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1. Introduktion
I denna uppsats beskriver jag mitt arbete med en kortopera som heter Dags som jag
skrivit under min masterutbildning i komposition på Kungl. Musikhögskolan. Jag
använder en auto-etnografisk metod för att beskriva reflektioner kring olika aspekter av
komposition. Jag vill blottlägga delar av mitt kompositionsarbete, de låsningar som kan
uppstå när man komponerar och de strategier jag använder för att komma över
låsningarna. En strategi som jag använder mig av är det jag kallar för stegvist
komponerande, en term jag lånar från kontrapunkten. Jag kommer beskriva hur man
som kompositör kan fokusera på flera små problem och lösa dem en efter en istället för
att försöka lösa ett stort komplext problem direkt.
Musikhistoria, tekniska synvinklar på musik samt citat är saker som inspirerar mig
till att skriva musik. Jag kommer beskriva metoder för komposition samt historisk och
nutida praxis för hur man kan komponera stegvis, och på så sätt skapa sitt eget flow.
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2. Metod
2.1.

Varför en auto-etnografisk metod?

Jag har valt en auto-etnografisk metod för att redovisa mina reflektioner. Det passar mig
bra då jag har närmre till tal än till skrift och denna metod är ett sätt att hitta ett för mig
naturligt sätt att skriva en uppsats. Metoden tillåter mig att reflektera fritt och skriva
direkt från hjärtat. Det jag syftar på när jag skriver att jag har närmre till tal än till skrift
är en omskrivning för att jag skriver direkt vad jag tänker, som i en konversation. Sen
behöver jag inte tala för att ha den kopplingen till skrift men, det fungerar på samma sätt
för mig. I den auto-etnografiska metoden så liknar jag detta vid att jag i princip skulle
kunna intervju mig själv med en mikrofon. När jag skriver texter för annat än uppsatser
så skriver jag istället på samma direkta sätt som att tala utan själva talandet. De
reflektioner jag presenterar har därför samma ofiltrerade karaktär som de skulle haft
ifall jag hade intervjuat mig själv med en mikrofon.
Jag tror att metoden kan öppna upp för en djupare analys och diskussion kring
skapandet än ifall jag valt en annan metod. Metoden ger mig också möjlighet att
uttrycka mina estetiska funderingar och musiken som ligger till bakgrund för mitt
komponerande. Den öppnar upp för en diskurs mellan mig själv som både subjekt och
objekt.
Den auto-etnografiska metoden kan gestalta sig på flera sätt. En psykolog använder
den som en metod för att intervjua sig själv1 och hens artikel liknar en tidningsintervju i
sitt upplägg. Metoden tillåter författaren att undersöka sig själv genom att själv vara
studieobjektet2, vilket är tacksamt om man ämnar skriva en reflektion över sin
konstnärliga praktik.
Det är en metod som även används inom medicin och omvårdnadsvetenskap, där
behovet av att uttrycka ett mänskligt fält existerar och där våra upplevelser inte är så

1

Egeli, Cemil, ‘Autoethnography: A Methodological Chat with Self’, Counselling Psychology Review, Vol 32,
(2017).
2

Duncan, Margot, ‘Autoethnography: Critical Appreciation of an Emerging Art’, International Journal of
Qualitative Methods, 3/4, December (2004), sid. 6, <http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/3_4/pdf/duncan.pdf>,
hämtat 8 april 2017.
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lätta att beskriva på ett objektivt sätt, utan där den subjektiva upplevelsen är själva
kärnan.
Uppsatsen är baserad på mina personliga reflektioner och tankar om min opera Dags
som är en kort kammaropera. Genom att diskutera stycket med mig själv så vill jag
också redovisa mina tankar om musik och estetik.
The challenge of participant observation in an autoethnography lies in mastering the art of selfreflection. A system of keeping reflections must be found that suits the nature of the research setting.
In my research, my first act of self-reflection was to develop a retrospective account of my design
practice for the 3 years prior to the beginning of the research period.3

Duncan nämner här att utmaningen ligger i konsten att bemästra självreflektion vilket,
enligt mig inte är en liten bedrift. Hon nämner också vikten av att skapa ett system av
självdokumentation som tillåter analyser av det materialet, och att hon själv gick
tillbaka och skapade en retrospektiv analys av hennes tidigare design-praktik. Jag utgår
från ett liknande sätt men jag har också under tidigare år av komponerande skapat olika
system för att datera och dokumentera min process. Att datera mina text- och
musikanteckningar och manuskript är något som har växt fram under mitt
komponerande, där jag har känt ett behov att kunna gå tillbaka till ögonblick av
inspiration eller liknande. Det är också ett sätt att se vad den senaste kompositionsidén
var ifall jag skulle glömma bort, samt att kunna korsrefera textanteckningar med
notanteckningar utan att nödvändigtvis behöva samla upp dessa anteckningar alltför
ofta. Insamlande av anteckningar gjorde jag för flera år sedan, men det var för
tidsödande för att spara in denna tid som jag inte ville lägga på att samla in
anteckningarna och sortera dem. Växte jag in i ett system av att tidstämpla mina
anteckningar. Mitt i processen glömmer jag dock ofta att tidstämpla, och jag skriver inte
alltid ner mina generella funderingar eftersom jag bär med mig dem i tankarna. Det är
ofta funderingar och inte ställningstaganden så de kan vara svåra att skriva ner. Därför
är många av min reflektioner senare dokumentationer av de funderingarna jag hade vid
tidpunkten för komponerandet av Dags.

3

Ibid., sid 6.
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Jag vill använda den auto-etnografiska metoden för att redovisa empirin jag har fått
av att komponera min opera Dags, samt att diskutera mina problem och låsningar kring
komponerandet med text.

5

3. Bakgrund
3.1.

Kartläggning av annan forskning om

operakomposition
Det finns ett flertal arbeten gjorda om opera och komponerandet av opera. Här
avgränsar jag mig huvudsakligen till svenska arbeten och en del är masteruppsatser vid
KMH. Kortopera-projektet som operan Dags var en del av är en återkommande uppgift
på kompositionsutbildningen vid KMH och det finns därför ett flertal uppsatser som
beskriver ämnen relaterade till att skriva kortopera. Jag har lust att blottlägga
skaparprocessen och försöka göra kompositionsarbetet mer förståeligt för någon utan
egen erfarenhet av komposition.
En text om operakomponerande på svenska är Hans Gefors doktorsavhandling från
Musikhögskolan i Malmö: Operans dubbla tidsförlopp: musikdramaturgin i
bilradiooperan Själens rening genom lek och skoj4. I den beskriver Hans sitt intresse för
opera, de olika strategier han använder för att analysera drama och hans komponerande
av opera.
I Bonniers ordbok5 så står det att opera är ett ”sceniskt verk där rollerna sjungs till
orkesterackompanjemang”, vilket jag tycker är en väldigt snäv definition som inte
känns speciellt användbar. Opera tar sig idag form på många fler sätt.
Jag vill också nämna antologin Composed Theatre6 av Matthias Rebstock och David
Roesner som behandlar ämnet opera idag snarare ur ett perspektiv av vad opera kan
vara. I det första kapitlet Mapping the field så beskriver Rebstock och Roesner det tyska
begreppet Musiktheater som är ett bredare begrepp kring scenisk musik än vad opera är.
Musiktheater definieras som musik på scen och där dramat är en integrerad del av

4

Gefors, Hans, Operans Dubbla Tidsförlopp : Musikdramaturgin I Bilradiooperan Själens Rening Genom Lek Och
Skoj (Doktorsavhandling, Musikhögskolan i Malmö, Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet 2011).
5

Malmström, Sten, Györki, Iréne & Sjögren, Peter A., Opera, Bonniers svenska ordbok, 8., [rev.] uppl., Bonnier,
Stockholm, 2002, sid. 412.
6

Rebstock, Matthias & Roesner, David (red.), Composed theatre: aesthetics, practices, processes, (red. Bristol:
Intellect, 2012.)

6

verket. Rebstock, Roesner och de andra skriftställarna i boken definierar composed
theatre som ett annat begrepp som handlar om att ta sig an andra konstformer med
kompositionstekniska hantverk och metoder, där verk som Heiner Goebbels Stifters
Dinge7 är ett bra exempel på hur scenisk gestaltning och musik kan te sig på sätt som
avviker från klassisk opera. Stifters Dinge är ett verk utan levande aktörer på scenen och
består av fem självspelande pianon, inspelade röster och olika föremål. Föremålen är
ofta väldigt stora och flyttas med hjälp av mekanisk utrustning, föremålen och de ljud
som skapas när föremålen flyttas runt är en del av musiken. Detta kallas inte opera men
kan kallas Musiktheater eller på svenska skulle det kunna kallas för scenisk musik. Det
är musik, det uppförs på en scen med klara visuella element men det kan påstås sakna
drama. Men jag vill mena att musik har ett eget inneboende drama. Det har höjdpunkter,
lågpunkter och rörelser mellan dessa som antingen bygger upp eller avstannar
förväntningen inför dessa punkter. Composed theatre var viktig för mig även under
kompositionsprocessen av Dags genom att ge mig inspiration till vad opera eller
musikteater kan vara, samt ge idéer och strategier för hur jag skulle förhålla mig till
komponerandet och repetitionsprocessen.

7

Goebbels, Heiner, Stifter’s Dinge, [a performative Installation / music theatre] (2007),
<https://www.heinergoebbels.com/en/archive/works/complete/view/4/info>, hämtat 17 april 2017.
Videoutdrag från uppsättning i London (2008) < https://vimeo.com/134605443 >, hämtat 17 april 2017.
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Figur 1: En egen modell över hur jag uppfattar det linjära skapande av opera.

I Composed theatre så diskuteras också andra sätt att skapa en opera än den linjära
modellen som är: libretto – komposition av librettot – repetitionsarbete som beskrivet i
modellen [Figur 1], utan istället en friare och mer kollektiv arbetsprocess, där regi,
scenografi, dramatiker, kompositör, musiker osv. träffas redan från början och skapar
tillsammans.
Om man tittar på opera ur ett intermedialt perspektiv så kan man se opera som ett
flermedialt verk. Werner Wolf8 beskriver en opera som ett flermedialt verk, där två
typer av media existerar på ett öppet sätt. En opera innehåller flera typer av media,
bland annat litterära och musikaliska. Dessa tar
sig

sedan

också

vidare

och

bildar

ett

teatermedia i den dramatiska gestaltningen av
operan. En väldigt bra figur som beskriver
relationen mellan olika sätt att komponera till
text av Werner Wolf [Figur 2].
Det

finns

alltså

flera

olika

möjliga

definitioner på vad en opera kan vara.

Figur 2: Wolfs beskrivning av olika typer av
musikaliseringar av texter. 8

8

Wolf, Werner, ‘Musikalisering av litterär berättelse’ i Hans Lund (red), Intermedialitet - Ord, bild och ton i samspel
(Lund: Studentlitteratur 2002), sid. 201-212.
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3.2.

Vad är opera idag?

Vad är opera idag? Vad har den för relevans i vårt moderna samhälle idag? Hur relaterar
den till ett nutida musikspråk för den samtida människan?
Operan skapades som ett historiskt projekt i renässansen Italien, dåtidens konstnärer
försökte återskapa det grekiska dramat och teatern, med tal, sång, musik, drama och en
kör. Den opera som betraktas som konstformens födelse är Monteverdis L’Orfeo9 som
bygger på den klassiska myten om Orfeus och Eurydike. Redan då befästes en del
struktur för operaformen som lever vidare idag.
Berättelser i den traditionella operan
En traditionell opera bygger ofta, men inte uteslutande, på en klassisk berättelse gärna från
antiken, bibeln eller liknande. Det som är viktigt med det är inte själva berättelsens källa
utan den metaforiska tyngden som de berättelserna har. Men också skulle jag själv vilja
påstå att de historierna är så gamla att de redan under renässansen behövde abstraheras
10
till ett metaforiskt plan för att ha relevans för renässansens människor.

Med metaforisk tyngd menar jag förmågan att se över berättelsen karaktärer som
specifika personer och istället se dem som beröringspunkter till sitt eget liv eller en
livsberättelse. Detta tror jag är centralt i upplevelsen av berättelsen som något relevant.
Vissa historier är allmänna och kan lätt ses ur ett metaforiskt perspektiv såsom Aisopos
Fabler. Jag tror att det kan vara lättare att se en historia som metaforisk om den är äldre
och frånkopplad samtiden eftersom det kan vara svårt att se kopplingen till sitt eget liv
annars. Ett exempel på detta är antikens historier som var distanta redan under
renässansen och kanske är en av anledningar till att Monteverdi valde att tonsätta myten
om Orfeus och Eurydike.

9

Alexanderson, Per & Junker, Miranda, Ulrika, Bonniers musiklexikon, Bonnier, Stockholm, 2003. ”Opera”, sid.
359-362.
10

Blixt, Johan, ur min anteckningsbok, april 2017.
Alla självreflektioner är formaterade på detta vis och är hämtade ur mina anteckningar, repetitionsanteckningar,
efterkonstruktioner och tankar.
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3.3.

Mitt förhållande till text

Jag upptäckte under mitt andra masterår att jag hade problem med att tonsätta text. Jag
kände mig ofri och styrd. Jag fick också svårt att hitta mig själv i texten. Detta problem blev
större i opera-arbetet då formen är mer styrd av texten än vad den är i en dikt. Att jag insåg
detta problem gjorde dock att jag kände mig friare i arbetet. I arbetet med operan så levde
jag längre med texten och på ett djupare plan. Operans text är ännu mer styrd vilket gör att
det är lättare att ifrågasätta den. Att upptäcka problemen gjorde det möjligt för mig att
11
konfrontera det.

Denna text som så klart är skriven en bit ur sammanhanget av en självreflektion
eftersom den är skriven att vara en förklarande text för vad jag ska skriva min
masteruppsats om. Reflektionen beskriver på ett kärnfullt sätt hur jag känner kring text.
Jag ville utforska varför jag känner att jag har problem med att komponera till text.
Dessa problem upptäckte jag under mitt första år på master i komposition på Kungl.
Musikhögskolan när jag skrev ett 10 minuter långt körstycke till en workshop med
Radiokören som heter Om natten, Jag älskar.12
Låsning kring text
Jag förstod det inte då men under sommaren 2016 insåg jag att jag hade problem att
komponera musik till text. Det är något jag har blivit varnad för tidigare bland annat under
min förutbilning på Musikhögskolan Ingesund där en lärare varnade oss för att
kompositioner som behandlar texten på fel sätt blir dåliga. Sådana påstående skapar ett
laddat förhållande till texten för en oerfaren kompositör och skapar mentala blockar. Det
skapade för mig en rädsla för att göra fel vilket leder till att jag inte vågade komponera med
text på ett tag och så klart inte heller utvecklas i textbehandling, vilket leder det in i en ond
cirkel.
Jag vill inte lasta allt på en specifik händelse, utan mer som ett tydliggörande av en
stämning eller åsikt som förekommer. Jag tror att sådana mentala blockar spelar roll men
min teori kring varför det är svårt att komponera musik till text har mer att göra med hur
mycket information vi människor kan hålla i våra hjärnor samtidigt. Den mängd information
vi människor kan hålla i hjärnan är sannolikt olika för olika individer, men eftersom
människor är mer lika än olika som människor borde det finnas likheter mellan den
mängden information. Jag tror att om man kan bortse från den mentala blocken som är
psykisk och kan övervinnas med lite gott mod så är problemet denna överbelastning av
13
hjärnas arbetsminne.

Eftersom komposition är ett väldigt personligt arbete så spelar olika typer av mentala
låsningar en viktig roll i kompositörers liv eller för alla kreativa arbetsformer i
11

Blixt, Johan, ur Preliminärplan för masteruppsats, december 2016.

12

Blixt, Johan, Om natten, Jag älskar, [körverk], 2016.

13

Blixt, Johan, ur min anteckningsbok, våren 2016.
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allmänhet. Detta har antagligen varit en del av skapande arbete lika länge som skapande
arbete har funnits och har diskuterats i både konsten och populärkulturen. Jag har
tidigare haft låsningar i komponerande, men låsningen vid komponerandet av musik till
text visade sig vara ett större hinder.

3.4.

Låsningar i arbetet med Dags och att komponera

stegvis
Svårt att komponera
Jag vill tala ut om dessa saker eftersom jag själv ibland har svårt att skriva musik. Den
naturliga frågan som uppstår för mig då är, varför komponera om det är så svårt? Svaret på
den frågan är så klart komplex och jag vet inte ens om jag kan svara på den frågan. En del
av mig tror jag behöver komma ut och uttrycka sig. Främst är det nog för att komponerande
är det enda som riktigt intresserar mig. Jag har oftast svårt att komma igång. Det är viktigt
för mig att skapa ett material att arbeta med. När jag väl har ett material tar hantverket över
och jag kan gå lite mer på automatik, det känns inte lika oöverstigligt att komponera. Även
fast det kanske är en av de mest kreativa faserna så går det mycket mer i ett flöde och jag
14
kan få ur mig stora mängder material på kort tid.

I arbetet med Dags så försökte jag komma ur en låsning i kompositionsarbetet genom
att avgränsa min hjärnas arbetsminnesbelastning genom att enbart rytmisera texten först
och sedan skriva ut tonerna efter. Jag har nu komponerat i 8 år varav 7 av dem har varit
på formell kompositionsutbildning. Jag har sett och hört mycket musik under dessa år.
Jag har hunnit komponera ett flertal stycken och har byggt upp ett hantverk. Olika
strategier för att komponera, strategier för hur jag tar mig an ett material och skriver
utifrån det. Detta hantverk har blivit så pass starkt i mig att det kan gå vidare på
automatik. Jag ser vart materialet vill ta sig och hur det bör arbetas vidare med.
Jag har tidigare försökt bryta ut mindre problem ur ett större komplext och rytmisera
något först. I mitt orkesterstycke Kanoper15 så byggde jag rytmiska moduler på
uppmaning av min dåvarande handledare. [se Figur 3] De rytmiska modulerna byggdes
för ett annat syfte än rytmiseringarna i Dags eftersom musiken i Kanoper hade ett fokus
på de större strukturerna och det rytmiska modulerna var där för att skapa en levande

14

Blixt, Johan, ur min anteckningsbok, april 2017.

15

Blixt, Johan, Kanoper, [komposition för symfoniorkester], 2015.
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textur i stråket som stora delar av komposition använder som grundlager. Figurerna

Figur 3: Rytmiska moduler ur förarbetet till mitt orkesterstycke ”Kanoper” (2014).

placerade jag sedan ut i ett stråkpartitur som jag komponerade i, innan jag orkestrerade
ut blås och skrev ett fullt partitur. De rytmiska modulerna var en del i ett flöde; alltså
börjar de på första slaget i takten som de är utskrivna i figuren. Modulerna kan loopas
från olika ställen i modulens takt, de behöver inte ens spelas hela. Min musik är inte
uppbunden efter taktens starka betoningar (t.ex. i 4/4 ettan och trean).
Att bryta upp arbetet i flera steg är inspirerat av att jag såg en film en gång där Klas
Torstensson intervjuas och han beskriver sitt arbetssätt med att först sätta ut allt utom
tonhöjderna16. Det var inspirationen till att jag försökte bryta upp parametrarna första
gången.
Frans Hagerman lägger fram i sin doktorsavhandling "Det är ur görandet tankarna
föds" - från idé till komposition (2016)17 en metod för att analysera hur kompositörer
arbetar genom att använda stöttor (eng. Scaffolding). Scaffolding är en teori för att
beskriva hur pedagoger hjälper studenter att klara uppgifter genom att avgränsa dem
tydligt till att handla om några få saker, vilket Vygotsky beskriver som ”lånad
kunskap”18. Detta låter studenter fokusera på de uppgifter läraren tycker det är viktigt att
utvecklas i.
Jag tycker att det var meningsfyllt att dela upp dessa olika parametrar i
komponerandet av texten, vilket gör att man kan skriva rytmerna, och när de är klara

16

van der Loo, Stijn, 2011 HBO Klas Torstensson - Composer (2012)
<https://www.youtube.com/watch?v=hNR1oGkzbAs> hämtat 18 april 2017.
17

Hagerman, Frans, "Det är ur görandet tankarna föds" - från idé till komposition: en studie av
kompositionsprocesser i högre musikutbildning, Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet, Diss. Lund : Lunds
universitet, 2016, Lund, 2016, kap. 3.2.4 Scaffolding som pedagogisk princip, sid. 52-53.
18

Ibid, sid 37.
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skriva tonhöjderna på ett mer flytande sätt. Det gav mig en mycket större frihet när jag
komponerade dessa två skilda parametrar vid olika tidpunkter.

3.5.

Hur tonsätts text?

Tonsättningen av text är ett rikt historiskt material och har en tät relation till den kristna
kyrkan genom dess liturgiska musik.
for one does not “call upon God” in the kind of voice one uses to converse with one’s neighbor
– Karl den store i Admonitio generalis (“General advisory”)19

Karl den store var frankisk kung mellan år 768-814 och skriver här till prästerskapet
med en uppmaning om likformning av liturgin i hans rike. Citatet har jag valt dels för
att jag tycker det är ett fint citat att ha med sig när man skriver för sångare samt att det
på ett bra sätt reflekterar det medeltida sentimentet kring texten och sången. Citatet och
Taruskin i sitt uppslagsverk The Oxford history of Western music (2005) beskriver
uppkomsten av den starka ställning som sången får i den katolska kyrkan, där citatet
anger att tilltal som riktas till Gud ska sjungas och inte talas, eftersom man inte talar till
gud såsom man talar till sin nästa. Vilket jag tror är en rimlig förklaring till den
recitativiska sången och mässans musikaliska delar.

19

Taruskin, Richard, The Oxford history of Western music. Vol. 1, The earliest notations to the sixteenth century,
Oxford University Press, Oxford, 2005, sid. 5.
Citatet i helhet: ‘Charlemagne ordered the Frankish clergy on 23 March 789, in a document known as the Admonitio
generalis (“General advisory”), “be sure to emend carefully in every monastery and bishop’s house the psalms, notes,
chants, calendar material, grammars, and the Epistles and Gospels. For often enough there are those who want to call
upon God well, but because of poor texts they do it poorly.” The texts in question, of course, were texts to be sung, as
all liturgical texts are sung (for one does not “call upon God” in the kind of voice one uses to converse with one’s
neighbor).’

13

3.6.

Renässanspolyfonin som studiemetod

Den katolska kyrkan framhöll sången starkt av liturgiska skäl och den liturgiska sången
är en stor del av det fundament som västerländsk konstmusik vilar på, dels genom
studiet av kontrapunkt som baserar sig på Palestrinas20 kompositioner. Giovanni
Pierluigi de Palestrina är en italiensk 1500-tals tonsättare med omfattande produktion
som studeras för att den är regelmässigt skriven och går därför att bygga regler utifrån.
Under 1700-talet skapar Johann Joseph Fux en kontrapunktsskola i boken Gradus ad
Parnassum21 utifrån Palestrinas kompositioner vilket ofta kallas för Palestrinastilen.
Josephus. – I come to you, venerable master, in order to be introduced to the rules and principles of
music.
Aloysius. – you want, then, to learn the art of composition?
Joseph. – Yes.
Aloys. – But are you not aware that this study is like an immense ocean, not to be exhausted even in
the lifetime of a Nestor? You are indeed taking on yourself a heavy task, a burden greater than Aetna.
[…]
–

Början på dialogen i Gradus ad Parnassum22

Metoden som Johann Joseph Fux beskriver i sin bok Gradus ad Parnassum i form av en
dialog mellan Josephus och Aloysius som Alfred Mann beskriver som en konversation
mellan Fux och Palestrina i hans översättning av Gradus ad Parnassum. Dialogformen
som pedagogiskt verktyg i boken är också intressant och jag misstänker att den är
inspirerad av formen i Dantes Den gudomliga komedin.23
Fugue thus derives its sense of process and texture from renaissance counterpoint, the baroque
interpretation of which culminates in Johann Joseph Fux’s Gradus, enthusiastically received by J.S.
Bach, Haydn, Beethoven, Mozart and others, and to this day still in service as a teaching tool.
Published in 1725, Fux’s Gradus initially proffers a mathematical analysis of the interval among
notes, but then becomes and mostly stays a dialogue — autobiographically staged — between
Aloysius, the teacher (modelled after Palestrina, renaissance master of polyphony), and Josephus, the

20

Alexanderson, Per & Junker, Miranda, Ulrika, Bonniers musiklexikon, Bonnier, Stockholm, 2003. ”Palestrina” &
”Palestrinastilen”, sid. 374.
21

Fux, Johann Joseph, (Mann, Alfred [översätt.]), The study of counterpoint – from Johann Joseph Fux’s Gradus ad
Parnassum, Translated and edited by Alfred Mann, Norton, New York, (1943), 1971.
22

Ibid. sid. 19.

23

Dante Alighieri, Den gudomliga komedin, [Ny utg.], Natur och kultur, Stockholm, 2006.
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student (standing in for Fux himself, borrowing the author’s middle name). Fux in this paradigm is
both student and teacher; indeed, the historical record shows considerable overlap between particular
exchanges in the dialogue and the learning experience as recollected by at least one of Fux’s students
(Mann 77 — in Doubling the Point J.M. Coetzee repeatedly insists that all writing is
autobiographical).24

Dialogen i Gradus ad parnassum är av biografisk karaktär och Josephus är latiniserad
form av Fuxs mellannamn Joseph. Fux blir i dialogformen både student och lärare,
eftersom han skriver båda karaktärerna men han använder Palestrina som mentorn till
sig själv i texten. Det ger boken en aura av svunnen tid och en märklig stil ur en modern
läsares perspektiv, både genom dialogformens karaktär, språket och vördandet av en
Palestrina som mästaren av kontrapunkt. Artikelförfattaren Macaskills skriver att
Coetzee insisterar på att allt skrivande är autobiografiskt, vilket kan diskuteras.
Studiet av kontrapunkt är ett av fundamenten i kompositionsutbildningen både idag
och historiskt, där mina personliga lärdomar främst har varit strategier för att skriva
flerstämmigt och melodiskrivande. Jag tror att studier i kontrapunkt är bra för en
kompositionsstudent just för att det isolerar parametrar från varandra och låter en
student fokusera på enskilda parametrar av melodiskrivande och flerstämmighet.
Dessutom sker det i flera steg, som kallas för slag). Studiet går enligt Fuxs metod25 till
så att studenten skriver en andrastämma till en cantus firmus26. Slagen är avdelade från
varandra genom att de är olika rytmiskt komplexa. Senare när studenten har utvecklat
sina kunskaper så börjar man skriva sina egna cantus firmi, och då utveckla ett
melodiskrivande. Sedan skriver studenten en andra stämma till detta och utvecklar då
sin kunskap om flerstämmigt skrivande. Metoden enligt Jeppesen avdelar också antalet
stämmor en student jobbar med. Den börjar med tvåstämmighet efterföljt av tre- och
fyrstämmighet. Reglerna för ännu fler stämmor följer i stora drag reglerna för
fyrstämmighet.27

24

Macaskill, Brian, “Fugal Musemathematics Track One, Point One: J.M. Coetzee, Ethics, and Joycean
Counterpoint”, (June) 4/2014, Word and Text: A Journal of Literary Studies and Linguistics,
<http://webmedia.jcu.edu/cas/files/2015/02/Track-One-Point-One.Macaskill.pdf>, hämtat 26 april 2017
25

Fux, Johann Joseph, (Mann, Alfred [översätt.]), The study of counterpoint – from Johann Joseph Fux’s Gradus ad
Parnassum, Translated and edited by Alfred Mann, Norton, New York, (1943), 1971.
26

Jeppesen, Knud, Counterpoint: the polyphonic vocal style of the sixteenth century, Dover, New York, N.Y., 1992.

27

Ibid, sid. 219.
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Jag studerade mest kontrapunkt under min förutbildning på Ingesund. I slutet av
kontrapunktsseminarierna så tittade vi på textsättning i kontrapunkten efter det sista
steget som kallas sjätte slaget eller floridus. Floridus betyder blommande, slaget är
baserat på den samlade kunskapen från de tidigare stegen och är en fri blandning av
dem. Floridus är tänkt att vara som vanligt fritt komponerande men genom den
pedagogiska metoden av att vandra genom varje steg, så är det lättare än vad det hade
varit att börja med floridus direkt. Efter det sista steget testade vi att komponerade med
texter från den latinska mässan. När en student har fullgjort alla dessa steg både med de
olika slagen och antalet stämmor ska studenten klara av att skriva en komposition i
Palestrina-stil. Detta illustrerar min poäng med att bryta upp stegen och visar dess
effektivitet som en vedertagen metod som har levt med kompositörer genom flera
århundraden.
Macaskill skriver också att den senare barockkontrapunkten som också studeras
flitigt av kompositionssstudenter bygger sin process och textur på Palestrinas. Jag tar
inte upp barockkontrapunkten här men fokuserar kring studiet av fugan,
instrumentalmusik och den vertikala harmoniken (ackordisk harmonik), vilket jag också
studerade under min kompositionsutbildning men som varken intresserar mig lika
mycket som renässanspolyfonin och inte heller behandlar sången lika betonat.
Renässanspolyfonin har också principer för hur melodierna ska röra sig i skalan.
Renässanspolyfonin använder kyrkotonarter eller modus. För att hålla ihop linjen så ska
stegvisrörelse användas så mycket som möjligt, stegvis är en melodisk rörelse som bara
använder sig av sekunden som intervall. Detta står i kontrast till språngrörelse som är
när man använder större intervall som terser, kvarter, kvinter osv. I språngrörelse finns
det också regler om att sprången måste kompenseras med språng i motsatt riktning för
att hålla ihop flödet i linjen så mycket som möjligt.28 Jag använder begreppet stegvis
som en beskrivning på den strategi jag använder för att komponera till text i Dags fast
den egentligen är hämtad från idén med att stötta upp studentens uppgifter i mindre bitar
för att lösa ett mer komplext problem.

28

Ibid. sid. 87.
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3.7.

Den noterade musikens intåg

Kompositioner med text i den västerländska konstmusiken har så klart utvecklats från
att inte bara innefatta den katolska mässan. Innan Palestrina finns det ju flera exempel
på kompositörer ur den franska trubadur-traditionen med exempel som Guillaume de
Machaut (ca 1300-1377) som blandade både kyrkomusik och profan musik.29 Den
profana musiken innefattar en stor folklig tradition som inte blev lika aktivt nedskriven
som kyrkomusiken, men finns bevarad efter gränsöverskridare som t.ex. Machaut. Karl
den stores uppmaningen som skickade ut i Admonitio generalis30 handlar om att
centralisera och likforma den kyrkliga liturgin och kyrkomusiken i Frankerriket.
Frankernas kung var även Heliga romersk kejsare (den titel som sedan blir Heliga
romerska riket av tysk nation och brukar associeras med Österrike och Habsburgarna)
och kröntes av påven. Karl hade en vilja att de frankiska kyrkorna skulle låta som i Rom
men det var stora skillnader i uppförandepraxis, och framförallt intonation, vilket man
försökte lösa genom att träna sångare i Rom och sedan skicka ut i de olika byarna. Det
är här den noterade musiken gör sitt intåg för den kyrkliga musiken i viljan att kunna
likforma musiken efter hur den låter i Rom, jag antar att den först uppkom som
minnesstöd

för

sångarna

från

Rom.

Taruskin

avgränsar

den

västerländska

konstmusikens födelse från den tiden, eftersom han anser att den västerländska musiken
är historien om den noterade musiken.31 Det är samtidigt en rimlig avgränsning
eftersom musik i noterad form ger möjliga källor att studera för eftervärlden innan
fonogrammets intåg.

29

Alexanderson, Per & Junker, Miranda, Ulrika, Bonniers musiklexikon, Bonnier, Stockholm, 2003. ”de Machaut,
Guillaume”, sid. 298.
30

Taruskin, Richard, The Oxford history of Western music. Vol. 1, The earliest notations to the sixteenth century,
Oxford University Press, Oxford, 2005, sid. 5.
31

Taruskin, Richard, The Oxford history of Western music. Vol. 1, The earliest notations to the sixteenth century,
Oxford University Press, Oxford, 2005.
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3.8.

Språket i tonsättningar av text

Det är svårt att skriva om att tonsätta text utan att diskutera språk eftersom det blir en
sådana viktig faktor i tonsättandet av text. Jag vill inte tappa fokus och göra en komplett
historieskrivning av tonsättningar av text i hela den västerländska historien utan
generalisera det till att tonsättningar av text är förekommande genom många tonsättares
produktion. Latinet är ständigt förekommande eftersom den katolska kyrkan hade en
stark ställning i musiklivet genom historien och flera kompositörer har skrivit mässor
till kyrkan. Parallellt med den katolska kyrkomusiken växer operan fram som profan
textbaserad musik på italienska. Först senare växer det fram operor på andra språk som
franska och tyska,32 för att senare bli helt fri.

32

Malmström, Sten, Györki, Iréne & Sjögren, Peter A., Opera, Bonniers svenska ordbok, 8., [rev.] uppl., Bonnier,
Stockholm, 2002, sid. 412.
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3.9.

Moderna exempel på tonsättningar av text

Under 1900-talet så utvecklades synen på text i musik till att text i musik kunde bilda
egna musikaliska strukturer. Själva ljudet av språket kan behandlas som musikaliskt
material, vilket är ett väldigt rikt material. I min kandidatuppsats Kanoper: Utanför
Musiken33 så diskuterar jag skillnaden i entropi mellan en sinuston och brus, där
sinustonen är en enkel vågform och vitt brus är en blandning av slumpmässiga vågor
med hög komplexitet och entropi. Sång är dock mer komplext av sin natur än en
synteserad sinuston eftersom en mängd andra faktorer i kroppen påverkar
tonproduktionen som struphuvud, munnens grad av öppenhet, stämbandens och
munhålans utformning.34 Audiellt är skillnaden att även om sångaren sjunger en enkel
ton

så

ligger

det

fler

övertoner

och

bruskvaliteter

bakom

det

ljudet.

Figur 4: Spektrogram (överst med frekvensen på y-axeln och underst med amplituden på y-axeln) som jag har gjort
över början på Kurt Schwitters Ursonate med texten utskriven överst.

I spektrogrammet i Figur 4 ser man tydligt skillnaden i amplituden och
frekvensinnehållet mellan de olika orden som uttalas i Kurt Schwitters Ursonate.35 Det
börjar med ”o”, en enkel, sjungen vokal och går sedan in i konsonantrika ord vilket ger
ett stort frekvens- och amplitudinnehåll. Det jag vill illustrera här är hur musikaliskt rikt
33

Blixt, Johan, Kanoper: Utanför Musiken, Kandidatuppsats, Kungl. Musikhögskolan, 2015,
<http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kmh:diva-1917 > , hämtat 26 april 2017.
34

Sundberg, Johan, Röstlära: fakta om rösten i tal och sång, 2., utvidgade uppl., Proprius, Stockholm, 1986.
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Schwitters, Kurt, Ursonate, [poem/fonogram/ljud-performance], 1922-32, Ubuweb: Sound “Kurt Schwitters”,
UbuWeb [webbsida], <http://www.ubu.com/sound/schwitters.html >, hämtat 26 april 2017.
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bara talade ord utan något musikaliskt ackompanjemang kan vara. Enligt mig så står
Schwitters Ursonate självständigt som musikaliskt verk, även om jag skulle säga att det
är ett utomkompositionellt transmedialt verk enligt den modell Wolf presenterar [Se
Figur 2 på sida 8].
En vanlig kompositionsteknik som befinner sig i fältet mellan sång och mer
språkljudsorienterad komposition är Sprechgesang som Arnold Schönberg använder i
Pierrot Lunaire36. Som Kurt Stone beskriver som att tonen som är angiven enbart
sjungs först innan den övergår i talljud som har ospecificerad ton.37 Sprechgesang har
etablerat sig som en vedertagen teknik i den moderna musiken och används fortfarande.
Schwitters Ursonate som jag tidigare har nämnt utförs på ett liknande sätt men där
textljudet är starkare betonat. Det är snarare en lek med språkljud än en lek med sången
som i Pierrot Lunaire och Kurt Stone särskiljer det som Sprechstimme istället, vilket
han definierar som närmre talet än Sprechgesang och noteras utan tonhöjd. Kurt
Schwitters var en tysk dada-konstnär som levde 1887-1948 och är mest känd för sin
collageteknik som han kallar för Merz38. Jag skriver om språkljud istället för språket
eftersom Ursonate är mer musikalisk komposition i form av en dikt. Dikten saknar
noterad rytm, tempo eller tonhöjd utan är enbart text. Fraserna är urskiljbara med hjälp
av radbrytningar och skiljetecken.
Efter andra världskriget växer det fram en rörelse i Sverige som kallas för text-ljudkomposition39 av poeter och kompositörer som Öyvind Fahlström, Åke Hodell, LarsGunnar Bodin, Sten Hansson, Bengt Emil Johnson och Ilmar Laaban. På Fylkingen i
Stockholm bildades en grupp som kallade sig själv för Språkgruppen, som sysslade med
text-ljud-kompositioner. Text-ljud-komposition befinner sig i landet mellan poesi och
musik, och använder sig av elektronmusiken som medium. Till skillnad från Ursonate

36

Schönberg, Arnold, Pierrot Lunaire dreimal sieben Gedichte aus Albert Girauds "Pierrot lunaire" für eine
Sprechstimme und fünf Instrumentalisten, op. 21 (1912), [musiktryck], Universal Ed., Wien, 1950.
37

Stone, Kurt, Music notation in the twentieth century: a practical guidebook, Norton, New York, 1980, sid. 297298.
38

Ubuweb: Sound “Kurt Schwitters”, UbuWeb [webbsida], <http://www.ubu.com/sound/schwitters.html >, hämtat
26 april 2017.
39

Bergmark, Johannes, Texter i och om Fylkingen 2001-2011, ”Text-ljud-konst-pionjärerna i Fylkingen 1963 till
idag!”, bergmark.org [webbsida], <http://bergmark.org/textljud.html#.WQHZ3VKHJE6 >, hämtat 26 april 2017.
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använder text-ljud-kompositioner semantiken i orden, men även orden används som
klangmaterial.
Textburen musik
Ursonate visar på en viktig poäng av att språkljuden påverkar det ljudmässiga slutresultatet
av kompositionen, även om vi har accepterat att ignorera språkljuden och ”höra över dem”
när vi lyssnar på musik. Med ”höra över dem” menar jag avkodningen av texten och
40
musiken som sker i hjärnan.

Jag spekulerar i min reflektion om perceptionen av språkljud i kompositioner baserat på
empiri utifrån mitt eget lyssnade och samtal med vänner och kollegor om hur de lyssnar
på musik. Jag menar att vi inte lyssnar på språkljud utan semantiken, ordens språkliga
innebörd. Lyssna på språkljuden gör vi varken när vi samtalar med varandra eller
lyssnar på musik, utan vi lyssnar på semantiken. När det är sång till texten så hör vi
också musiken, både sångens egna musikaliska linjer och eventuellt ackompanjemang.
Hade vi lyssnat på språkljuden så hade vanligt tal och sång låtit mer som Ursonate än
något språkligt förståeligt. Avkodningen av musik har att göra med perception.
Perception är en term från psykologin som beskriver hur vi uppfattar och tolkar
sinnesuttryck.
Jag tycker också att man måste ställa sig frågan om i vilken ordning perceptionen
tolkar information. Jag tror hjärnan har en tendens att tolka språk före den tolkar musik.
De flesta människor har lättare för språk än för musik. Den semantiska betydelsen av
orden som sjungs tolkas innan vi lyssnar och tolkar musiken vilket leder till ett större
fokus på ordens innebörd än musiken. Detta skapar också ett intressant fält att jobba
med som kompositör om man är medveten om det. Kompositören kan lägga in subtila
undertoner till texten och veta att texten är det som kommer tolkas först. Gefors har i sin
avhandling ett citat av Ferneyhough som jag menar beskriver perceptionsföreträdet som
språket har på ett bra sätt.

Språket är en uppbruten organism som har förköpsrätt till våra erfarenheter.
- Brian Ferneyhough i föredraget What is an opera? (2006)41

40

Blixt, Johan, ur min anteckningsbok, april 2017.
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Gefors, Hans, Operans Dubbla Tidsförlopp : Musikdramaturgin I Bilradiooperan Själens Rening Genom Lek Och
Skoj (Doktorsavhandling, Musikhögskolan i Malmö, Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet 2011), sid. 18.
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4. Arbetet med operan Dags
4.1.

Förutsättningar

Min kammaropera Dags är skriven som en del i ett projekt som kallas för Sthlm New
Opera som är ett samarbete mellan Kungl. Musikhögskolan (KMH), Stockholms
Dramatiska Högskola (StDH) och Operahögskolan (OHS). KMH bidrog med
kompositörer, dirigenter och musiker, OHS med sångare och StDH med
dramatiker/librettister, regissörer och scentekniker. Projektet var linjärt upplagt [jmf.
Figur 1: En egen modell över hur jag uppfattar det linjära skapande av opera. på sid.
8] vilket är ganska vanligt upplägg för opera.
Skolorna bidrog också med handledning och diverse uppstartsmöten. Som
samtalsunderlag mellan librettist och tonsättare fick vi ett antal bilder på människor,
som uttryckt starka känslor, för att starta en diskussion och skapa gemensamma idéer att
utgå ifrån.

22

4.2.

Librettot

Utifrån bilderna vi fått av handledarna så började jag och Emma Palmvist, som är
operans librettist, samarbeta och skapa idéer tillsammans som hon senare färdigställde
till det slutgiltiga librettot.
Librettot
Vi valde några av bilderna som vi gillade och spånade idéer utifrån det. Efter att vi hittade
en idé som vi ville arbeta utifrån så skrev Emma librettot.
Efter att jag mottagit librettot så gjorde jag flera läsningar och försökte analysera texten. Jag
fick hjälp att steganalysera texten och försökte titta på dramat utifrån den.
Jag uppskattade att få vara en del av librettoarbetet och jag tycker det är viktigt för oss som
kreativt team att få vara fria och bestämma temat själv. För min del så känner jag att det är
42
viktigt eftersom jag visste att jag skulle leva med librettot under så lång tid.

Steganalysen som Hans Gefors beskriver i sin doktorsavhandling, var ett bra sätt att
bryta isär dramat i mindre delar som gick att överblicka och göra en grövre planering av
hur operan skulle läggas upp. Samarbetesdelarna i skapandet av operan var roligt och
lärorikt för mig. Jag uppskattade att bryta det solitära arbetet som kompositörsarbetet
ofta är.

42

Blixt, Johan, ur min anteckningsbok, april 2017.
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4.3.

Steganalys

Figur 5: Min preliminära steganalys av librettot, 2016.

Det här är en sammanfattning av den preliminära steganalysen som jag har digitaliserat.
Flera av idéerna genomförde jag inte i det slutgiltiga resultatet.
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4.4.

De yttre boulevarderna

Under sommaren så läste jag De yttre boulevarderna av Patrick Modiano43 som handlar
om en son som söker sin far i en förfluten tid. Tidslinjen i boken är oklar men min
tolkning av den är att han besöker sin far genom ett foto från ett café i hans yngre dagar
fast han själv är vuxen. Tidslinjen får aldrig riktigt någon förklaring i boken vilket
bidrar till dess mystik.
Post-dramatik
Under handledningen i librettoskrivande så förstod jag att jag var intresserad av postdramatik och tidsflödet i dramat. Jag misstänker att det är har att göra med att musik
44
handlar mycket om manipulation av tiden.

Post-dramatik är ett samlingsbegrepp för en riktning i modern teater där man
ifrågasätter representationen av den yttre världen och gestaltningen av tid i dramat.45
Uppgiften som vi fått i operaskrivande var tänkt att vara ett linjärt drama vilket är typen
av drama som post-drama ifrågasätter. Jag var intresserad av att experimentera med
sceniska framställningen av dramat och hur man kunde gestalta det med musik i en
friare form. Att jag var intresserad av att experimentera med det upptäckte jag när jag
läste De yttre boulevarderna, därför var den så viktig i min komponerandet av Dags.
Gefors skriver i sin avhandling om tiden och att den har ett nu, ett minne av dåtiden och
en förväntan om framtiden. Jag menar att det också spelar in i vårt musiklyssnande, och
musikalisk form är hanterandet av dessa olika tider.
Linjärt drama
Jag lyckades dock förlika mig med det linjära dramat när jag kunde förstå vad det var som
störde mig i den formen. Jag tror det helt enkelt är min personlighet som vill förstå sig på
46
problemet och när jag förstår det så känner jag inte att det är lika problematiskt.
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Modiano, Patrick & Edéus, Anne-Marie [översättare], De yttre boulevarderna, [Ny utg.], Norstedt, Stockholm,
2014.
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Barnett, David, Drama Online “Post-dramatic Theatre”, Drama online library [webbsida],
<http://www.dramaonlinelibrary.com/genres/post-dramatic-theatre-iid-2516 >, hämtat 28 april 2017.
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Jag kan inte förklara närmre varför att förstå problemet hjälper mig att acceptera det och
gå vidare, jag behöver inte ens få en lösning på det bara jag förstår det. Det fanns så
klart inte heller möjlighet att tolka librettot hursomhelst utan att trampa librettisten på
tårna, och jag tycker att det är ett väldigt fint drama som var roligt att tonsätta. Dessa
problem med linjäriteten är sprunget ur något annat, en vilja att arbeta på ett annat sätt
och ifrågasätta formen som jag befann mig i.

4.5.

Villovägar

I min musikaliska handledning47 så fick jag tipset om att jag skulle skriva en aria först. I
librettot så hittade jag egentligen bara ett stycke som jag tyckte passade som en riktig
aria, vilket är Fru Fitzpatricks längre textstycke i steg 4, där hon inser att hon lever och
inte är död. Jag började med att försöka tonsätta den, men jag märkte att jag fort
fastnade i större frågor kring hur strukturen i operan skulle se ut. En annan handledare
gav mig tipset att använda textens uppdelning av två typer av rytmik för att strukturera
ett system för hela operan. Systemet bestod av att arian rör sig mellan två olika typer av
musik. En är rikare harmoniskt och mer flytande i sången och den andra är en rytmisk,
nästan dansant 6/8.
Principen att ha två olika typer av musik blev viktig för operan. De två olika polerna
i musiken gestaltas av att det är två olika harmoniker som de tre karaktärerna rör sig
emellan. Min önskan var att det skulle ge lyssnarna en ledtråd till vart karaktärerna just
nu har sin tillhörighet. T.ex. är de två polerna i början av operan Journalistens värdsliga
perspektiv och Roberts övertygade perspektiv. Fru Fitzpatrick tillhör i början Roberts
övertygade pol men vandrar sedan över till journalistens världsliga perspektiv efter
hennes uppvaknande.
Arian komponerade jag i helt partitur vilket är den metod som jag oftast använder
mig av när jag komponerar eftersom klangen är viktigt för mig. Det är viktigt för mig att
ha full kontroll över vad alla instrument gör när jag komponerar. Denna metod
fungerade egentligen bra för mig och det gick på ganska bra, förutom att det är en
47

Handledare i det musikaliska arbetet var professor Karin Rehnqvist och lektor Per Mårtensson. Handledare i
musikdramatik var Hans Gefors.
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ganska långsam metod. Jag fastnade lätt i detaljer och deadlinen närmade sig raskt.
Arian blev klar tidigt i kompositionsarbetet och har endast modifierats något. Men när
jag var klar med den så visste jag inte riktigt hur jag skulle ta mig vidare och en annan
av mina handledare sa åt mig att börja komponera i början av dramat. Detta tycker jag
ofta är bra eftersom jag kan komponera mig själv in i handlingen på ett sätt som sedan
kan speglas i lyssningen. Att börja i början visade sig dock vara ineffektivt för mig och
jag körde fast. Då fick jag tipset om att börja skriva sångstämmorna först inför arbetet
med de efterföljande delarna.
Att skriva sången först verkade vara en bra idé eftersom det har en nära koppling till
dramat. Jag tror att det är en anledning till att jag tycker att musiken följer dramat på ett
bra sätt i Dags. Men innan jag kunde börja komponera sångstämmorna så gick jag
tillsammans med min handledare genom hela librettot, markerade ut de betonade orden i
meningen och vilka stavelser i orden som är betonade.

Texten och rädslorna
Jag gjorde läsningar av texten och kände på den och hur den låter språkligt. Jag var dock
rädd för detta för att jag minns från arbetet med Om natten, Jag älskar att jag hade svårt att
bryta den naturliga rytmiseringen av texten som språket ger, vilket leder till att melodierna i
48
det verket känns lite tråkiga och oinspirerade.

Om natten, Jag älskar49 är ett körverk jag skrev till en workshop med Radiokören 2016,
ett verk jag inte är speciellt nöjd med. Jag tror att den naturliga rytmiseringen är lätt att
falla in i om man läser texten. Den språkliga rytmiseringen är något man måste förhålla
sig till när man komponerar till text. Man måste inte alltid följa den, men om man bryter
mot den så måste man vara medveten om att man gör det. Att fastna i den naturliga
rytmiseringen var något jag var rädd för i arbetet med Dags. Detta försökte jag
kompensera genom att lägga ner mycket tid på att fundera på hur texten skulle
rytmiseras och sjungas. Det finns något onaturligt i sjungandet av text i t.ex. bel canto
som skiljer sig från den naturliga rytmiseringen i tal. Jag ville hitta en balans mellan
dessa två men även utnyttja att bryta mot den språkliga rytmen i texten för att betona
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Blixt, Johan, ur min anteckningsbok, april 2017.
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Blixt, Johan, Om natten, Jag älskar, [körverk], 2016.
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vissa ord och fraser. Här tror jag att det går att hitta stora uttrycksmöjligheter, men det
måste användas med stor finkänslighet för att inte skapa en svårförståelig massa.

4.6.

Två principer

Jag försökte ta två principer med mig i arbetet där, den ena var att försöka skapa
material i noter. Oavsett om det inte känns som att det duger så är det åtminstone något
att arbeta utifrån. Även om något inte är bra så kan man korrigera det och skapa något
som är bra utifrån det. Det är ett bra sätt att hantera den självkritik som ibland slår mig
när jag komponerar. En metod för att skriva sig in ett hantverksmässigt flow.50
Jag märkte också att jag ibland hade svårt att komma igång och skriva effektivt när
jag först började komponera under dagen, vilket jag försökte åtgärda med en idé jag
kallar note to self vilket på svenska betyder meddelande till mig själv och innebär att
innan jag slutar arbeta för dagen så skriver jag var jag ska börja nästa dag. Det visade
sig vara effektivt och jag kom igång mycket snabbare varje dag. Ibland började jag inte
ens på stället jag hade skrivit att jag skulle börja på, men jag kom alltid igång fort vilket
jag tyckte var det viktiga.

50

Begreppet flow kommer vi undersöka närmre i 4.7 Flow på sida 31.
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4.7.

Flow

En kartläggning av min process i Dags gör att jag vill dela upp följande parametrar i mitt
kompositionsarbete i tre kategorier: Före flow, under flow och efter flow. Jag använder
termen flow här för att det är ett vedertaget begrepp för att beskriva det kreativa tillståndet
av flöde, som jag själv brukar uppleva som en utomkroppslig upplevelse. En upplevelse där
51
jag är utanför min egen kropp och upplever mig själv mer som ett objekt än subjekt.

”Flow” definierades av psykologen Mihaly Csikszentmihalyi som liknande det grekiska
ordet ”ekstasis” vilket betyder att stå utanför sig själv. Det är ett sammansatt ord, ”ek”
betyder utanför och ”statis” betyder att stå. Som jag skriver i min självreflektion så
beskriver det ett utomkroppsligt tillstånd. Csikszentmihalyi beskriver att det finns en
gräns för hur mycket information en människa kan ta in. Att nå tillståndet av flow
kräver av sinnet att fokusera all sin kapacitet på det nuvarande problemet, vilket gör att
personen slutar uppleva sin egen kropp och omvärlden kring sig. Vilket ger ett tillstånd
av full koncentration. Csikszentmihalyi beskriver för att nå flow behöver man ett
problem som har tillräckligt hög utmaning och kräver tillräckligt stora färdigheter. Jag
tycker det beskriver känslan av flow i komponerandet på ett bra sätt och han lyfter fram
en intervju av en tonsättare som beskriver sitt tillstånd av flow.52
Susanne Rosenberg beskriver hur Csikszentmihalyis teori skulle kunna översättas
för en musiker i sin doktorsavhandling Kurbits-ReBoot.53
Flow är ett begrepp inom psykologin och betecknar ett psykiskt tillstånd som uppstår då en person
med tillräcklig medvetenhet ägnar sig åt en verksamhet med ett definierat mål så att en fullständig
känsla av närvaro uppstår. Psykologen Mihály Csíkszentmihályi är upphovsman till begreppet och
har i sin bok Flow (Csikszentmihaly, 1990) fångat de väsentliga parametrarna för att skapa
förutsättningar för flow.54

Susanne referar till Csíkszentmihályis egen bok om flow där han kärnfullt definerar det.
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Flow – det sinnestillstånd i vilket människor är så uppslukade av vad de gör att ingenting annat tycks
betyda något; upplevelsen är i sig själv så njutbara att man vill fortsätta att göra det även om priset är
högt, bara för glädjen att göra det.55

Csíkszentmihályis definition är väldigt målande och jag tror att alla som har upplevt
tillståndet flow kan relatera till hans beskrivning. Det beskrivs nästan som ett tillstånd
av berusning vilket jag ibland upplever det som. I den intensiva upplevelsen känner jag
att jag använder hela mitt sinne för att komponera musiken och inget annat kan störa
mig. Det höga priset för mig är tröttheten som kan infinna sig efteråt, och att jag i
perioder blir frånvänd från resten av världen. Susanne beskriver i citatet som följer
relationen mellan utmaning och färdigheter i det som hon beskriver som en flowkanal.
Flow är inte ett statiskt tillstånd, utan för att på nytt hamna i flow behöver man enligt
Csíkszentmihályi utvecklas vidare och hela tiden befinna sig i det fält som uppstår mellan kompetens
och utmaningar och detta fält beskriver Csíkszentmihályi som en flowkanal. Man kan beskriva det
som att man för att på nytt hamna i flow, behöver röra sig i denna flowkanal, snett uppåt i en långsam
spiralrörelse, i en dialektik mellan kompetens och utmaningar.
Csíkszentmihályi tar exemplet med att spela tennis – om man vill bli bättre på att spela tennis,
så bör man spela tennis med någon som är lite bättre än man själv. Utmaningen blir tillräckligt stor,
men inte för stor. Blir den för stor så uppstår lätt rädsla. Spelar man mot en som är lika bra eller
sämre än man själv så blir man uttråkad, man hamnar i leda. Att kalibrera sig själv i sitt konstnärliga
arbete, att ge sig själv rätt nivå på utmaningen gör att man lättare kan hamna i flow, som är nära
relaterat till nukänsla,. Jag har prövat metoder som beskrivs som flow – skapande som fungerat som
konstnärliga katalysatorer för mig och vilka de är beskriver jag i avsnittet Bakgrund och inspiration,
Om metoder och i de olika projektavsnitten.56

Susanne beskriver bra och ingående hur flow kan användas för att skapa nukänsla i
musciserandet. Känsla av flow känner jag själv igen från mitt eget musicerande. Att
söka flowet i komponernadet är närmare musicerandet som har en naturlig förankring i
realtiden till skillnad från komponerandet som kan ske över längre tidsperioder. I min
egen praktik vill jag inte likna det vid improvisatoriskt komponerande, utan det
psykologiska tillståndet av flow. Flow som en funktion mellan hög utmaning och stora
färdigheter vilket inte är relaterat till tid. Tillståndet av nukänsla kan uppstå så länge
kombinationen av dessa två faktorer finns samtidigt.
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Före flow

Under flow

Efter flow

Tempo

Toner

Dynamik

Harmonik

Rytm

Artikulation

Drama

Textsättning

Analys av det skapade materialet

Tabell 1: Modell som beskriver vilka parametrar jag jobbar med när jag komponerar och när jag gör dem i
förhållande till flow.

I Tabell 1 stolpar jag upp min process i parametrar. Jag komponerade sångstämmorna
vid piano och leker ofta fram ett material som som utgångspunkt för att grovt sätta
tempo, harmonik och känsla. I flera delar av operan hade jag redan bestämt harmoniken,
som jag förbereder innan jag sätter mig för att ”flowa”. Harmoniken är gjord för att
uttrycka sentimenten i de olika delarna av operan de är skapade för. Före flow så
bestämmer jag ett tempo för den delen jag skriver, tempot är viktigt för att det avgör hur
snabbt noterna ska avkodas i förhållande till tid. Temposkillnader på 20 BPM kan
förändra en melodi helt. Innan jag ”flowar” har jag också gjort en dramatisk analys av
vad jag ska uppnå och vilka dramatisk undertoner jag vill uttrycka i avsnittet jag
komponerar. Dessa undertoner försöker jag ta med mig in i det jag sedan ska uttrycka
under flow. Parametrarna före flow behöver internaliseras för att fungera som stöd
under komponerandet. Under flow så skriver jag ner rytm och toner vilket tillsammans
bildar melodin. Texten kommer först när jag komponerar med text och är stommen som
melodin komponeras runt. Efter flow så sätter jag ut dynamik och artikulation om jag
inte kom på något under flow. Efter det så analyserar jag vad jag har komponerat och
ser över hur väl det stämmer överens med dramat. Jag korrigerar något om det behövs
och går vidare till nästa fras. Denna uppbrytning är ingenting jag medvetet tänker på när
jag komponerar, utan en beskrivning av hur jag jobbar och de stegen jag går igenom.
Det är strategier jag har utvecklat under de år jag har hållit på att komponera.
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Om man jämför min tabell [Tabell 1] med uppställningen Nabila Ahmed presenterar
i hennes recension57 av Csikszentmihalyis bok Creativity: Flow and the Psychology of
Discovery and Invention58 som beskriver kreativitetens process i fem faser:

Nr. Engelska
1
2

3
4
5

Översättning

Beskrivning

Preparation Förberedelse

Tränga in i ett problem som väcker
nyfikenhet.
Incubation Inkubering
Problemet internaliseras och Ahmed
beskriver att det är en gråzon mellan
nuvarande stadie och lösningen på
problemet.
Insight
Insikt
Insikten och pusslet löses gråzonen
försvinner.
Evaluation Utvärdering
Stadium av osäkerhet inför verket med
element av tvivlande.
Elaboration Elaborering/utveckling Långsamt arbete med mycket rutin
inblandat det som jag beskriver som
hantverket.

Tabell 2: En tabell jag har gjort utifrån uppställningen som Ahmed har gjort i hennes recension av Flow and the
psychology of discovery and invention Mihaly Csikszentmihalyi.59

Tabell 2 beskriver fem faser av utvecklandet av en idé vilket i min egen process handlar
mycket om koncept. I arbetet med Dags var idén med beskrivningen av Roberts
koralartade musik i början av verket ett sådant koncept.
Kreativitetens process
Idén till att Robert skulle sjunga en koral och i förberedelsen så, funderade på vilka
instrument jag hade tillgång till. Jag kom på att pianisten skulle kunna spela det på en
samplad orgel för att förstärka känslan av kyrklighet. Jag utredde vilka instrument jag hade
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60

tillgång till och läste på i den svenska koralboken under en del av förberedelsefasen. Jag
hade en idé om hur jag ville den skulle låta, men för att det skulle bli trovärdig jag tvungen
att läsa på lite hur en vanlig koral ser ut.
I inkubationen av hur jag ville att den skulle låta insåg jag att jag ville visa upp för publiken
att det inte var en riktigt riktig koral, och jag hade en ljudande idé men jag visste inte riktigt
vad det var.
I insikten kom jag på att det var en skruvad version av en koral som jag ville skapa så jag
skrev den onödigt utsmyckad med ornament och en snabb harmonisk rytm som rörde sig i
medianter så den inte fick en stabil harmonisk grund.
Jag skrev några takter på koralen och utvärderade och trodde att det skulle förmedla det
budskap till publiken som jag önskade. Jag tvivlade på om jag var tillräckligt van att skriva
koraler, vilket resulterade i att min handledare sa att det blev lite för invecklat och konstlat,
vilket gjorde att jag reducerade det något och gjorde det lite enklare.
Efter det så utvecklade jag idén och skrev klart det utifrån det materialet jag redan hade.
Sångstämmorna var redan skrivna så det var ett arbete med att harmonisera dem och hitta
61
olika ackord som passade till meloditonerna.

Tabell 1 som jag beskriver ovan är en mer specialiserad modell som beskriver
komponerandet under flow i musikens minsta beståndsdelar, en atomistisk syn på
komponerandet, där jag kan hitta flow i de tre första faserna. Det starkaste flowet hittar
jag ofta i idé-fasen där flowet är extastiskt och jag blir nyfiken på hur idén ska utveckla
sig. I utvärderingen använder jag ett mer logiskt tänkande och upplever en stark
självkritik, detta är en jobbig fas. Den elaborerande/utvecklande fasen kan vara både en
rutinmässig och en flowig period där det växlar mellan de båda. Att ”flowa” i denna fas
är ett viktigt stadium i att göra det roligt att komponera och skapa sitt egna flow.
Susanne har också skapat ett system för att komma in i flow vilket hon beskriver i
sin avhandling i kapitlet Att rigga för flow.62
Samtliga konstnärliga projekt inom mitt doktorandarbete har haft fokus på att utforska och pröva
metoder som kan skapa möjligheter för att hitta nukänsla och att uppnå flow i stunden. Jag har
explorativt utforskat detta genom att försöka ge mig själv olika slags utmaningar. Några parametrar
som jag kommit fram till som väsentliga för mig själv för att preparera för och uppnå nukänsla är:
• Att i konceptfasen, genom skapandet av konsertens form, formulera ramar som ger
utmaningar och möjligheter för improvisation i stunden.
• Att stega igenom konserten rent fysiskt, så att alla moment och hela konserten finns i
kroppen, inte bara i rösten och sångerna. För mig är det som om rösten och kroppen behöver

60

Den svenska koralboken 1, 1-325 [Musiktryck], Verbum, Stockholm, 1987.

61

Blixt, Johan, ur anteckningsbok, maj 2017.

62

Rosenberg, Susanne, Kurbits-ReBoot: svensk folksång i ny scenisk gestaltning, Diss. Helsingfors: SibeliusAkademin/Stockholm: Kungl. Musikhögskolan, 2013, Stockholm, 2013, sid. 212.

33

•
•
•

•

utföra allt detta samtidigt och i en följd för att det sedan skall fungera i skarpt läge. Det
handlar mycket om timing. Hur lång tid tar det att gå dit? Hur lång kan den frasen bli?
Vilket håll skall jag rikta mig mot? På vilken höjd ska jag t.ex. hänga klockorna för att jag
skall känna mig fri när jag spelar på dem?
Att bestämma platsen för konserten/föreställningen – för att genom det kunna bedöma
avstånd, känna på akustiken, veta var publiken kommer att sitta m.m.
Att kunna repertoaren utantill eller som det mycket målande heter på engelska »by heart«,
med hjärtat.
Att ge mig själv utmaningar i alla delar av konserten, på precis det sätt jag gjort i samtliga
projekt i min forskning, ett sätt att improvisera, en text att utgå från, en flerskiktning att
förhålla mig till o.s.v.
Att prova konserten/föreställningen i s.a.s. skarpt läge, t.ex. genom att göra en föreställning
för nära vänner musikerkollegor, handledare.63

Susanne har i sin uppställning för att rigga för flow en liknande modell som jag
presenterar i Tabell 1 men vi fokuserar på olika saker. Skillnaderna består i att hon
beskriver hur hon ska genomföra en konsert och jag försöker skapa en metod för att
komponera, vilket leder till att vi kommer fokusera på olika saker. Det centrala i
metoderna för att skapa flow består dock i att skapa tillräckligt stor utmaning och krav
på färdigheter.
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Figur 6: Csikszentmihalyis modell över flow i ett kordinatsystem mellan utmaningar och färdigheter som han
använder i sin Ted-talk.64

Om man följer Csikszentmihalyis modell [Figur 6] över vart flowet ligger mellan hög
utmaning och stora färdigheter så vill jag mena att det finns en möjlighet där jag skjuter
över modell och har ett för stort problem vilket gör att jag inte hamnar i flow. Så att
reducera ett stort och komplext problem till ett mindre blir snarare ett sätt att komma in
i modellens ramar igen. Både modellen och min kapacitet är relativa så i en framtid
finns det en möjlighet att jag kan uppnå flow utan att bryta isär parametrarna.
Modellen kan också användas för att beskriva automatiken som jag upplever när
hanterverket tar över; som i modellen skulle beskrivas som något som kräver mina
färdigheter men inte utmanar mig lika mycket och ligger och pendlar mellan
avslappning och kontroll (relaxation & control).
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4.8.

Stegvist komponerande av sångstämmorna

Även att skriva sångstämmorna tog lång tid och jag körde fast även då. Att skriva
sångstämmorna utan ensemble eller ackompanjemang är redan en reduktion av antalet
aspekter av komponerandet men inte tillräckligt för att förlösa komponerandet för mig.
Jag behövde reducera ner det ytterligare för att kunna komponera operan inom den
tidsram som var given.
Idén slog mig att jag skulle rytmisera texten först och skriva tonerna sen.
Upptäckten
Jag har hittat en metod att snabba på skrivande av operan. Genom att skriva ut rytmen
först. Det är nog en typ av stötta som Frans pratade om.
Har tänkt på det hela dagen idag och kanske även igår. Jag gjorde det innan jag skulle gå
och lägga mig i måndags och fick världens flow. Hade inte fått något gjort på hela dagen
men det gjorde att det gick väldigt fort.
Jag tänkte att jag behöver sätta upp en struktur för ett workflow, som jag måste skriva upp
eftersom jag inte lyckas komma ihåg dem när jag väl skriver.
Typ ”lösningar för när jag sitter fast"
1.
2.
3.
4.
5.

Om text, skriv ut rytmen först
Om musik, gör rytmiska moduler
Additiv rytmik
Bygg skala, tidigt och kör inte fast i det
65
Handledares tips om att bygga två olika musiker

Detta är en dagboksanteckning jag skrivit ner när jag kom på idén om det stegvisa
komponerandet och min extatiska upplevelse av det och att det verkligen gav resultat.
Jag beskriver hur jag behöver skriva ner det för att ta med mig det in i själva
kompositionsprocessen eftersom jag ofta glömmer bort mina strategier från komposition
till komposition. En del i det arbetet och min egna personliga utveckling är skrivandet
av denna uppsats där jag försöker sätta ord på min egen process.
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Att bryta isär delarna gjorde det lättare fokusera på texten och rytmiseringen av den.
Efter jag hade rytmiserat texten satte jag ut tonhöjderna. Detta gjorde att arbetet tog fart
och jag kunde skriva sångstämmorna fortare än vad jag kunde göra innan. Jag kände
mig också fri i språkbehandlingen och tycker inte att jag hamnade i problemen med att
den språkliga betoningen tog över som i Om natten, Jag älskar. Jag kände mig också
mer avslappnad när jag satte ut tonerna och arbetet flöt på lättare än tidigare när jag
försökte rytmisera och sätt tonhöjder samtidigt.

Figur 7: En sida ur manuskriptet till sångstämmorna i Dags (takt 307), 2016.

Stegvist komponerande
Jag använder ett uppslag för att skriva en sida noter där rytmiseringen är på vänstra sidan
och tonhöjderna på höger sidan. [Se Figur 7] Jag skriver enbart ut texten på den vänstra
sidan utom i undantagsfall eftersom jag ändå skriver in stämmorna i datorn senare.
Skrivandet är inte heller helt linjärt. Ibland rytmiserade jag bara någon takt innan jag satte ut
66
tonhöjderna. Efter det skrev jag in dem i mitt notskrivningsprogram.
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Att skriva in det i datorn är också ett kontrollsteg där jag ibland gör förändringar och
betänker hur det passar in i formen. Det är också bra för att det ger mikropauser i
skapandet, jag komponerar en eller två sidor och sedan skriver jag in dem i datorn.
Sångstämmorna var en bra grund att binda upp formen i kompositionen. De är den
musikaliserade formen av librettot som fungerar i ett notskrivningsprogram. Det gav
mig en inblick i det slutgiltiga resultatet av sången och tajmingen för den dramatiska
kurvan. I notskrivningsprogrammets arbetsflöde är det också lättare att flytta på de
inskrivna stämmorna, vilket jag tror är viktigt för att jag ska känna mig fri i
komponerandet eftersom datorn tar över mer som primärt anteckningsverktyg för min
musik från pennan och pappret.
Respons
Jag fick respons från en av regissörerna till operorna i projektet som tyckte
sångstämmorna kom fram bra i min opera och att texten var lätt att förstå. Jag tror
metoden av att bryta isär komponerandet dels i skrivandet av sångstämmorna och att
fullt fokus åt rytmiseringen och sedan tonhöjderna är anledning till det. Metoden gör
67
sångstämmorna kommer i fokus och är det bärande elementet i operan.

att
att
ge
att

Det är svårt att säga om det är metoden som gjorde att texten kom fram tydligt, eftersom
det är svårt att bevisa utan att skriva en opera med en annan metod. En annan förklaring
är att ifall jag skriver med text för sång så fokuserar jag på texten och jag skulle fått
fram den lika bra med en annan metod.
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4.9.

Klaverutdrag

Efter att sångstämmorna var klara så skrev jag ett klaverutdrag där viss instrumentering
var inskriven, men den var inte komplett. Jag hade några klara visioner för
instrumenteringen, andra delar lämnade jag öppna och några gjorde jag om i själva
instrumenteringen. Pianoutdraget var lättare att skriva och jag tror det har att göra med
att jag dels är mer van att skriva instrumentalmusik vilket gör att jag känner mig
bekvämare, och dels att formen var given av sångstämmorna. Jag hade föredragit att
orkestrera det direkt men tidsramen var att klaverutdrag skulle lämnas in före partitur
och tiden var knapp. Det var en bra lärdom och jag kommer eventuellt skriva i
klaverutdrag nästa gång jag gör något för en större ensemble.
Harmoniken var bestämd redan i sångstämmorna och man kan se i Figur 7 [sida 37]
att jag har skrivit en anteckning om vilken preset och set jag har använt. Preset är
inställningen i en patch jag har byggt i Max/Msp68 som sorterar mina skalor. Vilket set
anger vilken del av de harmoniska polerna som den stämman använder sig av i samma
patch. En princip jag använde mig av var att tonerna i sångstämman också skulle finnas
med i ackompanjemanget. Det gjorde jag för att det ska finnas stöd för sångarna att hitta
ton men även för att det krävs för att sången ska blanda sig med kompet, som mest
försöker underbygga den dramatiska kurvan och ackompanjera sångarna.

4.10.

Partitur

Efter inlämning av klaverutdraget så började jag instrumentera utifrån det. I partiturform
ser jag mer det slutgiltiga resultatet och jag blir mer inspirerad av hur kompet ska låta.
Jag ser även hur klangen kommer låta och det ger mig mer feedback. Detta ledde till en
hel del förändringar i tajmingen. Mer musik mellan sångstämmorna kom in vilket
gjorde att jag fick revidera klaverutdraget efter jag var klar med partituret.

68
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5. Slutord
Mitt mål med denna uppsats har varit att beskriva olika strategier för att skriva mer
effektiv och koncentrerat istället för att låsa fast mig. Strategierna är mina egna och
fungerar för mig under arbetet med Dags. Jag har baserat dessa strategier på hur
studierna i kontrapunkt bedrivs och hur andra tonsättare arbetar. Jag vill redovisa min
strategier för att problematisera mitt eget komponerande och förhoppningsvis kunna
hjälpa en annan vilsen tonsättare på vägen, om den skulle köra fast i låsningar som
liknar mina. Diskussioner om vårt arbetsflöde och hur de kan effektiviseras tror jag är
nyttiga, att vi kan vara mer öppna med varandra, eftersom vi alla skulle tjäna på det.
Ytterst skulle även musiken tjäna på att vi blir mer effektiva i vårt arbete. Att söka efter
nya arbetsmetoder fyller inte ett självsyfte för mig, utan sökandet kommer ur att jag
hade problem med något som behövde lösas. I nästa projekt jag gör kommer jag säkert
stöta på andra problem som kommer att behöva lösas, men jag hoppas att det genom
detta arbeta blir lättare att hitta strategier för de problemen. Jag har tidigare upplevt att
jag inte tog med mig lärdomarna ur tidigare projekt på ett effektivt sätt, eftersom jag
inte försökte formalisera dem lika väl som jag gjorde i operan. Detta gjorde jag dels för
att kunna skriva denna uppsats, men även för att jag ville utvecklas vidare som
kompositör. Jag tror att formaliserandet av dessa strategier är viktigt och något jag
kommer att försöka fortsätta med, istället för att uppfinna nya metoder för varje ny
komposition.
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7. Appendix
Bilaga 1:
Partitur till operan Dags.
Bilaga 2:
Klaverutdrag till operan Dags.
Bilaga 3:
DVD-skiva med audio och video inspelning av operan Dags.
Dags, med text av Emma Palmkvist och musik av Johan Blixt, uruppfört 22 April 2017
på Operahögskolan i Stockholm.
Inspelning från föreställning 23 april 2017.
Medverkande:
Dirigent: Hanna Ohlson Nordh

Slagverk: Sabela Castro Rodriguez

Fru Fitzpatrick: Amelia Jakobsson

Piano/Orgel: Eeva Tapanen

Robert Fitzpatrick: Hannes Öberg

Violin: Eleonora Oswald

Journalisten: Caspar Engdahl

Viola: Doris Mägi

Klarinetter: Som Howie/

Violoncello: Nuri Oh

Magnus Holmander

Elektronik: Johan Blixt

Regi: Joakim Engstrand

Scenmästare: Alexander Svensson

Scenografi: Anton Thorsson

Ljudtekniker: Rikard Norén

Inspicient: Theres Hansson

Mask: Emelie Henriksson

Ljusdesign: Sofia Linde & Hannele Philipsson
Ljus-/videotekniker: Anton Linder & Anja Löfgren
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