www.jellynote.com/en/sheet-music-tabs/dark-

tranquillity/iridium/51fb6e51a6c1997da86bc8c6#tabs:%23score_A 

Metal Music Archives 

http://www.metalmusicarchives.com/subgenre/symphonic-metal 

Ov Fire and the Void - drum tab 

http://www.songsterr.com/a/wsa/behemoth-ov-fire-and-the-void-drum-tab-s29709t3 

The Mundane and the Magic - noter 

https://www.jellynote.com/en/sheet-music-tabs/dark-tranquillity/the-mundane-and-the-

magic/5076c6f8d2235a7374cda9a4#tabs:%23score_A 

The Obsessive Devotion - noter 

https://www.jellynote.com/en/sheet-music-tabs/epica/the-obsessive-

devotion/528def96a6c1996365a56fca#tabs:%23score_A 

18 
 


