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Inledning 

Jag har aldrig haft några drömmar om att en dag bli en stor 
kompositör. När jag var tio år började jag att spela klarinett och har 
sedan dess alltid föredragit att stå i övningsrummet och öva framför 
att sitta med papper och penna och skriva. Tidigt i min klarinettkarriär 
insåg jag dock något som jag tycker är lite tråkigt med klassisk 
musik. Inom de flesta musikgenrer har varje enskild artist sin unika 
och alldeles egna repertoar av låtar/stycken. Inom den klassiska 
genren är det nästan precis tvärtom. De stora världssolisterna får 
såklart nya och häftiga konserter tillägnade dem men det är långt 
ifrån alla klassiska musiker som får spela nya stycken som är skrivna 
för just dem (eller klassiska musiker som skriver egen musik för den 
delen). Om vi tar klarinettister som studerar klassisk musik som 
exempel så spelar alla bl.a. Mozarts klarinettkonsert, Premiere 
Rhapsody av Debussy och Brahms två klarinettsonater, INGA 
UNDANTAG! På ett sätt är det såklart roligt att alla spelar dessa 
stora mästerverk (annars hade musik av döda kompositörer inte 
kunnat leva vidare) men samtidigt tycker jag att det är lite synd att 
inte fler klassiska musiker har sin egen personliga repertoar, lite som 
popartister. Men vad gör man då som student för att få fram ny 
repertoar om man känner att komponera eget är att ta sig vatten över 
huvudet och inte heller har råd att betala kompositörer för 
beställningsverk? Jo, man lär sig att arrangera musik! Om man tar 
musik som redan är skriven och arrangerar den för en ny sättning så 
blir inte musiken i sig unik däremot blir det unikt för ens eget 
instrument, eller de instrument som man arrangerar för. Dessutom 
finns det möjlighet att sätta en ännu större personlig prägel på verket 
jämfört med om man interpreterar originalmusik.   
 
Det jag nu vill testa i mitt arbete kommer att bli en blandning av att 
komponera och arrangera. Mitt projekt kommer att gå ut på att skriva 
ett stycke för klarinett och piano men istället för att komponera 
ett helt stycke på egen hand kommer jag att låna allt material från 
redan existerande verk. Jag tänker välja ut olika verk från nordiska 
tonsättare och plocka ut teman, harmonier, rytmer m.m. arrangera 
och blanda ihop allt så att det i princip låter som ett nytt självständigt 
verk med influenser från norden. Frågan är, kommer det inte att låta 
jättekonstigt att blanda verk av t.ex. Stenhammar med Sibelius och 
baka in allt i samma stycke? Jo, det är klart att det finns risk för att 
allt kommer att låta som en enda stor röra men det finns också en 
chans att det kommer att bli ett både intressant och unikt nytt stycke 
om jag lyckas väva ihop allt på ett snyggt sätt. Det är just därför som 
jag vill göra det här, för att testa om jag verkligen kan göra det här på 
ett snyggt sätt. Mitt mål är helt enkelt att arrangera och blanda ihop 
de utvalda nordiska verk på ett sätt som skapar ett intressant och 
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självständigt stycke med en fin helhet, influerat och inspirerat av 
nordiska mästare. 

Bakgrund 

Under hösten 2014 började jag att spela med pianisten Alfredo 
Salvador som då också studerade vid Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm. Efter att ha spelat mest på skoj tillsammans bildade vi till 
slut en fast duo. För ungefär ett år sedan kom vi på idén att vi borde 
ha ett bra tema på våra konserter för att skapa en snygg röd tråd i 
konserterna. Eftersom att jag har mina rötter i Sverige och han har 
sina i Kuba bestämde vi oss för att göra konserter där nordisk musik 
möter latinamerikansk. För att undvika att spela samma repertoar 
som alla andra klarinett- och pianoduos bestämde vi oss även för 
att själva arrangera större delen av våra program. Vi valde helt enkelt 
ut musik som vi tyckte om, som i original var skrivet för bl.a. 
pianosolo, stråkorkester eller violin och piano, och sedan skrev vi om 
dessa stycken till klarinett och piano. Flera av verken blev faktiskt 
förvånansvärt bra och detta gav mig intresse för att börja arrangera. 
Några av de verk vi arrangerade var bl.a. Holberg Suite, Op.40 av 
Edvard Grieg och 3 Fantasies, Op 11 av Wilhelm Stenhammar. Detta 
arbete var väldigt roligt och fick mig efter ett tag att känna att jag ville 
ta nästa steg och göra något mer komplext som arrangör. De tidigare 
arrangemangen gjordes om till en annan besättning än originalet 
men behöll ändå samma form, struktur och harmonik. Jag kände mig 
varken redo eller särskilt intresserad av att komponera något helt 
eget verk men däremot slog det mig att det borde finnas något 
mellanting mellan att arrangera och komponera. Eftersom att jag 
tidigare hade gjort arrangemang av nordiska tonsättare fick jag idén 
att göra ett mer omfattande arrangemang där jag blandade olika 
nordiska mästare i ett och samma stycke. Min första tanke var såklart 
att detta kommer att bli oerhört svårt att få till på ett snyggt sätt. Men 
sedan tänkte jag att om det hela slutar i katastrof är det bara att 
kasta arrangemanget när jag är klar och då har jag ändå fått bra 
övning i att arrangera. Om det däremot blir succé så har jag och 
Alfredo ett helt nytt och unikt verk att spela på våra konserter. Och 
vem vet, kanske kommer det till och med leda till att jag en vacker 
dag skriver något helt eget… 
 
Titeln som jag har valt till mitt stycke kommer att passande nog bli 
NordicMashup. Stycket kommer att bygga på citat från flera olika 
verk. För att lättare få en helhet och röd tråd i kompositionen har jag 
däremot bestämt att huvudsakligen använda mig av tre olika verk. Ett 
utvalt verk från Sverige, ett från Norge och ett från Danmark. 
Eftersom att jag vill undvika problem med rättigheter tänker jag 
enbart använda mig av så kallad fri musik, alltså musik av 
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kompositörer som har varit döda i mer än 70 år. De tre verken som 
jag har valt blir följande: 
 
Sensommarnätter, Op.33 
Wilhelm Stenhammar (1871-1927) 
 
Bland svenska kompositörer är Stenhammar en av mina absoluta 
favoriter med bl.a. hans verk så som Sången Op. 44, 3 Fantasies, 
Op. 11 och Sensommarnätter, Op.33. Efter några genomlyssningar 
av de tre verken kände jag dock mest för att använda mig av material 
från Sensommarnätter. Första gången jag hörde Sensommarnätter 
slogs jag utav hur otroligt stark men ändå enkel inledningen av 
stycket var. Det var eftertänksamt, vackert och samtidigt något 
väldigt mystiskt över det. Det är precis såhär som jag vill att mitt 
stycke ska börja - eftertänksamt, vackert och mystiskt. Oavsett hur 
mycket material jag lånar härifrån är det huvudsakligen själva 
känslan som jag vill efterskapa.   
 
Peer Gynt-Suite Nr.1, Op.46 
Edvard Grieg  (1843-1907) 
 
Edvard Grieg anses förmodligen av de allra flesta som Norges 
största kompositörer genom tiderna. 2014 var jag och min duokollega 
Alfredo Salvador i Bergen och tävlade i Nordiska Solistpriset. En av 
de två konserterna som vi då gjorde var i Troldhaugen i en 
konsertlokal som ligger precis intill Griegs gamla hus där han bodde 
under sitt vuxna liv och skrev flera av sina mästerverk. Innan 
konserten fick vi en guidad visning i huset och vår guide berättade då 
om Griegs liv. Hur violinvirtuosen Ole Bull hade varit en god vän till 
familjen och hjälpt Grieg i hans karriär. Att Grieg gifte sig med sin 
kusin Nina Hagerup, som var sångerska, och att de sedan bodde i 
huset under sommarhalvåret medan de under vinterhalvåret, då det 
var väldigt kallt i Bergen, turnerade runt om i Europa. När jag började 
planera inför mitt arbete kändes det nästan helt självklart att jag 
skulle inkludera Edvard Grieg i mitt stycke. Två av hans mest kända 
verk är Peer Gynt-sviterna nr 1 och 2 (Op. 46 och Op. 55) med 
kända stycken som Bergakungens sal och Solveigs sång. Om jag 
enbart ska välja ett favoritverk av honom blir det den första Peer 
Gynt-sviten och jag kommer förmodligen att låna lite material från 
varje sats. 
 
Aladdin Suite, Op.34 
Carl Nielsen (1865-1931) 
 
Enligt mitt eget tycke så har Carl Nielsens musik något av det mest 
nordiska soundet som man kan tänka sig. Det är någonting i hans 
tonspråk i bl.a. hans klarinettkonsert och symfonier som alltid får mig 
att tänka på nordiska landskap så fort jag hör musiken. I likhet med 
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Edvard Grieg är han dessutom en av de största nationalromantikerna 
från sitt egna land. Att välja honom som Danmarks representant 
bland kompositörer i mitt stycke var därför ett lätt val. Först var jag 
inne på att försöka använda mig av någon av hans symfonier men 
kände att jag ville ha något mer lättillgängligt, något som en publik 
lättare skulle kunna känna igen. Efter att ha lyssnat igenom Aladdin-
sviten, Op.34, kände jag direkt att den sista satsen skulle vara 
perfekt för finalen på mitt stycke.   
 

Syfte 

Mitt projekt har flera olika syften som jag hoppas kommer att utveckla 
mig som klarinettist, musiker och arrangör. Först och främst vill jag 
utvidga min klarinettrepertoar för att få en bredare och mer personlig 
repertoar. Jag vill också bli en bättre arrangör. För att kunna göra det 
här projektet på ett snyggt sätt och få det hela att låta som ett 
originalverk (trots att allt material är lånat från andra verk) kommer 
det att kräva en hel del fantasi och kreativitet men även en djup 
förståelse för musiken och hur den är uppbyggd. Jag hoppas därför 
att jag genom detta projekt kommer att bli både en bättre arrangör 
och att min förståelse för musiken som jag spelar kommer att 
fördjupas. Dessutom vill jag utforska gränserna mellan att arrangera 
och komponera, hur mycket behöver man egentligen ändra ett stycke 
för att det ska uppfattas som ett självständigt verk och inte bara ett 
arrangemang? 
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Metod 

Lyssna 

 
Mitt första steg blir att ägna ett flertal timmar på att enbart lyssna på 
nordiska verk och låta fantasin flöda. Alla verk som jag tror kan 
passa till mitt stycke och som jag kan göra något av ska jag spara på 
en lista på Spotify. När jag har en lista med verk som jag tycker om 
ska jag lyssna igenom listan ytterligare en gång till och fundera över 
hur jag möjligtvis kan kombinera de olika verken. 
 

Studera och analysera 

 
När jag har valt ut mina favoritverk måste jag leta reda på partitur för 
att kunna studera verken mer noggrant. Eftersom att jag har valt att 
jobba med kompositörer som har varit döda i mer än 70 år så räknar 
jag med att de flesta verk kommer att hittas på hemsidan imslp.org. 
Om något verk mot förmodan skulle saknas beställer jag det helt 
enkelt från t.ex. Gerhmans musikförlag. När jag har alla noter i min 
hand blir nästa steg att så noggrant jag bara kan analysera verken 
för att lättare kunna förstå vad jag kan göra med musiken och hur de 
olika verken kan kombineras med varandra. Jag ska även läsa olika 
teoriböcker för att lättare kunna analysera samt prata med andra 
musiker/lärare för att få så djup förståelse för musiken som möjligt. 
När jag analyserar verken kommer jag framförallt att lägga tid på att 
analysera struktur, form och harmonisering. Jag kommer inte att 
ägna tid till att analysera hur de olika kompositörerna väljer att 
instrumentera eftersom att detta inte är särskilt väsentligt då jag själv 
bara kommer att skriva för klarinett och piano. 
 
Klarinettstämman kan jag med enkelhet skriva på ett bra sätt 
eftersom att jag vet hur mitt egna instrument fungerar och hur jag bör 
skriva för klarinetten för att få ut bäst effekt. Däremot är jag inte riktigt 
lika hemma med hur man bör skriva för piano. Jag kommer dels att 
studera olika pianostycken samt prata med mina pianistkollegor för 
att lära mig mer om hur man kan skriva/arrangera för instrumentet. 
Alfredo, som ska vara med och uruppföra verket, kommer såklart att 
få vara med i kompositionsprocessen och ge sin syn på hur jag bör 
skriva pianostämman på bästa sätt.   
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Låta fantasin flöda och börja strukturera 

 
När jag väl har lyssnat in mig på musiken och gjort grundliga 
analyser är det dags för fantasin/kreativiteten att flöda. Jag kommer 
först att tänka ut längd och form för Nordic Mashup. Sedan ska jag 
slå mig ner i lugn och ro och funderar mer noggrant över exakt hur 
de olika verken kan kombineras, ändras och utvecklas. Kan jag t.ex. 
ta harmoniken från ett stycke och kombinera med rytmer från ett 
annat stycke eller göra en variant av ett tema och kombinera det med 
formen från en annan sats ur ett annat verk? Och dessutom på ett 
sätt som gör att det inte låter som ett plagiat av två låtar utan som ett 
självständigt och enhetligt stycke med influenser av nordiska 
tonsättare? När jag i huvudet har en någorlunda uppfattning om hur 
jag vill ha mitt stycke blir nästa steg att sätta mig ner med datorn, 
klarinetten, ett piano och testa mig fram. Förmodligen kommer jag att 
börja med att komponera/arrangera små bitar i taget för att se vilka 
delar som jag tror kan bli riktigt bra och är värda att utveckla och 
förlänga. Sakta men säkert snickrar jag ihop mitt stycke. 
 

Genomförande 

Struktur 

Efter att ha funderat fram och tillbaka har jag bestämt att 
NordicMashup ska innehålla tre olika delar. Del 1 ska vara en lugn 
del inspirerad av Sensommarnätter och del 3 ska vara en fartfylld 
och energisk final hämtad till större delen av sista satsen ur 
Aladdinsviten. I del 2 kommer jag att använda material både från 
första och tredje delen för att skapa en fin brygga mellan de minst 
sagt kontrasterade satserna. Varje del ska vara ca 2 minuter lång 
vilket betyder att stycket i sin helhet blir ungefär 6 minuter.  
 

Del 1  

Som tidigare nämnts ville jag skapa samma eftertänksamma, vackra 
och mystiska stämning som Stenhammar gjorde i första satsen ur 
Sensommarnätter. Dock ville jag inte att lyssnaren tydligt skulle höra 
var inledningen kom ifrån. Efter att ha experimenterat med olika 
melodier komponerade jag en melodi som i tonmaterial och rytm är 
en kombination av Sensommarnätter, sats 1 och Aladdinsviten, sats 
2. Denna melodi ville jag att klarinetten skulle spela, frågan var bara 
vad pianot skulle hitta på för att skapa den där mystiska men 
samtidigt enkla inledning som jag ville ha. Efter att Alfredo nämnde 



7 

för mig att han ville köpa en Ebow (ett verktyg som läggs på en 
pianosträng och får strängen att vibrera) fick jag idén av att pianot i 
inledningen inte skulle spela några riktiga toner utan istället skapa ett 
slags muller. Istället för att använda ett extra instrument/verktyg 
upptäckte jag att en sådan effekt kan uppnås genom att låta 
pianisten trycka ner högerpedalen och hamra med fingrarna på 
strängarna. Med den här effekten behöver man inte förhålla sig till 
någon harmonik och man kan med lätthet få fram olika dynamik, 
tempo och klangfärger genom att röra fingrarna på olika sätt. Stycket 
kommer att börja med denna effekt som startar från absolut 
ingenting, göra ett stort crescendo och därefter diminuendo. I pianots 
diminuendo smyger sig klarinetten in på ett klingande A och börjar 
spela melodin.  
 
Stenhammar, Wilhelm, Sensommarnätter, Op.33, sats 1: 
 

 
(Köpenhamn, Wilhelm Hansen, 1916) 
 
 
 
Nielsen, Carl, Aladdin Suite, Op.34, sats 2: 

 
(Köpenhamn, Borups Musikforlag, 1940) 
 
 
 
Melodin till inledningen av Nordic Mashup är alltså tagen av 
Stenhammar. Melodin börjar på kvinten. Går sedan en liten sext upp, 
liten sekund ner, kvart upp, stor sekund ner och stor sekund upp. 
Sista intervallet skiljer sig då Sensommarnätter går upp en kvint 
medan jag har skrivet en kvart istället. Rytmen är tagen rätt av från 
inledningen av Aladdin sats 2.    
 
Mitt citat: 
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Efter att i detta parti lånat material från Stenhammar (Sverige) och 
Nielsen (Danmark) ville jag introducera Norge. Så vad är inte då mer 
passande än att använda sig av Norges nationalsång? När 
klarinetten slutar spela sin melodi slutar även mullret i pianot som går 
över till att börja spela vanliga toner, vilket då är ett citat från Norges 
nationalsång.  
 
Nordraak, Rikard, Ja, vi elsker detta landet: 

 
 
 
Mitt citat: 

 
 
Citatet leder in till ett parti där pianot spelar andra satsen i Peer Gynt 
2. I det här partiet har jag hittat på en helt egen ackordföljd men har 
till stor del behållit både rytm och toner i melodin som fortfarande 
spelas av pianot. Nu kompar klarinetten med första takten ur Peer 
Gynt, sats 1, som upprepas om och om igen i olika ackord. Det enda 
jag har ändrat är att motivet spelas i moll istället för dur.    
 
 
 
Greig, Edvard, Peer Gynt 1, Op.46, sats 2: 

 
(Frankfurt, C.F.Peters, 1985) 
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Mitt citat: 

 
 
 
 
Greig, Edvard, Peer Gynt 1, Op.46, sats 1: 

 
(Frankfurt, C.F.Peters, 1985) 
 
 
 
 
Mitt citat: 
 

 
 

Del 2 

Den andra delen i NordicMashup är den del som jag sist kom 
underfund med hur jag skulle göra. Först var min tanke att göra en 
variant av Anitras Dans (Peer Gynt 1, sats3) men kom snabbt fram 
till att stycket då skulle sakna helhet och mer låta som tre separata 
delar som bara hade satts ihop. Istället kom jag på att i del 2 endast 
blanda material från del 1 och 3 för att skapa en bra brygga. Dock 
släppte jag inte helt idén med Anitras Dans och lät del 2 helt och 
hållet följa exakt samma harmonik men ändra alla motiv samt byta 
från 3/4 takt till 4/4. Klarinetten inleder med motivet i första satsen ur 
Peer Gynt 1, fast i dubbla hastigheten.  
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Klarinettstämman i del 1: 

 
 
Klarinettstämman i del 2: 

 
 
I en repetition med Alfredo upptäckte vi här att det passar utmärkt att 
låta pianots mullereffekt komma tillbaka för en kort stund. Det blir 
även en bra återkoppling till del 1. Klarinetten fortsätter sedan med 
en melodi som rytmiskt och tonmässigt är en variation till inledningen 
i del 1 och som sedan leder in till ett motiv hämtat ur sista satsen i 
Aladdinsviten (jag ändrade dock på tonerna och bytte ut raka 
sextondelar till sextoler). 
 
Nielsen, Carl, Aladdin Suite, Op.34, sats 7: 

 
(Köpenhamn, Borups Musikforlag, 1940) 
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Mitt citat:

 
 
 
Pianots komp följer här genomgående harmoniken i Anitras Dans 
och rytmiskt citerar Bergakungens Sal.  
 
Bryggans syfte är att på ett snyggt sätt få musiken att gå från lugnt till 
ordentligt fartfyllt. Jag komponerade därför del 2 med en konstant 
känsla av en stigande intensitet. Inspirerad av starten ur 
Stenhammars tre fantasier, Op.11, sats 1 komponerade jag ett par 
takter som på ett explosionsartat sätt leder till åtta takter som är ett 
citat av starten ur Nielsens tredje symfoni. Här modulerar jag även 
från d-moll till f-moll. Citatet från Nielsens 3e symfoni slutar med att 
pianot spelar ett liggande f-mollackord och klarinetten ligger på en 
drill mellan F och Fiss som leder in till den sista delen.   
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Nielsen, Carl, Symphony No 3, Op.27, sats 1: 

 
(Leipzig, C.F.Kahnt, 1913) 
    
 
Mitt citat:

 
 

Del 3 

Hittills i NordicMashup har jag enbart lånat material på ett sätt som 
gör att lyssnaren kan ana var ifrån det kommer utan att det är helt 
uppenbart. I del 3 är det dock ingen tvekan om var materialet 
kommer ifrån. Del 3 är mer en omarbetad version av finalen ur 
Aladdinsviten där jag även har bakat in olika motiv och citat från 
andra verk.  
 
Min första idé med finaldelen var att blanda sista satsen i 
Aladdinsviten med sista satsen i Peer Gynt 1, Bergakungens sal. Det 
första jag gjorde med den här delen var att ta alla motiv från finalen i 
Aladdinsviten och försöka blanda med motivet i Bergakungens sal. 
Några motiv var väldigt svåra att kombinera men ett par 
kombinationer tyckte jag blev riktigt snygga. Efter att ha 
experimenterat med det här kom jag på att jag skulle komponera 
olika variationer av Bergakungens sal. Variantioner av Bergakungens 
sal dyker därför upp ett flertal tillfällen i finalen innan lyssnaren till slut 
hör originalet och förstår vilken låt det handlar om.  
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Greig, Edvard, Peer Gynt 1, Op.46, sats 1: 

 
(Frankfurt, C.F.Peters, 1985) 
 
 
Variation 1: 
 

 
 
 
Variation 2: 

 
 
 
 
Variation 3: 
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Sista satsen i Aladdinsviten blandat med sista satsen i Peer 
Gynt 1: 
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I följande parti spelar klarinetten en variation av Bergakungens 
sal medan pianot spelar huvudtemat ur Aladdin-sviten i vänster 
hand och ett sidotema från samma sats i högerhanden: 

 
 
Jag hittade även ett tema ur Aladdinsviten som kunde kombineras 
med både ett klarinettsolo ur Nielsens femte symfoni och en variant 
av huvudtemat i första satsen av Stenhammars tre fantasier Op.11. I 
detta parti spelas därför tre olika verk samtidigt. 
 
Nielsen, Carl, Aladdin Suite, Op.34, sats 7: 

 
(Köpenhamn, Borups Musikforlag, 1940) 
 
 
Nielsen, Carl, Symphony No 5, Op.50, sats 1: 

 
(Köpenhamn, Skandinavisk Musikforlag, 1950) 
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Stenhammar, Wilhelm, 3 Fantasias, Op.11, sats 1: 

 
(Köpenhamn, Nordisk Musikforlag, ca 1900) 
 
Mitt citat: 

 
 
För ett par år sedan spelade jag ett stycke av Anders Hillborg som 
heter Nursey Rhymes. I det här stycket har Hillborg tagit Björnen 
Sover och enbart lagt till flera toner mellan meloditonerna. På grund 
av att stycket är rytmiskt avancerat och stora språng mellan tonerna 
förvillar det lyssnaren såpass mycket att nästan ingen förstår att det 
egentligen är Björnen Sover som de hör. Jag tyckte att det var en 
väldigt rolig effekt och ville också använda det i mitt stycke. Efter att 
ha testat mig fram med klarinetten så skrev jag till ett parti i slutet där 
klarinetten spelar ett hav av raka sextondelar. Om man dock bara tar 
de accentuerade tonerna blir det Sveriges nationalsång i moll. 
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Tonerna med accent på bildar Sveriges nationalsång i moll:

 
 
 
 
I detta parti kompar pianot med raka åttondelar blandat med 
stortrioler vilket är ett rytmiskt citat ur Aladdinsviten. 
 
 
 
 
 
Nielsen, Carl, Aladdin Suite, Op.34, sats 7: 

 
 
(Köpenhamn, Borups Musikforlag, 1940) 
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Mitt citat: 

 
 
 
Som avslutning lade jag även till ett kort rytmiskt citat från 
Bergakungens sal. 
 
 
Greig, Edvard, Peer Gynt 1, Op.46, sats 4: 

 
(Leipzig, Edition Peters, ca 1890) 
 
 
Mitt citat: 
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   Översikt  

 
En översikt av Nordic Mashup kan se ut såhär (siffrorna står för 
taktnummer): 
 

• Tre delar: lugn del (1-49), brygga (50-81), final (81-146) 
• 1-22: Klarinetten spelar en blandning av Sensommarnätter, 

sats 1 (W. Stenhammar) och Aladdinsviten, sats 2 
(C. Nielsen). 

• 23-26: Pianot spelar en variation av Norges nationalsång 
• 27-49: Pianot spelare en melodi baserad på Peer Gynt 1, sats 

2 (E. Grieg). Klarinetten spelar ett motiv hämtat från Peer Gynt 
1, sats 1, fast i moll. Harmoniken är egenkomponerad.  

• 50-55: Samma motiv från Peer Gynt 1, sats 1, fast dubbelt så 
snabbt. 

• 56-65: Klarinetten spelar en blandning av den inledande 
melodin, Peer Gynt 1 (sats 1) samt sista satsen i 
Aladdinsviten (som är det tydligaste motivet i del 3). Pianot 
spelar samma harmonik som Peer Gynt 1, sats 3 och rytm 
som Peer Gynt 1, sats 4 även kallad Bergakungens Sal. 

• 66-68: Egenkomponerad övergång 
• 69-80: Starten i Symfoni nr 3, sats 1 (C. Nielsen). 
• Från takt 81 ända till slutet ligger sista satsen ur Aladdinsviten 

som grund medan olika teman/citat sveper förbi (jag har även 
blandat olika teman från den satsen med varandra så att flera 
olika teman spelas samtidigt).  

• 91-94: Klarinetten spelar en variation av Bergakungens sal. 
• 97-101: Klarinetten spelar ett klarinettsolo ur C. Nielsens 

femte symfoni. Basen i pianot är en variation av Stenhammars 
tre fantasier Op.11 sats 1.  

• 106-109: Klarinetten spelar en variation av Bergakungens sal. 
• 112-115: Basen i pianot spelar en variation av Bergakungens 

sal. 
• 120-123: Diskanten i pianot spelar Bergakungens sal (temat 

har tidigare smugits in i olika variationer men nu hörs det 
tydligt vilken låt det är). 

• 124-127: Pianot spelar en variation av Bergakungens sal. 
• 128-135: Klarinettens accentuerade toner blir Sveriges 

nationalsång i moll 
• 140-142: Rytmiskt citat från Bergakungens sal 

 
 
 
 
 



 

 

Partitur 

För att undvika att partituret blir för kladdigt har jag genomgående 
använt mig av några förkortningar. R: står för att rytmen är hämtad 
från följande verk, M: står för melodin och H: står för harmonin.  
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Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis kan jag lugnt konstatera att det här har varit ett 
intressant och utvecklande projekt för min del. Det som förvånade 
mig mest var nog hur lätt det egentligen var att skapa något helt nytt 
genom att enbart blanda två olika melodier. I tredje delen av Nordic 
Mashup hörs det tydligt vilka melodier jag har lånat av men i både del 
ett och två har ingen, i alla fall inte någon som jag har pratat med, 
klarat av att säga vilka melodier som har blandats med varandra. I 
delar av Nordic Mashup har jag alltså lyckats med ett av mina mål – 
att blanda olika verk så att det låter som ett helt nytt stycke med 
nordiska influenser. I skrivande stund har jag nu komponerat två helt 
egna stycken, ett solostycke för klarinett och en duett för klarinett och 
violin. I dessa kompositioner har jag till viss del använt mig av 
samma teknik som jag använde i Nordic Mashup. Genom att studera 
partitur från Copland, Messian, Hillborg m.m. har jag skapat något 
nytt som skiljer sig så pass mycket från originalen att jag kan kalla 
det för en egen komposition. Det gäller att hitta de små byggstenarna 
i musiken som man kan bygga vidare på, blanda och utveckla för att 
till slut göra om till något helt eget.  
 
Är det här sättet att komponera musik på att stjäla? Nej, det tycker 
jag absolut inte. Så länge det inte är uppenbart varifrån man har fått 
idéerna. Dessutom så tror jag att nästan alla kompositörer genom 
hela världshistorien mer eller mindre har jobbat på ungefär det här 
sättet. Ingen Haydn ingen Mozart. Ingen Korngold ingen John 
Williams. Nutida kompositörer inspireras av sina föregångare och gör 
något nytt av det som redan finns.    
 
Uruppförandet av Nordic Mashup fick en mycket bra respons från 
publiken vilket är roligt då jag och Alfredo nu har ett nytt, personligt, 
verk att lägga till i vår repertoarlista. Projektet med Nordic Mashup 
har dessutom inspirerat mig till att fortsätta att utöka min repertoar 
och att utveckla mitt klarinettspel genom att arrangera men också 
komponera helt egen musik för att utforska klarinettens möjligheter.  
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