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Introduktion

Det börjar med en ensam sinuston som försiktigt velar fram och tillbaka från en kvartston till en

annan. Gradvis läggs fler toner till som vandrar uppåt i register, allt i bestämd numerisk

ordning. Först en oktav, sedan en kvint, för att till slut vridas och vändas på vid den lilla och

stora tersen. Ett område i övertonsserien som så mycket musik har baserats på genom tiderna.

Ett rent spektrum blommar ut, en slags klanglig ouvertyr. Ett musikaliskt rum öppnas upp, och

ljudets resa från en färg till en annan sätts i rörelse.

Följande text kan i sin helhet ses som en tidslinje att följa: från mitt första stycke komponerat

under min masterutbildning till mitt sista, och hur mitt arbetssätt från föregående stycken har

anpassats och modifierats för att fungera i en ny situation: musikdramatisk komposition. Mina

två verk Penumbra och Umbral loops, som jag presenterar först i denna text, var under

kompositionsprocessen präglade av en mycket specifik metodik, som jag utvecklade efterhand.

Denna metodik är baserad på övertonsserien och styr harmonisk gestaltning. Då dessa  verk

skrevs öppnades nya kompositionstekniker och gestaltningsmöjligheter plötsligt upp sig för

mig, och jag kände att jag äntligen hade hittat ett uttryck som passade mig. 

När jag sedan skulle komponera kammaroperan Aquilegia ville jag pröva på att sätta detta

arbetssätt i en helt ny situation: att skriva dramatisk musik. Jag ville kombinera de

kompositionstekniker och gestaltningar som jag tidigare hade utvecklat och nu använda dem för

att komponera opera, en kompositionsform som kräver tydliga förändringar för att helheten ska

fungera. Var detta möjligt? Eller var mitt föregående arbetssätt dömt till att enbart existera inom

ett specifikt medium?

Vad jag hoppas att denna text kan ge läsaren är en inblick i olika kompositionstekniker

och estetiska möjligheter. Jag vill visa på att de verktyg som jag tidigare hade tagit till mig

faktiskt kan existera och ha en bärande roll i musiken, oberoende vilket medium de används

inom. Texten handlar om skillnaden mellan att komponera konsertant och dramatisk musik, och

hur jag själv har försökt att knyta de båda samman med ett och samma ord: klang.
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Elektronikstämmor i kompositionsprocessen 

Ett av de verktyg som för mig har varit viktigast i mitt komponerande, vilket stycke jag än

arbetat med, har varit användandet av elektronik i kompositionsprocessen. Då som ett medel för

att på ett ljudande plan återge de musikaliska idéerna. Jag använder här ordet elektronikstämma

för att kunna särskilja från musik som ljudande återger notation i program som till exempel

Sibelius1, men även för att kunna särskilja från elektronikstämmor som står för sig själva som

elektroakustiska verk eller är ackompanjerande stämmor till andra instrument i ett verk med

tillhörande live-elektronik. Det jag här syftar på är alltså elektronik både som ett verktyg för att

generera material och gestaltningsmöjligheter i kompositionsprocessen samtidigt som en

ljudande del finns där med möjlighet till att senare kan transformeras och bli en del av

framförandet. Det kan ses som att jag producerar ljudande skisser, och i kompositionsprocessen

kan det vara allt ifrån att jag skapar min ideala klangvärld och sedan försöker närma mig den så

mycket som möjligt när jag instrumenterar, eller så kan det endast vara en ljudande

inspirationskälla att arbeta utifrån senare. Vad som däremot kan hända när jag får möjlighet till

att inkorporera live-elektronik i mina verk är att den första ljudande skissen ofta går över från

att vara ett verktyg i instrumentalkomposition till en stämma som stannar kvar till slutet och

anpassas till att spela med och emot ensemblen i verket som spelas. På detta vis går

elektroakustisk komposition och instrumentalkomposition ofta hand i hand i mitt

komponerande. 

Denna typ av arbessätt är något väldigt rotat i nutiden. Att komponera med hjälp av

elektroniska medel, och därtill elektronisk musik i sig har visserligen existerat under en längre

tid2, men på grund av teknikens utveckling inom musikproduktion och datorteknik nu jämfört

med de senaste trettio åren kan det konstateras att vi nu för tiden har en allt mer användarvänlig

miljö för denna typ av arbete. Det första exemplet som kan vara relevant att ta upp här är

IRCAM3, och den utveckling inom konstnärligt arbete sammankopplat med tekniska framsteg

som under 80- och 90-talet skedde och fortfarande sker där med verktyg så som OpenMusic4

och PatchWork5. Idag kan det argumenteras att själva tillgängligheten till program som till

exempel MAX/MSP6, Audiosculpt7, Ableton live8 m.fl. inte bara har öppnat upp för möjligheter

1 Sibelius är en mjukvara ursprungligen utvecklad av Sibelius software som främst är avsedd för grafisk notskrift,  
http://www.avid.com/sibelius, hämtad 2017 - 04 - 21

2 Bosi, Mathieu, 120 years of electronic music, 
http://www.mathieubosi.com/zikprojects/120YearsOfElectronicMusic.pdf, hämtad 2017 - 04 - 24

3 IRCAM är ett forskningsinstitut för Akustik och musik. Grundat av Pierre Boulez,  https://www.ircam.fr/lircam/, 
hämtad 2017-04-24

4 OpenMusic är ett visuellt programmeringspråk baserat på Lisp, designat och utvecklat av IRCAM Music 
Representation research group, http://repmus.ircam.fr/openmusic/home, hämtad 2017-05-21

5 PatchWork (PW) är ett verktyg avsett för dator-baserad komposition, 
http://recherche.ircam.fr/equipes/repmus/RMPapers/CMJ98/, hämtad 2017-05-21

6 MAX/MSP är en mjukvara som baserar sig på ett visuellt programmeringspråk (MAX) för musik och 
multimedia,  https://cycling74.com/products/max/, hämtad 2017-04-21

7 Audiosculpt är en mjukvara skapad för att på detaljnivå kunna analysera samt bearbeta ljud via representationer 
av ett ljuds vågform och spektrum,  http://anasynth.ircam.fr/home/english/software/audiosculpt, hämtad 2017-04 
-21

8 Ableton live är en DAW avsedd för musikproduktion, https://www.ableton.com/en/live/, hämtad 2017-04-21
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för elektronik som ett gradvis mer standardiserat instrument i repertoaren för en större andel av

dagens musikskapare, utan även som ett verktyg i hela kompositionsprocessen. Då detta område

har en sådan bredd följer det sig att en stor individuell anpassning för varje musikskapare också

finns tillgänglig. Det går att se det som att vi med elektroniska medel som kompositionsverktyg

ofta kan bygga verktyget i sig självt beroende på vilka ändamål vi söker. Krävs en djupgående

representation av ett ljuds egenskaper kanske program som SPEAR9 eller Audiosculpt används,

och kompositioner med mer algoritmiska egenskaper kanske härleds mer ur program som

MAX/MSP eller SuperCollider10. Det är fascinerande att tänka på hur individuellt det faktiskt

går att arbeta med dessa verktyg, och än mer intressant kanske frågan är: hur påverkar detta

musiken som jag skriver? För min egen del så har gestaltningen varit väldigt enkel för de flesta

av mina elektronikstämmor i kompositionsprocessen, det har sällan handlat om komplexitet i

gestik eller sådan harmonisk bearbetning att musiken börjar närma sig brusaktiga klanger. Om

jag kan så försöker jag hålla dessa ljudande skisser så raffinerade och direkt kopplade till min

konstnärliga idé som möjligt. Enkelhet och tydlighet är något som jag försöker sträva efter, på

grund av att det instrumentala är en senare del i kompositionsprocessen, och jag vill hålla det

ljudande mer öppet för vad som senare ska komponeras. Det beror också på de musikaliska

parametrar som jag främst är intresserad av: klangfärg och harmonik. Väl senare i

kompositionsprocessen när det instrumentala läggs till kan jag fokusera mer på elektroniken

som ett instrument i ensemblen, och det mer komplexa samt detaljerade material som kan

komma att läggas till i den ljudande skissen blir därmed ett senare moment i

kompositionsprocessen. Exempelvis så kan en ljudande skiss börja med att enbart vara en musik

som består av ett fåtal sinustoner som låter olika starkt, när dessa väl har kompletterats med det

instrumentala kan jag nu experimentera med våglängd, kompletterande tonmaterial, lägga till

effekter etc.

9 SPEAR är en mjukvara avsedd för att analysera och bearbeta ljud. Programmets grafiska interface är  producerat 
på så vis att användaren kan fokusera på och bearbeta vilken partialton som helst i ett givet spektrum, 
http://www.klingbeil.com/spear/, hämtad 2017-04-21

10 SuperCollider är en open source mjukvara avsedd för ljudsyntes och algoritmisk komposition. Programmet består
av tre huvudsakliga komponenter: scsynth som är programmets plattform för audio, sclang som är själva 
programmeringsspråket som används, och slutligen scide som är själva hjälpsystemet för programvaran,  
http://supercollider.github.io, hämtad 2017-04-21
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Penumbra – för kammarkör & elektronik

Under hösten 2015 komponerade jag verket Penumbra11 för kammarkör och elektronik.

Penumbra betyder halvskugga, och mitt val av titel är i detta fall en metafor för vilket perspektiv

jag har antagit under kompositionsprocessen. Styckets text baserade sig på en dekonstruktion av

dikten The wing of sleep av franska surrealistpoeten Roger Gilbert Lecomte12. Diktens uttryck

beskrev för mig ett väldigt vackert tillstånd där man faller in i en djup sömn. Perspektivet som

jag då antog var i det här fallet tanken om en form av mellanland mellan verklighet och dröm,

att vara halvt i ljus och halvt i mörker, att se det klara och det dunkla osv. Mitt sätt att översätta

detta till ett ljudande stycke var då tanken om en fulländad klangkropp13 kontra den minsta

möjliga beståndsdelen av ett ljud: sinustonen, och allt som kan finnas mellan dessa två.  

En och samma röst

I detta verk valde jag att tolka kören som en enda stor röst, där varje sångare representerar en

partialton. Vad jag ur ett lyssnarperspektiv ville uppnå var känslan av att zooma in på ett ljud

och plötsligt kunna höra alla dess detaljer. Att höra en helhet samtidigt som man hör dess

beståndsdelar. Mitt sätt att generera ett tonmaterial för stycket resulterade på grund av idén om

denna stora röst i att jag valde att arbeta med formanter och vokalfärgningar. Utifrån den

utvalda dikten valdes vissa nyckelord ut som sammanfattade verkets enhetliga uttryck  i form av

adjektiv för att beskriva ett tillstånd som lyssnaren befinner sig i:

1) Dreaming

2) Plunging

3) Waking

4) Becoming

För att generera ett tonmaterial att jobba med läste jag sedan upp varje nyckelord för att därefter

analysera första och andra formanten i varje vokal14. På detta vis skapades en palett att jobba

med. Utöver att vara ett tonmaterial att arbeta med när jag komponerade sångstämmorna, så var

formanterna också inkorporerade i elektroniken, då i form av sinustoner som dynamiskt vävdes

in och ut ur körsången. Det var i själva verket detta som blev det allra första som skapades. Det

blev min ljudande skiss som också följde med ända till slutet då verket var färdigt, då som en

del av besättningen i det slutliga framförandet.

11 Se bilaga 1 & 4 spår 1
12 Roger Gilbert Lecomte (Författare) & David Rattray(översättning), Black mirror, Station hill press, 2010-01-01, 

sid 14
13 Min definition av klangkropp syftar på ett ljud gestaltat i sin fulländade form, dvs en sammansättning av alla 

komponenter av en utvald klang inom kompositionen.
14 Se Figur 1
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Figur 1  – Analys av frekvensåtergivning på första, andra och  

tredje formanten i programmet ”Praat”15. Alla figurer är gjorda av 

Gustav Lindsten om inte annat anges.

 

Gestaltning med dynamisk artikulation

Om alla formanter skulle komprimeras ihop till en och samma klang så hamnar vi på ett ackord

som innehåller sammanlagt 20 toner, som en följd av mängden analyserade vokaler från diktens

nyckelord16. Men istället för att skapa variation genom att ändra tonmaterial så valde jag i

Penumbra att variera varje ackordton dynamiskt. Jag använde mig av tillägget Max for live17 för

att programmera ihop ett enkelt liveelektroniskt instrument att spela på med en MIDI-kontroller.

Detta för att skapa en mer musikantartad och gehörsbaserad skiss18, då inom ramarna för ett

specifikt sätt att gestalta musik på: dynamisk artikulation. 

Figur 2 – Storform för Penumbra, undre balkning representerar den 

första formanten, den övre balkningen representerar den andre. 

Över/under varje ton återfinns varje vokal samt stavning av 

varje  nyckelord från dikten.

Jag kom först i kontakt med denna form av gestaltning genom min upptäckt av amerikanska

tonsättaren Ruth Crawford Seeger, och hennes sätt att arbeta med komplementärrytmik med

hjälp av dynamik i tredje satsen ur sin stråkkvartett, skriven 193119. Satsen består av en

15 Praat är en mjukvara avsedd för vetenskaplig analys av tal och fonetik, utvecklad av Paul Boersma & David 
Weenink, University of Amsterdam, http://www.fon.hum.uva.nl/praat/, hämtad 2017-04-25

16 Se figur 2
17 Max for live, är en mjukvaruplattform som har integrerat programmet Ableton live med det visuella 

programmeringsspråket MAX/MSP, https://www.ableton.com/en/live/max-for-live/, hämtad 2017 - 04 - 25
18 Se lyssningsexempel 1, bilaga 4 (spår 2)
19 Seeger, Ruth Crawford, String Quartet 1931, 3rd movement
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melodisk linje som är uppdelad stämmorna emellan, vilket skapar en stor klangmatta som

instrumenten dynamiskt pulserar inom. Melodik och klang blir på sätt och vis en och samma

sak. Det är en gestaltning som kan liknas vid hur vi hör den dynamiska kurvan av ett flertal

tävlingsbilar som snabbt kör förbi. Denna typ av gestaltning passade väldigt bra in på min idé

om kören som en enda stor röst, och sångarna som pulserande partialtoner inom. Jag valde

därför att använda samma sätt att instrumentera på kombinerat med den klangliga värld som jag

byggde upp tillsammans med materialet hämtat från formantanalysen. Detta presenteras i

sångarnas stämmor, men också i elektroniken i form av rena sinustoner samt ett dynamiskt

pulserande G ifrån en inspelad violoncello, som agerar som en bordunton. Jag tycker själv om

tanken om att allt detta sammanfogat till ett eventuellt skulle kunna tolkas som någon form av

artificiell övertonssång.

Klanglig musikdramatik

Inom musikdramatik används ofta steganalyser när vi arbetar med att röra oss från ett moment i

dramat till ett annat20. Det går att tolkas som plötsliga vändningar i handlingen, och då

begreppet direkt skapar associationer till opera och teater så kan vi även använda oss av detta

inom konsertant musik. Ett klassiskt exempel är programmusik21, där en handling ges till

lyssnaren, och musiken är det enda som finns där för att gestalta detta. Redan under

kompositionsprocessen av Penumbra började jag reflektera om det skulle vara möjligt att skapa

e t t klangligt drama, dvs en komposition antingen för ett musikdramatiskt medium eller i

programmusikalisk form där klang är det viktigaste redskapet för att bearbeta och gestalta det

dramatiska förloppet. Jag började samtidigt utforska om det fanns något i det verk som jag just

hade skrivit som kunde användas för detta ändamål. Storformen för Penumbra är mycket

enhetlig, och det finns inga plötsliga vändningar i musiken. Formenliga steg existerar, men de är

inte jämförbara med den typ av dramatiska steg som kan ske i till exempel film eller i en

operatisk form. Inte heller skulle jag beskriva verket som ett programmusikaliskt sådant, och

istället för att tala om dramatiska steg så är det här mer relevant att beskriva verkets form som

olika kapitel där vissa klangliga detaljer läggs i förgrunden, då alltid i relation till den större

klangkroppen som ligger över hela verket. 

Själv ser jag verket som en klanglig resa, utdragen i tid för att lyssnaren ska uppleva alla

subtila förändringar inom helheten. Verket börjar med en rak sinuston utan några dekorationer,

plötsligt börjar den långsamt vibrera tillsammans med sångstämmorna. Ett rent

övertonsspektrum blommar ut tillsammans med kören. Klangen växer och väller ut i ett stort

20 Gefors, Hans, Operans dubbla tidsförlopp: musikdramaturgin i bilradiooperan Själens rening genom lek och 
skoj, Musikhögskolan i Malmö, Diss. Lund : Musikhögskolan i Malmö, Konstänrliga fakulteten vid Lunds 
universitet, 2011, Malmö, 2011, sid 79 – 91   

21 ”programmusik, musik med en deklarerad förbindelse till ett utommusikaliskt innehåll, i motsats till absolut 
musik.”, citat hämtat från Nationalencyklopedin, programmusik, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/programmusik, hämtad 2017 - 04 - 25
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atmosfäriskt rum. Dess innehåll ständigt i rörelse. Atmosfären komprimeras mot styckets slut

ihop till klocklika impulser och avslutar stycket tillsammans med en återfunnen sinuston som

unisont med en solosopran vibrerar näst intill överdrivet mycket. I sin helhet ser vi en form av

abstrakt berättelse, som gestaltar ett enkelt skeende; energi som tillsätts till en ensam ton, färdas

igenom ett stort ljud, för att komma ut på andra sidan, med en färgning av det som nyss varit.

Då denna "resa" inte behöver uppfattas som dramatisk av en lyssnare, var detta näst intill

poetiska sätt att se klang på en viktig förberedelse för mig när jag väl senare kom att arbeta med

musikdramatik. Det var ett sätt att närma mig opera på som kändes inspirerande och ett sätt att

arbeta med dramatiska via min egna musikaliska röst.
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Klang och tonalitet

När Penumbra väl var färdigt och framfört började jag reflektera kring vad det var som kändes

så bra med just detta stycke. Redan innan stycket komponerades hade jag ett gediget intresse för

spektralmusik22. Dock har jag alltid sett det som en egen musikteoretisk gren, dvs för mig var

begreppet klangfärg23 inte direkt kopplat till den typ av funktionell harmonilära som jag genom

åren har lärt mig att behärska i min utbildning. Däremot är själva grundbulten i all form av

manipulation av klangfärg kopplad till begreppet harmonik, och så var ju även fallet i

Penumbra. En intressant överraskning för mig när styckets harmoniska diskurs växte fram var

hur förvånadsvärt konsonant det hela lät, trots att det var härlett ur en rätt så systematisk

kompositionteknik som jag först trodde skulle låta mycket dissonant. 

Mitt intresse lutade sig alltså mot harmonik, närmare bestämt mitt eget sätt att se

tonalitet. Frågan som jag hade ställt mig för så länge sedan när jag började komponera dök nu

upp igen; vad är tonalitet? För att få svar på denna fråga behövde en annan ställas; vad har det

varit tidigare ur ett musikhistoriskt perspektiv? I första kapitlet "The influence of overtones in

music" av sin bok New musical resources skriver Henry Cowell om musikens tidiga utveckling: 

Each step in historical progress was marked by an innovation-the use of one or more

overetone relationships in combination with the tone combinations already accepted.

Each innovation was felt at the time to be both radical and daring, and as such it was

resisted until the musical ear of the period, grown accustomed to the new combination,

accepted it as essentially consonant or ”harmonious”24.

Cowell drar alltså en parrallell mellan övertonsserien och den västerländska konstmusikens

utveckling. Efter att en viss tidsperiod har passerat i musikhistorien så blir nästa intervall i

övertonsserien den nya normen för musikalisk diskurs. Men adderas det nya intervallet till något

redan befintligt eller byts det ut mot ett annat? I sin text gör Cowell följande observation: 

Musicians became accustomed to reach into the higher ranges of the overtone series for

their harmonic material, there was a corresponding tendency to reject the simplest ratios,

1:2 (octave), 2:3 (fifths), and 3:4(fourths).25

Med detta sagt har inte oktaven, kvinten eller kvarten försvunnit, snarare så är dessa intervall

22 "Spektralmusik, musik som utgår från det komplex av övertonsspektra som tillhör en bestämd klangfärg", citat 
hämtat från Nationalencyklopedin, spektralmusik, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/spektralmusik, hämtad 2017-04-24

23 "egenskap hos en klang, som gör att den kan låta annorlunda än andra klanger med samma tonhöjd och 
tonstyrka.", citat hämtat från Nationalencyklopedin, klangfärg, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/klangfärg, hämtad 2017-04-24

24 Cowell, Henry, New Musical Resources [Elektronisk resurs], Cambridge University Press, 1996, sid 13
25 Cowell, Henry, New Musical Resources [Elektronisk resurs], Cambridge University Press, 1996, sid 16
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inte lika bärande för musikens form och material på samma sätt som innan. De finns där, men

agerar i bakgrunden i utbyte mot ett annat fokus. När till exempel den stora tersen träder in som

den avgörande ingrediensen för treklanger uppstår ett helt nytt fenomen: harmonik som kan leda

över från ett ackord till ett annat. Ett musikaliskt stycke kan nu innefatta ett material baserat på

flera övertonsserier än en, eller för att använda ett annat ord: tonartsbyten26. Det kan alltså

argumenteras att intervall i serien snarare adderas till något redan befintligt än att suddas ut helt

och hållet från musikens innehåll. Varje nytt intervall kan sådeles ses som en ny typ av fokus i

relation till harmonik ur ett musikhistoriskt perspektiv. 

Varje ny och även föregående kombination av intervall tar också sin form i olika

harmoniska sammansättningar och medföljande modaliteter. Ingen samklang som komponeras

är automatiskt bunden till att exakt följa en harmonisk övertonsseries mönster från grundton till

avsedd partialton. Men hur vi än lägger om ett ackord så kan dess intervallstruktur alltid

härledas ifrån övertonsserien, och därtill även sättas i kontext i den. Till exempel; ett C-dur

ackord i kvintläge kan i sig vara del av en övertonsserie där alla partialer i serien utom utvalda

ackordtoner har subtraherats27.

Figur 3 – En harmonisk övertonsserie. Varje nummer samt + och – tecken

indikerar hur många cent tonerna är höjda eller sänkta i relation till noterade

tonhöjder. 

   Figur 4 – treklangsackord(C-dur) med kvinten i basen 

   härlett ur föregående övertonsserie.

Läggs ackordet om i tersläge finner materialet sin position högre upp i övertonsserien, men det

är fortfarande del av en och samma serie. Anledningen till att en ters i basen kan upplevas som

mindre konsonant eller harmoniskt bärande är just för dess mer avlägsna position ifrån

grundtonen28. 

26 Denna definition utesluter till ex. Polytonalitet där flera serier är lagrade på varandra. Tonartsbyten i denna 
situation förklaras därför här som flera spektrum som byter plats på ett horisontellt plan.

27 Se figur 3 & 4
28 Se figur 5
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Figur 5 – treklangsackord(C-dur) med tersen i basen 

härlett ur föregående övertonsserie.

Samma form av urvalsprocess av partialer kan göras med mer dissonanta ackord, som i vissa

fall mycket väl skulle kunna vara del av ett annat spektrum med en annan grundton29.

  Figur 6 – Tritonusbaserat ackord härlett ur föregående övertonsserie.

Oavsett grad av konsonans eller dissonans inom dessa ackord så kan de alla passa in i en

harmonisk serie. Vad som blir intressant är när detta används i en kompositorisk situation.

här vill jag presentera två perspektiv: ett mindre perspektiv som fokuserar på samklangen som

hörs samt ett perspektiv för en underliggande harmonik som kan expandera våra möjligheter för

klanglig och harmonisk diskurs i kompositionsprocessen. Det är ett synsätt om övertonsserien

som en konstant underliggande harmonisk kraft, och samklangen som ett delmoment i något

större, och harmonik blir därmed ett holistiskt verktyg. Detta till skillnad från om vi enbart

skulle utgå från ackordet från början som en abstrakt symbol, dvs att källan för materialet börjar

vid ackordet i sig och inte den harmoniska serie som det grundar sig på.

Detta har för mig varit en enkel insikt men en mycket viktig sådan då den har lett till att

mitt komponerande efter Penumbra har börjat lägga avsevärt större vikt på intervall och deras

position i frekvensdomänen, mer specifikt har större vikt vilat på de lägre talförhållanderna i

övertonsserien; 1:2 (oktav), 2:3 (kvint), 3:4(kvart) samt 4:5 (stor ters) & 5:6 (liten ters). Därav

ej sagt att jag plötsligt  med nya ögon för harmonik började skriva musik enbart baserad på

funktionsharmonik. Inte heller började jag komponera musik bestående av enbart rena

harmoniska spektrum. En ren övertonsserie som ensam bärare av musiken säger i sig själv

väldigt lite om den inte sätts i någon form av kontext. Däremot lägger jag numera nästan alltid

en ren serie som grund för mitt tonmaterial. Spektrumet finns alltid där antingen som bakgrund

eller förgrund för att senare klinga mot ett annat spektrum som antingen är ett harmoniskt

spektrum med en annan grundton, eller så är det ett inharmoniskt spektrum (då ofta hämtat från

en analys av en extern ljudkälla). På detta vis skapas en form av vad vi kan kalla för dissonans

29 Se figur 6
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och konsonans som handlar om klanglig komplexitet kontra enkelhet30 på ett mer utzoomat31

plan i fråga om harmonik. Allt i relation till hur lik den ursprungliga övertonsserien som det

musikaliska materialet är. Ibland är detta inte ens hörbart större delen av verket, ibland är det

styckets fundamentala idé, men jag tänker numera konstant i dessa banor när jag komponerar.

Min definition av harmonik och tonalitet förliknas i denna text därmed i ett fokus på

intervall i övertonsserien. Det är ett holistiskt synsätt som fokuserar på hur många partialtoner

som hörs, och deras relation till varandra. Men de har alltid en bredare harmonisk struktur som

ligger under. Efter att detta synsätt om harmonikens koppling till övertonsserien slog rot har en

hel del förutfattade meningar som jag tidigare haft brutits upp. Tidigare såg jag harmonik mer

som en form av abstrakta symboler. Det större harmoniska perspektivet som ligger bakom var

alltså inte något som jag direkt hade reflekterat vidare över fram tills nu.  

30 Jag använder här orden komplexitet och enkelhet som en regel för hur nära de utvalda ackordtonerna 
korresponderar med partialtonerna i ett harmoniskt övertonsspektrum. Ju mer likt ett harmoniskt spektrum och ju 
närmare dess grundton som materialet är, ju mindre komplext. Ju högre upp i övertonsserien och inharmoniskt 
positionerade i frekvensdomänen; ju mer komplext.

31 Utzoomning syftar här på hur två större spektrum eller samklanger fungerar tillsammans. 
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Umbral loops – för 15 stråkar

Parallellt med att dessa reflektioner slog rot hade jag nu börjat skissa på Umbral loops32 för

stråkorkester. Då jag nu var mer säker på var mitt intresse låg i relation till harmonik och

samklang hade jag samtidigt börjat intressera mig för den typ av gestaltning med hjälp av

dynamik och repetition som jag hade börjat arbeta med i Penumbra. Jag upptäckte kraftfulla

verktyg när det kom till att gestalta musiken som ett ramverk att visa upp en klang ur olika

perspektiv inom. Att höra en stor samklang men samtidigt märka skiftningar i dess detaljer.

Dock till skillnad från komponerandet av Penumbra så var jag nu än mer medveten om

harmonik ur ett helhetssökande perspektiv. Istället för att enbart arbeta med ett utvalt

tonmaterial handlade det nu om att därtill skapa en harmonisk diskurs med ett större fokus på

utvalda intervall från övertonsserien. Jag ville använda mig av två källor av tonmaterial: ett

baserat på en ren övertonsserie, och ett material vars innehåll var mer harmoniskt komplext.

Detta för att ha två harmoniska motpoler att arbeta mellan. Dessa två motpoler i materialet blev

slutligen:

1) Det mer komplexa materialet som utgick ifrån en spektralanalys av en

improvisation på viola, abstraherad via subtraktiv syntes33 i programmet SPEAR.

2) En ren övertonsserie vars grundton ligger runt 82Hz (stora E)

Några av de mer intresanta intervall som förekommer i övertonsseriens lägre förhållanden är

just den lilla och stora tersen. Varför? För att tersen har en stark överledande kraft rent

harmoniskt. Den är i mycket musik den viktigaste komponenten för att modulera från ett ackord

till ett annat. Eller som perspektivet i denna situation lyder: Överledning från ett spektrum till

ett annat34. Hur själva överledningen sker kan däremot variera från allt mellan ett snabbt klipp,

eller så kan överledningen ske mycket mer gradvis över en längre tid. I sin text Guide to the

basic concepts and techniques of Spectral Music beskriver Joshua Fineberg olika

kompositionstekniker för spektralmusik. En av de tekniker som tas upp är Interpolation35, som

kan beskrivas som en långsam sträcka mellan två punkter i frekvensdomänen. En annan

formulering kan vara en typ av morfning från en klang till en annan36. 

32 Se bilaga 2 & 4 (spår 3)
33 Subraktiv syntes är en form av ljudsyntes där deltoner av ett ljud tas bort för att ge ljudet en annan karaktär eller 

klangfärg. https://documentation.apple.com/en/logicstudio/instruments/index.html#chapter=A
%26section=3%26tasks=true, hämtad 2017-04-26

34 Det kan här vara relevant att förtydliga mina två ordval som tämligen kan tolkas som en och samma sak: 
Spektrum och Övertonsserie. Ett spektrum syftar här på en analys av ett redan befintligt ljud att använda sig av i 
kompositionsprocessen då en Övertonsserie kan ses som en strukturell form att utgå ifrån. 

35 Fineberg, Joshua, Guide to the basic concepts and techniques of Spectral Music, 2000, vol. 19, part 2, p. 81-113,
OPA (Overseas publishers association) N.V, sid 108

36 Se figur 7
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figur 7 - Beskriver interpolation. Initial chord or rythmic figure och 

terminal chord or rythmic figure beskriver de två ändpunkterna, de två 

punkterade linjerna i mitten representerar ögonblicksbilder eller 

interpolerade ackord eller rytmer. Figuren är hämtad från Guide to the basic 

concepts and techniques of Spectral Music, Av Joshua Fineberg

Mellan dessa två punkter kan harmoniska ögonblicksbilder, eller interpolerade ackord eller

rytmer fångas upp och användas som ett ytterligare material. En form av inzoomning på

överledningen, och det är även detta som Fineberg beskriver som den mer intressanta aspekten

av tekniken:

It should be noted that the power of this technique is the novelty that can occur in the

interpolated states. Interval or time structures that would have been impossible to

abstractly imagine can sometimes grow out of these interpolations. In effect, the truest

interest is not the beginning or the end, but the discoveries that are made on the way37.

I Umbral loops sätts detta i kontext. Dock istället för att ha endast två punkter att utgå ifrån så

valde jag att expandera till tre ackordpunkter för att ha mer material att jobba med. Däremellan

finns då två interpoleringar. Detta blev en grund att arbeta på, och det kan argumenteras att en

viss del av det som eventuellt skulle ha uppfattats som en interpolering har subtraherats bort för

lyssnaren i utbyte mot ett verk med mer tydliga formdelar. Detta beror på sättet att gestalta

musiken på. Istället för att instrumentera interpoleringen genom glissanderade sträckor mellan

ackordtonerna i stråket så användes istället repetition som huvudsakligt redskap. Det handlar då

om att en uppreping av vissa intervall inom ett ackord sker samtidigt som nya upprepningar på

det nya ackordet gradvis växer fram. Detta för att lyssnaren lättare ska bli bekant med de

klanger som används. Jag ville ha tydliga formenliga punkter som först uppfattades innan den

37 Fineberg, Joshua, Guide to the basic concepts and techniques of Spectral Music, 2000, vol. 19, part 2, p. 81-113, 

OPA (Overseas publishers association) N.V, sid 108
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harmoniska förändringen skedde, och det mest effektiva sättet att göra detta på var just att

repetera en klang så pass länge att den på ett stabilt sätt etableras hos lyssnaren. Interpolering

som teknik fanns därmed till som en grund. Varje moment i verket kan då beskrivas som

följande: Stycket öppnar upp med ett solo i kontrabasen, gradvis läggs fler instrument till och ett

ursprungsackord i form av en harmonisk övertonsserie blommar nu ut. Den första

interpolationen träder in, och fragment från nästa ackordpunkt börjar repeteras och gradvis

överlagras på det rena spektrumet. Vidare i den första ackordpunkten börjar jag använda mig av

tonmaterial från violaimprovisationen. Ett inharmoniskt spektrum blandas med en stor ters (E &

C) från föregående överledning. När detta har repeteras en viss tid träder den andra

interpolationen in, och fragment från nästa ackordpunkt börjar växa fram samtidigt som

föregående klang gradvis tunnas ut. Tonen F# som först har legat högst upp i den harmoniska

övertonsserien placeras nu om för att bli ett nytt fundament. Till sist presenteras den andra

ackordpunkten i form av en stor samklang som baserar sig på staplingar av enbart terser och

sexter. Den konsonanta samklang som vi till slut har landat i avbryts till och från med stora

brusaktiga svällar i stråket, gestaltat med övertryck i större delen av ensemblen. Detta för att på

ett tydligt och enkelt sätt försöka skapa en förnimelse om konsonans kontra dissonans hos

lyssnaren, men också för att förtydliga en formdel som bryter av känslan av överledning. Det är

på grund av detta som jag vill mena att lyssnaren kanske inte direkt upplever det som ett

klangligt interpolerande moment, snarare så är det en viktig del av formen. 

I sin helhet handlar verket om att bearbeta den stora och lilla tersen, och därtill flytta

runt deras positioner i frekvensdomänen. Väldigt likt hur vi lägger om vanliga treklanger i olika

positioner för att få fram olika harmonisk styrka. Varför jag har valt att lägga större fokus på

detta intervall än andra är på grund av tersens harmoniska egenhet. Dess position i

övertonsserien är det område där konsonans på sätt och vis möter dissonans. Avgrundskanten

där en mer odefinerad harmonik kontra en fast rotad sådan möts. Vad jag i detta verk ville göra

var att använda detta som en grundläggande  del i det konstnärliga arbetet. Hur kunde jag skapa

en musikalisk situation där denna uppfattning av harmonik och intervall sätts i kontext på ett så

tydligt och enkelt sätt som möjligt? I detta fall var repetition, dynamisk styrka och formenlig

tydlighet ett sätt att göra det på, men det hade samtidigt varit intressant att se hur det hade blivit

om jag hade bytt ut dessa parametrar mot en mer ordagrann användning av interpolation som ett

kompositoriskt verktyg.
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Musikdramatik

För att förklara hur båda dessa verk ledde mig in i att komponera för ett musikdramatiskt

medium så vill jag först belysa några av de faktorer som de båda delar:

1) Såväl Penumbra som Umbral loops är komponerade för större ensembler,

vilket visade sig vara något mycket tacksamt när det handlar om att

komponera musik där ett klangligt perspektiv ligger i fokus för

kompositionen.

2) Verkens instrumentarium består av homofona instrument, dvs bara röster

(med undantaget av elektroniken som däremot är mycket sammanvävd med

rösterna) respektive bara stråkar.

3) De använder sig båda av samma musikaliska idéer för att gestalta

det klangliga förloppet: repetition och dynamisk artikulation.

De är därmed väldigt lika på ett mycket grundläggande plan, och då jag med dessa verk

äntligen fick känslan av att en konstnärlig röst hade börjat växa fram på ett mer konkret sätt, så

var denna typ av metodik och musikalisk gestaltning som jag nu arbetade med något nytt för

mig. Därtill ska poängteras att på grund av verkens många likheter fann jag det därför svårt att

veta om metodiken kunde stå på egna ben. Kunde denna metodik anpassas och utvecklas för att

passa i flera medium än större ensembler med en och samma instrumentala utgångspunkt?

Jag ville använda mig av mitt tidigare sätt att arbeta med form och gestaltning för att

uppnå vad som tidigare i texten kallas för klanglig musikdramatik38, dvs en musikdramatisk

situation där klang är det viktigaste redskapet för de dramatiska vändningar som sker. Varför?

För att en dramatisk form kan argumenteras vara raka motsatsen till hur formen hade sett ut i

mina tidigare stycken. De använder sig av samma musikaliska idé från början till slut till

skillnad från en dramatisk form som kräver tydliga vändningar i musiken. Helt nya möjligheter

kan öppna upp sig när ett sceniskt drama och musik fogas samman. Vad som annars skulle

uppfattas som en abstrakt handling via enbart ett musikaliskt medium kan nu läggas i

förgrunden till en handling, och musiken kan direktkopplas till vad som händer på scen. Likt

hur ett melodiskt tema eller en ackordföljd kan kopplas samman till ett visuellt skeende så kan

även detta göras med klangfärg. Ett sammanhang kan med andra ord skapas som annars kanske

inte skulle ha haft möjlighet att finnas där. 

38 Se sid 7
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Kammaroperan Aquilegia

Redan tidigt i min masterutbildning hade jag som mål att som examensprojekt skriva en

kortopera. Detta realiseras nu i och med STHLM New Opera 2017, som är ett samarbetsprojekt

mellan Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Operahögskolan samt Stockholms dramatiska

högskola. Det var inom ramen för detta projekt som jag komponerade musiken för

kammaroperan Aquilegia39.

Synopsis

Librettot och det dramatiska förloppet är skrivet och utformat av dramatikern Talajeh Nasiri,

som jag redan från början av processen hade ett nära samarbete med. Ett intresse som vi båda

tidigt upptäckte att vi hade gemensamt berörde trosuppfattning och ideologisk övertygelse för

att rättfärdiga handlingar som annars inte skulle vara acceptabla. Det som operans handling till

slut kom att landa i var en berättelse om att ge efter för något som man ser som större än sig

själv, och om hur det kan bli när det kan gå fel. Det kan liknas vid att starta en sekt och göra vad

som helst för att förhindra dess väggar från att på något sätt brytas ner. Ett annat exempel kan

vara att bestämma sig för att ge sig ut i krig för en viss idé. Det handlar om att skapa denna

cirkel, och att också försöka ta sig ur den. Detta sätts i kontext i form av en kärleksrelation

mellan operans två huvudpersoner: Ia och Mikael, två väldigt trasiga själar som hamnar i ett

destruktivt beroende av varandra, ett beroende som de båda på sina egna sätt försöker bryta.

Mikael letar efter något större än sig själv, större än livet. Ia letar efter frigörelse av att vara

beroende av en person som konstant sårar henne. En dag går detta överstyr, och i ett av deras

bråk kommer Ia på Mikael när han har varit med någon annan. Bråket eskalerar till att Mikael

bestämmer sig för att döda sin andra kärlek i ett desperat försök till att skapa denna större

mening för sig själv.

Skapandeprocessen av operan var uppdelad på så vis att librettist och tonsättare skulle

komma överens om en gemensam handling, eller ett kortfattat synopsis som librettisten senare

skulle komma att arbeta vidare med. Tonsättaren var med i den konstnärliga processen redan

från början, och återkoppling till det musikaliska fanns med under hela den tid som librettisten

arbetade med texten. Handlingen som helhet gav ett visst uttryck, och jag kunde lätt som lätt

börja reflektera kring vilken typ av musik som operan skulle gestaltas genom, och även hur jag

skulle gå till väga för att skapa ett material att använda senare när librettot väl var färdigt. Men

det stadie då tonsättaren på riktigt kunde börja arbeta var när librettot var färdigt, på detta vis

var skapandeprocessen väldigt linjär. Först kommer texten, sedan musiken och slutligen det

sceniska, och ofta funderade jag kring hur det skulle kunna se ut i en annan situation. Hur skulle

det exempelvis bli om musiken är det första som skapas efter att handlingen och alla dramatiska

vändningar har slagits fast, och text med sång var något som lades till senare?

39 Se bilaga 3 & 4 (spår 4)
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Musikalisk form och struktur

Vad som ofta inte finns där från början när komponerandet av ett verk sätter igång är formen.

För mig har alla stycken alltid börjat vid någon form av grundläggande konstnärlig idé som

formen sedan anpassas utefter. Det som i denna situation var annorlunda var librettot.

Visserligen hade jag och librettisten tillsammans diskuterat handlingen och dess grundläggande

idé, men då var det mer på ett övergripande plan. En konkret form av dramat utvecklades i och

med att librettot skrevs. För mig blev arbetet med kammaroperan annorlunda eftersom jag här

närmade mig den form som librettot gav, till skillnad från när jag annars själv skapar musikens

form utifrån min egen konstnärliga idé. För att veta vilka musikaliska möjligheter som fanns att

arbeta med i relation till dramat delade jag in librettot i olika sektioner med hjälp av en

dramatisk steganalys:

1) Prolog

2) Aria 1 – Ia

3) Intermezzo I

4) var har du varit?

5) du har gjort det igen!

6) Aria II – Miriam

7) Kysste du henne som du kysser mig?

8) Skulle du döda för mig?

9) Duett – ett dårskap för två

10) Intermezzo II

11) Det är gjort

12) Aria III – Nu har jag renat min synd

13) Din skuld är evig

    Tabell 1 – Beskrivning av alla dramatiska

           steg i kammaroperan Aquilegia.

Innan jag började fokusera på detaljnivå i form av varje enskilt dramatiskt steg behövde jag ett

mer övergripande tonmaterial att disponera ut över operan. Jag ville bibehålla idén om en

klangkropp som alltid skulle finnas där i bakgrunden, likt hur jag hade tänkt i Penumbra och

Umbral loops. Samtidigt var det även viktigt för mig att detta material var sammankopplat med

handlingen i någon mening, även om jag i kompositionsprocessen enbart befann mig i ett mer
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skissartat stadie. Då handlingen är baserad på ett kärleksförhållande valde jag i detta fall att

börja med att utgå från två grundläggande klanger, som om varje karaktär skulle besitta en egen

övertonsserie. Vad som skulle skapa klangkroppen var dessa två övertonsserier samt en

variation på en överlagring av de båda. Men då jag nu arbetade med musikdramatik ville jag

använda mig av ett verktyg som kunde återge ett mer komplext material än enbart två rena

övertonsserier överlagrade på varandra. Ett sätt att skapa detta mer komplexa material på var att

förvränga övertonsserierna genom kompression samt expansion av partialernas

intervallstrukturer. Om vi först skulle utgå från en harmonisk övertonserie så är ett enkelt sätt att

beräkna en viss partialton genom att multiplicera den avsedda partialtonen med övertonsseriens

grundton. Detta kan beskrivas med hjälp av följande formel: f = p∗g  där frekvens i Hz ( f )

är lika med partialton ( p ) multiplicerat med grundton i Hz ( g ). Om vi däremot skulle välja att

lägga till en exponent till ekvationen resulterar materialet i vad Joshua Fineberg i sin text Guide

to the basic concepts and techniques of Spectral Music beskriver som distortions of harmonic

spectra40:

many instrumental spectra are not perfectly harmonic. They are slightly stretched or

compressed. To model this effect (and also to extend it to extreme distortions that,

while not found in nature, offer interesting musical possibilities often used by spectral

composers) an exponent is added to the equation for harmonic partials, producing the

following equation: frequency = rank * fundamental raised to the x power41

Med hjälp av den tillagda exponenten kan graden av distortion således räknas ut med följande

formel: f = p∗g x där den resulterande frekvensen i Hz ( f ) bestäms av följande bas: avsedd

partialton ( p ) multiplicerad med  grundtonen i Hz (g) med en exponent högre än noll (x). Om

exponenten blir lägre än 1 trycks övertonsserien ihop, om exponenten är 1 landar vi på en

harmonisk övertonserie, samt om exponenten sträcker sig över 1 så dras serien ut. Detta visade

sig  vara ett mycket kraftfullt verktyg för att skapa ett mer varierat och harmoniskt komplext

material att arbeta med. För att kunna hantera denna teknik på ett mer direkt sätt

programmerade jag en synt i Max for live. Syntens  huvudsakliga syfte var att direkt återge

sammanpressade och utdragna spektrum42.  

40 Fineberg, Joshua, Guide to the basic concepts and techniques of Spectral Music, 2000, vol. 19, part 2, p. 81-113,

OPA (Overseas publishers association) N.V, sid 92 - 93

41 Fineberg, Joshua, Guide to the basic concepts and techniques of Spectral Music, 2000, vol. 19, part 2, p. 81-113, 

OPA (Overseas publishers association) N.V, sid 93

42 Se figur 8
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Figur 8 – Verktyg för att generera förvrängda spektrum. Figuren illustrerar de första 

16 partialtonerna både i noterad och ljudande form. Graden av distortion kan här 

ställas in från att återge ett helt komprimerat spektra till ett mer utsträckt sådant.

Jag kunde nu direkt höra vilka klanger som jag tyckte om, samt om jag ville ta bort några av

partialerna för att finslipa materialet ytterligare. Synten var även ett verktyg för att producera

ljudande skisser för mig själv. Under långa tagningar som kunde sträcka sig till upp mot 30

minuter spelade jag in mig själv när jag manuellt improviserade kring partialtonernas

dynamiska styrka med hjälp av en MIDI-kontroller just för att gradvis kunna känna in hur de

grundläggande spektrumens grad av distortion kontra renhet samt hur deras inneboende

samklanger kunde te sig. Med hjälp av den ljudande aspekten i kompositionsprocessen fanns det

nu möjlighet till att välja ut vilka spektrum och samklanger som kunde komma att vara

användbara senare när operan komponerades på detaljsnivå43. Vad det hela slutade i var tre

grundläggande spektrum för operans material:

1) Ett rent övertonsspektrum baserat på grundtonen D.

2) Ett komprimerat spektrum med exponenten x = 0.9.

3) Ett spektrum baserat på utvalda partialtoner från en överlagring 
 av föregående två spektrum:

 Lista 1 – representation av alla tre grundläggande spektrum. 

43 Se lyssningsexempel 2, bilaga 4 (spår 5)
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Tillsammans formade dessa tre spektrum styckets klangkropp både i noterad och i klingande

form, och när den väl var konstruerad fanns det nu många möjligheter till harmoniska

variationer, eller sammansättningar av partialtoner för att ytterligare utveckla materialet44.

Samklanger och modaliteter kunde nu väljas ut och positioneras om för att producera olika grad

av dissonans kontra konsonans45. För att lättare kunna strukturera upp och disponera

tonmaterialet senare i kompositionsprocessen valde jag att kategorisera varje samklang och

modalitet på följande vis:

1) Samklangerna baserar sig på vilken partial i utvalt spektrum eller

överlagring av spektrum som klingar lägst46.

2) Modalitet som kategoriseras baserat på den mängd av toner som

överensstämmer med de olika spektrumen. En variation som utgår från  en

blandning mellan ett komprimerat spektrum samt ett rent, och en variation

där jag fritt har lagt till toner.

Med detta som grund kunde jag nu på ett mer detaljerat plan närma mig de formdelar som hade

utgjorts av operans dramatiska steg. Och då klangkroppen sällan skulle komma att presenteras i

sin helhet under operan, så hade den en avgörande roll i hur jag disponerade mitt material. Det

blev en grund att utgå ifrån. En intressant utmaning i detta skede var för mig också frågan om

jag hade rätt mängd material för att senare börja arbeta med operan på detaljnivå. Hade jag satt

upp rätt ramverk för mig själv? Problematiken handlade inte så mycket om att jag hade för lite

material att tillgå, snarare fanns möjligheten till att det kunde produceras för mycket. Om så

skulle ske så skulle tonmaterialet eventuellt kunna tappa sin relevans senare i

kompositionsprocessen. Visserligen fanns det en storform och ett inneboende uttryck i operan

som kunde ge någon form av idé om var någonstans det skulle krävas ett mer harmoniskt

komplext kontra enkelt material. Men för att verkligen få svaret om materialet räcker till, och då

även i mitt komponerande i andra projekt, behöver jag ofta sätta igång med komponerandet på

detaljnivå. Det är först i detta skede som jag kan se vad som fungerar och inte. Därför vill jag

argumentera att grunden som läggs i kompositionsprocessen i form av material är rörlig. Med

andra ord: materialet återkopplas alltid bakåt till sin grund för att ändras parallellt med

komponerandet av verket, just för att fungera i den situation som kompositionen i nuläget

befinner sig i. Särskilt var så fallet när jag nu arbetade med dramatisk musik. I och med att

tydliga skiftningar i handlingen regelbundet skedde, så kunde jag mycket tydligare se när något

i det ursprungliga tonmaterialet behövde reduceras, kompletteras eller modifieras för att passa

in i helheten. 

44 Se sid 10 - 11
45 Se figur 9
46 Se figur 9
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Rent övertonsspektrum

Komprimerat spektrum

Kombination av ett rent och ett komprimerat 
övertonsspektrum

Figur 9 – exempel av hur tonmaterialet från alla tre spektrum

kan förgrenas ut och varieras i form av olika samklanger och modaliteter. 
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Klang som en dramaturgisk katalysator

Då tonmaterialet på ett mer skissartat plan hade etablerats behövde det nu sättas i kontext i

relation till dramat. Därtill skulle musiken på ett mer konkret sätt också gestaltas. Uttrycket

fanns där i och med handlingen och librettot, så en idé kring hur musiken skulle bete sig i

förhållande till tempo, dynamisk styrka med mera fanns där för varje steg. Men främst låg mitt

fokus vid det klangliga. Hur skulle jag göra för att indikera en dramatisk händelse med klang

som redskap? Det första som jag vill belysa är att det klangliga inte var bundet till varje enskild

förändring som sker inom varje steg, mer var de klangliga skiftningarna bundna till större

förändringar. Varje dramatiskt steg kan i detta fall sträcka sig från allt mellan 30 sekunder till 3

minuter. Det handlade här om att skapa en musikalisk helhet för varje sektion i operan till

skillnad från att klangliga förändringar sker i och med varje replik eller rörelse på scen. För att

skapa varje sektion så fokuserade jag främst på följande:

1) klanger som inte går att gestalta akustiskt, dvs elektronikstämman. Detta

antingen på grund av spelbarhet av materialet eller på grund av de klangliga

möjligheterna i relation till instrumentariumet som fanns tillgängligt under

denna produktion. 

2) Implementering av tonmaterialet och dess komplexitet kontra enkelhet i

relation till vad som utspelar sig i handlingen.

Implementering av tonmaterial

Beroende på vad som sker i handlingen så finns det i implementeringen av tonmaterialet två

stadier, eller makroperspektiv kontra mikroperspektiv. Dessa kan kategoriseras från den

grundläggande klangkroppen47, som jag tidigare har beskrivit som sammanvävningen av tre

spektrum, fram till de mer fritt baserade variationerna av tonmaterialet48. Just var någonstans

som dessa två perspektiv användes berodde helt på hur stor vikt de olika dramatiska stegen

hade. Om det handlade om ett avgörande moment i handlingen så valde jag att fokusera mer på

klangkroppen, eller åtminstone ett av de tre utvalda spektrumen. Jag gestaltade även

harmoniken på ett mer statiskt sätt när det handlade om att indikera ett viktigt skede i

handlingen. Ett exempel på detta är när Mikael har bestämt sig för att döda sin andra kärlek för

Ias skull. De kysser varandra och Mikael går. Kvar är Ia. Hon går runt i sitt rum och lägger sina

saker på sin rätta plats. Hon känner sig äntligen fri, som om att Mikael inte kommer att

återvända. Detta är första gången då ett rent övertonsspektrum helt dominerar ljudbilden 49, och

anledningen till detta är just för att lyssnaren ska känna det som Ia känner, dvs en känsla av

fridfullhet i relation till ens tillvaro. Då jag tidigare i texten har argumenterat för hur ett rent

47 Se lista 1
48 Se figur 9
49 Se figur 10
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övertonsspektrum i sig säger väldigt lite, så ser vi i denna situation raka motsatsen. Just på

grund av att vi aldrig har hört en harmoniskt ren klang innan i operan så blir effekten av det rena

spektrumet helt plötsligt mycket stark. Det är även ett konkret exempel på hur klang

direktkopplas till dramat.

Figur 10 – avsnitt från klaverutdraget till  Aquilegia – Scen 2: steg 10 av 13. 

Första tillfället i operan då ett rent övertonsspektrum domninerar 

ljudbilden.

De tre grundläggande spektrumen användes dock inte bara för att gestalta  statiska bakgrunder i

relation till viktiga moment i handlingen, de spelade även en stor roll när sångstämmorna

skrevs, och även om de i sig är minst sagt gestiska och inte alls har någon större koppling till

statisk gestaltning så kunde jag också här använda mig av mina grundläggande spektrum för att

understryka när något viktigt händer i dramat. Det jag då främst använde mig av var de lägre

intervallen i ett av de tre spektrumen: den komprimerade övertonsserien.50.

figur 11 – avsnitt från klaverutdraget till Aquilegia – Scen 1: steg 8 av 13. 

Markerat avsnitt visar när ett viktigt dramaturgiskt element sker. 

Sångstämman lägger därmed ett avsevärt större fokus på ett 

specifikt intervall: den stora sjuan, som är den första partialen i ett 

av de grundläggande spektrumen.

50 Se figur 11 & lista 1
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I en operatisk form är det nödvändigt att också partier där det knappt händer något finns till för

att helheten ska fungera. Det behövs formenliga partier där musiken eller dramat är

kontinuerligt, som om karaktärerna skulle fortlöpa i enkel konversation utan att någonting

viktigt sker. Vad som är viktigt är dock skiljelinjerna mellan de dramatiska punkterna, då det är

mellan dessa som tonsättaren och dramaturgen alltid arbetar utifrån. En förberedelse för nästa

steg kan exempelvis ske i musiken samtidigt som ett tidsfördriv varar i handlingen. På denna

grund kan det argumenteras att musikdramatik har två lager. Ett lager för en mer betydande

händelse i dramat, och ett lager för en underliggande musikalisk motor vars inneboende syfte är

att enbart driva tiden framåt fram till nästa steg. Det är kring detta tidsfördriv som det

harmoniska mikroperspektivet51 tog sin plats i kompositionsprocessen, dvs en bearbetning av de

mer fritt baserade samklangerna och modaliteterna härledda från mina grundläggande spektrum.

Jag tillät mig här att gå utanför mitt tonmaterial om dramat så skulle kräva detta i

komponerande stund, och vid vissa partier blev kompositionsprocessen något näst intill

förliknad med improvisation. I dessa stadier kunde jag ofta transponera mitt grundläggande

material, både i fråga om mikroperspektiv och makroperspektiv, detta för att bibehålla en

flexibilitet i materialet. Det var ett sätt att få musiken att kännas mer levande i relation till

dramat, då även när det inte var något avgörande som hände i handlingen. Samtidigt kände jag

att det på ett estetiskt plan tog emot till viss del i komponerandet när jag gjorde detta. På grund

av att jag gick utanför min ursprungliga idé om en och samma underliggande klang bakom det

som ljuder. Detta var nödvändigt för att det musikaliskt skulle passa in tillsammans med vad

som hände utöver musiken. Jag vill här understryka en intressant observation kring

musikdramatisk komposition, nämligen skiljelinjen mellan att följa en konstnärlig idé fullt ut

kontra en mer anpassningsbar situation där materialet ofta behöver modifieras i relation till

något annat. Om detta är något att föredra eller inte är inte något jag vill lägga värderingar på,

däremot var det en stor estetisk utmaning för mig själv när jag komponerade. 

Instrumentation & gestaltning

Mycket av den musik som jag tidigare har skrivit, framför allt Penumbra och Umbral loops

återanvänds flitigt i operan. Jag använder mig av gestaltning via dynamisk artikulation som ett

verktyg, men då det i mina tidigare stycken har varit en musikalisk grund som har varit

närvarande från början till slut blev den typen av gestaltning här använd som ett enda dramatiskt

steg. Exemplifierat i duetten52, som är det viktigaste dramatiska steget i hela operan. Varför? För

att det är den del i handlingen då Ia och Mikael lämnar verkligheten. De skapar plötsligt detta

näst intill sektliknande förhållande sinsemellan. De blir ett, och det är i detta stadie som hela

ensemblen (sångarna inkluderade) ljuder som en och samma musikaliska enhet53. Det är också

51 se sid 23
52 Se bilaga 3, Sid 27
53 Se figur 12
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först vid detta tillfälle i operan där elektroniken får en mycket större musikalisk roll.

Elektronikstämman växer ut ur det instrumentella och blommar ut i en stor atmosfärisk klang,

likt hur jag gjorde i Penumbra, och elektroniken är vid detta tillfälle närvarande ända fram till

slutet.

Figur 12 – utdrag ur partitur till Aquilegia. Scen 1: Steg 9 av 13. 

Jag ville här arbeta med lyssnarens uppfattning av musikens akustiska egenskaper i relation till

rummets storlek. Då det var en kammaropera med en ensemble på inte mer än sex

instrumentalister som jag hade till mitt förfogande i kompositionsprocessen ville jag använda

detta till min fördel på så vis att på ett subtilt sätt indikera ett dramatiskt moment. Jag ville hos

lyssnaren uppnå känslan av att gå från en mindre kammarensemble, vars ljudstyrka och

möjlighet till att fylla upp ett rum med ljud är någorlunda svagt, till i och med att elektroniken

ljuder ut i rummet tillsammans med ensemblen, höra ljudbilden som något större. För att

återkoppla till tanken om hur sångarna blir ett och lämnar sin verklighet bakom sig, så tänker

jag mig att instrumentariet på samma sätt lämnar sin akustiska verklighet bakom sig, och

musiken blir något näst intill surrealistiskt. Instrumentation, och därtill relationen mellan det

akustiska och elektroniska har i denna situation då i uppgift att undermedvetet indikera en

dramatisk förändring. Inte nödvändigtvis genom gestiska medel eller snabba kontraster med det

som har spelats tidigare, utan mer i form av en underliggande medvetenhet om ljudets karaktär

som avses förnimmas av lyssnaren. Jag gjorde ett medvetet val vid detta tillfälle i dramat. Jag

lät elektroniken ljuda ända fram till slutet av operan. Detta för att indikera att det nu heller inte

skulle finnas någon återvändo för karaktärerna. Den värld som de hade skapat tillsammans var

nu där för att stanna, och all den destruktivitet i det verkliga som därmed följer.
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Tidigare i operan hade jag nu alltid använt mig av det instrumentala som en konstant musikalisk

motor för dramat, och det elektroniska som ett komplementerande element för att säga något

viktigt till lyssnaren. Men än hade jag inte använt mig av partier som enbart bestod av

elektronik för att indikera musikdramatiska moment. Så blev fallet i slutet av operan då Ia

plötsligt inser den råa verkligheten i Mikaels handling, och hon försätts plötsligt i ett

chocktillstånd. Detta är det mest intensiva och dramatiskt gripande momentet i handlingen, och i

musiken speglas också detta av på så vis att elektroniken för första gången bär musiken helt och

hållet. Istället för att presentera en stor atmosfärisk klang som pulserar så fryser klangbilden,

och ett näst intill klaustrofobiskt uttryck tar därmed vid. Valet att enbart använda elektronik är

här motiverat av idén om att visa på hur karaktärerna trots att de plötsligt ser verkligheten

fortfarande kommer att tvingas till att befinna sig i den värld som de båda nu har skapat.

Jag vill återkoppla dessa två dramatiska skeenden till tidigare i texten där jag diskuterar

hur något som inte alls skulle uppfattas dramatiskt eller kopplat till handling nu har fått en

mening i och med dramat, i detta fall exemplifierat i val av instrumentation. Dramat hjälper till

väldigt mycket med att klargöra vissa saker som annars är väldigt abstrakta, och detta är något

som har varit bland det mest lärorika för mig i att skriva opera. Det har varit konstruktivt för

mig när det handlat om att finna en symbios mellan dramat och musiken, men samtidigt relativt

svårt att anpassa mig till. Detta kan bero på min vana i att arbeta i ett mer abstrakt medium, dvs

musik som inte implicerar något annat än sig själv, ett annat ord kan vara absolut musik. Det

kan i grund och botten då enbart ha handlat om att gradvis vänja sig vid att ens musik blir

sammanvävd med en annan form av tydlighet för materialet då det i och med helheten sätts i en

kontext.
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Diskussion

Vad jag i komponerandet av Aquilegia ville testa var att sätta ett föregående arbetssätt i vad som

kan kallas för kontrasternas estetik54, något som visade sig vara en stor utmaning för mig. Jag

kände att detta var något som låg väldigt långt bort från det som jag hade arbetat med tidigare,

dvs en typ av musik som ofta kräver mycket tid och fokus för att fungera på det sätt som jag

ville för att uppnå en estetisk symbios med det ljudande och det som må ligga bakom. Det där

klangliga, nästan meditativa ramverket som mina tidigare stycken hade präglats av kunde jag

inte riktigt uppnå i och med detta projekt. Det var vid flera tillfällen väldigt nära, men inte

fullkomligt. Därmed inte sagt att kombinationen av en långsammare och mer tidskrävande

gestaltning med musikdramatik är omöjlig att genomföra.

Jag upplevde resultatet som en kombination av hur jag hade skrivit Penumbra och

Umbral loops gentemot den musik som jag hade komponerat innan dess. En annan formulering

kan vara kontrasten mellan ett mer raffinerat, enkelt och genomtänkt sätt att hantera en

konstnärlig idé kontra en mer improvisatorisk situation. Kunde jag skapa kopplingar till ett

klangligt drama under hela operan? Svaret är nej. Dels kan detta bero på det höga tempot som

krävs i kompositionsprocessen när en opera skall skrivas, och dels kanske det beror på den

konstnärliga formen i sig. Däremot kunde jag utan problem använda mig av klang som ett

verktyg för gestalta de allra viktigaste stegen i operan. Jag vill här särskilja klang som verktyg

för att generera ett tonmaterial kontra klang som en faktisk musikdramaturgisk kraft. Jag  kunde

generera själva tonmaterialet utifrån klangliga utgångspunkter, och ibland kunde det nästan bli

för mycket material att arbeta med. När materialet däremot skulle omvandlas till konkreta

musikdramatiska skeenden blev utmaningen större. Detta kan främst ha berott på själva

upplevelsen av klang hos lyssnaren. Om en mer harmoniskt statisk och tidsutdragen klang

gestaltas blir den ofta mycket lättare att uppfatta än om mycket material skulle omvandlas under

väldigt kort tid. Så musikens komplexitet spelar därmed en stor roll, och just för att dramat är

det som går först kände jag inte att jag kunde hålla mig till en statisk form genom hela verket.

Jag behövde välja ut vilka ställen som jag skulle ha möjlighet att direktkoppla upplevelsen av en

klang tillsammans med ett moment i handlingen. En estetisk problematik dök också upp vid

detta skede: har det någon mening om det inte hörs eller uppfattas? Särskilt viktig blir också

denna fråga när vi talar om klang och intonation. I klangbaserad musik kan det argumenteras att

varje spektrum och övertonsbaserat material bör följas upp i frekvensdomänen, dvs att alla

mikrointervall som finns där i det ursprungliga tonmaterialet bör återges i den musik som skrivs.

I mitt fall har det främst handlat om att förhålla mig så praktiskt som möjligt till framförandet.

Detta har lett till att jag har kvantiserat materialet till liktempererad intonation när det har

kommit till det instrumentala. Om jag däremot haft möjlighet att inkorporera elektronik i

54 Gefors, Hans, Operans dubbla tidsförlopp: musikdramaturgin i bilradiooperan Själens rening genom lek och 
skoj, Musikhögskolan i Malmö, Diss. Lund : Musikhögskolan i Malmö, Konstänrliga fakulteten vid Lunds 
universitet, 2011, Malmö, 2011, sid 118
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framförandet så har möjligheterna till att återge de mikrotonala egenskaperna hos varje klang

varit allt större. Men det är också en fråga om vilken vikt intonation har i relation till klangen.

Är varje kvartston avgörande för det konstnärliga ändamål som jag söker? Ofta är svaret nej,

och i dessa tre projekt, framför allt i Aquilegia, har situationen då en mikrointervallisk struktur

varit avgörande inte dykt upp. Samtidigt är det en intressant fråga att ta i akt, och det kan

mycket väl vara en aspekt som i framtiden kan komma att ligga väldigt nära min konstnärliga

idé. I Aquilegia fanns tonmaterialet däremot alltid där, men själva upplevelsen av att uppfatta

klang var inte alltid närvarande. Jag vill skapa immersion med min musik, och då detta kan

göras på flera sätt så ville jag i detta fall att det skulle vara ett klangligt sådant genom hela

operan. Så blev ej fallet, däremot fanns det flera ställen i operan då jag kände att jag hade

lyckats med detta. Då det mer handlade om utvalda partier i operan än något genomgående, så

kan det ses som att effekten av den klangliga upplevelsen blev än mer stark när den väl

inträffade till skillnad från om den alltid hade funnits där för lyssnaren. Själv kan jag tycka att

detta bidrog väldigt mycket till upplevelsen av dramat. Men behöver det alltid vara så? Skulle

det finnas något sätt att skapa en genomgående dramatik inuti ett klangligt förlopp från att en

opera sätter igång ända fram till sista tonen? 

När jag nu ser tillbaka på hela skapandeprocessen så kände jag att verktygen för att

skriva opera  helt klart fanns där, och jag hade hittat ett sätt att inkorporera mina föregående

metoder i detta medium. Däremot kunde jag ofta känna att det snarare handlade mer om en

kompositionsteknik bland många än en och samma genomgående metod. Jag kände inte att den

där symbiosen med min estetik fanns där på samma sätt som innan, men den var samtidigt inte

heller helt frånvarande. Anledningen till detta kan vara att i ett musikdramatiskt komponerande

behöver tonsättaren vara mer flexibel för att allt i slutändan ska falla på plats, då det trots allt är

dramat som går i första hand. Om jag i framtiden kommer att vilja bibehålla den typen av

flexibilitet i relation till de saker som jag verkligen vill fokusera på i mitt komponerande är dock

en fråga som behöver tas i akt. Jag vill bibehålla symbiosen mellan estetik och musik så mycket

som möjligt, men därav inte heller sagt att jag i framtiden inte kommer skriva en opera som har

just detta på ett mer genomgående plan. Nu i slutfasen av mitt examensarbete funderar jag

mycket på vad som skulle hända om vissa parametrar i skapandeprocessen för en opera skulle

ändras, och en nyfikenhet kring att experimentera med formen som helhet är numera väldigt

närvarande för mig. Skulle musiken bli annorlunda? Skulle dramat bli starkare eller svagare?

Skulle det ens fungera? För mig är det kanske mest intressanta just frågan om att dra opera mot

det mer abstrakta. Jag skulle i framtiden vilja komponera musik till en opera där inte bara

musiken är förnimmande, utan även handlingen, librettot och det sceniska. En opera som inte

berättar genom tydlig gestaltning av text och drama, utan snarare en opera som på alla plan

vågar berätta genom underliggande känslor som inte rakt ut kommuniceras. Om detta är möjligt

återstår att se, men en vilja att experimentera vidare på det arbete med klang och drama som jag
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nu har påbörjat har blivit något allt större för mig. Det finns också en stark vilja hos mig att

även i andra situationer än musikdramatik utforska metoder där klang används som en

grundläggande del i det konstnärliga språket. Under min tid på Kungliga Musikhögskolan så har

klangfärg inte bara blivit en viktig aspekt i mitt estetiska tänkande, det finns nu där i musiken på

ett mer konkret sätt än innan, och är i min egen mening det som har gett liv till min röst som

tonsättare. 
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Appendix

Bilaga 1: 

Partitur till verket Penumbra – för kammarkör och elektronik

Bilaga 2: 

Partitur till verket Umbral loops – för 15 stråkar

Bilaga 3: 

Partitur till kammaroperan Aquilegia

Bilaga 4: 

CD-skiva med följande innehåll tillkommer:

Spår 1: inspelning av Penumbra

Spår 2: Lyssningsexempel 1

Spår 3: Inspelning av Umbral loops

Spår 4: Inspelning av Aquilegia

Spår 5: Lyssningsexempel 2

Penumbra, urupfört 10 April 2016

Dirigering: Fredrik Malmberg

Framfört av: Eric Ericsons Kammarkör

Elektronik: Gustav Lindsten

Umbral loops, urupfört 13 Maj 2016

Dirigering: Mikael Bartosch

Framfört av: Musica Vitae 

Aquilegia, urupfört 22 April 2017

Dirigering: Hannah Ohlsson Nordh

Basklarinett: Som Howie

Piano: Eva Tapanen

Slagverk: Pau Vila

Violin: Eleonora Oswald 

Viola: Doris Mägi

Violoncello: Nuri Oh

Elektronik: Gustav Lindsten

Handledning för det konstnärliga och musikaliska arbetet har skett under professor Karin 

Rehnqvist.
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