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Sammanfattning
Min idé var att kombinera mina två största intressen; komponera musik och spela elgitarr. Jag
ville utforska elgitarrens roll i en konstmusikalisk kontext och påbörja en standardisering där
målet var att elgitarren ska bli ett vanligt förekommande instrument inom konstmusiken. Jag
har skrivit tre stycken för olika ensembler, Dåtiden - elgitarr och tape, Nutiden - elgitarr och
tam-tam och Framtiden - elgitarr och kammarensemble. Varje stycke utnyttjar elgitarrens
styrkor på olika sätt.
I Dåtiden ämnade jag att få elgitarren och tapestämman att smälta samman så publiken inte
skulle kunna avgöra vad som var vad. Nutiden är komponerad utifrån en idé om att med hjälp
av tydliga strukturer och begränsningar ska lyssnaren få en större klarhet om vad som händer.
I Framtiden överförs olika musikaliska idéer mellan elgitarren och de andra instrumenten för
att komma fram till nya och spännande idéer.
Arbetet resulterade i att jag erhölls en fördjupad kunskap om elgitarren och hur den kan
integreras med andra instrument.
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Inledning
Bakgrund
Mitt intresse för elgitarren inom konstmusiken uppenbarade sig hösten 2016 när jag under en
längre tid funderat på hur jag skulle kunna kombinera spelandet med skrivandet. Min klass
arrangerade en konsert där vi skrev stycken för en solomusiker och tape (förinspelad stämma).
Jag ville skriva ett stycke som rörde sig mot ljudkonsten vilket tvingade mig hitta nya
uttryckssätt på elgitarren. Det här motiverade mig att skriva fler verk för elgitarr och jag insåg
ganska tidigt att det var det jag ville syssla med i mitt examensarbete.
Jag undrade även hur andra hade använt sig av elgitarren inom konstmusiken. Efter att ha hört
samt sett partituren på Magic with Everyday Objects (2007) av Mizzy Mazzoli och Fields
(2016) av Anna Thorvaldsdottir kände jag mig besviken över hur elgitarren använts. Jag
tyckte inte de hade utnyttjat gitarren till dess fulla potential både från en teknisk aspekt samt
en klanglig (effekter och inställningar på förstärkaren). Det här fick mig att fundera på hur jag
kunde använda elgitarren i en ensemble med instrument som förekommer ofta inom den
klassiska musiken.
Jag ville i examensarbetet utforska nya ljud, uttryckssätt och tekniker på elgitarren och
använda mig av dem i min komponerande, därmed förhoppningsvis utvecklas som både
kompositör samt gitarrist. Jag vill nämna att jag inte känner samma negativa känslor för
nämnda stycken idag.

Stimulation no.1
Det första konstmusikstycket skrev jag för elgitarr och tape. Jag hade ingen tidigare erfarenhet
med Logic (ett sequencerprogram) som jag använde för att spela in tapestämman. Men
eftersom jag praktiskt taget levde i skolans kompositionsstudio kunde jag till slut ro stycket i
land. Jag hade en idé som gick ut på att jag skulle utforska ljud som man normalt sett inte hör
från en elgitarr. Uruppförandet var lyckat och motiverade mig avsevärt att fortsätta på det
spåret. Det var på grund av det här stycket jag kunde börja lägga grunden för många av de
idéer och tekniker som jag använde i efterföljande verk.

Solo Piece for Electric Guitar
Stycket föddes ur den frustration jag kände efter att ha medverkat på ett seminarium som inte
föll mig i smaken. Han som höll i det spenderade väldigt mycket tid på att förklara hur en
treklang lät med olika bastoner. Det tog honom över en timma att förklara något som hade
tagit fem minuter att göra i Sibelius. Efteråt satte jag mig i studion och började improvisera,
det ena ledde till det andra och i slutändan hade jag ett komplett stycke. Jag tog vara på många
av de idéer som jag använt tidigare och försökte ta det ett steg längre. Jag anser att det här var
det viktigaste stycket jag skrev innan examensarbetet då jag kunde utveckla de idéer jag hade
innan samt hitta nya. Jag spelade in stycket i Logic vilket ledde till att jag kunde använda mig
av många fler effekter än om jag skulle använt mig av mina gitarrpedaler och förstärkare. Jag
gjorde mitt bästa för att ta vara på det och använde därför många effekter i stycket.
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Two Guitars
Hösten 2017 arrangerade vi i klassen ytterligare en konsert där tanken var att vi skulle skriva
för två eller tre musiker. Jag valde då att skriva för klassisk gitarr och elgitarr för att se hur två
instrument som är lika på många sätt skulle interagera med varandra. Jag ville också
undersöka om det var möjligt att få klangen från båda instrumenten att smälta ihop och få
något som lät naturligt. Trots att båda instrumenten är gitarrer finns det mycket som skiljer
dem åt. En skillnad är just klangen då ena gitarren är akustisk och den andra elektrisk. Jag
ville därför använda mig av samma idéer i båda instrumenten. Jag gav min medmusiker viss
frihet i det han skulle spela då jag ville att han skulle börja utforska tekniker som han normalt
inte använde sig av och på så sätt ta ett steg in i konstmusikens ljudvärld.

Separation
Under mitt andra år på kompositionslinjen så medverkade jag på ett seminarium där Jörgen
Häll (Universitetsadjunkt vid Luleå tekniska universitet) pratade om hur han använde sig liveelektronik i sin musik. Jag blev väldigt inspirerad och ville skriva ett stycke för elgitarr och
live-elektronik. Våren 2018 fick jag möjligheten då de dåvarande kompositionsettorna
arrangerade en konsert där jag skulle medverka. Jag tog då tillfället i akt och frågade Jörgen
om han var intresserad av att medverka på konserten. Jag gav Jörgen stor frihet i vilka ljud
han skulle använda sig av då jag visste att han var väldigt kompetent. De enda instruktionerna
jag gav honom var sådant som ’’high pitch’’ eller ’’low sounds’’.

Syfte
Syftet med arbetet är att få en fördjupad kunskap i hur man kan använda elgitarren i en
konstmusikalisk kontext. Jag vill försöka bidra till den repertoar som innefattar elgitarr inom
konstmusiken. Ett mål som rör min personliga utveckling som gitarrist har uppenbarat sig
under arbetes gång. Hur kan jag få nya verktyg att använda mig av inom mitt gitarrspel?

Frågeställningar
- Vilka verktyg och tekniker kan jag använda mig av när jag skriver för elgitarr?
- Vilka möjligheter och begränsningar har jag som kompositör när det kommer till att skriva
för elgitarr?
- Hur kan jag integrera elgitarren i den kammarmusik jag skriver?

Metod och material
Jag valde att komponera tre stycken för olika ensembler där den gemensamma nämnaren var
elgitarren. Första stycket är för elgitarr och tape, det andra för elgitarr och tam-tam och det
tredje för elgitarr och ensemble. Jag har noterat alla styckena i notationsprogrammet Sibelius.
Jag inskaffade även en bok som heter The Composer’s Guide to the Electric Guitar (2003)
skriven av David Laganella, där han går igenom saker relaterade till elgitarren. Jag har även
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försökt få en övergripande blick över hur elgitarren har använts inom konstmusiken från ett
historiskt perspektiv. Elgitarren började användas inom konstmusiken under 50-talet, och en
tonsättare som var tidig med detta var Karlheinz Stockhausen i sitt stycke Gruppen (1955–
57).

Gruppen Ex. 1

Så småningom började fler tonsättare använda sig av elgitarren i sina kompositioner utan att
instrumentet blev lika vedertaget som andra instrument. Exempel på tonsättare som använde
sig av elgitarren är Krzysztof Penderecki - Partita for Harpsichord and Orchestra (1971),
George Crumb - Songs, Drones and Refrain of Death (1968), Steve Reich – Electric
Counterpoint (1987).

Ett av de första styckena jag hörde för elgitarr var även det som hade allra störst inverkan på
mig. Vampyr! (1984) av Tristan Murail, stycket börjar med ett riff som lika gärna hade kunnat
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varit skrivet av en 15-åring som nyss lärt sig spela hårdrock. Det här är dock inget negativt
utan snarare motsatsen, det finns en viss charm i att det låter så pass fyrkantigt.

Vampyr Ex. 1

När jag hörde stycket första gången var det främst ett parti som fångade min uppmärksamhet;
styckets avslutning. Det fick mig att omvärdera mina tankar om textur och klang och
påverkade mig avsevärt i mitt skrivande och spelande. Jag kopplade stycket till metal vilket är
en genre som jag lyssnat på och spelat en hel del. Jag misstänker att det var det som fick mig
att fastna för Vampyr! från början.

Vampyr Ex. 2
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Det verk som inspirerade mig att skriva Framtiden var stycket Händelectric (2009) av
Claudio Lugo. Namnet anspelar på den tyska/engelska barocktonsättaren Georg Friedrich
Händel. Jag strukturerade delar av formen i Framtiden efter introduktionen och kadensen i
Händelectric (2009). Jag fann även inspiration de snabba figurerna som påminde mig om det
Robert Fripp gjorde i King Crimson under den andra hälften av 1900-talet.

Händelectric Ex. 1

Under ett seminarium ställde Åsa Unander Scharin frågan: Vad är det som skiljer elgitarren
från andra instrument, vad är det som gör den unikt? Jag funderade en hel del på detta och
kom fram till ett flertal egenskaper som för mig gör elgitarren till ett unikt instrument.
Elgitarren är ett stränginstrument vilket innebär att det är möjligt att spela flera toner
samtidigt. Vissa tekniker, till exempel glissandon och tremolon är därför lätta att utföra. En
elgitarr är gjord i trä och påverkas av klimatet. Det är vanligt att gitarren stämmer om sig när
den utsätts för skillnader i temperaturen. Det som skiljer en gitarr från stråkinstrument är att
den har band på halsen, som gitarrist behöver man därför inte oroa sig för intonation på
samma sätt som en violinist. Nackdelen med banden är att man spelar lite ostämt hela tiden,
dock finns det gitarrer som är bandlösa. Gitarren har vanligen sex strängar vilket medför att
man utan problem kan spela stora ackord. Instrumentets register brukar ligga runt fyra oktaver
utan hjälp av sliderör eller utökade speltekniker. Till sist är elgitarren elektronisk vilket ger
gitarristen tillgång till pedaler och effekter som kan förändra klangen på åtskilliga sätt. Detta
är den egenskap som jag tycker tillför mest till elgitarren.
I mitt komponerande har jag försökt utnyttja de egenskaper som jag nämner ovan till en så
hög grad som möjligt.
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Elgitarren
Elgitarren är ett mångsidigt instrument med oändliga klangmöjligheter. Det finns även många
utökade speltekniker som man kan använda sig av. Allt från att skrapa på strängarna till att slå
på kroppen. Beroende på vilka effekter man använder sig av kommer det att låta på ett visst
sätt jämfört med andra effekter. Det finns möjlighet att använda sig av föremål för att spela
med och på så sätt hitta nya ljud (t. ex. sliderör). Jag har använt mig av de effekter och pedaler
som går att hitta i sequencerprogrammet Logic X.

Vilken typ av gitarr som användes påverkar klangen avsevärt, vilket har sina för- och
nackdelar. Som kompositör har man därför en fördel av att känna till instrumentets anatomi.
Eftersom elgitarrer massproduceras så tillverkar de olika företagen sina elgitarrer på olika sätt
med komponenter som tillför olika nyanser till instrumentets klang.
Kroppen på en elgitarr är en viktig faktor som bidrar till hur instrumentet låter. Man brukar
tala om tre olika typer av gitarrkroppar.
Solid Body: Gjord av en eller flera ihopsatta bitar kompakt trä. Solid body-gitarrer tenderar att
ha en ljusare klang samt en längre sustain 1på grund av att den solida kroppen reflekterar
strängarnas vibrationer. Man kan också spela med väldigt stark volym utan att få rundgång2.
Hollow Body: Hollow body-gitarrer har en tjockare kropp, ungefär 8 – 12 cm och är välvd.
Vilket leder till att den inte har lika bra sustain och kan lättare få rundgång. Det är möjligt att
stoppa in skum i kroppen för att minska risken för rundgång. Klangen tenderar till att vara
mörkare på en Hollow body-gitarr och används därför i första hand av jazzgitarrister.
Semi Hollow body: En hybrid av de två typerna där kroppen inte är lika tjock som på en
Hollow body-gitarr. Den centrala delen av kroppen är solid medan allt runt omkring är ihåligt.
1
2

Sustain – Gitarrtonens längd.
Rundgång – Ljudet från högtalaren går tillbaka in i mikrofonen, varvid ett tjutande ljud uppstår.
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Det här tillåter gitarren att fånga den mörkare klangen från en Hollow body-gitarr utan att
riskera rundgång. Något som dock inte fungerar lika effektivt som en Solid Body-gitarr då
stora delar av kroppen fortfarande är ihålig.

Mikrofoner och ’’Pickups’’
Gitarrens mikrofoner tar upp strängarnas vibrationer, en elektrisk spänning genereras som
leds in och ut igenom förstärkaren. De flesta gitarrerna har två mikrofoner som placeras på
gitarrens kropp under strängarna. Mikrofonen som är placerad närmast halsen brukar ge en
klang med mer bas, medan den som är placerad längst ifrån har mer diskant. Med en switchkontroll är det möjligt att skifta mellan mikrofonerna. Det finns två olika typer av mikrofoner;
Single coil och humbucker. Singel coil har en ljusare klang men plockar lättare upp störningar
från annan elektronik i omgivningen. En humbucker är två stycken single coil-mikrofoner
som är ihopsatta och tar inte upp störningar lika lätt. Klangen tenderar också att vara mörkare
och fylligare. Vanligtvis finns tre lägen att välja mellan: Neck, Middle, Bridge.
Exempel på hur det kan noteras:

Strängarna
Gitarrens strängar är vanligtvis gjorda av nickel eller stål. Det finns flera olika typer av
strängar som används men de som är vanligast är roundwound strings och flatwound strings.
De tre tunnaste strängarna är identiska medan det som skiljer sig är de tjockare strängarna.
Roundwound-strängar ger en ljusare ton och ger ifrån sig mer ljud när fingrarna rör sig över
strängarna. Flatwound-strängar ger en mörkare ton och framkallar inte lika mycket fingerljud.
Den vanligaste stämningen på en sexsträngad gitarr är: EBGDAE (hög till låg). Gitarren jag
spelar på har sju strängar med en tillagd låg B-sträng. Detta är viktigt att nämna då mina tre
examenstycken alla nyttjar den låga B-strängen.
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Plektrum
En triangelformad liten plastbit som elgitarrister brukar använda. Då strängarna på en elgitarr
är närmare varandra än på en akustisk gitarr är det svårare att spela snabba passager med
fingrarna. Plektrumet löser problemet och ju tunnare plektrum desto lättare är det att spela
snabba avsnitt. Det man förlorar på med ett tunnare plektrum är fylligheten i klangen.

Förstärkare
Förstärkare är en avgörande faktor för klangen och det finns många typer i olika storlekar.
Man kan mer eller mindre dela upp dem i två olika kategorier; rörförstärkare och
transistorförstärkare. Det finns även mjukvarusimuleringar av stärkare i
sequencerprogrammen vilket har blivit populärare att använda med åren. Elgitarrister har
länge tvistat om vad som låter bäst men i slutändan handlar det om personliga preferenser.

Genomförande
Jag ville att styckena skulle ha ett sammanhängande tema och på grund av att jag låg hemma
med svåra ryggproblem under två veckor fick temat handla om denna sjukdomsperiodens
olika stadier som jag benämnt i titlarna Dåtiden, Nutiden, Framtiden.

Dåtiden
Dåtiden representerar början på mina ryggproblem och har en ABA-form där första A-delen
är själva olyckan. B-delen är den period där jag mådde bättre och andra A-delen är när
problemen börjar återkomma.
Tanken från början var att skriva ett stycke för elgitarr och tape (backingtrack) men jag
beslutade mig för att strunta i tapestämman. Men jag återupptog tanken då jag blev kontaktad
av Johannes Pollak som undrade om jag skulle kunna tänka mig att skriva ett stycke för tape
och elgitarr. Johannes skulle arrangera en EAM-konsert under Midvinterfestivalen. Så i
slutändan skrev jag en tapestämma samt förlängde styckets längd från 5 till 20 minuter.
Styckets A-delar angränsar till något som låter mer som ljudkonst där jag enbart använder mig
utökade speltekniker. Jag kommer att referera till dessa som A1 och A2. I B-delen drog jag
nytta av flera idéer som jag hade skrivit innan när stycket saknade en tapestämma. B-delen
blev väldigt lugn och harmonisk, i tapestämman är det ett Emaj9 som genomgående ligger
som en matta.
På grund av mina ryggproblem var jag tvungen att arbeta hemma. Problemet var dock att jag i
hemmet inte har tillgång till någon DAW (Digital Audio Workshop) så jag använde mig av
Audacity, ett ljudredigeringsprogram som är gratis. Jag använde mig av en sida som heter
Freesounds.org där jag laddade ner ljud som jag sedan ändrade i Audacity (time stretch,
reverse, dist., pitch change, echo, delay).
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Jag valde att använda mig av boxar med instruktioner till musikern med tidsangivelser.
Tanken att den som framför stycket ska använda sig av en timer för att kunna navigera sig
genom stycket.
I A1 är elgitarristen tyst, men låtsas framkalla de ljud som finns i tapestämman. I A2 härmar
elgitarren flera av tapestämmans ljud. Min tanke är att när gitarren väl börjar spela ska man
som publik inte kunna avgöra vad som är vad. Idén kommer ifrån ett stycke som heter
Kontakte (1958–1960) och är skrivet av Karlheinz Stockhausen. Här utforskade han kontakten
mellan det akustiska och elektroniska med intentionen att man som lyssnare inte skulle kunna
avgöra vad som var vad. Jag valde att inte skriva ut några instruktioner på vilka ljud man ska
låtsas framkalla vilket medför att varje framförande blir lite annorlunda.

Dåtiden Ex. 1

I B-delen ligger det ett Emaj9 hela tiden i tapestämman medan elgitarren improviserar med
utgångspunkt från tre idéer. Den första idén är baserad på en Emaj9#11 arpeggio. Jag valde
den lydiska skalan framför den joniska då jag personligen anser att den förstnämnda är mer
välklingande. Jag letade efter ett sätt att få B-delen att låta mer harmoniskt intressant då jag
enbart använder mig av skaltoner i den första idén. För att lösa detta använde jag mig av ett
C#mmaj9 som går till ett C#maj9. Tonerna B# och E# som finns i C# ackorden skapar en
dissonans jämtemot Emaj9 ackordet. De här dissonanserna är ganska subtila och stör inte allt
för mycket vilket var anledningen till att jag använde dem.
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Dåtiden Ex. 2

Tredje idén som jag utgick från var en kvintmelodi som i sin tur var inspirerad av ett stycke
utav Eric Satie; Nocturne no.4 (1919). Jag letade efter något som skulle skapa mer rörelse i
musiken och ge en känsla av progression. Då det lät för naket med bara kvinter valde jag
oktavera ner topptonen.

Dåtiden Ex .3

På ett flertal ställen ska även musikern improvisera utifrån en E-lydisk skala. Jag ville ha med
det momentet då improvisation är en stor del av mitt gitarrspel.

Dåtiden Ex. 4

A2 liknar A1 men den som framför stycket ska nu reproducera de ljud som förkommer i
tapestämman. För att uppnå det här använder jag mig enbart av utökade speltekniker i A2. En
teknik jag använder går ut på att man ska föra D-strängen över A-strängen och sätta fast
plektrumet emellan. Det här resulterar i ett klockliknande ljud och eftersom tapestämman
innehåller ljud från kyrkklockor valde jag att använda den här tekniken.
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Dåtiden Ex. 5

Ett annat ljud jag använder mig av i tapestämman är ett högt stråkkluster som spelas med
tremolo. För att efterlikna stråkklustret drar och duttar jag plektrumets baksida på strängarna
ovanför gitarrens mikrofoner. Den här tekniken kombinerat med mycket delay och reverb får
ljuden att smälta ihop på ett sätt som gör det svårt att urskilja vad som är vad.
Under mitt framförande av stycket under Midvinterfestivalen använde jag mig av tre pedaler;
distortion, delay och reverb. Ett problem med framförandet var att jag varken hade tillgång till
en bra förstärkare eller fler pedaler än de som nämns ovan. Något som gjorde det lättare för
publiken att urskilja vad som elgitarr respektive tape.

Nutiden
Våren 2018 fick jag möjligheten att åka till Tromsö och få ett av mina stycken framfört. Där
hörde jag även ett stycke som är skrivet för en cymbal av den finska tonsättaren Sami
Klemola. Jag blev väldigt inspirerad av hur han lyckades använda cymbalen på olika sätt och
få stycket att bli intressant rakt igenom. Det ledde till att jag ville skriva ett stycke för elgitarr
och trummor. Men efter att ha nämnt min inspirationskälla ”ensam cymbal” för min
handledare Jan Sandström kom vi fram till att begränsa styckets instrumentation. I slutändan
valde jag att skriva för elgitarr och tam-tam.
Stycket representerar den värsta perioden när jag hade ryggproblem. Kompositionsprocessen
påbörjades under den tid jag var sängliggande och fick därför titeln Nutiden. Jag ville att
musiken skulle skildra de känslor jag bar på under den perioden.
Jag fokuserade mer på formen och ville få en klarhet som jag ansåg att jag inte lyckats uppnå i
de andra verken. Formen är ABCBDA där varje enskild formdel har sin interna form. Jag
använder mig endast av vissa tekniker inom vissa formdelar. Det här tankesättet applicerar jag
även i slagverksstämman.
Jag ville att styckets notation skulle vara så lätt som möjligt att förstå och därmed göra det
enklare för musikerna att framföra det. Varje box ska upprepas ett visst antal gånger innan
man fortsätter till nästa. Musikerna spelar boxarna i den ordning som står i början på varje
formdel. (tillexempel A1 – A2 – A3 – A2 – A1)
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I A-delen förekommer endast tonen C# som ska artikuleras på olika sätt. Det första är ett
crescendo där gitarristen använder sig utav volymknoppen sedan läggs ett vibrato på som blir
starkare för varje repetition. A-delen avslutas med snabba glissandon där elgitarristen byter
mellan senza vibrato och molto vibrato.

Nutiden Ex. 1

I B-delen övertar elgitarren det tam-tamen spelade i A-delen och stärker sambandet mellan
stämmorna. Elgitarren spelar ett lågt C# genom hela B-delen och det som skiljer sig från Adelen är att det ska spelas med fingrarna vilket resulterar i en mjukare klang. Tam-tamen
spelar med hjälp av en metallpinne och skapar en klanglig kontrast mot elgitarren. B-delen
återkommer två gånger i stycket men tjänar olika syften varje gång. Första gången fungerar
den som en förberedelse för C-delen då tam-tamen spelar med metallpinnar i både A- och Bdelarna. Medan andra gången fungerar den som en avslutning för slagverkaren som inte
använder sig av metallpinnarna i efterföljande formdelar.
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Nutiden Ex. 2

I C-delen använde jag mig av call and response där tam-tamen inleder och elgitarren svarar.
Det som skiljer sig mellan B och C-delarna är att i C-delen använder sig slagverkaren av två
metallpinnar. Jag valde även att notera tam-tamen med tre linjer av två anledningar: För att
indikera var på tam-tamen man ska slå och hur båda händerna ska röra sig. Mittenlinjen
representerar mitten på tam-tamen och ytterlinjerna kanten. Jag hade en idé som grundade sig
i polyrytmik och jag funderade på hur jag skulle kunna utföra detta i båda instrumenten.
Resultatet var att jag använde mig av en teknik som kallas för ’’tapping’’ där man slår an
toner på gitarrhalsen med hjälp av båda händerna.

Nutiden Ex. 3
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D-delen är den som sticker ut mest klangmässigt då tam-tamen endast spelar med en
superball3 och elgitarren duttar och skrapar strängarna med plektrumet ovanför mikrofonerna.
De här är en av de tekniker jag använder mig mest av i den musik jag skriver för elgitarr. Det
är också ett tydligt exempel på en teknik som jag tog med mig från den musik jag skrev innan
examensarbetet. Istället för att musikerna ska repetera boxen ett bestämt antal gånger ska de
istället spela den under en bestämd tidsperiod. Antingen går man på magkänslan eller så
använder man sig av en timer för att få tiden rätt.
Jag hade en tanke om melodi och harmonik som jag funderade på hur jag kunde få fram på ett
okonventionellt sätt. Det elgitarren spelar representerar melodin då det finns en faktisk
tonhöjd och det tam-tamen utför är harmoniken. I slutet på D-delen delar båda instrumenten
på samma roll (den harmoniska). På så sätt kunde jag skapa mer intensitet och få en snyggare
övergång in i styckets klimax som kommer strax efter D-delen.

Nutiden Ex. 4

Stycket innehåller även övergångar mellan de olika formdelarna där musikerna ska få tid att
vända blad och förbereda för nästa formdel. Här ska även slagverkaren ska byta mellan
stråken och metallpinnarna samt utföra andra byten. ’’Transition 3’’ är styckets klimax och
här spelar elgitarristen ett ackord i fortissimo samtidigt som slagverkaren slår an tam-tamen
med en klubba. Ackordet i elgitarren består av ett C# i två oktaver samt alla resterande öppna
strängar.

’’En superball-klubba är gjord genom att sätta en gummiboll på en pinne i metall eller trä’’
(http://sites.siba.fi/sv/web/harpnotation/manual/accessories/super-ball-stick)
3
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Nutiden Ex. 5

Framtiden
Framtiden representerar det arbete jag skulle vara tvungen att göra för att bli av med mina
ryggproblem.
Jag ville skriva ett ensemblestycke med elgitarr och beslutade mig för att använda nästan
samma ensemblesättning som Norrbotten NEO (flöjt, klarinett, piano, slagverk, violin, viola,
cello). Jag valde dock att utesluta pianot då jag var rädd för att jag skulle kunna luta mig för
mycket på pianot harmoniskt. Det här är en vanlig sättning för kammarmusik (jfr. Schönbergs
Pierrot Lunair 1912) och ökar på sätt chanserna att få stycket spelat av andra musiker.
Jag hade en ide om intervall som expanderar och minskar i from av glissandon (L2 upp, S2
ner, L3 upp, S3 ner osv.). Jag ville överföra idén till instrumentariet då jag var intresserad av
hur en idé som är skriven för elgitarr skulle fungera på till exempel en violin eller klarinett.
Tanken om intervall som expanderar och minskar blev grunden för hela stycket. Formen på
stycket är: A1 A2 Cadenza B. A-delarna påminner om varandra men skillnaden är att i A2 så
är det större fokus på intervall som skiftar riktning. Medan intervallen i A1 expanderar i
samma riktning. Elgitarren får även en större roll i A2 då den spelar mer samt att melodin i
exempel 2 introduceras.

Framtiden Ex. 1
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Grundidén var ett glissando som expanderar både uppåt och nedåt. Inledningsvis med violinen
med dess glissandomöjligheter. Jag omformade idén för klarinett där jag tvingades ta bort alla
glissandon, slutligen förde jag tillbaka idén till elgitarren. Jag hade troligen inte kommit fram
till den melodin utan den här processen.

Framtiden Ex. 2

Jag ville koppla samman elgitarren med violinen (och resterande stråk) på fler sätt än bara
glissandot. Det vi ser i exemplet under är en idé som är komponerad för violin för att sen
anpassas till elgitarr. För att lyckas med det var jag tvungen att ändra de intervall som figuren
är uppbyggd på. På grund av att sextstaplingar mer eller mindre är omöjligt att spela på en
gitarr i ett snabbt tempo.

Framtiden Ex. 3

I alla föregående exempel har jag enbart använt mig av intervallidén i en melodisk kontext,
vilket ledde till att jag ville se hur jag kunde använda den ur en harmonisk. Det här visade sig
vara lättare sagt än gjort då det tenderar att vara svårt att spela ackord som innehåller många
små intervall. Jag spenderade mycket tid på att lista ut vilka toner jag skulle använda. Samt
hur jag skulle lägga dem för att det skulle vara spelbart. I exempel 4 expanderar intervallen i
små sekunder i samma riktning från tonen G. (G – G# - A# - C# - F)

Framtiden Ex. 4
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I nästa exempel skiftar intervallen riktning (L2 ner, S2 upp, L3 ner, S3 upp). Ackordet utgår
från tonen C# (C# C D B Eb). Intressant är också att om man lägger alla tonerna i samma
oktav så formar de ett klusterackord. Något som är väldigt svårt att spela på grund av hur
gitarren är stämd, men med hjälp av öppna strängar (tonerna B och D) är det möjligt.

Framtiden Ex. 5

Jag använder mig endast av ackorden i början på stycket då det inte finns plats i ljudbilden på
något annat ställe. Detta på grund av att det alla instrumenten spelar olika saker hela tiden
genom båda A-delarna.

I flera solokonserter som har skrivits under de senaste femtio åren har jag märkt att kadensen
inte enbart är något extremt virtuost. Ett större fokus ges ofta på det som är
instrumentspecifikt. Jag letade efter extremt typiska idéer för just elgitarren och valde även att
ha med den melodi som jag kommit fram till genom att överföra idéer. En teknik jag kom
fram till var ett mönster som har två toner per sträng där första tonen på varje sträng
förekommer på samma band. Efter varje strängbyte ökar intervallen med en liten sekund, på
den låga B-strängen spelas tonerna G# och A sen C# och D# på den låga E-strängen osv. Det
som sker i takt 88 i exemplet under är ett exempel på en idé jag utvecklade här.

Framtiden Ex. 6
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En annan idé var att jag inte skulle använda tillfälliga förtecken. Detta skapade grunden för Bdelen. Svårigheten var att hitta ett tonspråk som jag kände mig nöjd med utan att bryta mot
regler jag satt upp. Jag försökte hitta intervall mellan de toner jag valt att använda mig av.
Tritonus, små och stora sekunder samt nonor fascinerade mig allra mest. Jag ville bibehålla
den komplexitet som finns i A-delarna vilket återspeglas tydligast i vibrafonens rytmiska
komplexitet. Många små händelser i stämmorna gör musiken mer rörlig och kontrapunktisk.
Då elgitarren har tagit mycket plats ville jag att den skulle ligga mer i bakgrunden och
komplementera resten av instrumentariet.
Jag ville inte att något instrument skulle ta för mycket plats i ljudbilden utan det är summan
av allt som är det viktiga. Det här är ett ideal som jag haft under en längre tid i mitt
komponerande och något som varit grundläggande i tidigare kompositioner.

Framtiden Ex. 7

B-delen slutar med ett långt stillaliggande ackord där alla instrumentet spelar gradvis svagare.
All rörelse som funnits tidigare i stycket är nu borta och allt som återstår är en treklang. När
jag skrev det här ville ha ett lugnt slut då det ska indikera att framtiden är ljus och trots att
saker är jobbiga nu finns det hopp.
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Diskussion/Reflektion
Alla tre styckena har gett mig olika erfarenheter som jag har kunnat ta med mig något från.
Dåtiden är det verk som påminner mest om det jag har gjort innan vilket har lett till att jag
kunde fortsätta i samma bana som innan. Men jag har även fått idéer som jag inte haft innan.
Ett exempel är att låtsas att framkalla ljud istället för att spela dem. Att stycket även blev
framfört flertalet gånger är något som inte skulle varit lika enkelt med resterande verk. Det
negativa är att det inte tillräckligt utmanande då jag redan var bekväm med sättningen och har
skrivit för den innan.
Nutiden var det stycke jag från början hade den klaraste bilden av hur det skulle se ut.
Sättningen är något som jag tror på extremt mycket då slagverk och elgitarr är något av ett
radarpar i mina öron/ögon. Det som gav mig mest här var nog hur jag noterade det. Jag tycker
det finns en klarhet i partituret som jag inte lyckas få i de andra verken. Chansen att det här
stycket framförs är ganska stor vilket jag ser som något positivt då det bara krävs en elgitarr
och en tam-tam. Men även här tyckte jag det kändes lite för lätt att skriva stycket. Jag
misstänker att det beror på att sättningen inte utmanade mig till samma grad som Framtiden.
Framtiden var utmanande då jag känner att det är svårt att integrera i en ensemble som enbart
består av instrument som inte normalt sätt brukar kopplas ihop med elgitarr. Jag fick tänka till
mycket mer här än i de andra verken vilket bidrog mer till min utveckling som tonsättare. Jag
är dessvärre inte helt nöjd med det musikaliska utfallet av A-delarna. Jag är nöjd med hur jag
kunde införliva elgitarren i ensemblen men problemet ligger i grundidén (intervall som
expanderar och minskar) och hur jag valde att instrumentera det. Om jag inte hade slarvat
med hur jag disponerade tiden i början på arbetet hade jag antagligen kunnat göra något mer
välklingande. Stycket skulle må bra av en eventuell revidering.
Något som uppenbarade sig under arbetes gång var min personliga utveckling som gitarrist.
När jag började lade jag allt fokus på hur jag skulle komponera musiken, vilka tekniker jag
avsåg att använda. Men allt eftersom började jag märka hur jag tog med mig många av de
tekniker jag lärt mig in i andra sammanhang och genrer. Alla nya tekniker och koncept som
jag bekantat mig med under det senaste året har hjälpt mig mycket. Speciellt hur jag tänkte
kring de olika intervallen i Framtiden. Jag har även fått en starkare koppling till den identitet
jag vill ha som elgitarrist.
Om jag hade påbörjat examensarbetet idag med de erfarenheter och kunskap jag nu har så
hade jag gjort saker annorlunda. Jag hade enbart skrivit ett längre verk för elgitarr och
ensemble, då detta kändes mest utmanade vad gäller att inkorporera elgitarren. Jag hade även
disponerat min tid mer effektivt då jag sköt på skrivandet och istället funderade på hur jag
skulle utföra det.
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Tankar kring forskningsfrågorna
- Vilka verktyg och tekniker kan jag använda mig av när jag skriver för elgitarr?
Under arbetes gång insåg jag att var tvungen att förhålla mig på olika sätt beroende på vilket
stycke det handlade om. Detta därför att varje stycke skiljer sig avsevärt från de andra i vilka
typer av klanger som förekommer samt antalet musiker.
I Dåtiden behövde jag inte förhålla mig till något annat än tapestämman vilket medförde att
elgitarren kunde ta mer plats i ljudbilden. Då jag undersökte hur jag kunde få tapestämman att
smälta samman med elgitarren valde jag tekniker som efterliknade de ljud som förekommer
där. Ett av ljuden som förekommer i tapestämman är kyrkklockor som ringer och för att
efterlikna det så drog D-strängen över A-strängen och fäste sedan plektrumet mellan
strängarna. Det här är en lösning som är väldigt enkel men effektiv då det faktiskt låter som
en kyrkklocka. En annan teknik jag använde var att dra och dutta med plektrumet på
strängarna ovanför gitarrens mikrofoner. Tanken var att det skulle låta som ett högt
stråkkluster som spelas med tremolo och med hjälp av mycket delay och reverb lyckades jag
få fram något som liknade det.
Nutiden var det stycke som gav mig minst problem när jag skrev det. Det berodde nog på att
ett instrument som tam-tam lämnar mycket spelrum till elgitarren då de inte delar särskilt
många egenskaper.
I C-delen använder slagverkaren två metallpinnar för att spela mönster som är baserade i
polyrytmik. Jag valde då att använda mig av ’’tapping’’ på elgitarren för att få fram det
polyrytmiska och på så sätt skapa en starkare koppling mellan instrumenten. Just det med att
skapa en starkare koppling mellan elgitarren och andra instrument är något som jag tagit med
mig från det här arbetet.
Framtiden skilde sig från de andra styckena på så sätt att jag även hade en ensemble att
förhålla mig till. Det ledde till att jag var tvungen att se till att elgitarren inte tog för mycket
plats i ljudbilden. Valet blev då att inte använda lika många effekter och sedan hitta tekniker
som kunde appliceras på andra instrument. Jag ville undersöka hur en idé som är skriven är
elgitarr fungerade på andra instrument. Ett exempel är glissandon som är lätta att överföra
emellan elgitarr och stråk då båda är stränginstrument. När jag transformerade detta till
klarinetten tvingades jag att göra om det till något mer idiomatiskt för klarinett. Jag återförde
sedan idén till elgitarren och resultatet blev något som jag inte hade kunnat komma fram till
något annat sätt.

- Vilka möjligheter och begränsningar har jag som kompositör när det kommer till att skriva
för elgitarr?
Den största begränsningen jag hade var vilken utrustning jag hade att tillgå. Eftersom jag har
en billig förstärkare och några få pedaler satte det käppar i hjulet när det kom till att fundera
över hur det skulle låta på en konsert. Jag försökte lösa det problemet genom att anpassa
musiken till mitt sound. Det visade sig dock att det inte riktigt fungerar så och det råder inget
tvivel att om jag hade bättre utrustning hade musiken klingat bättre.
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En annan stor begräsning var min tekniska förmåga eftersom jag skrev styckena med mig
själv som gitarrist. Om jag skrivit med en bättre gitarrist i åtanke hade elgitarrstämmorna
kunnat vara svårare och på så sätt ge fler möjligheter i komponerandet.
Improvisationsdelen i Dåtiden är något kommer låta bättre med tiden då jag håller på att
fördjupa min kunskap inom improvisation. Elgitarrstämman i Framtiden var svår att spela in
av två anledningar: den innehåller en del svåra sextondelsfigurer och jag som musiker hade
svårt att alltid veta vart jag befann mig i musiken. Vilket ledde till att jag missade mina
insatser. Det hade inte varit ett lika stort problem om jag hade haft tillgång till en dirigent.
Resterande stycken är inte lika svåra för mig att spela med ett undantag: ’’tappingdelen’’ i
Nutiden, här krävdes det en stor del övningstid.
Elgitarren är möjligheternas instrument när det kommer till uttryck och klang. Det är möjligt
att spela stora vackra ackord och extremt snabba passager. Det är möjligt för elgitarren att låta
som det fulaste eller det vackraste instrument och det något jag har försökt utnyttja.
Jag skrev i Metod och Material om de egenskaper som jag tyckte gjorde elgitarren unik, och
av dem tycker jag att den viktigaste egenskapen är; elektronisk. Detta eftersom det finns ett
ändlöst antal pedaler och stärkare med olika inställningar som påverkar klangen. Det här är
utan tvekan den största möjligheten man har att göra något unikt.

- Hur kan jag integrera elgitarren i den kammarmusik jag skriver?
Jag insåg ganska snabbt att jag inte kunde använda mig av för mycket effekter då elgitarren
hade tagit upp för stor plats i ljudbilden. Det ledde till att jag valde att använda mig av färre
pedaler och tonade ner de effekter jag ville använda.
Elgitarren spelar saker som kan härledas till det de andra instrumenten spelar vilket skapade
ett starkare band mellan stämmorna. Vilket även bidrog till att elgitarren inte kändes
malplacerad i musiken. Nu kommer Framtiden inte spelas av musiker under den kommande
tiden vilket innebär att jag inte kommer att få höra hur det låter på riktigt. Det är en aning
problematiskt då Sibelius inte klingar bra jämfört med levande musiker och ger därför inte en
rättvis bild av hur det kommer låta.

Slutord
sJag är nöjd med arbetet då jag känner att jag utvecklats som tonsättare. Då mycket av det vi
gör på kompositionslinjen är själva skrivandet och inte spelandet – var ursäkten att gräva ner
sig i elgitarrens förtrollande värld ett rent nöje.
Slutligen hoppas jag har hjälpt till att bidra till elgitarrsrepetoaren och även kunna uppmuntra
andra att skriva sina egna verk för elgitarr. Jag hoppas dessutom att elgitarren standardiseras
inom konstmusiken i framtiden då det är ett mångsidigt instrument.
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