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Bakgrund
Mitt intresse för körmusik väcktes när jag började studera komposition på
musikhögskolan i Piteå, där min kunskap gällande den mänskliga röstens
möjligheter vidgades. Framförallt var det tonsättare som Arne Mellnäs och Folke
Rabe1 med deras alternativa förhållningssätt till körmusik som fångade mitt
intresse. Jag har aldrig riktigt inspirerats av den traditionella körtraditionen. En
anledning till det är förmodligen jag själv inte kan sjunga och därför inte riktigt kan
relatera till musiken. Jag tycker däremot om att låta med rösten och genom den
försöka skapa bisarra ljud som kan upplevas som fula. I Mellnäs och Rabes musik
fann jag det uttryck som matchade mitt eget och de två kompositörernas musik kom
att bli vägledande för hur mitt körkomponerade utvecklades.

Mitt första Rabe/Mellnäs-inspirerade körverk var Blodet droppar2, ett stycke där
jag låter kören musikaliskt gestalta en spökhistoria. Här fick jag erfara hur svårt det
kan vara att jobba med alternativ körnotation för första gången. Då jag själv
dirigerade kören som framförde verket märkte jag att jag fick lägga ner väldigt
mycket repetitionstid på att förklara hur de olika boxarna och figurerna i noterna
skulle tolkas. Detta problem dök upp åter igen i verken Min Eallin3 för New Music
Vocal Ensemble och i Transient Aspiration4 för Radiokören. Det återkommande
problemet fick mig att inse att jag behövde utveckla en kompletterande notation för
min musik och det är detta som står till grund för mitt examensarbete.

Folke Rabe (1935-) och Arne Mellnäs(1933-2002) är två svenska kompositörer som har skrivit mycket
körmusik innehållande alternativ notation t.ex. boxnotation, grafisk notation och talkörer. De verk
jag refererar till i uppsatsen är: Rabe. F: Rondes(1961) och Piéce(1967), Mellnäs.A: Dream(1972)
och 10 ordspråk för blandad kör(1982)
2 Blodet Droppar (2013) (För SATB kör), uruppfört av Musikhögskolan i Piteås Kyrkomusiker-kör
3 Min Eallin (2015) (För SATB kör & accordeon). Uruppförd av New Music Vocal Ensemble.
4 Transient Aspiration (2015) För SATB kör, Uruppförd av Radiokören.
1
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Syfte
I centrum för mitt examensarbete är mitt körverk 1783, ett verk där jag använder
utvidgade sångtekniker och många olika typer av körtexturer. Syftet med
undersökningen i den här texten handlar om hur jag på ett så effektivt sätt som
möjligt förmedlar mina musikaliska idéer till interpreter genom alternativ notation.
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Metod
Under en Voice Lab5 den 4 december 2015 höll jag i en workshop där jag testade
de röstbaserade ljud som jag var intresserad av att använda i mitt komponerande,
men som jag inte funnit någon standardiserad notation för. Under seminariet förde
jag diskussioner med Fredrik Malmberg, professor i dirigering, och de övriga
deltagarna i workshopen om hur de ansåg att de olika ljuden borde noteras. Innan
jag började komponerandet studerade jag partitur av kompositörer som använt
liknande element i sin musik, däribland Folke Rabe och Arne Mellnäs, för att dra
inspiration från deras sätt att använda alternativ notation. Jag har även bett om råd
från kördirigenter och min huvudlärare Karin Rehnqvist för att se vad de anser vara
de mest effektiva sätten att notera de olika sångteknikerna.
Efter det förberedande arbetet komponerade jag ett stycke för två körer och orgel6
med titeln 17837 där mina undersökningar och studier kring alternativ notation låg
till grund. Verket framfördes av KMH:s Kammarkör och KMH:s Vokalensemble
och orgelstämman spelades av Fredrik Malmberg. Dirigenter var tre
dirigeringsstudenter, Thomas Köll, Benjamin Hartmann och Espen Myklebust
Olsen. Under repetitionerna har jag noterat hur effektivt repetitionsprocessen
förflutit med notationen i åtanke, och hur jag hade kunnat notera de avsnitt som var
problematiska på ett tydligare sätt.
Texten till verket hämtade jag från boken ”Island On Fire”8 där citat från
observationer av vulkanen Lakis utbrott år 1783 står i huvudfokus. Verket är mellan
15 och 20 minuter långt och uruppfördes i Reaktorhallen vid KTH i Stockholm på
ljudOljud-festivalen den 14 april 2016. De första repetitionerna dirigerades av
Fredrik Malmberg men vid de senare repetitionerna och vid konserten var det de
5

Voice Lab är ett seminarium på Kungliga Musikhögskolan skapat av Karin Rehnqvist och Fredrik
Malmberg och är till för eleverna på institutionen för komposition, dirigering och musiker. På seminariet får
deltagarna ta del av föreläsningar om rösten och dess kapacitet samt möjligheten att pröva egenskriven musik
på deltagarna.
6
Då orgel saknades vid konserttillfället spelades denna stämma på synthesizer med orgelljud.
7
1783 (2016) för dubbelkör och orgel. Uruppfördes i reaktorhallen vid KTH i Stockholm 14 april 2016.
8
Witze, A., & Kanipe, J. (2014). Island of Fire. London: Profile Books.
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som

dirigerade

stycket.

Examenskonserten

dokumenterades med ljudupptagning som finns med som bilaga till uppsatsen.
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Förarbete
Eftersom jag i mitt examensarbete ville behandla flera olika typer av
notationstekniker valde jag att dela upp körverket i flera satser där jag försökte
fokusera på olika notationsutmaningar i varje sats. De områden jag valde att
utforska var:


Grafisk notation och boxnotation



Notation av resonans och klangfärg



Notation av talkör



Kluster

Utmaningen i kompositionsarbetet låg både i det kompositionstekniska och det
kommunikativa, men också i det psykologiska. Sångarna måste ställa in sig på att
vara redo för snabba omställningar i röstläge relaterade till olika notations- och
sångtekniker.
Det första jag gjorde när jag började att planera examensarbetet var att bestämma
sättning. Valet blev en dubbelkör bestående av KMH:s Kammarkör9 och KMH:s
Vokalensemble10. Skillnaden mellan de två körerna är att kammarkören är större
och består av amatörsångare medan vokalensemblen består av endast 8 sångare som
är professionella. Sättningen gav mig möjligheten att observera hur lätt en kör
bestående av professionella sångare tolkar den alternativa notationen i jämförelse
med en amatörkör.
Då jag har en förkärlek för att basera kompositioner på verkliga händelser och
tycker om att jobba med texter i collageform, valde jag att använda citat från
observationer av naturkatastrofen på Island 1783 då vulkanen Laki hade utbrott.
Texterna är till stor del skrivna av prästen Jon Steingrimsson11 men också av andra
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Kör bestående av studenter på KMH
Kör bestående av 8 professionella sångare
11Jon Steingrimsson (1728-17919) var en Isländsk präst som skrev ner många viktiga observationer vid
vulkanen Lakis utbrott 1783
10
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präster och vetenskapsmän runt Europa vid den tiden.

Tidigare verk
Det första verket jag skrev som innehöll alternativ notation var Blodet droppar12
som också är det av mina verk som är mest inspirerat av Folke Rabe och Arne
Mellnäs. Det finns få vanliga notsystem i noterna och i större delen av stycket finns
det heller inga takter. Jag har istället valt att följa Rabes exempel i Rondes13 och
noterat tidsangivelser i sekunder. För att dirigenten ska kunna orientera sig i stycket
har jag skrivit in repetitionsbokstäver vid varje ny händelse i stycket. Bredvid varje
bokstav har jag placerat ut siffrorna 1-5 (A1, A2 osv.) för att dirigenten med sin ena
hand ska kunna instruera kören om exakt var de befinner sig i stycket. I första
versionen av verket hade jag tagit intryck från Arne Mellnäs stycke Dream14 och
placerat ut siffror i noterna istället för instruktioner, vilka hänvisade till första sidan
där instruktionen förklarades.

Bildexempel 1: Exempel från Mellnäs körstycke

Bildexempel 2: Förklaring av siffran i försättsbladet

Dream

i Mellnäs körstycke Dream

Detta visade sig vara opraktiskt då sångarna tvingades bläddra tillbaka till
försättsbladet varje gång de såg en siffra, vilket ledde till att sångarna blev tvungna
att själva skriva in instruktionerna i noterna. Då jag kommit till insikt om problemet
justerade jag partituret, skrev in de flesta av instruktionerna i noterna och endast
några få i försättsbladet. Det här var en tidig lärdom som jag drog kring alternativ
notation. Sedan dess har jag strävat efter att hålla informationen i försättsbladet till
12

Boussard, K. (2013). Blodet Droppar (För SATB kör).

13

Rabe, F. (1967). Rondes. Nordiska Musikförlaget/Edition Wilhelm Hansen Stockholm.
Mellnäs, A. (1972). Dream. Edition Wilhelm Hansen Stockholm.

14
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ett minimum. En annan insikt jag kom till då jag komponerade Blodet droppar var
att i de partier där någon form av stadig puls eller rytm önskas är det effektivast att
notera det på traditionellt sätt.
I stycke Min Eallin (samiska för vårt liv)15 blandade jag traditionell notation med
alternativ notation. Jag tog med mig lärdomarna från Blodet droppar men prövade
även nya idéer. Jag experimenterade mer med talpartier, synkroniserade och
osynkroniserade. Figurer som den på bilden nedan visade sig ta extra lång tid att
förklara då instruktionen ”solo till tutti” kunde tolkas på flera sätt.

Bildexempel 3: Utdrag från Min Eallin

Min intention var att texten skulle börja läsas av en solostämma och sedan fyllas på
vid varje nytt ord med en sångare i taget. Ett sätt att förtydliga notationen hade varit
att komplettera med en utskriven förklaring av instruktionen. Den stora utmaningen
när man skriver stycken i denna genre är att de ljud man vill åstadkomma ofta är
lätta att utföra men svåra att notera.
Jag prövade även på att notera talkluster, vilket är kluster utan specifika tonhöjder
och som utförs med talande röstklang snarare än sjungen. Detta noterade jag genom

15

Boussard, K. (2015). Min Eallin (För SATB kör & accordeon). Uruppförd av New Music Vocal Ensemble.
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att rita ut ett liknande kluster som kan ses i bildexempel 7 och skriva ”speaking
cluster” ovanför. Instruktionen var tydlig nog och tolkades rätt direkt.
I

verket

Transient

Aspiration

(Övergående

strävan)16

framträdde

ett

notationsproblem som kom att generera många diskussioner. Grundidén var att
försöka få kören att låta som ett vibrerande membran genom att låta sångarna
upprepa figuren ”wau” i olika hastigheter. Problemet låg i hur detta ljud skulle
stavas. I den första versionen jag skrev noterades figuren som ”wuau” vilket visade
sig stå i konflikt med dirigentens (som dirigerade stycket) idé om hur det skulle
stavas. Motargumentet från dirigenten byggde på att jag i huvudsak utgick från det
internationella fonetiska alfabetet och att ou-diftongen redan finns inbyggd i
bokstaven ”w”. Min egen åsikt var att en avsevärd skillnad märktes i ljudbilden när
sångarna sjöng ”wau”, mot när de sjöng ”wuau”. Jag upplevde att den senare
versionen generade en djupare attack och mer tryck i de låga frekvenserna. Figuren
varierades på olika sätt. En av variationerna var att jag bytte ut u-et efter w-et mot
ett o (”woau”). O-et skulle tvinga sångarnas läppar framåt innan de rör sig ut i avokalen vilket innebär att figuren blir segare. Även den här idén fick mothugg från
dirigenten då han menade att vokalutbytet skulle genera förvirring i kören och lite
hörbar variation i musiken. I slutändan valde jag att följa dirigentens åsikter då jag
vid det tillfället värderade hans kunskap högre än min egen. I efterhand önskar jag
att jag stått fast vid mitt ursprungliga notationsval då jag tror att de små nyanserna
som jag kompromissade bort hade skänkt stycket mer djup och spänning.

Voice lab
Glottistremolo
Det första jag testade vid Voice Lab-seminariet var en form av glottistremolo17. Jag
hade många diskussioner med min huvudlärare i komposition Karin Rehnqvist om
hur jag tydligast kunde notera denna effekt. Det jag gjorde först var att notera det
på ett öppet, systemlöst sätt med upprepade vokaler som var placerade omlott med

16

Boussard, K. (2015). Transient Aspiration.

17

Glottis är stämbanden samt mellanrummet mellan stämbanden, den så kallade röstspringan,
tillsammans. Glottistremolo får man genom att öppna och stänga röstspringan snabbt.
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varandra, mellan stämmorna. Rehnqvist påpekade att notationen inte var gångbar
då hastigheten på figuren skulle bli svår att kontrollera. Hon föreslog den här
notationen:

Bildexempel 4: första notationen av glottistremolo

Jag ansåg att den föreslagna notationen verkade rimlig då den indikerar att sångarna
ska upprepa vokalen så snabbt som möjligt. När jag träffade dirigenten Fredrik
Malmberg för ett förberedande möte inför Voice Lab-seminariet poängterade han
att notationen med pilen gjorde det svårt att se exakt hur länge sångarna skulle
sjunga figuren. Malmberg föreslog att jag istället skulle skriva en not med
tremolotecken på. Anledningen till att jag varit motvillig till detta tidigare är att jag
har läst att sångare kan tolka tremolo som vibrato eller drill och jag ville undvika
missförstånd. Trots min oro gjorde jag som Malmberg föreslagit och resultatet blev
lyckat redan vid första försöket.

Bildexempel 5: andra notationen av glottistremolo

Jag insåg att det kunde vara fördelaktigt att indikera ungefär i vilken tonhöjd jag
ville att sångarna skulle sjunga. Det fyrkantiga nothuvudet var mitt sätt att förklara
att tonhöjden skulle tolkas som ungefärlig. Notationen visade sig vara otydlig och
jag fick under workshopen förslaget att använda ett system med endast två eller tre
notlinjer. Med denna metod får sångarna instruktionen om de ska sjunga i högt eller
lågt register istället för exakt tonhöjd, vilket var det jag var ute efter.
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Bildexempel 6: Slutlig notation av glottistremolo

Kluster
Något annat jag ville experimentera med var att notera ett parti med många
klusterväxlingar. Jag har använt kluster i körmusik förut och då använt samma typ
av klusternotation som Arne Mellnäs18, det vill säga rektangulära nothuvuden som
visar ungefär vilket omfång klustret ska sträcka sig över.

Bildexempel 7: Kluster från Transient Aspiration

På workshopen testade jag dock att använda notationsprogrammet Sibelius
klusternotation vilket visade sig vara ytterst opraktiskt då det var mycket svårt att
se hur länge klustret skulle hållas ut.

Bildexempel 8: Kluster från notationsprogrammet Sibelius

Jag har även upplevt att det kan vara svårt att se hur långa de rektangulära klustren
ska vara. Malmberg påpekade att han helst ser att klustren är utskrivna exakt, med
vanliga nothuvuden för att inte dirigenten ska behöva bestämma vilka toner varje
enskild sångare ska sjunga samt för att klustren ska bli jämnare. Det fanns två
18

Mellnäs, A. (1972). Dream. Edition Wilhelm Hansen Stockholm.
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anledningar till att jag var ovillig att följa hans råd i det här fallet. Om en amatörkör
skulle vilja framföra verket skulle en sådan notation kunna medföra att klustret
upplevs som onödigt svårsjunget. Den andra anledningen var att klustren oftast inte
var längre än en åttondel och är klustren exakt noterade kommer reptid att läggas
på att få sångarna att sjunga exakt rätt toner. Då jag var ute efter en effekt snarare
än ett perfekt kluster hade jag därför slösat körens repetitionstid på någonting som
för mig inte är viktigt. Jag valde till slut Henry Cowells19 klusternotation då den är
tydlig både när det gäller omfång och tonlängd.

Bildexempel 9: Takt 169, Henry Cowell-kluster

För att förtydliga att klustret inte behöver vara exakt i tonhöjd och densitet lade jag
till instruktionen ”approximate pitch, chromatic cluster”.

19

Barelos, S. (2016). Henry Cowell - Piano Music, www.cowellpiano.com/Clusters.html
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Kompositionen 1783
Form
Jag har delat upp stycket i sex korta satser vilka beskriver de olika krisperioder som
Lakis vulkanutbrott medförde. Jag har också valt att understryka det faktum att
vissa av de som skrev ner observationerna var präster medan andra var
vetenskapsmän. Att prästerna upplevde katastrofen som en Guds bestraffning
medan vetenskapsmännen såg det som en naturkatastrof fann jag som en spännande
motsättning vilket jag har försökt att lyfta fram musikaliskt.
Verkets första sats, Fire Mass, utspelar sig i kyrkan där prästen Jon Steingrimsson
håller den berömda ”eldmässan” vilken hölls samtidigt som en flod av lava störtade
mot kyrkan20. Mirakulöst nog vek lavafloden av bara några meter från kyrkporten.
Efter den inledande första satsen som har en traditionellt sakral stämning ändrar sig
atmosfären i sats 2, The Fog, till en mer modern sådan. Den andra satsen handlar
om den giftiga dimma som blev den omedelbara följden av vulkanutbrottet, och
som spred skräck och död över Europa i flera månader framöver. I tredje satsen
betitlad Electric Storm går dimman över i en elektrisk storm och det är denna sats
som är mest influerad från Folke Rabes och Arne Mellnäs musik. Efter den
elektriska stormen gestaltas i den fjärde satsen en extremt lång och hård vinter.
Denna sats, vid namn Nuclear Winter, är den mest lugna i stycket. Efter fjärde
satsen har jag valt att lämna de texter som skrevs i de övriga europeiska länderna
och förflytta dramat tillbaka till Island där vulkanutbrottet har lett till att marken
blivit fluorförgiftad. Boskapen dog och folket svalt som resultat av denna
förgiftning21. Texterna som skildrar de sjuka djuren och människorna kan närmast
beskrivas som groteska, och ordet pest användes av Steingrimsson för att rubricera
de fruktansvärda åsynerna, vilket är varför jag valt att kalla den femte satsen för
The Plague. När sats 5 går mot sitt slut har jag dramaturgiskt återknutit tillbaka till
styckets inledning och vulkanutbrottet. Det blir ett dramatiskt slut där jag

20
21

Witze, A., & Kanipe, J. (2014). Island of Fire. London: Profile Books.
Witze, A., & Kanipe, J. (2014). Island of Fire. London: Profile Books.
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kombinerat körmusiken som illustrerar det våldsamma utbrottet med den
koralinspirerade eldmässan från första satsen.

Kompositionsprocessen
Min kompositionsprocess utgår i allmänhet från att ta fram specifika situationer i
texterna och med olika kompositionstekniker utforma dessa. Det dramatiska
innehållet ger mig idéer och uppslag vilka musikaliska strukturer jag kan söka mig
mot och det ger mig också en form att komponera i. Jag tänker mycket i bilder och
på många sätt som om det vore teater. Orden i texterna låter jag ofta styra de
kompositoriska valen, till exempel låter jag vissa ord forma höjdpunkter för
melodier. Andra ord ligger till grund för rytmiska texturer.

I uppsatsen beskriver jag noggrant kompositionsprocessen även när jag behandlar
de delar av verket 1783 som kan verka irrelevanta för uppsatsens syfte. Detta för
att belysa kontrasterna mellan mina tankegångar vid komponerandet av de
traditionella partierna och de med alternativa notations- och sångtekniker, samt för
att ge läsaren en tydligare bild av vad jag velat uppnå musikaliskt i verket.

Sats 1 – Fire Mass
I sats 1 sökte jag ett traditionellt uttryck genom vilken jag ville skänka åhörarna en
falsk känsla av trygghet. För att publiken skulle känna att musiken utspelas i en
kyrka valde jag att tonsätta texten med en koral. Jag ville även lyfta fram den
hotfulla miljön utanför kyrkan. Utmaningen var att skapa både balans och spänning
mellan de två stämningarna.
Koralen skrev jag vid pianot och jag jobbade fram en melodi som jag tyckte
fungerade bra ihop med texten samtidigt som den kändes kyrklig. Melodin
stämförde jag med traditionell fyrstämmig sats. Fire Mass inleds med de öppna
kvintackord som står till grund för sats 2, The Fog (som jag berättar mer om senare
i uppsatsen). Detta för att få till en mystisk stämning men också för att skapa
bitonalitet mot koralen som inleds några takter senare. Kvintackordet sjungs av
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vokalensemblen då effekten av det öppna ackordet blir tydligare med en tunnare
och klarare klang. Valet var också praktisk då jag ville att koralen skulle sjungas av
kammarkören. Den består av många sångare som tillsammans skapar en fylligare
klang vilket förstärker känslan av att koralen sjungs av en hel församling.
Vokalensemblens funktion är att skapa skevhet och mystik genom kontrasterande
klanger, kluster och spöklika ljudeffekter för att skänka åhörarna en föraning om
vad som komma skall. I den första frasen ”Let us pray to God in correct piety, that
He in his grace will not want destroy us in haste”(takt 7-13) har jag skapat en
melodi där topptonerna ligger i orden “God” och “He” vilket är ett traditionellt
sätt att lyfta fram de viktigaste orden i musiken. Då nästa tvådelade fras, ”Each and
everyone pray without fear, each and everyone be ready to die if it pleases him”,
upprepas i början av andra halvan av frasen, har jag stämfört den första delen
fyrstämmigt och gjort den andra till en unison stämma som endast sjungs av
kvinnorna. Uttunningen i frasen var ett sätt att spara energi inför kommande fras
som har dynamiken forte. I nästa fras brister kören ut i ”Not in ours but you name,
do we praise glory”, och det är nu desperationen i texten börjar lyftas fram
musikaliskt. Första halvan av frasen har dynamiken forte, och när kammarkören
lägger sig på topptonen i frasen på ordet ”name” så tar vokalensemblen över i ett
högt kluster för att bryta av och introducera en obehaglig stämning. Klustret är
utskrivet då jag i just det här klustret ville ha exakta toner. Då vokalensemblen bara
är två i varje stämma är det inte heller praktiskt att notera kluster på annat sätt.
I andra halvan av frasen ”do we praise glory” vandrar melodin och dynamiken ner
igen för en smidig övergång till nästa fras. ”Some make ungodly speach, bluster
and act badly” är en dyster fras och är därför harmoniserad med mollackord. Även
här sjungs frasen endast av kvinnorna. När de sjunger ”badly” tar vokalensemblen
över och ekar delar av frasen, dels för att det ”onda” ska hänga kvar, men också
för att fylla den funktion som är vokalensemblens andra i satsen, att binda ihop
kammarkörens fraser. I nästa fras ”but even they will be humble and persevering”
förstärker mansstämmorna unisont kvinnornas för att ladda inför nästa forteparti.
Den efterföljande frasen ”To one God is the honor” är ett harmoniskt parallellställe
till den förra forte-frasen med skillnaden att den istället för att melodiskt vandra
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nedåt i nästa fras istället leder in i en höjdpunkt i frasen ”Call to God and suffer
patiently what he lays on us”. Vokalensemeblen förstärker övergången genom att
återigen sjunga ett kluster för att påminna om hotet utanför kyrkan. Topptonen, g2
(takt 34), i klustret är samma som kammarkörens inledningston i frasen ”Call to
God…” för att kammarkören ska få en bättre möjlighet att snabbt och bekvämt hitta
till tonen som också är satsen höjdpunkt. Slutet av frasen diminueras för en smidig
övergång till nästa fras.
Då texten,”God does all things well and nothing unjustly. He knows better than
men what is good for them”, har en positiv laddning som kan jämföras med texten
i början av satsen, gjorde jag det till ett parallellställe till takterna 7-13. Det sista
forte-stället och den avslutande frasen ”Give unto God the glory, and praise His
highest name” är liknande utfört som de tidigare forteställena med skillnaden att
den leder in i ett avslut. I takt 45, när kammarkören sjunger ordet ”glory”, ville jag
som kontrast mot den positivt klingande koralen få fram en spöklik och nervös
stämning. Jag försökte uppnå detta genom att för första gången i stycket använda
så kallad boxnotation. Boxnotation innebär att man upprepar ett givet musikaliskt
material, ofta fritt, under en angiven tidsrymd22. Utanför boxen har jag gett
sångarna instruktionen att sjunga ”spooky, ad lib, individually” för att tydligt få
fram att jag vill att sångarna inte ska följa varandra, utan utföra instruktionen
individuellt. I boxen har jag grafiskt noterat ungefär i vilket tonomfång jag vill att
sångarna ska befinna sig, samt hur jag vill att de ska röra sig inom området. En pil
visar hur länge de spöklika ljuden ska sjungas.

22

Boxnotation används mycket idag och de flesta som sjungit nutida västerländsk har vid något tillfälle
sjungit från den här typen av notation. Exempel på kompositörer som använt sig av boxnotation är Jan
Sandström och Witold Lutoslawski.
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Bildexempel 10: Takt 45

Sats 2 – The Fog
I sats 2 försökte jag skapa en kontrast mot den fylliga första satsen. Jag föreställde
mig en mer luftig atmosfär med öppna klanger och arbetade mig fram mot öppna
ackord där jag försökte att mycket noggrant påverka klangfärgen i dem. Jag har
även för att lyfta fram kärnan i texterna i den här satsen, det vill säga den tjocka
dimman, försökt framkalla desorienterande rumsliga effekter. Utmaningen i satsen
har varit att jobba fram en mystisk stämning samt att kommunicera de sångtekniker
och texturer jag valt för att uppnå denna stämning.
Grundackordet i satsen består av tonerna c, g, d. alltså två kvintintervall staplade
ovanpå varandra. Det öppna ackordet skapar en stillhet och en övertonsvärld som
är tacksam att ha som grund vid experimenterande med klangfärger och resonans,
samt skapar den mystiska stämning jag velat uppnå för att lyfta fram de olika
texterna. Satsen börjar i takt 52 med det öppna kvintackordet. I takt 55 introduceras
ett annat kvintackord, bestående av tonerna ess och bess för att skänka färg åt
intervallet. Under satsens gång kommer europeiska städer att sjungande av körerna
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presenteras före fraserna för att lyssnaren ska förstå varifrån respektive observation
har sitt ursprung. Städerna nämns i kronologisk ordning baserat på hur dimman
rörde sig.
Den första staden som sjungs är Bergen (takt 59) där texten ”scorched leafs and
ash fall” skrevs. Jag har gjort den musikaliskt monoton och entonig och lade
melodin på tonen b då den skär sig mot övriga ackord och på så sätt skapar
spänning. Frasen är uppdelad i kammarkören mellan sopran- och altstämman så att
varannan ton sjungs av vardera stämman vilket skapar en rumslig effekt. Tanken är
att det ska upplevas som att orden kommer inifrån själva dimman och jag vill
tillföra en känsla av desorientering. Nästa fras ”The western sky is hazy” skrevs ner
i Prag. Texten sjungs av en sopransolist i vokalensemblen. Jag ville skapa en
kontrast mot frasen innan genom att ge den här frasen ett mer fokuserat uttryck. För
att mjuka upp frasen har jag lagt till en ny ton. Följande fras ”Dry fog comes across
Moldau river” ligger tvåstämmigt i mansstämmorna i kammarkören. Den är mer
melodisk än tidigare och innehåller mer harmonik då jag ville framkalla en känsla
av att musiken, och dimman, öppnar upp och blir varmare. Orden ”dry” och ”fog”
yttras med kort betoning för att gestalta torrheten (”dry”). I takt 67 har jag noterat
med boxnotation i sopranstämman. Ovanför boxen har jag skrivit ”ghostly sighs,
ad lib”. Instruktionen i boxen är noterad med kryssnothuvud och en fall-symbol
och kompletteras med att ordet ”oh” står skrivet under. Tanken var att sångarna
skulle låta som att andar klagar inifrån dimman.
I takt 72 kommer det ursprungliga kvintackordet tillbaka i kammarkören samtidigt
som de sjunger ”Berlin”. Tanken är att det ska upplevas som att dimman stänger
igen. Nästa fras rör sig mer melodiskt och sjungs av en tenorsolist. Nästan direkt
inpå presenteras Paris och texten ”a hot fog obscures the atmospheare”, vilken är
den första som talas av en solist. Soloinsatsen ligger i basstämman, i
vokalensemblen och instruktionen ”raspy voice” står noterad ovanför
observationstexten då jag ville att den skulle läsas med hes röst. Omlott med texten
som läses sjunger kvinnorna i kammarkören ”England”. Den följande texten är
skriven av vetenskapsmannen Gilbert White och här låter jag den vandrande
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dimman stanna(geografiskt). Eftersom att Whites text är särskilt poetisk har jag valt
att ge den extra utrymme i satsen:
“The sun at noon looked as blank as a clouded moon and shed a
rusted coloured ferugionus light on the ground and floors and rooms; but was
particularly lurid at rising and setting.”
Textens uppbyggnad och betoning gjorde att jag i tidigt skede beslutade att göra
den i 3/4 takt.

Första delen, från orden ”the sun” till ”moon”, sjungs av

kvinnostämmorna i vokalensemblen och jag har placerat den i en bekväm tesitura
för att skapa en mjuk och behaglig klang. I upptakten till takt 87, på orden ”and
shed a rusted” låter jag musiken öppna upp genom att för första gången låta kören
sjunga fyrstämmigt som en gemensam kör. Dynamiken är mezzoforte vilket
förstärker kontrasten mot fraserna före och efter tutti-partiet. I takt 89, på
ordet ”coloured”, återvänder körerna till orginaluppdelningen. Sopran- och altstämmorna i vokalensemblen fortsätter att sjunga vidare på texten samtidigt som
sopranstämman i kammarkören ligger på en lång ton, på vokalen e, som gradvis
ändras i klangfärg vilket jag noterat med en streckad linje som löper mellan
orden ”light” och ”dark”.

Bildexempel 11: Takt 88-90

Att använda en streckad linje för att förklara att en händelse ska ske gradvis är
vanligt och jag har tidigare använt notationssättet i Min Eallin (se bildexempel 3).
Att bryta ut konsonanter ur ord för att skapa ekon och perkussiva effekter är något
som jag tycker om att göra när jag skriver körmusik. I takt 88 i 1783 har jag låtit
t:et i ordet ”rust” eka i mansstämmorna vilket tillför en perkussiv effekt som
påminner om en hihat.
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Bildexempel 12: Takt 88 i 1783

Satsen avslutas med att kvinnostämmorna sjunger texten ”light on the ground and
floors and rooms” i en kanon som är förskjuten en åttondel ifrån varandra och
landar sedan på ett kluster. Efter klustret tystnar musiken och en tenorsolist läser
den avslutande delen ”but was particularly lurid at rising and setting”.

Bildexempel 13: Takt 52-60

Utmaningen i den här satsen har varit att notera vokalernas klangfärger och
resonans. Det vanligaste sättet att notera klangfärg är användandet av vokaler.
Problemet uppstår när dessa inte räcker till. Ett ”å” kan låta på flera olika sätt även
om läpparna är fixerade i samma position, beroende på vad man gör med halsen,
tungan och luftströmmen. Den stora frågan blev för mig om jag skulle förklara vad
jag vill att sångarna ska göra sångtekniskt och djupdyka in i halsens fysiologi eller
om jag endast skulle förklara hur ljudet jag är ute efter låter och därmed lämna över
beslutet om vilken teknik som används för att uppnå detta till sångarna.

20

Jag har läst lite litteratur om nutida sångteknik. Två författare av sådana böcker är
kompositören Michael Edward Edgerton, som har skrivit The 21’st Century
Voice23, och sångpedagogen Catherine Sadolin som har skrivit boken Komplett
Sångteknik24. I båda böckerna förklaras röstens anatomi och fysiologi i minsta
detalj vilket jag upplevde var till stor hjälp när det kom till att förstå hur klangfärg
och resonans fungerar i sångsammanhang. Vissa av termerna som används i boken
var jag dock osäker på om de var etablerade i sångvärlden. Begreppet ”twang”, en
term från Komplett Sångteknik, vilket innebär att man förminskar struphuvudets
öppning (vilket gör ljudet klarare och tätare), var för mig ett främmande begrepp25.
Jag rådfrågade Karin Rehnqvist, som har mycket erfarenhet inom körsång och då
hon inte heller kände igen begreppet ringde en varningsklocka i mig. Även om jag
använder begrepp på tekniker som är mer kända som till exempel ”höjt/sänkt
struphuvud”, finns alltid risken att det finns otränade sångare i kören vilket innebär
att repetitionstid kommer att behöva läggas på att förklara dessa tekniker. Jag
bestämde mig därför för att istället skriva med ord vilken typ av klang jag var ute
efter.

De

klangbeskrivningar

jag

begränsade

mig

till

var ”luftigt”, ”ljust”, ”mörkt”, ”riktat” och ”oriktat”. Klangbeskrivningarna har
jag noterat med text på engelska i noterna.

Sats 3 – Electric Storm
I sats 3 ville jag undersöka hur jag kunde arbeta med friare partier, alternativ
notation och boxar. Jag sökte hur jag kunde beskriva den blixtfyllda storm som
utvecklades från den giftiga dimman som beskrivs i sats 2 på ett så fängslande sätt
som möjligt.
Jag valde att göra en abstrakt tolkning av begreppet ”elektrisk storm” då det gav
mig större möjlighet att experimentera. Istället för att musikaliskt gestalta vindar,

23

Edgerton, M. E. (2004). The 21st-century voice. Scarecrow Press, Inc.

24

Sadolin, C. (2009). Komplett Sångteknik. Köpenhamn: Shout Publishing.

25

Sadolin, C. (2009). Komplett Sångteknik. Köpenhamn: Shout Publishing.
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blixtar och åsksmällar har jag skapat min egen storm, bestående av ljud som kan
associeras med något elektriskt. Ström, spänning och robotar hör till dessa
associationer och jag har försökt skapa en ljudvärld som närmar sig elektronisk
musik. Inspirationen till förhållningssättet kommer från det faktum att observatören
var vetenskapsman.

Sats 3 inleds med de glottistremolon som jag experimenterade med under Voice
Lab-seminariet.

Tremolot

sjungs

av

vokalensemblen.

Jag

har

noterat

mansstämmornas system med tre rader och kvinnostämmornas med endast en rad.
Anledningen till skillnaden är att jag ville att kvinnostämmorna skulle sjunga sina
tremolon i ett fixerat tonläge medan mansstämmorna varierar mellan högt, lågt och
avslappnat tonläge. I takt 101 lägger sig basarna på ett talkluster som jag noterat
som på bilden nedan. Förslaget att använda ett förkryssat nothuvud för att notera
ett kluster med ospecificerad tonhöjd kom från dirigenten Fredrik Malmberg under
Voice Lab-seminariet.

Bildexempel 14: Kluster från takt 101, 102

I takt 103 ger orgelstämman ton åt sopranstämman i vokalensemblen som sjunger
tonen a på konsonanten r (som en tremolovariation). För att påminna lyssnaren om
att dimman fortfarande hänger kvar har jag i takt 104 placerat det öppna
kvintackordet från sats 2 i kammarkören. I takt 108 utför sopranstämman i
kammarkören ett glissando på konsonanten r. För att ange exakt hur sångarna ska
forma läpparna när glissandot sjungs har jag noterat en vokal inom parentes bredvid
r:et. Instruktionen är förtydligad med texten ”voice shaped like vowel, voiced r”.
Sångarnas läppar ska alltså vara formad som vokalen indikerar.
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Bildexempel 15: Takt 108, 109

I botten genom hela satsen ligger basarna på en fri ”surrbordun”, noterat som på
bilden nedan. Tanken är att effekten ska få lyssnarna att associera till elektrisk
spänning. Valet av konsonanten z var givet då det är en tonande konsonant där surrljudet är en del av dess karaktär. En annan konsonant som innehar surr-egenskaper
är bokstaven v och i takt 118 sjunger basstämman i vokalensemblen surr-ljudet på
bokstaven v som en variation. I takt 119 växlar basstämman mellan att sjunga
bordunen på z och v. Jag hade kunnat skriva ut exakt hur jag ville att sångarna
skulle utföra surrbordunen men valde den friare varianten då den lämnar utrymme
för individuell tolkning vilket genererar mer variation och energi. Notationen är ett
smidigare sätt få fram det ljud jag är ute efter från kören. Skulle jag noterat figuren
exakt hade det behövts fler system och en komplex rytmnotation. Mycket
repetitionstid hade då gått åt att försöka utföra det noterade perfekt och troligtvis
skulle det slutliga resultatet inte bli lika bra som om det hade varit fritt noterat.

Bildexempel 16: Takt 106-107

I takt 109 tillförs harmonik till satsen med tonerna c, eb, d och b. Tonernas funktion
är att tillföra satsen en spöklig stämning och är noterade med boxnotation.
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Bildexempel 17: Takt 109-113

Det här sättet att notera har jag använt mig av många gånger tidigare och är ett
effektivt sätt att notera musik som man vill ska uppfattas som en rörlig väv.
Nothuvudena kan se olika ut beroende på hur långa toner man är ute efter. Fyllda
nothuvuden tenderar att tolkas som relativt korta toner medan ofyllda nothuvuden
oftast tolkas som längre toner. När jag skrev Transient Aspiration valde jag att
dessutom låta de ofyllda nothuvudena vara kvadratiska för att de inte skulle tolkas
som helnoter. I takt 107 (i 1783) sjunger sopran- och tenorstämman det perkussiva
t-ekot som användes i slutet av föregående sats. Effekten binder ihop sats 3 med
sats 2, skapar en rumslig effekt samt har funktionen att ticka igång den elektriska
stormen.

I takt 113 har jag låtit texten fortsätta i en talkör som ligger i altstämman och
tenorstämman. Ovanför texten har jag lagt till karaktärsbeskrivningen ”robotic”.
Innan jag skrev texten som talkör övervägde jag att göra som Eskil Hemberg gjort
den nionde satsen i Eighteen Movements26 där texten skrivits utan rytmisering i
varje stämma. Jag gjorde en liknande sak i stycket Blodet droppar. Denna typ av
notation ger dock mycket rum för tolkning gällande rytmik samt om det ska
framföras unisont eller solo. Jag bestämde mig därför i tidigt skede för att notera
det rytmiskt. Att jag ville att sångarna skulle låta maskinella motiverade beslutet
ytterligare. Jag menar att om en talkör framförs unisont så är det fördelaktigt att
rytmisera orden då detta är avsevärt mycket mer effektivt i repsituationer. Jag
skriver mer om talkörer i kapitlet som handlar om sats 6.

Texten introduceras i takt 110 med att en tenorsolist läser första delen av den.

26

Edgerton, M. E. (2004). The 21st-century voice. Scarecrow Press, Inc.
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“On Thursday night last the inhabitants of this place were alarmed
with….”
Robot-texten börjar med orden ”the most awful”. Från bokstaven w i ordet
”awful”, i takt 114, ekar en figur som är inspirerat av ett slags studsigt glissando
som går att finna i Folke Rabes Rondes27. Figuren är effektiv och jag har använt
liknande figurer i flera tidigare stycken. Jag har valt att notera figuren på ett annat
sätt än Rabe då jag vill att informationen ska vara så enkel och sparsmakad som
möjligt.

Bildexempel 18: Min notation
Bildexempel 19: Rabes notation

Figuren återkommer och upprepas i slutet av satsen. Även slutet av ordet ”awful”
ekas genom att sångarna, som inte sjunger talkören eller surrfiguren, sjunger
”lululu…” S-ljudet i ordet appearence dras ut och förstärks och likaså ng-ljudet i
”lightning”. Glottistremolot går in och ut ur musiken genom satsen. I takt 120

27

Rabe, F. (1967). Rondes. Nordiska Musikförlaget/Edition Wilhelm Hansen Stockholm.
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utförs det av alt, tenor och bas i kammarkören, och av sopranstämman i
vokalensemblen.

Satsen avslutas med växlande mellan glottisfiguren och

”wuwuwu”-figuren.

Sats 4 – Nuclear Winter
När dimman lättat och stormarna var över trodde folket i Europa en kort tid att den
svåra perioden efter vulkanutbrottet äntligen var över. Detta har jag valt att
illustrera i ett orgelmellanspel som hänvisar till den sakrala stämningen från början
av stycket, och som sedan leder in i den fjärde satsen.

I sats 4 ville jag beskriva den utdragna vinter som följde efter den lugna period som
infann sig efter att dimman upplösts. Som kontrast till den händelsefulla sats 3 har
jag sökt en mycket lugnare stämning som utgår från en mer harmonisk och tonal
klang.

Texterna i sats 4 är:
”Snow is falling” och ”Much snow and bitter cold”
Det finns ett par korta rader i verket som jag själv skrivit som utfyllnad. ”Snow is
falling” är en av dem. Texten ”Much snow and bitter cold” har jag dragit ut över
hela satsen.

Satsen börjar i kammarkören där sångarna bildar en ekande väv genom att sjunga
en figur bestående av en åttondel som hoppar upp ett kvartintervall och landar på
en ton som håller ut lite längre. För att intevallhoppet ska behandlas så mjukt som
möjligt har jag skrivit ”flowing” ovanför varje stämma.
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Bildexempel 20: Takt 143, 144 (Vokalensemblen)

Den ekande väven flyttas över till vokalensemblen så att kammarkören kan börja
sjunga på den nedåtgående fras som varieras genom satsen och som succesivt letar
sig nedåt. Tanken är att ge lyssnarna en känsla av en lång utdragen vinter som först
upplevs som vacker men som sedan känns tung och dyster. De första tonerna är d,
c, a, g vilket är densamma som tonerna eko-figuren (med c som undantag). Frasen
transponeras för första gången i takt 147 till tonerna a, g, e, eb. Eb:et tas över av
tenorstämman inte bara transponerar frasen utan även förminskar tersintervallet i
mitten av figuren. Tonerna blir eb, d, c, b. Den fylliga klangen har jag tunnat ut i
takt 151-153 för att lämna plats åt den glissandofigur som utförs av sopranstämman
i vokalensemblen i takt 152 och vars funktion är att illustrera en kylig vind. Figuren
återvänder i takt 159.

Bildexempel 21: Takt 152, sopranstämma i vokalensemblen
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För att förtydliga att glissandot ska börja direkt och vara jämnt har jag skrivit
”steady gliss”. Frågan om hur ett glissando ska utföras brukar ofta dyka upp vid
repetitionstillfällen, vilket är varför jag kompletterat notationen med denna
instruktion. I takt 154 sjunger sopranstämman den ursprungliga versionen av
frasen. Den sista transponeringen av frasen introduceras i basstämman i takt 155
och tonerna är c, b, ab och f. Transponeringarna i satsen bildar en spännande
bitonalitet och ger färg åt den annars enformiga satsen. För att tillföra satsen extra
drama och bryta mot det jämna flödet har jag i takt 155, 157 och 162 låtit
orgelstämman slå an korta kluster. I takt 162 lägger sig kammarkören på ett utdraget
kluster samtidigt som en ny text läses av en altsolist i vokalensemblen.
”Snow’s as deep as the horses belly under the hedges in thenorth
field. Spring is backward to an unusually degree.”

Satsen avslutas med två takter där vokalensemblen blåser ut på f och s-ljud för att
kort illustrera översvämningen som ägde rum efteråt. Dessa ljud har jag noterat
med kryssnoter eftersom effekten saknar tonhöjd.

Bildexempel 22: Takt 66, 67 basstämma i vokalensemble

Att notera tonhöjdslösa ljud med kryssnoter är näst intill standardiserat och kan
ses i Mellnäs, Rabes och Hembergs musik.

Sats 5 – The Plague
Medan Europa återhämtade sig efter de naturkatastrofer som följde vulkanutbrottet,
lider befolkningen på Island fortfarande då landet drabbats av extrem hungersnöd.
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Som jag nämnt tidigare beskrevs den här perioden av Jon Steingrimssen som en tid
av pest28 och synerna framställs på ett sätt som närmast kan beskrivas som groteska.
I sats 4 sökte jag ett uttryck för det groteska och tragiska genom att använda och
variera olika typer av kluster. Jag försökte även använda sceniska instruktioner som
ett medel att skapa en musik som uttryckte den obehagliga stämningen.
”The horses lost all their flesh, skin began to rot off along the spines.
The sheeps were affected even more wretchedly. There was hardly a part on them
free of swellings, especially their jaws, so large that they protruded through the
skin… Both bones and gristle were as soft as if they had been chewed.”

Bildexempel 23: Takt 168-172, kammarkören

För att få ut så stor variation på klustren som möjligt har jag valt att använda mig
av tecken från det internationella fonetiska alfabetet för att beskriva dom. Jag
använder genom hela kompositionen fonetiska tecken på alla ställen där kören
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Witze, A., & Kanipe, J. (2014). Island of Fire. London: Profile Books.
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endast ska sjunga vokaler och inte ord. Vid varje ställe där ett fonetiskt tecken
används för första gången i stycket beskriver jag längst ner på samma sida som
tecknet hur det ska uttalas genom att hänvisa till ord på engelska eller tyska med
motsvarande uttal. En sammanfattning av de fonetiska tecknen finns i försättsbladet
men genom att även skriva tecknens betydelse inne i partituret sparas reptid på att
sångarna och dirigenten inte behöver bläddra tillbaka till första sidan. Klustren är
noterade med Henry Cowells klusternotation29. För ett extra starkt uttryck har jag
gett sångarna instruktionen ”with over exaggerated facial expression (grimace)”.
Instruktionen är tänkt ska påverka uttalet såväl som det sceniska uttrycket.
Från takt 174 har sångarna fått instruktionen att låta som ”zombies”. Jag trodde att
alla hade ungefär samma uppfattning om hur det bör tolkas. Karin Rehnqvist
påpekade dock vid ett lektionstillfälle att hon inte riktigt förstod vad jag var ute
efter för typ av ljud vilket fick mig att inse att instruktionen behövde kompletteras.
För att förtydliga vilken ljudeffekt jag ville frammana valde jag därför att rita ut en
glissandofigur som grafiskt visar ungefär hur det är tänkt att sångarna ska låta.
Denna instruktion har jag noterat med samma typ av boxnotation som jag använde
mig av i sats 1 (spooky).

Bildexempel 24: takt 174-179, altstämman i kammarkören

Jag har även förtydligat instruktionen genom att lägga till instruktonerna ”free
rhythm and movement, individually, free vowels”. I takt 178 faller basstämmorna i
båda körerna genom ett glissando ner till lägsta möjliga ton. Då varje sångare inte
når lika lågt ner i register blir effekten ett lågt, mullrigt kluster. Instruktionen är
noterad under systemet med ett pilformat nothuvud som pekar nedåt. Platser där
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jag vill att sångarna ska sjunga högsta möjliga ton noterar jag på samma sätt med
skillnaden att jag placerar nothuvudet ovanför systemet med pilhuvudet pekandes
uppåt. Från takt 181-184 progresserar alt- och tenorstämman i kammarkören
succesivt från att sjunga normalt till att sjunga med knarrande röst som ett sätt att
variera det groteska uttrycket.

Bildexempel 25: Takt 181-183, altstämman i kammarkören

Den streckade pilen indikerar att övergången ska ske gradvis. I sista takten på
bilden har nothuvudena ersatts med kryssnothuvuden för att kommunicera att ljudet
är helt utan ton. I takt 184-187 introducerar jag för första gången harmonik i satsen.
Det är sopran- och altstämman i vokalensemblen som fyrstämmigt sjunger långa
ackord. Ackorden crescenderas in för att det ska låta som att det växer fram från
inifrån klusterfigurerna, och vidgar stämningen i satsen från att vara grotesk till att
också vara sorglig. Eftersom kvinnostämmorna i vokalensemblen har haft en lång
paus innan sånginsatsen behövs ingen förberedande ton. Det räcker att en av
sångarna får ton från en stämgaffel. När ackorden diminuerats bort i takt 187 har
jag lyft fram den groteska stämningen igen genom att crescendera in ett kluster igen
i takt 187 samt låta zombie-boxarna komma tillbaka i takt 188. I takt 190 har jag i
kvinnostämmorna i vokalensemblen placerat en box som instruerar sångarna om
att i högt tonläge yttra stavelserna ”dil” och ”lil”. Stavelserna är placerade i övre
delen av systemet så att det är tydligt att yttringarna ska utföras i röstens övre
register. Instruktionen ”high pitch, scary” kompletterar boxnotationen.

Bildexempel 26: takt 190-193, sopran- och altstämma i vokalensemblen
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Från takt 194 utför bas- och sopranstämman i kammarkören korsande glissandon
från högst till lägst ton och tvärtom. Effekten påminner om en mer kontrollerad och
utvidgad variant av zombie-boxarna.

Bildexempel 27: Takt 194-198, basstämman i kammarkören

I det här fallet behövdes det förtydligas att jag ville att vokalbytena skulle ske
gradvis vilket är varför jag skrivit in instruktionen ”Change vowel gradually”
ovanför systemet. I takt 202 i vokalensemblen har jag smugit in ackorden från takt
183 igen med skillnaden att mot slutet av frasen läggs en ton till i kammarkörens
sopranstämma. Insatsen skapar en fyllig kontrast mot vokalensemblens klara klang.
I takt 209 lägger sig orgelstämman på det kluster som bildar övergången till sista
satsen i verket. Som avslut till sats 5 utför sångarna i båda körer individuellt långa
glissandon från lägst till högst ton som de upprepar när de nått högsta tonen.
Effekten blir ett slags vakuum som ska få lyssnaren att känna att hen åker bakåt i
tiden, tillbaka till vulkanutbrottet.

Bildexempel 28: Takt 211 i vokalensemblen
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Viktigt i den här figuren är att den utförs i olika hastighet. För att förstärka vakuumeffekten avslutas figuren med att sångarna gör ett sug inåt som hastigt avslutas
genom att sångarna abrupt stänger öppningen mellan läpparna. Som beskrivning av
hur ljudet ska utföras och låta har jag skrivit ”inhaled (som ett norrländskt ja)”.
Vanligtvis brukar inte jag ge instruktioner på svenska då jag vill att även
ickesvenskspråkiga sångare ska kunna framföra min musik. Men då jag i
instruktionen hänvisar till ett svenskt dialektalt ljud var det i det här fallet lämpligt
att förklara ljudet jag var ute efter på svenska och eftersom att körerna jag skrev till
framförallt bestod av svenska sångare kunde jag lita på att de skulle förstå vad jag
menade med instruktionen.

Bildexempel 29: Takt 215

Sats 6 – Eruption
I sats 6 utspelas vulkanutbrottet som stycket handlar om. Jag försökte här lyfta fram
texten genom att återskapa den sakrala stämningen från första satsen men med en
mycket mer dramatisk atmosfär. Jag försökte även gestalta själva utbrottet
musikaliskt. Som ett sätt att tillföra satsen rytmisk aggressivitet har jag även
komponerat en talkör som jag valt att placera i vokalensemblen. Det jag ville
undersöka var hur jag kunde jobba med en talkör parallellt med den dramatiska
sakrala kören.

Satsen börjar med en långsam talkör som utförs gemensamt av båda körer.
”It began with the Earth heaving upwards with a great screaming of noise…”
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På ordet ”screaming” har jag noterat att kören ska skrika, noterat ”scream”, och
falla nedåt, noterat med glissando, för att landa på ett utskrivet kluster på ordet
”noise”. Inte alla stämmor sjunger ordet. Mansstämmorna viskar det högt, noterat
”loud whisper”, för en mystisk effekt. Som en förvarning om att något hemskt är
på väg att hända har jag låtit orgelstämman lägga sig på ett kluster samtidigt som
en tenorsolist i vokalensemblen läser fortsättningen på texten som talkören
påbörjat.
”and winds from it’s deapths, then splitting asunder, ripping and tearing
as if a crazed animal were tearing something apart.”

I takt 227 har jag höjt tempot och mansstämmorna sjunger en inledande basstämma.
Den inledande texten ”doomsday will soon be upon us” är hämtad från en dröm
som Steingrimssen hade innan vulkanutbrottet och som han i efterhand antog var
en förvarning om naturkatastrofen30. I takt 229 sjunger kammarkören i dynamiken
forte ”fire” i ett fyrstämmigt ackord. Kvinnostämmorna fortsätter med att sjunga
”pray to God and repent” (utfyllnadstext som jag skrivit) i en livlig fras samtidigt
som mansstämmorna ligger på halvnotslånga ackord. Anledningen till
kvinnostämmornas frasers karaktär är att jag låtit gestiken inspireras av texten i
talkören som handlar om brinnande stenar som slungas upp i luften. Mans- och
kvinnostämmorna möts i ordet ”flames” som ropsjunges på samma sätt som ordet
”fire”.
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Bildexempel 30: Takt 230, 231 (kammarkör)

Parallellt med kammarkörens romantiskt storslagna kör, utför vokalensemblen en
talkör. Texten är tagen från Jon Steingrimssens observation av utbrottet.
”Flames and fire soon stretched upwards, from each of the aforementioned
hillocks…”

Jag har skrivit talkörer tidigare, både Min Eallin och Blodet droppar innehåller
talkörspartier. Oftast använder jag då en notationsteknik som går att finna bland
annat i Rabes Piéce31 och Mellnäs En klok man32 där man noterar en textbaserad
rytm på ett system som endast består av en rad.
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Rabe, F. (1961). Pièce. Edition Wilhelm Hansen Stockholm.
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Mellnäs, A. (1982). 10 ordspråk för blandad kör a cappella. Stockholm: Gummessons
Bokförlag/Musikförlag.
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Bildexempel 33: Utdrag ur Folke Rabes talkör Pièce

Bildexempel 34: Utdrag ur Arne Mellnäs talkör En klok man

Rytmiken och taktarten beror till stor del på hur texten är utformad, ordens
uppbyggnad och betoning. Om man som jag gjorde valt att jobba med en färdig text
blir man bunden till att förhålla sig till de ramar textens struktur medför. Vill man
styra betoningen noggrant kan det vara fördelaktigt att notera fler linjer i systemet
då styrandet av ungefärlig tonhöjd också påverkar betoningen på orden.
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I takt 231 ekar ”hillocks” i båda körer noterat med angiven tonhöjd. I slutet av
samma takt gör mansstämmorna i båda körer glissando som leder fram till ett
ropande ”HA”. Ordet ”fire” återkommer i kammarkören och fortsätter med att
mansstämmorna sjunger de stenslungar-inspirerade fraserna som legat i sopranoch altstämman, som nu sjunger långa ackord. Samtidigt fortsätter talkören i
vokalensemblen.
”Great slabs of rock and greenswards were cast up indescribably
high into the air backwards and forwards…”
När jag nådde orden “backwards and forwards” blev jag inspirerad av ordens
rytmiska uppbyggnad, som hade potentialen att göras till trioler, och som jag
använde för att skapa en loop.

Bildexempel 31: Takt 238, 239 (talkör i vokalensemble)

Jag valde att upprepa orden och låta dem röra sig mellan mans- och
kvinnostämmorna i vokalensemblen tills texten går vidare med orden ”with great
crashes”. Som en markering har jag låtit ”crashes” ropas unisont av båda körerna.
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När vokalensemblen fortsätter har jag delat upp fraserna mellan männen och
kvinnorna.
”Flames of fire and spots of sand, smoke and fumes. Oh, how fearsome it
was.”
Efter orden “smoke and fumes”, i takt 238, har jag valt att återanvända och förlänga
upphakningsfiguren med orden ”backwards and forwards and”. Rytmiken blev,
som jag tidigare nämnt, trioler vilket skapade ett energibyggande driv som
motiverade det rytande glissando i vokalensemblens bas och tenorstämma som är
noterat i takt 241. Karaktären i glissandot har förklarats med ordet ”frustrated”.
Från takt 238 sjunger kvinnorna i kammarkören ”Lords voice shall be heard”,
vilket också är en fras hämtad från Steingrimssens dröm. Orden sjungs i
helnotslånga ackord som är densamma som i takt 202, i pest-delen.
Återanvändandet av ackordet var ett sätt att musikaliskt hänvisa till följderna av
vulkanutbrottet. Mansstämmorna i kammarkören ligger på tonen g och pulserar i
kort betonade fjärdedelar för att förstärka upphakningstriolerna i vokalensemblen.
I upptakten till takt 243 sjunger båda körerna som en gemensam kör fyrstämmigt, i
dynamiken forte orden ”How fearsome it was”, som om frasen skulle ha yttrats av
församlingen. Sopran- och altstämman fortsätter sjunga ”to look upon such tokens
and manifestations of God”. Mansstämmorna i kammarkören ligger på långa
ackord medan sångarna i vokalensemblen sjunger glissandon. Glissandona har jag
noterat med kryssnoter för att visa ungefär vilket omfång sångarna ska röra sig
kring. Takt 248 är ett parallellställe till takt 229 med skillnaden att kören sjunger
”doomsday” istället för ”fire” samt att vokalensemblen istället för att sjunga talkör
sjunger tillsammans med kammarkören.

I takt 254 återvänder koralen från sats 1 och sjungs av vokalensemblen. Tempot
och tonarten har justerats för att underlätta koralinsatsen. Samtidigt som koralen
börjar sjungas har jag velat behålla vulkanutbrottsstämningen. I orgelstämman
ligger samma korta toner som sjöngs av mansstämmorna från takt 238 men för att
det ska upplevs som samma tempo har jag gjort om fjärdedelarna till stortrioler. I
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sopran- och altstämman ligger återigen de långa ackord som introducerats i sats 5.
I mansstämmorna i kammarkören introduceras en rytmisk figur som jag ville skulle
utföras exakt först för att sedan tolkas och framföras fritt. Detta har jag noterat
genom att först notera figuren exakt och sedan ritat en pil med instruktionen ”simile
ad lib” ovanför. Instruktionen betyder att sångarna ska göra samma som tidigare
fast friare. Den musikaliska meningen med figuren är att gestalta det våldsamma
vulkanutbrottet.

Bildexempel 32: Takt 257-269, tenor- och basstämma i kammarkören

”Hoho…”-figuren som syns på bilden är noterad på samma sätt som ”wuwu..”figuren i sats 3, takt 114 vilket innebär att notationen tolkats tidigare och därför kan
interpreteras snabbare.

Koralen och kammarkörens stämmor skaver mot varandra i ett kaos som stegras
och kulminerar i ett kluster i takt 262. Klustret diminueras och kvar blir endast
vokalensemblen med sin koral. I takt smygs det öppna kvintackordet som öppnat
hela verket in i kammarkören och förstärks med vokalensemblen i takt 271 som
också är verkets sista. Slutet är ett sätt att återknyta till början av stycket och på så
sätt skapa ett antislut för att skapa känslan av att de hemska händelserna aldrig går
över utan ständigt fortgår för att sedan börja om igen.
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Repetitioner
De första reptillfällena hade kammarkören och vokalensemblen vid separata
tillfällen. Vid dessa var det dirigenten Fredrik Malmberg som vägledde körerna vid
instuderingen. Det var först vid reptillfällena under ljudOljud-festivalveckan som
körerna fick möjlighet att sjunga tillsammans samt dirigerades av de studenter som
också vägledde dem under konserten den 14 april.

Då sats 1 saknar alternativ notation i kammarkörsstämmorna var det ingen reptid
som gick åt till att diskutera notationsfrågor. Tiden lades istället på att få satsen att
klinga rent och fraseras musikaliskt. Vokalensemblens utmaning låg i att sätta
klusterinsatserna och utfyllnadsklangerna mellan fraserna. Då vokalensemblen har
den första boxnoterade insatsen var deras utmaning att tolka denna korrekt och
utveckla ett gemensamt förhållningssätt till instruktionen.

Sats 2 var betydligt besvärligare. Som jag skrev tidigare valde jag att beskriva
vilken typ av klang jag var ute efter istället för vilken teknik som bör användas för
att uppnå klangen. Problemet låg i att dirigenten som försökte förklara vad jag var
ute efter tolkade det som att mörk och ljus klang är något som har att göra med val
av vokaler, vilket inte var min avsikt. Eftersom att instruktionerna inte var
tillräckligt tydliga försökte jag visa med min egen röst vad jag var ute efter. Jag tror
att det bästa hade varit att använda sig av mer beskrivande begrepp men att även
förtydliga begreppen tekniskt i försättsbladet. Vokalensemblens spöklika suckar i
takt 67 tolkades på det sätt jag tänkt mig. Däremot utfördes instruktionen med för
hög volym vilket är ett tecken på att boxnotationen hade behövts kompletteras med
angiven dynamik.

Jag trodde vid det första repet att det skulle vara svårt att genomföra sats 3 då denna
innehåller mycket alternativ notation. Vid första genomsjungningen lät det
förvånansvärt bra och jag upplevde att sångarna tillsammans med dirigenten förstod
vad jag var ute efter. Det dök dock upp frågor kring hur vissa fraser och ljud skulle
tolkas. En fråga var hur fritt ”surr”-bordunen i takt 106 skulle tolkas. Vid första
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genomsjungningen av stycket hade sångarna lagt till egna variationer av uttrycket
som inte står noterade. Jag uppskattade deras initiativ och bad sångarna behålla sin
tolkning

av

instruktionen.

Glottistremolona

verkade

vara

svårare

för

vokalensemblen att utföra än för kammarkören. Det är dock möjligt att det verkar
så eftersom att kammarkörens antal döljer att vissa sångare har svårt at utföra
figuren. Tolkningen av notationen gick smidigt och jag fick inga frågor kring
denna. I takt 109, vid de boxnoterade tonerna delade dirigenten upp sångarna i tre
grupper; de som skulle sjunga tonerna snabbare, de som skulle sjunga långsamt och
de som skulle sjunga snabbt. Den här processen har dirigenten alltid behövt gå
igenom när jag noterat på liknande sätt i andra stycken. Ett sätt att spara tid hade
varit att skriva in ovanför att sångarna ska sjunga olika snabbt.

Sats 4 innebar inte några större problem vid instuderingen. Jag hade dock på vissa
ställen valt att notera vokaler som krockade med vissa toner vilket innebar att det
tog lite repetitionstid att lista ut hur vissa fraser skulle intoneras. Det var framförallt
från takt 147 där sångarna sjunger långa toner på ordet ”and”. Vokal-ljudet är nära
ett ”ä”-ljud vilket är betydligt svårare att intonera än till exempel ett a-ljud. Då sats
4 nästan helt saknar alternativ notation lades det mesta av repetitionstiden på att
arbeta med intonationen samt att få till ett fint flöde. F-ljuden i slutet av satsen
tolkades utan problem. Det är dock inte uppskattat bland sångare att bli bedd om
att utföra långa ljud på konsonanten då ljudet kräver mycket luft, vilket lätt
resulterar i yrsel. På det här stället tog jag mig friheten att göra det i alla fall då
ljudet endast var på ett ställe i verket och inte varade längre än 2 takter.

Sats 5 var som väntat tidskrävande. Liksom i sats 3 gick det väldigt bra första
genomsjungningen, även om det dök upp en del frågor. Det fanns en osäkerhet
gällande fonetiken (trots att jag gett tydliga exempel på hur de ska uttalas).
Instruktionen om att de skulle göra överdrivna ansiktsuttryck förvirrade både
sångarna och dirigenten ytterligare. Instruktionen om att sångarna skulle låta som
zombies fungerade bra. Överlag var jag mycket nöjd med hur sats 5 lät efter första
repetitionen. Instruktionen om att sångarna graduellt skulle gå över till att sjunga
med knarrig röst togs emot väl och skapade en effektiv ljudeffekt. Notationen hade
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dock blivit tydligare om det stått ”gradually” ovanför. I takt 194, vid sopran- och
basstämmans korsande glissandon, fick jag frågan från en sångare i basstämman
om jag med högsta möjliga ton menade att männen skulle sjunga upp till högsta
tonen i bröstklang eller om de skulle gå över i huvudklang så att de når fysiskt
högsta möjliga ton. Då jag var ute efter det senare alternativet bad jag dem att gå
över i att sjunga i falsett när de kan. Att frågan dök upp är en tydlig indikation på
att det behövs en instruktion ovanför glissandona som instruerar om
röstklangsbytet. I det långa glissandot i takt 211 märkte jag att det fanns en tendens
hos sångarna att utföra glissandot i ungefär samma hastighet samt börja om ungefär
samtidigt. Då jag ville ha ett kontinuerligt glissando blev jag tvungen att påpeka
detta vid repetitionen. En instruktion som, istället för att förklara att glissandot ska
utföras individuellt, hade förklarat att det skulle utföras med olika hastighet hade
förtydligat min intention.

Det var svårt att få en tydlig uppfattning av hur sats 6 skulle sitta ihop utan
vokalensemble och orgel då det var i de stämmorna som det rytmiska drivet låg.
Liksom i sats 1 lades det mesta av kammarkörens reptid på att sätta intonation,
klang och uttryck. Vokalensemblens utmaning var att utföra talkörens rytmik
korrekt samtidigt som de talar med en kraftfull och artikulerad röst.
Kammarkörens mansstämmors glissando- och attackfigur som introduceras i takt
256, och som fortsätter ”ad lib” i takt 258 behövde lite förklaring. Sångarna hade
svårt att förstå att figuren skulle framföras fritt och individuellt efter den exakt
noterade figuren. Jag hade också kunnat förklara intentionen med figuren tydligare
och jag borde ha förklarat att figuren skulle intensifieras mer och mer mot satsens
höjdpunkt.

Efter de första repetitionerna med kammarkören kände jag mig säker på att det
skulle gå att få 1783 att klinga bra inom en rimlig tidsram. Det som oroade mig mer
var hur kammarkören skulle låta ihop med vokalensemblen. Vid repetitionerna med
vokalensemblen var det tydligt att de traditionell sjungna partierna skulle klinga
fint. De talade partierna varierade mer då vissa sångare hade ett starkare uttryck
teatermässigt. Instruktioner som att en text ska läsas med hes eller klagande röst
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gick ibland helt förbi sångarna. Karin Rehnqvist gav mig efter uruppförandet
förslaget att jag nästa gång låter en enda sångare, den med bäst uttryck, läsa
samtliga texter.
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Resultat och reflektion
Konserten blev mycket lyckad med mycket positiv respons från åhörarna. Jag hade
givetvis önskat att en riktig kyrkorgel hade kunnat användas, men av logistiska skäl
fick Fredrik Malmberg spela på en synthesizer med orgelljud.

Det fanns vissa element i framförandet som inte riktigt nådde ända fram till min
vision. Det jag upplevde att jag saknade mest var det sceniska. I sats 5 till exempel
får sångarna instruktionen att sjunga med överdrivna ansiktsuttryck. Jag vet inte
om det berodde på stress eller osäkerhet men instruktionen ignorerades. Jag
förväntade mig överlag att de olika dramatiska satserna skulle inspirera till mer
uttryck och inlevelse. Efter vidare reflektion har jag lärt mig att det inte är praktiskt
att lämna någonting åt slumpen och jag tror att det hade gynnat verket som helhet
om jag skrivit in mer sceniska instruktioner. En sak som Edgerton gör i sin bok för
att visa hur sångarna ska forma sina läppar är att han har bilder på läppar som visar
det33. Hade jag använt bilder i satsen The Plague så hade det varit omöjligt för
sångarna att undvika den sceniska instruktionen. Det är viktigt att inte glömma bort
att många människor är rädda att göra bort sig och att en instruktion som antyder
att de måste röra sig eller förvrida ansiktet på ett förlöjligande sätt, om det inte finns
en instruktion om hur den ska utföras exakt, har stor risk att leda till att
instruktionen ignoreras.

Dirigenternas tankar
Mitt stycke dirigerades av dirigentstudenter och jag ansåg det relevant att få reda
på vad de ansåg vara lätt eller svårt att repetera in med kören.

Den första dirigenten jag fick svar från dirigerade de tre första satserna. Som jag
tidigare nämnt fungerade de lösa instruktionerna i sats 2 dåligt och detta påpekade
även dirigenten. Att finna en fungerande notation när det kommer till klangfärg och
resonans är något som jag misstänker kommer att kräva många försök och inget
33
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som jag hunnit finna en självklar lösning på i det här arbetet. Han uttryckte även
önskemålet att det tillförs ytterligare information till instruktionen ”ghostly” i sats
1, då han menar att det kan tolkas på flera olika sätt och att en teknisk beskrivning
som till exempel ”viskande” skulle vara till hjälp. Sats 3, vilket var den sats som
innehöll mest alternativ notation var den som dirigenten upplevde som mest
lättolkad, vilket jag upplever som intressant och positivt.

Dirigenten som dirigerade satsen The Plague, konstaterade att den rytmiska delen
i början tog en del reptid. Han framförde önskemålet att alla fonetiska tecken
förklaras i den här satsen, även de som förklarats i tidigare satser, vilket är
förståeligt då han endast dirigerade den här satsen och därför inte sett de tidigare
beskrivningarna. Jag förklarade under repetitionerna att jag hade konkreta idéer
kring vad vissa ljud illustrerar och dirigenten ansåg att det hade varit bra om även
dessa skrivits ut i noterna. Det är en viktig poäng då inte kompositören alltid kan
närvara vid repetitionerna.

Slutdiskussion
När man läser böcker om modern sångteknik, som de av Michael Edward Edgerton
och Catherine Sadolin, så framstår många av dessa som väldigt avancerade
eftersom de i vokaltekniks-böckerna beskrivs ur ett strikt röstvetenskapligt
perspektiv. Många ljud är dock möjliga att frammana genom att föreslå ljud att
härma. Givetvis fungerar det inte med svåra tekniker som till exempel
multiphonics, en teknik som innebär att man sjunger flera toner samtidigt, vilket
kräver år av träning att lyckas bemästra, men enklare ljud som knarrande och
väsande kan man uppnå med relativt enkla medel. I körsammanhang speciellt är
det funktionellt att använda sig av enklare associativa notationstekniker eftersom
att de subtila nyanser som kan finnas i kontemporära sångtekniker inte träder fram
lika tydligt när det är flera som sjunger samtidigt, som när endast en person sjunger
dem. Under repetitionerna kom jag fram till flera intressanta slutsatser. Det visade
sig att den associativa informationen var mest effektiv när det kom till instudering.
Att hänvisa till någonting utommusikaliskt som sångarna kan efterlikna verkade
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lossa spärrar. Det är dock viktigt att komma ihåg att välja något att associera till
som de flesta har samma förhållande till så att missförstånd undviks.

Det var tydligt under repetitionerna att vaga beskrivningar av ljudkaraktärer som
kan uppnås på flera olika sätt väcker många frågetecken. Jag syftar framförallt på
problemen med klangfärgsnotationen i sats 2. Ett sätt att undvika detta hade varit
att endast använda instruktioner som inte lämnar utrymme för misstolkning.

När det kommer till grafisk notation är det viktigt att det noterade verkligen
stämmer överens med gestiken i musiken. Att man valt att notera musik grafiskt
betyder inte att man inte längre behöver förhålla sig till reglerna gällande
traditionell notation. Gestik som rör sig uppåt på pappret kommer att tolkas av
sångaren som att den även ska göra det musikaliskt. Om en text är skriven i olika
storlekar kommer den större noterade texten tolkas som starkare, ett faktum som
Eskil Hemberg utnyttjade i nionde satsen i Eighteen Movements34.

Bildexempel 35: Utdrag ur Eskil Hembergs nionde sats ur Eighteen Movements

Jag har upplevt att kommunikationen mellan dirigent och kompositören kan skapa
hinder då dirigenter ofta är pragmatiska och vill spara repetitionstid, samtidigt som
vi komponister ofta tenderar att dras till det som är estetiskt tilltalande för oss. Det
är inte alltid så, men det är intressant att fundera över hur man kommer över detta
hinder när det väl uppstår. Jag har börjat inse att formuleringar och tydliga beslut
34

Hemberg, E. (1969). Eighteen Movements. Edition Wilhelm Hansen Stockholm.
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är nyckeln till så smidig kommunikation som möjligt. Det kan till exempel vara
lockande att använda poetiska beskrivningar av karaktären på ett verk i
föredragsbeteckningen. I verket Transient Aspiration till exempel lyckades jag
förvirra en dirigent genom att skriva ”cosmic” som föredragsbeteckning35. En
bättre föredragsbeteckning kanske hade varit ”atmosfäriskt och glittrande”, eller
”storslaget och öppet”. Dirigenten Petter Sundqvist sa en gång att han tycker att
ett bra sätt att skriva föredragsbeteckningar idag är att använda två väl valda
adjektiv som tydligt förklara karaktären på verket.

Hur mycket som bör noteras är en stor diskussion och svaret beror huvudsakligen
på hur exakt tonsättaren föreställer sig musiken. Det är också relevant hur många
som tillsammans ska framföra instruktionen. Om många sångare ska tolka en lös
grafisk instruktion samtidigt finns risken att deras gestaltande blir olika. Då en av
dirigentens viktigaste uppgifter är att få musiken att hålla ihop blir hen i sådana
situationer tvungen att ta beslutet om hur instruktionen ska tolkas. Fredrik
Malmberg har uttryckt sin frustration över så kallade ”dirigentstycken”. Med det
menar han stycken där kompositörer lämnar så mycket öppet i partituret att
dirigenten måste lägga ner reptid på att ta de beslut som kompositören inte fattat.

När man noterar musik är det enligt min uppfattning inte exakt hur man noterar
varje individuell figur som är det viktigaste. Det handlar snarare om att få sångarna
att känna sig trygga och bekväma, att skänka dirigenten struktur, ordning och
klarhet utan att göra avkall på det man vill få fram musikaliskt och uttrycksmässigt.
Några konkreta saker att tänka på är:


Skriv in instruktionerna på den plats de ska utföras.



Skriv så enkelt det går, utan att lämna utrymme för misstolkningar och
tvetydigheter.



Om det går att använda samma typ av notation till olika instruktioner är det
fördelaktigt, då varje ny notationsteknik kräver repetitionstid.

35

Boussard, K. (2015). Transient Aspiration. Uruppförd av Radiokören.
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Associativa instruktioner är mycket effektiva men kan behöva förtydligas
med teknisk beskrivning.



I de delar av partituret som saknar rytmik eller exakt tempo kan det
fördelaktigt att ta bort taktstrecken. Viktigt är då att ange någon form av
tidsangivelse.



Om även tonhöjd saknas kan det vara lämpligt att ta bort notrader och i vissa
fall hela notsystemet.



Det är fördelaktigt om det grafiskt noterade avspeglar musikens rörelser och
gestik.

Området jag valt att vidröra i mitt arbete är enormt och även om jag har lärt mig
mycket när jag jobbat med 1783 så finns det oändligt mycket mer att lära sig.
Speciellt området som handlar om klangfärg kommer att kräva mycket mer
experimenterande och vidare studerande av andra kompositörers körverk.
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Appendix
Partitur:.1783, För kammarkör, vokalensemble och orgel(2016). Finns som PDF
samt i utskrivet exemplar på Kungliga musikhögskolans bibliotek
Ljudupptagning: 1783, Ljudupptagning från examenskonsert i Reaktorhallen
den 14 april 2016. Finns som CD på Kungliga musikhögskolans bibliotek.
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