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Sammanfattning 

Nutida musik kan initialt upplevas som svåråtkomlig men upplevelsen kan förändras till 
mycket intressant och känsloväckande med hjälp av kunskap som en väg in i musiken. Detta 
arbete handlar om att lära sig förstå, ta till sig och interpretera nutida musik samt om 
samarbetet mellan musiker och kompositör och målet är att på så sätt utvecklas som musiker 
och som lyssnare. Den nutida musiken har utvecklats under 1900-talet och formats av avsteg 
från traditionen i form, harmonik och rytm, två världskrig, politiska strömningar och den 
elektroniska teknikens utveckling. Musikern i projektet heter Emma Granstam och studerar 
tredje året på kandidatprogrammet klassisk musik med inriktningen trumpet på Kungl. 
Musikhögskolan och kompositören i detta projekt heter Ylva Fred och studerar komposition 
på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Under hösten 2017 genomfördes några möten mellan 
musiker och kompositör där musikaliska tankar och idéer och trumpeten som instrument med 
dess kvaliteter och begränsningar diskuterades, utforskades och testades. Som resultat av 
mötena skrev kompositören ett stycke, At night, stars will show. Stycket repeterades och 
studerades in för att framföras på examenskonsert i maj 2018. Samarbetet mellan musiker och 
kompositör har varit mycket lärorikt och har bidragit till en ökad förståelse och uppskattning 
för nutida musik hos musikern. Samarbetet har gett mersmak för liknande projekt i framtiden.  
 
 

 

 
Nyckelord: Nutida musik, Ylva Fred, trumpet, interpretation, nyskriven musik, trumpet-, 
cello- och pianotrio 
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Begreppslista  
Extended techniques  
Drill Ett musikaliskt ornament som består av snabba växlingar mellan 

två närliggande toner, som ofta är en stor eller liten sekund ifrån 
varandra.   

D-stöt En tons ansats som är mjuk till skillnad från den hårdare och 
vassare t-stöten och skapas på samma sätt som när man säger ”d”.  

Fall Glissando nedåt. Kan skapas på trumpet genom att trycka ner 
någon eller några ventiler halvt.  

Flare  En form av läppdrill som kan vara mellan två närliggande toner i 
övertonsserien eller längre ifrån och kan vara mer ojämn och vild. 
Förekommer mer i jazzmusik. 

Flageolett En spelteknik där den vibrerande ljudkällan (här: strängen) delas i 
två eller flera svängningsbukar genom att hitta en nod på strängen 
så att en ton på grundtonens övertonsserie klingar. På 
stråkinstrument vidrörs strängen på jämna bråkdelar av strängen 
utan att trycka ner den helt mot greppbrädan. 

Flattertunga Även kallat frulato. Det spelas på blåsinstrument genom att tungan 
rör sig som när man säger ”R” samtidigt som man spelar. 

Flautando  En teknik med snabba stråk som ger ett luftigt ljud.  
Glissando Förkortas gliss. En övergång från en ton till en annan genom att 

tonerna emellan spelas jämnt. Det kan spelas på trumpet genom att 
trycka ner någon eller några ventiler halvvägs och bända tonen 
med läpparna, att spela kromatiskt eller genom att dra ut eller in 
triggern, bygeln som sitter på tredje ventilen.  

Groul  En brutal variant av att sjunga, eller bröla, samtidigt som man 
spelar ett blåsinstrument.  

Halvventilston Toner som spelas med en eller flera av ventilerna halvt nedtryckta. 
Kicks  När det blir en kort felton vid ansatsen till en ton på grund av en 

felaktig teknik, en melodi med många stora intervall, ett obekvämt 
register eller av ren slump. 

Läppbändning Bändning av tonen upp eller ner med hjälp av läpparna.  
Läppdrill En drill mellan närliggande toner i övertonsserien. Växlingen 

mellan tonerna sker enbart med luft och läppar och inte med 
ventilerna.  

Multiphonics  Flera toner på en gång. På trumpet kan detta uppnås genom att 
sjunga och samtidigt spela.  

Pizzicato Spelsätt på stråkinstrument där man knäpper på strängarna istället 
för att spela med stråken.  

Preparerat piano  Pianot prepareras med papper, gummibitar eller andra material och 
föremål på strängarna för att uppnå olika typer av förändrat ljud.  
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Seagull gliss  En speciell typ av glissando på cello som liknar ljudet av 
fiskmåsar.  

Shake   Fungerar som en läppdrill fast trumpeten skakas något samtidigt.  
Triggerbändning Glissando genom att dra ut och/eller in triggern på en ton där 

tredje ventilen är nedtryckt.  
Ventilklick Skapas genom att skruva upp ventilerna något och sedan trycka 

ner och släppa dem så att ett klickande ljud uppstår.  
Övertonsserie  Begreppet har två betydelser. Dels när en ton klingar så klingar 

även en serie av toner som är ljusare och svagare än grundtonen, 
en övertonsserie, som ger en viss klangfärg som är specifikt för 
exempelvis det instrument som spelar och dels fungerar 
brassinstrument så att det går att få varje överton i övertonserien 
till varje grepp att bli grundton. Det innebär att varje grepp har en 
serie toner uppåt som går att spela genom att ändra luftström och 
munställning. 

 
Trumpeter 
Bb-trumpet En trumpet stämd i Bb. En trumpet är till stor del cylindrisk. 

Klockstycket är koniskt.  
C-trumpet  En trumpet stämd i C. 
Flygelhorn Ett instrument som har större rör än en trumpet, helt konisk form, 

djupare munstycke, mjukare ton och är oftast stämt i Bb.  
Kornett Ett instrument som är mycket lik en trumpet men som har konisk 

form och lite annat munstycke. Den är oftast stämd i Bb.  
Piccolotrumpet En liten variant av trumpet som har ungefär hälften så långa rör 

som en Bb trumpet. Instrumentet är oftast stämt i A eller Bb och 
klingar en oktav högre än Bb-trumpeten. Tonen är lättare och 
mindre än på en större trumpet.  

 
Sordiner 
Bucket mute En metallburk med vaddering som oftast kläms fast på 

klockstycket och ger en mjukare och tystare ton.  
Cleartone Förekommer en del i jazz och då framförallt tidig jazz. Tonen 

påminner om trumpetsound från tidig jazzmusik.  
Cup En sordin som fungerar som en spets fast med en kopp på. Ger en 

dämpad, luftig och mjuk ton.  
Harmon  Även kallad wah-wah mute eller wah-wahsordin. Harmonsordinen 

är formad som en klocka som rundats inåt och är oftast gjord i 
aluminium men kan även vara av koppar. Den fästs med tät kork i 
trumpetens klockstycke. Den kan vara med eller utan stem. 
Stemmen är ett litet rör med ett litet klockstycke i änden som 
stoppas in i ett hål i mitten av Harmonsordinen. Tonen blir olika 
med eller utan stem. Utan stem låter sordinen mycket svagt, vasst 
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och metalliskt. Miles Davis spelade ofta med Harmon utan stem. 
Med stem låter sordinen mer och lite mjukare. Med stemmen i kan 
ljudet manipuleras genom att öppna och stänga handen över 
sordinen så att det uppstår ett wah-wah-ljud. 

Pixie En sordin som används mest inom tidig jazz och har ett jazzigt 
sound som påminner om en spetssordin. Används ofta tillsammans 
med plunger.  

Plunger Ofta en vanlig (ny) vaskrensare som används för att öppna och 
stänga för trumpetens klockstycke så att ett wah-wah-ljud uppstår. 
Plungern är inte fäst vid trumpeten.   

Spets Även kallad straight mute/sordin är en vanlig sordin inom klassisk 
musik. Den har en ihålig droppform av trä eller metall och fästs 
inne i klockstycket med korkbitar. Tonen blir svagare och lite 
vassare och med variation mellan olika material. Träsordiner är 
något mjukare i klangen.   

Övningssordin En sordin som dämpar ljudet kraftigt och som gör det möjligt att 
öva på platser där det inte får låta mycket. Används mycket sällan i 
musik.  

 
Notation 
Arco Notation för att stråkmusiker ska använda stråke och ingen annan 

teknik.  
→flz.  Tecknet används i Freds musik för att notera en ton som börjar 

som vanligt och övergår till flattertunga.  
Crescendo/Diminuendo Dynamikskillnader. Vid crescendo ökar dynamiken gradvis (det 

blir starkare och starkare) och vid diminuendo minskar dynamiken.  
Dubblingar  Här: melodi, tema eller motiv spelas i flera instrument samtidigt.  
Dynamik  Musikens ljudstyrka.  
Legato cantabile Legato innebär att tonerna binds ihop, med mycket liten eller ingen 

paus emellan. Det noteras ofta med en legatobåge över tonerna 
som ska bindas ihop. På blåsinstrument kan legato spelas genom 
att inte stöta tonerna alls eller genom att stöta tonerna med en mjuk 
d-stöt. När Fred skriver legato cantabile har det mer betydelsen av 
en expressiv karaktär med vibrato och mjuk d-stöt.  

Marcato  Skrivs: > över en not och har många olika tolkningssätt. Det kan 
betyda markerat, med kraftig och tydlig ansats men i Freds musik 
kan det tolkas som en ansats och ett kort litet diminuendo.  

Perkussiv  Hård klang som liknar slagverk. 
Portamento   Toner som binds ihop med endast en mjuk ansats. 
Sensa misura.  Rubaterat, fritt tempo. 
Subito  Plötsligt.  
Tenuto Markeras med ett streck över en not och innebär att noten hålls ut 

något längre än sitt notvärde utan att notvärdet förändras.  



 vi 

Tremolo  Betyder skälvande eller fladdrande och spelas på trumpet genom 
att växla snabbt mellan två olika grepp som ger samma ton eller 
genom snabb och mjuk dubbeltunga vilket ger en mer städad 
variant.  
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1 Inledning och bakgrund 

Detta arbete handlar om att lära sig förstå, ta till sig och interpretera nutida musik samt om 
samarbetet mellan musiker och kompositör. Detta uppnås genom studie av litteratur om 
nutida musikens utveckling, föreläsningar av Jan Risberg, intervju med professor i 
komposition vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Karin Rehnqvist, studie av 
lyssningsguider för att navigera bland nutida musik, samarbete med kompositionsstudenten 
Ylva Fred och instuderingshandledning av instuderingslärare Georg Öhquist och 
huvudinstrumentlärarna för trumpet Joakim Agnas och Tarjei Hannevold på Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm.  

1.1 Bakgrund 
Jag har länge känt att nutida musik är svåråtkomlig vid första lyssningen men kan komma att 
väcka starka känslor och betyda mycket efter en tid när man väl lyssnat flera gånger och 
kanske fått hjälp att ta till sig musiken. Genom att lära sig mer om musiken och vänja sig vid 
tonspråket kan det första motståndet övervinnas. Under läsåret 2017-18 blev 
musikteorilektionerna, där musikens utveckling studerades både utifrån en historisk och 
musikalisk- och kompositionsteknisk synvinkel, en väg mot att förstå och uppskatta nutida 
musik i mycket högre grad än jag gjort tidigare. En vilja att gå ett steg längre och få studera 
och spela helt nyskriven musik väcktes och jag fick idén att ta kontakt med någon av 
kompositionsstudenterna på skolan. Jag tror att jag kommer bli en bättre musiker och kunna 
njuta mer av musik genom att fördjupa mig i nutida musik i detta arbete. 

1.1.1 Den nutida musikens framväxt och historia 
För att kunna studera nutida klassisk musik måste begreppen nutida och modern musik redas 
ut. Paul Griffiths skriver i sin bok Modern Music: A Concise History (World of Art) (1994) att 
det är användbart att använda begreppet modern musik utifrån estetik och teknik snarare än 
kronologi. Därmed kan musik som uppfattas som modern estetiskt sett vara kronologiskt sett 
äldre än mer traditionellt skriven musik. Även om det kan kännas motsägelsefullt sträcker sig 
den nutida musikens historia ända tillbaka till början av 1900-talet. Redan innan första 
världskriget var Arnold Schönberg banbrytande med atonal musik, musik som inte regleras av 
någon dur- eller molltonart. Stravinskij utvecklade polytonalitet, musik med flera olika 
tonaliteter samtidigt i exempelvis olika instrumentgrupper, och utmanande rytmer. Béla 
Bartók samlade in inspelningar av folkmusik från Östeuropa, Nordafrika och Turkiet och 
inspirerades till kraftfulla rytmer och udda taktarter i sin musik. Debussy gick ifrån 
traditionell form, riktning och tematisk bearbetning och Alois Hàba introducerade 
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mikrointervall, intervall mindre än halvtoner. Från och med detta växte olika stilar och skolor 
fram som stod i stor kontrast till både varandra och de musikideal som föregått dem.1  
 
Under mellankrigstiden återgick många kompositörer, där i bland Stravinskij och 
kompositörsgruppen Les Six med Arthur Honegger, Francis Poulenc och Darius Milhaud i 
spetsen, att skriva tonal musik i en neoklassicistisk stil. I den neoklassicistiska stilen ville man 
få en nystart och bryta med den känslosamma romantiska musiken och utvecklingen av den. 
Musikaliskt material och form från barocken bearbetades eller utgjorde influenser. I Paris 
hade neoklassicismen en ironisk underton och kunde plocka in influenser från något senare 
perioder medan den i Tyskland var mer en seriös tillbakablick på barocken. I England, med 
Benjamin Britten, studerade man äldre engelsk musik, som Henry Purcell, under 
neoklassicismen och där var man aldrig emot romantiken som i Paris och Tyskland. I Sovjet 
påverkades musiken under politisk påtryckning mot att bli mer romantisk med kompositörer 
som Sergei Prokofiev och Dimitrij Sjostakovitj och i USA rörde sig musiken mot en 
amerikansk romantisk nationalism. Det var bara få som fortsatte att utforska atonal musik 
under mellankrigstiden och det var framför allt kretsen kring Schönberg med Alban Berg och 
Anton Webern som gjorde det. De gav upphov till det som kallas för ”den andra Wienskolan”. 
Schönberg byggde sin musik genom att serier med alla tolv tonerna ersatte den struktur som 
dur- och molltonaliteter utgjort tidigare.2  
 
I USA kunde en kompositör verka friare än i Europa där det fanns ett visst behov av att både 
uppmuntras av en likasinnad artistisk gemenskap och att provocera allmänhetens motvilja. 
Charles Ives var mycket före sin tid. Han var skolad i Yale och skrev traditionella symfonier, 
sånger, kammarmusik och kyrkomusik i slutet av 1800-talet men började snart röra sig i nya 
musikaliska riktningar med sin fars uppmuntran att hela världen av ljud är öppen för 
experimentering. Han utforskade komplicerade rytmer, dissonanta ackord och atonalitet. Ives 
inspirerades även av amerikansk folkmusik samt av militärmusik genom sin far. Ives brydde 
sig mer om musikens idé och innehåll än om stil. Till en början möttes Ives av motvilja och 
det var inte förrän 1930 som hans musik började uppskattas och 1960 som den allmänt 
började uppföras och spelas in.3  
 
Under mellankrigstiden var New York ett centrum för innovation i alla former. Det fanns två 
riktningar i det amerikanska musiklivet under den här tiden: amerikanister och 
ultramodernister. Amerikanisterna, där ibland George Gershwin, Aaron Copland och William 
Grant Still, tog in nationella stilar, som jazz och blues, i Europeiska genrer. Att inkorporera 
                                                
1 Griffiths, Paul (1994) Modern Music: A Concise History (World of Art) Malta: Thames & Hudson s. 7, 25 – 26, 
38-46 och 56 – 62, Maegaard, Jan (1967) Musikalisk modernism, Stockholm: Wahlström & Widstrand s. 9 och 
10, https://www.classicalarchives.com/period/10.html (2018-01-05) http://scaruffi.com/avant/cpt0.html (2018-
04-23), http://scaruffi.com/avant/cpt1.html (2018-04-23) och https://www.naxos.com/education/brief_history.asp 
(2017-12-27) 
2 Maegaard, Jan (1967) Musikalisk modernism, Stockholm: Wahlström & Widstrand s. 9–15, Griffiths, Paul 
(1994) Modern Music: A Concise History (World of Art) (1994) Malta: Thames & Hudson s. 63 – 82, Hanning, 
Barbara R. (2014) Concise History of Western Music, New York: W.W. Norton & Company s. 614 och 
https://www.classicalarchives.com/period/10.html (2018-01-05) 
3 Griffiths, Paul (1994) Modern Music: A Concise History (World of Art) Malta: Thames & Hudson s. 51 – 56.  
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eller inspireras av jazz spred sig även till Europa under mellankrigstiden. Edgard Varèse, 
Henry Cowell och Ruth Crawford Seeger var ultramodernister. De letade efter nya 
musikaliska källor. Cowell utforskade kluster genom att lägga hela handen eller underarmen 
på tangenterna på ett piano och att spela på insidan av ett piano genom att knäppa, borsta och 
slå på strängarna. Cowell och många andra var även fascinerade av asiatisk musik, 
instrument, ljud och texturer. Cowell drev förlaget New Music Edition där de som delade 
Cowells sätt att närma sig musik kunde publiceras. En av dem som Cowell publicerade musik 
av var Ruth Crawford Seeger. Hon och hennes man, Charles Seeger, utvecklade teorier om 
dissonant kontrapunkt och rytmisk frihet mellan kontrapunktiska stämmor och hon 
experimenterade med serialistiska tekniker för parametrar utöver tonhöjd. Så småningom 
övergick hon till att samla in amerikansk folkmusik eftersom hon tyckte att det skulle bidra 
mer än om hon skrev modernistisk musik som skulle nå en liten publik. Även John Cage 
tillhörde kretsen kring Cowell och New Music Edition. Cage var mycket lite bunden till 
traditionen och sökte helt nya musikaliska uttryck och idéer och arbetade mycket med rytm.4 
 
Efter andra världskriget fanns en stark vilja att bryta med den traditionella musik som varit 
tillåten under kriget och Webern, som studerat för Schönberg och ville ta den atonala musiken 
vidare, blev det nya idealet. Många kompositörer hade flytt från Tyskland och många av de 
som var kvar i Europa var unga och sugna på att skapa ny musik, som inte var fläckad av 
kriget. I Darmstadt startades 1946 en internationell sommarkurs i ny musik som snart blev en 
internationell samlingsplats där idéer och tankar blandades och gav upphov till den 
avantgardistiska musikens utveckling. Den seriella musiken gick från Schönbergs musik, där 
tolvtonserierna byggde upp motiv till tematiskt material, till Weberns musik, där 
tolvtonserierna löstes upp och både staplades som klanger och fungerade som teman och att 
fler musikaliska parametrar spelade roll, till att alla olika parametrar av musiken 
organiserades i serier genom influenser från Olivier Messiaen. Hos allmänheten hade den 
seriella musiken svårt att få fäste och mottogs i början med aggressiv motvilja de få gånger då 
musiken framfördes. Under mellankrigstiden fick dock Alban Berg både konstnärlig och 
kommersiell framgång med operan Wozzeck.5  
 
Genom utvecklingen av teknik till tongeneratorer, bandspelare och olika former av elektriska 
instrument började kompositörer, som Karlheinz Stockhausen, Edgard Varèse och Luigi Nono 
använda sig av elektronik i musiken. J. Maegaard beskriver ingående den tidiga elektroniska 
musikens utveckling i sin bok musikalisk modernism (1967). Den första användningen av 
elektronisk teknik hade sitt ursprung i futurismen före första världskriget, som hyllade kraft 
och teknisk utveckling och dess maskinella ljud och buller. Musiken byggde på att utforska 

                                                
4 Griffiths, Paul (1994) Modern Music: A Concise History (World of Art) Malta: Thames & Hudson s. 107 – 110 
och Hanning, Barbara R. (2014) Concise History of Western Music, New York: W.W. Norton & Company s. 
580, 598 – 599, 601 och 623. 
5 Maegaard, Jan (1967) Musikalisk modernism, Stockholm: Wahlström & Widstrand s. 16-25, Griffiths, Paul 
(1994) Modern Music: A Concise History (World of Art) Malta: Thames & Hudson s. 32 – 33 och 132 – 136, 
Hanning, Barbara R. (2014) Concise History of Western Music, New York: W.W. Norton & Company s. 618, 
http://scaruffi.com/avant/cpt1.html (2018-04-23) och https://www.classicalarchives.com/period/10.html (2018-
01-05) 
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klanger och ljud till den grad att musik skulle omfatta alla slags ljud och att toner i musik 
successivt skulle gå mot att bestå av buller. I denna musik användes bulleralstrare, 
fonografrullar och sirener men enligt förespråkarna för denna kompositionsform var tekniken 
ännu för outvecklad, så pass att Edgard Varèse 1937 avslutade sitt arbete med verket Étude 
pour Espace för att invänta de elektroniska hjälpmedlens utveckling. 1942 började Pierre 
Schaeffer i Studio d´Essai på fransk radio i Paris göra akustiska experiment och forska i vad 
man kallade ”Musique concrète”, kompositioner sammansatta av vilka ljud som helst, som 
spelats in och redigerats på tonband. På 1950-talet började kompositörer som Varèse använda 
den teknik som forskats fram inom den konkreta musiken och skrev verk för tonband och 
orkester som en konstnärlig syntes mellan bullerljud och traditionellt musikaliska ljud.6  
 
I Kölnstudion i Västtyskland växte en annan stil och teknik fram för att använda sig av 
elektronik i musik, ”Elektronische Musik”, som i Sverige kallas elektrofonisk musik. Till 
skillnad från den konkreta musiken i Paris kretsade den elektrofoniska musiken inte kring 
inspelade vardagsljud utan uppstod som ett sätt att fortsätta utveckla den seriella musiken där 
de traditionella musikinstrumentens och människornas begränsningar hade satt stopp. Dels 
kunde en totalt serialisering av rytm och dynamik bli för komplicerad för musikerna och dels 
fanns det en vilja att kunna övergå mellan olika klangfärger kontinuerligt vilket inte går 
mellan de olika klangfärgerna hos exempelvis en klarinett och en violin. För att kunna göra 
dessa övergångar skapades ljuden från grunden genom elektromagnetisk påverkan på 
tonbanden. De olika typer av ljud som skapades var sinustoner (toner som endast består av en 
frekvens och därmed inte har några övertoner som hos ett traditionellt instrument), brus med 
kontinuerligt spektrum (ljud som precis tvärt emot sinustoner består av hela 
frekvensspektrumet från lägst valda frekvens till högst valda frekvens) samt impulser (mycket 
korta toner som upplevs som knäpp och som genom att öka frekvensen på knäppen till den 
frekvens då örat upplever det som en djup ton möjliggör en kontinuerlig övergång från rytm 
till ton). En av de främsta kompositörerna på i denna stil var Karlheinz Stockhausen. Centrum 
för elektronisk musik växte, utöver Paris och Köln, också fram i New York, Milano och 
Tokyo.7 
 
Under 40-50-talet rådde en enorm positiv framtidstro på människans förmåga att tänka och 
skapa vilket resulterade i en abstrakt tendens i musiken. Den elektroniska musiken fick under 
50-talet kritik för att vara livlös vilket kompositörerna tog till sig och resulterade i mer 
blandning av elektroniska instrument och ljudinslag och konventionella instrument och 
klanger. Intresset för inspelad elektronisk musik sjönk och istället började kompositörer som 

                                                
6 https://www.classicalarchives.com/period/10.html (2018-01-05), Maegaard, Jan (1967) Musikalisk modernism, 
Stockholm: Wahlström & Widstrand s. 40 – 47, Hanning, Barbara R. (2014) Concise History of Western Music, 
New York: W.W. Norton & Company s. 623 – 624, http://scaruffi.com/avant/cpt1.html (2018-04-23), 
http://scaruffi.com/avant/cpt2.html (2018-04-23) och Griffiths, Paul (1994) Modern Music: A Concise History 
(World of Art) Malta: Thames & Hudson s. 98 – 100 och 146 – 149.  
7 Maegaard, Jan (1967) Musikalisk modernism, Stockholm: Wahlström & Widstrand s. 46 – 61, Hanning, 
Barbara R. (2014) Concise History of Western Music, New York: W.W. Norton & Company s. 624 – 625, 
http://scaruffi.com/avant/cpt2.html (2018-04-23) och Griffiths, Paul (1994) Modern Music: A Concise History 
(World of Art) Malta: Thames & Hudson s. 149 – 150. 
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Stockhausen framföra elektronisk musik live och man började använda nya elektroniska 
liveinstrument, däribland instrument som använts inom populärmusiken, som elgitarr. 
Kompositörer kämpade även med serialismens väg mot total ordning där kompositörens 
valmöjligheter minskade mer och mer och man började istället experimentera med slump i 
musiken. År 1952 skrev Cage stycket 4’33, 4 minuter och 33 sekunder av tystnad, vilket 
öppnade upp totalt för slumpen. Cage gick mer och mer mot total öppenhet i varje aspekt av 
komposition och framförande och började med happenings där gränserna mellan musik och 
andra konstformer, som tal, teater, bildkonst och dans, suddades ut. I kretsen kring Cage i 
USA fanns Morton Fredman, Earle Brown och Christian Wolff. Fredman skrev exempelvis 
musik med olika rektanglar som antingen kunde innehålla tystnad eller något ljud i ganska fri 
form, som till exempel pizzicato med valfri tonhöjd. Brown skrev musik där notbladen kunde 
arrangeras i valfri ordning och han var först med grafisk notbild, en grafisk bild som ska 
tolkas med valfria ljud. I Europa kom de första experimenten med slump i Darmstadt i slutet 
av 50-talet med Stockhausen och Pierre Boulez.8  
 
Under 60-talet började många tvivla på att mänskligheten kunde klara det mest elementära, 
som att leva i fred där alla får tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter, i och med 
Vietnamkriget och det uppstod en vilja att komma i samklang med naturen. Klangfärg blev 
mycket viktigt. György Ligeti banade väg i början av 60-talet med fokus på textur och 
storskaliga rörelser. Han arbetade mikropolyfoni med så många olika musikaliska linjer 
samtidigt att örat inte kan urskilja dem så att resultatet blir ett moln av ljud. Stockhausen 
uppfann det han kallade intuitiv musik där musikerna reagerar intuitivt på varandra och på en 
av kompositören skriven text. Andra kompositörer, som Wolff, använde sig av mer ren 
improvisation. Under 60-och 70-talet började kompositörer tydligare ta ställning i den 
filosofiska och politiska debatten. Många kompositörer menade till och med att musiken 
skulle användas till propaganda och utbildning och att musiken skulle ta ansvar och tjäna 
socialismen. Många kompositörer använde andra konstformer utöver musiken, framförallt 
drama, för att ytterligare nå fram till publiken. Samtidigt som många tog tydlig ställning åt 
vänster i debatten flydde musiker och kompositörer från kommunistiska regimers konstnärliga 
restriktioner och de såg avantgardistiska tekniker som befriande. Under 60-, 70- och 80-talet 
utvecklade man datorer för att syntetisera musik och för att kunna mata in musikaliska regler 
så att datorn kunde komponera musik för egen maskin9   
 
Under i mitten av 60-talet började minimalismen formas i USA. Minimalism bygger på att 
med så få parametrar och material som möjligt skapa musik där fokus ligger på musikens 
                                                
8 Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie 1993: nr. 76, Instrument och interpretation – uppsaltser tillägnade 
Lars Frydén, Bäck, Sven-Erik ”Klang och innehåll” Tabergs Tryckeri AB: Taberg, s. 11 – 12, Hanning, Barbara 
R. (2014) Concise History of Western Music, New York: W.W. Norton & Company s. 616 – 618, Griffiths, Paul 
(1994) Modern Music: A Concise History (World of Art) Malta: Thames & Hudson s. 151 – 156 och 160 – 163, 
http://scaruffi.com/avant/cpt2.html (2018-04-23) och http://scaruffi.com/avant/cpt9.html (2018-04-23). 
9 Griffiths, Paul (1994) Modern Music: A Concise History (World of Art) Malta: Thames & Hudson s. 157, 166 – 
170 och 182 – 183, Hanning, Barbara R. (2014) Concise History of Western Music, New York: W.W. Norton & 
Company s. 625, Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie 1993: nr. 76, Instrument och interpretation – 
uppsaltser tillägnade Lars Frydén, Bäck, Sven-Erik ”Klang och innehåll” Tabergs Tryckeri AB: Taberg, s. 11 – 
12,  http://scaruffi.com/avant/cpt4.html (2018-04-23) och http://scaruffi.com/avant/cpt9.html (2018-04-23) 
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process. Genren har sitt ursprung dels i rock och pop med stark puls och repetitiv musik och 
dels från musik av La Monte Young som skrivit statisk musik med långa toner grundad i 
modalitet. Youngs musik var inspirerad av indisk sång och skulle fungera som harmonisk 
miljö för meditation. Steve Reich, Terry Riley och Philip Glass var med och utvecklade 
minimalismen. Riley experimenterade med bandloopar, små bitar av ljudband i loopar som 
spelar korta inspelade ljud om och om igen. Steve Reich och Philip Glass intresserade sig för 
gradvis förändring och tog minimalismen till en bredare publik. Glass var mycket influerad av 
den rytmiska organisationen i indisk musik. Hans musik präglades av samklang, melodi och 
enkel harmoniska projektion. Reich studerade trumspel i Västafrika och tog mycket 
inspiration från det i sin musik. Han experimenterade också med fasförskjutning. Han började 
med olika inspelningsloopar av något olika längd som fick spelas samtidigt så att det sakta 
försköts i förhållande till varandra och fortsatte sedan med liveinstrument som i Piano Phase  

där två pianister spelar samma tolv toner på två flyglar som förskjuts i förhållande till 
varandra genom att den ena accelererar långsamt. Minimalismen bredde ut sig och blev 
populär inom populärmusik och filmmusik och tillät kompositörer att skriva musik som går 
att förstå och som är tilltalande.10  
 
Under 80-talet började Reich skriva mer komplex musik som inte längre kunde kallas 
minimalism utan kallades postminimalistisk eftersom den influerats av minimalism men röde 
sig bort från minimalismens estetik och inkluderade traditionella metoder, som större 
harmonisk rörelse och varierat material. John Adams började att skriva minimalistiska musik 
och utvecklade sedan en egen typ av postminimalism med inslag av populärmusik och 
klassisk musik.11 Slutet av 1900-talet ökade intresset för textur och process vilket gav upphov 
till kompositionsrörelsen spektralism. Spektralismen fokuserar mer på klangfärg än tonhöjd 
och tonalitet. Kaija Saariaho är en kompositör som förespråkat spektralismen och har 
beskrivit sin musik som ”all about color and light”. Musiken som skrevs i slutet av 1900-talet 
handlade mycket om att flytta fokus från traditionella förväntningar om melodi, harmonik och 
form och istället vara en upplevelse av ljud i sig självt. Om det åstadkoms med traditionella 
instrument, modifierade instrument, nya instrument, instrument från andra kulturer, 
elektroniska instrument eller ljudband spelade mindre roll.12  
 
I slutet av 1900-talet fram till nu är läget för kompositörer förändrat. Barbara Hanning skriver 
i Concise History of Western Music (2014) om situationen. Få kompositioner tas upp i 
standardrepertoaren, varje stycke framförs ofta endast ett fåtal gånger och det är svårt att få 
publik till framförandena. En strategi har varit att använda igenkännbara strukturer från 
                                                
10 Griffiths, Paul (1994) Modern Music: A Concise History (World of Art) Malta: Thames & Hudson s. 187 – 
188, Hanning, Barbara R. (2014) Concise History of Western Music, New York: W.W. Norton & Company s. 
632 – 636, http://scaruffi.com/avant/cpt6.html (2018-04-23) och 
https://www.classicalarchives.com/period/10.html (2018-01-11). 
11 Griffiths, Paul (1994) Modern Music: A Concise History (World of Art) Malta: Thames & Hudson s. 188 – 
189, Hanning, Barbara R. (2014) Concise History of Western Music, New York: W.W. Norton & Company s. 
636 och http://scaruffi.com/avant/cpt11.html (2018-04-23) 
12 Hanning, Barbara R. (2014) Concise History of Western Music, New York: W.W. Norton & Company s. 627 – 
629 och Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie 1993: nr. 76, Instrument och interpretation – uppsaltser 
tillägnade Lars Frydén, Bäck, Sven-Erik ”Klang och innehåll” Tabergs Tryckeri AB: Taberg. 
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tidigare musik, allt från barocken till modernismen. Det har kommit att kallas postmodernism 
och filosofin bakom är att historisk utveckling inte är irreversibelt framåt i en riktning, så som 
modernismen framhärdade, utan att historiens olika epokers och olika kulturers musikaliska 
material är lika tillgängligt för kompositören och att kompositören kan använda hela 
spektrumet på det sätt som denne vill. Vissa kompositörer, som Ligeti och Arvo Pärt, 
använder relativt enkla metoder och processer i sin modernistiska musik, så att den blir lättare 
att förstå, för att öka tillgängligheten. Andra kompositörer, som Alfred Schnittke, använder 
citat av olika musik i en polystilistisk stil. Ytterligare andra, som George Rochberg, tar ljud 
och gestik från romantiken i neo-romantik. Ett annat sätt att ge en publik mening åt musik 
med nya och ovana ljud är också att ge musiken en tydlig mening utöver den musikaliska 
meningen, som till exempel religion eller spiritualitet. Sofia Gubaidulina lade ofta en 
spirituell dimension till sin musik och R. Murray Schafer skrev ”environmental music” där 
musiken skulle framföras i specifika miljöer utomhus och där hela upplevelsen med syn, lukt, 
hörsel och känsel skulle integreras i uppförandet. Det var inte bara minimalismen som tog 
influenser från afrikansk och asiatisk musik under slutet av 1900-talet. Ett exempel är Bright 
Sheng, en kompositör verksam i USA ursprungligen från Kina, som blandar kinesisk spelstil 
med europeisk tradition från Bachs cellosviter. Andra kompositörer tog influenser från 
populärmusik och jazz. Ástor Piazzolla kombinerade till exempel argentinsk tradition med 
jazz och klassisk musik och skapade en ny stil: nuevo tango. 13  
 
Det är svårt att säga hur musiken i slutet av 1900-talet och början av 2000-talet kommer 
upplevas och omtalas, vad som kommer kommas ihåg, framföras och lyssnas på men det 
verkar som att en övergripande tendens under den här tiden är en spänning mellan att hitta en 
nisch med engagerade lyssnare och att locka en bred publik. Aldrig tidigare har det funnits så 
mycket olika musik tillgänglig för lyssnare genom inspelningar och framföranden och 
framtiden bjuder även på oanade möjligheter till ny musik genom ny teknik och nya 
musikaliska riktningar.14 

1.1.2 Samarbete mellan kompositör och musiker 
Karin Rehnqvist, professor i komposition vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, berättar i 
en intervju om hur hennes samarbeten med musiker ser ut. Rehnqvist menar att samarbeten 
mellan kompositörer och musiker är mycket vanligt och att hon alltid samarbetar med musiker 
när hon skriver musik. Hon tycker att det är en stor inspirationskälla att samarbeta med en 
musiker. Ett projekt brukar inledas med att Rehnqvist lyssnar på musikern, gärna på en 
konsert, för att ta in vem musikern är. Sedan träffas de och musikern visar vad denne vill och 
kan spela och vad för vilka ljud och effekter som går att få fram på instrumentet. Ett 
samarbete kan inledas på många olika sätt. Rehnqvist får ofta en beställning på ett verk av en 

                                                
13 Hanning, Barbara R. (2014) Concise History of Western Music, New York: W.W. Norton & Company s. 638 – 
645, Griffiths, Paul (1994) Modern Music: A Concise History (World of Art) Malta: Thames & Hudson s.195 – 
198 och http://scaruffi.com/avant/cpt3.html (2018-04-23). 
14 Hanning, Barbara R. (2014) Concise History of Western Music, New York: W.W. Norton & Company s. 645 – 
646, Griffiths, Paul (1994) Modern Music: A Concise History (World of Art) Malta: Thames & Hudson s. 198 
och http://scaruffi.com/avant/cpt3.html (2018-04-23). 
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ensemble, orkester eller enskild musiker, som antingen söker medel för projektet eller, om det 
är en orkester, kan ha en särskild beställningsverkskassa för att kunna göra sådana projekt. 
Beställningarna är ofta till något visst tillfälle, som till exempel en festival eller konsert, och 
då kan ensemblen ha önskemål om styckets längd och/eller andra aspekter av stycket men hon 
kan även få helt fria beställningar där hon får skriva vad hon vill för ensemblen. Hon tar också 
initiativ själv till att arbeta med musiker som hon tycker om, vilket hon tycker är mycket 
viktigt. Då söker de ibland medel tillsammans och ibland söker hon själv. Rehnqvist skriver 
även musik av rent intresse, som till exempel körmusik till barn och ungdomar. Rehnqvist 
menar att tillvägagångssättet för samarbeten mellan kompositör och musiker inte har 
förändrats nämnvärt under hennes karriär. Hennes tips för samarbeten mellan musiker och 
kompositör är att träffas och har inledande workshops där man visar och testar vad som går att 
spela och vad som kan vara roligt att använda sig av men också att man träffas kontinuerligt 
under arbetets gång och för att testa om materialet fungerar och för att tonsättaren ska få höra 
det live. Hon tipsar även om att filma mötena för att också kunna se hur väl det fungerar med 
exempelvis fingersättning och hur musikern tar sig an materialet med instrumentet. Hon 
menar att mötet med musikern ger henne inspiration snarare än att hon tänker ut exakt vad 
som passar musikern utifrån det de pratat om. För Rehnqvist är utgångspunkten i hennes 
skrivande att arbeta med musiker och hon tycker att processen att testa och repetera med 
musiker är väldigt roligt.15 

1.1.3 Kompositör: Ylva Fred 

Freds musikaliska resa började redan som litet barn i en familj verksam inom musik, främst 
inom klassisk, kör- och kyrkomusik. Vid fyra års ålder började hon spela fiol och senare även 
viola. I grundskolan gick Fred i Adolf Fredriks Musikklasser. Hon säger själv att hon blivit 
introducerad till otroligt mycket fantastisk musik och referenser som är få förunnat och som 
har präglat hennes musikaliska språk. Detta kan även kännas som en press att prestera inom 
musik. Parallellt med gymnasiestudierna studerade Fred på Tillskärarakademien och har en 
bakgrund inom design, sömnad och mode. Sedan 2012 har Fred studerat musik på heltid. 
Först läste hon musiklära, 1900-talets konstmusik, filmmusik och musikteori på sammanlagt 
60 högskolepoäng på universitetsnivå parallellt med kurser på Elektroniska Musikstudion i 
Stockholm. Efter det studerade Fred två år på Gotlands Tonsättarskola och började sedan 
kandidatprogrammet i komposition – västerländsk konstmusik på Kungl. Musikhögskolan på 
vilket hon under detta projekt går tredje året.  
 
Innan samarbetet med mig har Fred genomfört många olika projekt. Hon har skrivit för 
Blåsarsymfonikerna, Norrbotten NEO, Gävle Symfoniorkester och Radiokören. Hon har även 
på uppdrag av Nobelcentrum tolkat 2017 års nobelpris vilket resulterade i ett verk för solo-
mezzosopran och som uruppfördes på Nobelcentrum på Nobeldagen. För Fred var ett projekt 
under sommaren 2017 särskilt stort då hon fick skriva musik till modedesignern Diana 
Orvings visning, som skulle framföras live på visningen av en mycket bra kammarensemble. 

                                                
15 K. Rehnqvist , personlig kommunikation (2018-02-27) 
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Fred tycker mycket om att arbeta med text och fick mersmak av att arbeta med solostycket för 
mezzosopran. Ett drömprojekt i framtiden är att få fortsätta utveckla det stycket till större 
sättning och form och att skapa något som har en stark klang av systerskap i någon form av 
opera.  
 
För Fred är det viktigast att känna att hon kan vara sig själv när hon skriver musik. Hon är 
mycket lustbunden i själva skrivandet men arbetar med att strukturera upp komponerandet 
och skapa en fungerande arbetsplats för att förutsättningar till musikaliskt skapande ska finnas 
även då inspirationen uteblir. Enligt Fred är de röda trådarna genom hennes musik och hela 
hennes skapande oavsett konstform nyckelorden: symbolism, humor och känslor och att det 
nästan alltid finns något självbiografiskt. Undantag från självbiografisk grund är de tillfällen 
då hon samarbetar med musiker eller konstnärer, då något annat uppstår. Hon vill göra 
komplex musik i den bemärkelsen att känslor får kollidera med varandra och att det ofta finns 
något skevt i musiken. Lärare och lyssnare har beskrivit hennes musik som lite knasig och 
vacker vilket är omdömen som Fred tycker om. Att samarbeta med musiker och konstnärer är 
jätteviktigt för Fred. Det kan vara klurigt att få ett uppdrag att leverera noter till en anonym 
ensemble även om hon även om hon är glad för sådana beställningar också. Hon vill gärna ha 
kontakt, samtal och delade visioner och hon ser gärna musikern som medskapare till verket 
och att hen känner att projektet är meningsfullt.16 

1.1.4 Musiker: Emma Granstam 
Musikern i detta samarbete är jag, Emma Granstam. Musiken har alltid funnits för mig. Mina 
föräldrar är inte musiker men min mamma spelar piano, min syster spelar fiol och min pappa 
älskar att lyssna på musik. Jag började tidigt att spela fiol och blockflöjt men slutade snart 
med fiolen. Vid 10 års ålder började jag spela trumpet. Under högstadiet gick jag på Uppsala 
Musikklasser där varje årskurs bestod av två sångklasser och en klass som bildade en 
instrumentalensemble. Själv gick jag i en ensembleklass. Jag började spela både jazz och 
klassisk musik i olika ensembler, band och orkestrar i Uppsala. På somrarna deltog jag i 
symfoniorkesterkurser i Halland och jazzensemblekurser i Härnösand. I gymnasiet gick jag 
naturvetenskapligt program men fortsatte att spela mycket på fritiden. Jag fick spela som 
ungdomssolist med Mellersta Upplands kammarorkester och fick bland annat Kungl. 
Musikaliska Akademiens ungdomsstipendier flera år och Musikenshus Vänners stipendium. 
Under sista året på gymnasiet bestämde mig för att söka till Kungl. Musikhögskolan och kom 
in. Under de tre åren jag studerat på Kungl. Musikhögskolan har jag utvecklats mycket och 
fått spela fantastisk musik. Jag frilansar i Stockholmsområdet och har fått spela med bland 
andra Blåsarsymfonikerna, Västerås sinfonietta och Kungliga Filharmonikerna. Jag älskar att 
spela olika genrer och testa nya saker och ny musik. I samband med undervisning i nutida 
musik och musikhistoria upptäckte jag att nutida musik är ett musikaliskt område som varit 
relativt okänt för mig men som verkade mycket spännande. Jag bestämde mig för att lära mig 
mer om densamma och det resulterade i en vilja att genomföra detta projekt.  

                                                
16 Y. Fred, personlig kommunikation (2018-01-31) 
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1.1.5 Interpretation av nyskriven musik 

Anders Tykesson skriver i sin avhandling Musik som handling att analys av musik inom 
musikvetenskap ofta har varit och ofta är inriktad på hur den är skriven genom klassificering, 
kvantifiering och beskrivning snarare än på gestaltning och musikalisk mening. Analyserna 
riktar sig inte främst till musikern som skall interpretera musiken. Efter 1980 har intresset för 
den musikaliska meningen ökat gradvis inom musikvetenskapen. För att en analys ska vara 
meningsfull för den interpreterande musikern behöver den fokusera på form och struktur och 
avhandla gestaltningen utifrån frågor om musikens rörelse och riktning med tempo och 
artikulation som gestaltningens verktyg.17 För mig som musiker som interpreterar ett helt 
nyskrivet stycke, som ingen har spelat förut, är min analys av stycket samt mitt arbete med 
musiken, kompositören och medmusikerna avgörande för min musikaliska tolkning. 
Tykesson utrycker det så att musikern måste fråga sig själv vad musiken säger till denne och 
vad musikern kan säga med musiken och måste på så sätt ta ställning själv. Vidare skiljer 
Tykesson mellan gestaltning, att ge musikens innehåll klingande form, och interpretation att 
tolka och uttrycka ett innehåll genom gestaltning.  

1.2 Syfte och frågeställning 

1.2.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att komma närmare nutida musik både som musiker och som 
lyssnare, att få genomföra ett samarbete mellan en musiker och en kompositör och att som 
musiker interpretera nutida nyskriven musik.  

1.2.2 Frågeställning 

För att konkret uppfylla syftet har följande frågeställningar utarbetats: 

- Hur kan ett samarbete mellan en musiker och kompositör gestaltas?  

- Hur kan man som musiker instudera och interpretera ett helt nytt stycke som inte 
framförts tidigare? 

- Hur kan man närma sig nutida musik som musiker och som lyssnare?  

- Hur kan förmågan att interpretera och uppskatta nutida musik förbättras genom studie 
av den nutida musikens utveckling?  

                                                
17 Tykesson, Anders (2009) Musik som handling: Verkanalys, interpretation och musikalisk gestaltning, 
Göteborg: Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete vid Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet, s. 3, 8 
och 24.  
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2 Metod 

2.1 Förberedelser 
För att förbereda samarbetet med Fred och öka kunskapen och förståelsen för nutida musik 
studeras litteratur om den nutida musikens historia och utveckling kontinuerligt under läsårets 
lopp. Under läsåret följs även Luke Muehlhausers lyssningsguide till nutida musik för att 
skapa en väg in i musiken. För att få ökad förståelse för hur ett samarbete mellan musiker och 
kompositör kan gestaltas kommer professorn i komposition vid Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm, Karin Rehnqvist, samt kompositören i detta samarbete, Ylva Fred, att intervjuas.  

2.2 Samarbetet 
För att detta projekt ska kunna genomföras behövs en del planering och att arbetet börjar i tid. 
Första delen av projektet består av framarbetning av stycket med möten för diskussion av vad 
musiker respektive kompositör skulle vilja göra samt workshops för att visa vad man kan 
spela på en trumpet, vad instrumentet har för register, kvaliteter, extended techniques 
(speciella ljud utöver den normala trumpettekniken) och olika tonkvaliteter med olika sordiner 
och instrument samt möten för att testa bitar av stycket i olika stadier. Därefter inleds andra 
delen av projektet med instudering och interpretation av stycket med hjälp av analys av 
stycket, föreläsningar och handledning av lärare i huvudinstrument, lärare i instudering samt 
lärare i kursen nutida musik. I första delen av projektet kommer även medmusiker vara 
delaktiga för att testa bitar av stycket på olika stadier och i andra delen av projektet kommer 
medmusiker att delta i repetitioner av stycket.  

3 Resultat och Analys 

Resultatet av mitt arbete är dels hur samarbetet förflöt och dels hur stycket blev. Av detta 
kommer därför först en beskrivning av samarbetet med de olika mötena och vad de 
resulterade i och därefter följer en analys av stycket.  

3.1 Samarbetet 

3.1.1 Vårterminen 2017 
Under vårterminen 2017 initierades detta projektet genom att professor i komposition vid 
Kungl. Musikhögskolan, Karin Rehnqvist, kontaktades om huruvida någon av hennes 
kompositionsstudenter kunde tänkas vara intresserad av ett samarbete med en musikerstudent. 
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Rehnqvist förmedlade kontakten med sex av hennes studenter. Efter att ha mailat med de 
olika studenterna och fått lyssna på deras tidigare verk inleddes samarbete med Ylva Fred.  

3.1.2 Juli 2017 
Det första mötet mellan mig och Fred tog plats på ett café i Kulturhuset i Stockholm den 17 
juli 2017. Första mötet gick till stor del ut på att lära känna varandra samt att skapa sig en 
uppfattning om vilka tankar och idéer som fanns om ett samarbete mellan mig som musiker 
och Fred som kompositör. Vi diskuterade musikens form och karaktär och kom fram till att 
stycket skulle bestå av både snabba, virtuosa delar och mer lugna, känsliga och fina delar. Det 
spånades kring vilken ensembleform som skulle vara rolig att utforska där en tidig tanke var 
att ensemblen skulle ha en annan klangfärg än trumpetens och bestå av stråk och/eller 
slagverk men inte vara större än sex personer. Ensemblens storlek var svår att bestämma 
eftersom det å ena sidan skulle vara roligt med en stor ensemble med mycket att arbeta med 
men å andra sidan skulle det praktiskt och logistiskt vara enklare att sätta ihop en mindre 
ensemble och därmed skulle stycket lättare kunna framföras. Ur ett konstnärligt perspektiv 
kunde det vara fint och skirt med en mindre ensemble. Samarbetets ramar diskuterades och en 
plan lades upp så som metodologiskt beskrivs med möten, workshops och därefter repetition, 
instudering med kontinuerlig kontakt och sedan framförande av stycket. Slutligen 
diskuterades hur musiken skulle kunna framföras och om det skulle vara roligt att inkorporera 
andra konstformer, som dans, text eller bildkonst, i framförandet och därmed också i musiken. 
Från mötet tog jag med mig att fundera på musikaliska motiv och idéer, vad som är roligt att 
spela och musikexempel att skicka till Fred, som visar exempel på vad som skrivits för 
trumpet och som jag tycker om och har spelat.  

3.1.3 Augusti 2017 
Under sommaren fortsatte arbetet genom egna funderingar. Frågor som ”hur gör man för att 
komma närmare nutida musik?” och ”hur går ett samarbete mellan musiker och kompositör 
till?” och ”hur studerar man in ett helt nytt stycke som ingen annan har spelat förut?” försökte 
besvaras. Jag kom fram till att mer kunskap om utvecklingen av nutida musik genom studie 
av litteratur samt guider på nätet till nutida musiklyssning kunde vara användbara metoder för 
att få bukt med den första frågan. Genom samtal med huvudinstrumentlärare, Joakim Agnas, 
diskuterades hur samarbete mellan musiker och kompositör kan se ut och en plan liknande 
den beskriven i metod-delen lades med möten där instrumentets olika möjliga ljud och delar 
av stycket kunde testas och att därefter hålla kontakten och kontinuerligt diskutera vad som 
fungerar och inte.18 Att studera in ett helt nytt stycke förväntades bli en utmaning där varje 
frasering och tolkning av karaktär och dynamik måste utgå från den egna analysen av stycket 
samt i diskussion med kompositör och medmusiker. Ett antal lyssningsexempel på 
solostycken skrivna för trumpet skickades till Fred däribland Sonat för trumpet och piano av 
Paul Hindemith, Intrada av Arthur Honegger, Légende av George Enescu och 
Trumpetkonsert i Eb-dur av Johann Baptist Georg Neruda.  

                                                
18 J. Agnas, personlig kommunikation (2017-08) 
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3.1.4 September 2017 

Under september startade en analyskurs där verktyg för att kunna göra analys av stycken gavs 
genom seminarier och grupplektioner. Den 18 september genomfördes det andra mötet med 
Fred. Där diskuterades fler idéer och tankar kring projektet, instrumentets begränsningar och 
kvaliteter, vad vi tycker om i musikalisk väg men också tankar kring prestation och livet. 
Olika register, ljud, effekter, tekniker; flattertunga eller frulato, drillar, halvventilstoner, 
triggerbändning, läppbändning, läppdrillar, flare, shake, fall, glissando, ljud med bara luften 
utan läppvibrationer, ventilklick, multiphonics, groul och olika trumpeter; Bb-trumpet, C-
trumpet, flygelhorn, kornett, piccolotrumpet och sordiner; cup, tre olika straight- eller 
spetssordiner av olika material (metall och trä), harmon med och utan stem, bucket mute, 
plunger, pixie, cleartone och övningssordin. Fred spelade in allting för att lättare kunna 
minnas efteråt.  
 
Intresse visades för instrumentets svagheter, som risk för kicks och hopp i övertonsserien, som 
försvårar drillar mellan vissa toner eller i vissa fall jämnhet i melodier. En idé diskuterades 
om att leka med dessa svårigheter och ”göra en grej av dem” så att den rädsla som finns för 
dessa moment utmanas och eventuellt övervinns. Kanske att bitar av stycket ter sig så att 
”felen” gärna uppkommer och att de istället för att bli problem ska bli önskvärda. 
Ensembleformen reducerades till enbart cello och trumpet för att eventuellt lägga till viola 
eller preparerat piano. Vi pratade om en textrad som jag fastnat för ”I mörkret vilar ljuset” och 
att kanske ha den som inspiration. Vi pratade också om att kunna väva in lite av det jag 
arbetat med nämligen ångest och prestation och accepterande av mig själv och förmågan att se 
det fina med att mörker behövs för att ljuset ska få ro och kanske även är det som gör ljuset så 
vackert. Vi pratade även om att man ibland vill vara stark utåt fast man egentligen känner sig 
liten och skör och att även den känslan kan få vara okej.  

3.1.5 Oktober 2017 

Trots att det bestämts att det tredje mötet, där material till stycket skulle testas, skulle äga rum 
i början av oktober blev det inte så. Anledningen till detta var överbelastning och personliga 
skäl för Fred som gjorde att det var svårt att komma i kontakt med henne. Under denna period 
fortsatte istället arbetet genom övning i analys av stycken inom analyskursen.  

3.1.6 November 2017 
I början av november återupptogs kontakten med Fred och ett möte genomfördes den 11 
november. Då bestämdes ensemblen till att bestå av cello och piano utöver trumpeten. Fred 
hade med sig några takter som hon skrivit och de testades. Det diskuterades kring 
uppfattningar om notation i förhållande till frasering och tekniker. För Fred betyder 
kommatecken inte så mycket andning och paus i tid utan snarare en subito omstart på en ny 
fras med eventuellt ny dynamik. Vad legato innebär för olika musiker och kompositörer kan 
variera mycket. På trumpet kan legato spelas både genom att inte stöta tonerna med tungan 
och genom att stöta tonerna med mycket mjuk tunga i något som kallas d-stöt. Enligt Fred kan 
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bågar i hennes musik snarare tolkas som mjuk d-stöt än helt utan tungansats. Då hon skriver 
legato cantabile har det mer betydelsen av en expressiv karaktär med vibrato och mjuk d-stöt. 
När Fred använder sig av kvintoler kan det vara för att få en karaktär av skevhet i rytmen och 
att det kan tolkas mer som ett driv framåt än som metrisk rytm. I Freds musik kan marcato 
tolkas som en ansats och ett kort litet diminuendo. Hon tycker att drillar kan få vara lite 
stökiga. För att notera en ton som börjar som vanligt och övergår till flattertunga används 
denna notation: →flz. Fluttertunga kan användas för att skapa en oregelbunden eller kaotisk 
karaktär medan tremolo med ventiler eller genom snabb och mjuk dubbeltunga ger en mer 
städad variant.  
 
Styckets form diskuterades. En idé var om stycket skulle ha en AB-form där del A och del B 
skiljer sig mycket åt och att del B slutar med en längre solokadens för trumpeten utan att 
knytas ihop genom att varken de andra instrumenten eller A-delen kommer tillbaka. Annars 
kunde det vara fint att just knyta ihop stycket och skapa en bågform för intensiteten med en 
ABA-form. A delen skulle kunna inledas med enbart cello och piano i en minimalistisk, lugn 
och dov känsla med eventuellt någon form av improvisatoriskt inslag. En tanke med att cello 
och piano börjar själva är att jag då skulle kunna röra mig från bakre delen av rummet upp på 
scen. Det skulle kunna skapa en spänning och förväntan samt att det skulle bli en intressant 
övergång från att ha öppnat examenskonserten med en egenskriven fanfar som skulle kunna 
spelas bakom publiken. Trumpetaren skulle även kunna vara på scen hela tiden. När 
trumpeten börjar spela är det med samma karaktär som de övriga två musikerna börjat med. 
Där skulle en del av de speciella ljud och effekter som testats kunna användas. A-delen skulle 
sedan byggas upp till en form av refräng eller melodi för trumpeten som är mer virtuos. 
Denna melodi skulle kunna bubbla upp redan under A-delens karaktär. Melodin skulle 
utvecklas till en solokadens för trumpet. Jag skulle kunna arbeta mycket med solokadensen 
med min huvudinstrumentlärare. Där finns utrymme för att arbeta med att uttrycka känslor i 
musiken som till exempel ilska, glädje och sorg. I kadensdelen skulle även idén med att 
utmana instrumentets brister kunna förverkligas genom att till exempel ha ett parti där det lätt 
sker kicks. I kadensdelen är det viktigt för mig att tänka på att spela med inlevelse och på mitt 
eget sätt efter min tolkning och att det då inte kan bli rätt eller fel utan snarare jobba mot att 
det ska bli intressant och fyllt med känslor. 
 
Den 26 november genomfördes det fjärde mötet. Då närvarade hela ensemblen: Erik Elvkull 
på cello, Matilda Andersson på piano och jag, Emma Granstam på trumpet samt Ylva Fred 
som kompositör. Ylva hade skrivit ytterligare några takter med musikaliska idéer för både A-
delen och B-delen. Under hela stycket men kanske framförallt under A-delen skulle 
pianostämman ha en perkussiv roll med preparerat piano och/eller hand som dämpar 
strängarna. Cellostämman växlar mellan ett kraftfullt glissando med lite övertryck på stråken 
så att ett knarrande ljud uppstår och sedan får ringa ut och långa flautandotoner. Vi testade 
lite improvisation med utgångspunkt från A-delen där vi använde material från det som Fred 
hade skrivit. Där testade vi många olika ljud på de olika instrumenten och att fånga upp 
klanger och ansatser så att de fortplantade sig. Någon gång under stycket skulle det vara 
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intressant att utnyttja effekten av att rikta trumpetens klockstycke in i pianot med pedalen 
nedtryckt. Detta testades under mötet. 

3.1.7 December 2017 
Under december behövde Fred tid att arbeta med stycket och därefter kom julledigheten och 
försvårade för möjligheten till att ordna möten med ensemblen.  

3.1.8 Januari 2018 
Initialt var det tänkt att musiken skulle vara färdigställd till mitten av januari. Fred meddelade 
i slutet av julledigheten att deadline för musiken måste skjutas upp till strax innan 
månadsskiftet januari/februari. Den 30:e januari erhölls ett utkast till musiken. Detta utkast 
innehöll form och musikaliska idéer från föregående möten. Formen bestod av en A- och en 
B-del. Båda delarna hade partier som ännu inte var färdigkomponerade. A-delen inleds med 
ensam trumpet med en långsam, sensa misura-melodi. Detta skilde från hur diskussionen gått 
förut där tanken snarare var att cello och piano skulle börja på egen hand. Förändringen var 
dock fin. Efter den inledande frasen smyger piano och cello in efter hand med en stillastående 
och minimalistisk karaktär och olika extended techniques. Delen utvecklas genom att cello 
och piano spelar mer samt att trumpeten växlar mellan att spela långa och svaga toner till att 
blomma ut i melodifraser. B-delen bygger på att trumpeten spelar som en kadens med snabba 
virtuosa passager där piano och cello enbart kommer med korta dubblingar av melodin.  
 

3.1.9 Februari 2018 
Den 5 februari skedde en kort träff mellan mig och Fred. Förändringar under 
skrivandeprocessen diskuterades. Fred berättade att hon var inspirerad av Charles Ives the 
Unanswered Question i inledningen och att det hade resulterat i att stycket istället för att 
inledas med cello och piano nu istället inleds med en ensam trumpetmelodi, som en fråga. 
Senare, när jag övade, arbetade jag med hur jag vill spela och frasera. Det känns viktigt att ha 
en egen uppfattning och idé kring frasering, dynamik och karaktär. Jag experimenterade med 
olika varianter på de inledande fraserna samt det mer virtuosa partiet. En idé var att spela 
mycket långsamt och avvaktande i det första motivet och att sedan låta upprepningen av 
motivet bli ett eko som driver framåt till nästa språng. De efterföljande åttondelarna skulle 
kunna bromsa in och spelas tenuto, portamento för att virvla till på trettitvåondelarna som 
leder till språnget. Därefter upprepas nästan hela temat och fortsätter med en kort utveckling. 
Då skulle man kunna göra någon form av skillnad mellan första och andra gången. Antingen 
blir andra gången mer rörlig och kanske lite högre dynamik eller annan karaktär, till exempel 
mer aggressiv eller så får temats upprepning bli som ett eko, som spelas långsammare, 
svagare och mer trevande.  
 
Den 17 februari genomfördes ett möte med hela ensemblen där det tredje utkastet till stycket 
testades. Placering diskuterades och en halvcirkel med trumpeten i mitten och cello på vänster 
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och piano på höger sida testades. De olika effekterna på piano och cello reddes ut genom att 
experimentera fram de bästa ljuden. Balansen krävde att trumpeten skulle spela svagare och 
cellon starkare. Olika sordiner testades till A-delen. Ensemblen spelade först stycket med 
osordinerad trumpet och därefter med cup, straight och harmon mute med stem. I partiet med 
samspel med alla tre instrumenten fungerade det bättre med sordin och det passade fint med 
harmonsordinen men det kunde även vara fint med olika sordiner. Svårigheter med stycket 
diskuterades. För trumpet är det utmanande att spela stora språng svagt vilket är vanligt i 
inledningen. Eftersom sprången var fina funderades det på hur dessa skulle kunna komma till 
sin rätt. Ett sätt att underlätta vore att använda en svag sordin för att fortfarande kunna spela 
ut och inte blir spänd. Svårigheter för alla tre instrumenten att spela svagt diskuterades. Ofta 
finns det en risk att det blir det spänt, passivt, fult och omusikaliskt då det ska vara mycket 
svagt. Ensemblen provade att spela de svaga partierna starkt och expressivt för att se om det 
blev djärvare och mer självsäkert. Då detta var fallet försökte ensemblen överföra karaktären 
från den starka genomspelningen till den korrekta dynamiken. De partier där piano och cello 
dubblar trumpetmelodin repeterades. De skulle kunna bli svåra då det är sensa misura. Fred 
berättade att det parti som ännu inte var färdigställt mellan A- och B-delen skulle vara en 
utveckling och övergång av A-delen till B-delen. Det beslutades att tremolot i trumpet i B-
delen skulle utföras med tunga och inte alternativgrepp. Efter tremolo testades att trumpeten 
vänder klockan in i pianot på den långa subito pianotonen som crescenderar och övergår i 
frulato. Det blev effektfullt. Fred berättade att även den sista ofärdiga delen av stycket skulle 
bli en utveckling och övergång. Denna gång övergår trumpetens kadensartade melodi till att 
bli vildare och sedan mer abstrakt för att avslutas med det skrivna slutet där trumpeten spelar 
snabba, obestämda höga och luftiga toner. Cellon spelar korta, starka, låga toner legato till ett 
övertonsglissando och pianot stampar ner pedalerna för att låta alla strängar vibrera i ett brus. 
Ensemblen diskuterade om det kunde finnas någon bild av karaktären i slutet för att lättare 
kunna förstå hur man kan spela. Fred berättade då att slutet kunde ses som en bild av en 
mystisk, inre skog.  

Den 21 februari genomfördes en lektion med huvudinstrumentlärare Joakim Agnas. Agnas 
menade att det är viktigt att få med sitt eget uttryck då man spelar nutida, nyskriven musik så 
att man inte bara spelar som kompositören vill utan att man själv står för det man spelar. För 
att hitta sitt eget uttryck uppmuntrade Agnas till att experimentera med karaktär, frasering, 
dynamik, sordiner och effekter. Rent konkret skulle man till exempel kunna spela första temat 
utan sordin och tänka mer expressivt än svagt. Efter första temat skulle man kunna ha en lite 
längre paus för att skapa spänning och samtidigt hinna sätta i harmonsordinen. På så sätt 
skulle dynamiken naturligt komma ner då de övriga instrumenten ansluter och det skulle bli 
en stor skillnad mellan första gången temat presenteras och då det upprepas. Agnas tipsade 
även om att testa att öppna och stänga handen över harmonsordinen i 
crescendon/diminuendon för att skapa effekt.19  

                                                
19 J. Agnas, personlig kommunikation (2018-02-21) 
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3.1.10  Mars 2018 

Den 20 mars färdigställdes ett nästan helt färdigt utkast av stycket, som namngivits At night, 
stars will show. Den 21 mars träffades ensemblen och Fred och testade stycket. Idéer om att 
inte spela med sordin på första temat utan sätta i sordinen till andra gången temat spelas så att 
det blir en stor kontrast samt att använda variation av sordinens ljud genom att stänga och 
öppna sordinen med handen vid diminuendo och crescendo framfördes. Även en ny idé om att 
utvidga slutdelen med en egenskriven eller improviserad kadens framfördes. Kadensen skulle 
innehålla material från stycket som bearbetas och sekvenseras. Det bestämdes att detta skulle 
vara fint och att det kunde testas mer vid nästkommande repetition, efter mer enskild övning. 
Det diskuterades även att det kunde vara effektfullt att ha pedalen på flygeln nere under 
trumpetarens första solotema och att låta det klinga över pausen till nästa temafras. Det 
planerades en repetition med ensemblen i mitten av april. Under enskild lektion med Terjei 
Hannevold den 10 april arbetades det med interpretation av stycket. Det diskuterades att ta ut 
svängarna och överdriva frasering och dynamik så att det man vil säga verkligen kommer ut. 
Hannevold menade också att det är bra att inte haka upp sig på de stora intervallerna och göra 
ett problem av dem utan spela ut dem med intention och inte rädsla.20  

3.2 Analys av stycket   
Enligt min analys av stycket, At night, stars will show, har det två olika karaktärer som stort 
sett är fördelade på två delar, A och B. Karaktären i del A är lätt och skör men också enslig 
och kärv. Del B är mer livfull och snabb, nästan lite orolig. Stycket har formen inledning, A-
del, föruttagning av B-karaktär under A-delen, B-del med solokadens och sist coda. En 
grafisk översikt av styckets form återfinns i bilaga 6. 
 
Stycket inleds med ett mycket långsamt, senza misura, tema A i ensam osordinerad trumpet. 
Temat har lite av en ensam och övergiven karaktär och blinkar till Ives The Unanswered 
Question, som en fråga ut i tomma intet. Temat inleds med ett avvaktande motiv !" som 
består av fyra toner och stora språng. Från den första tonen, ett klingande gess, tar melodin en 
liten ters upp till andra tonen för att sedan ta ett stort språng på en liten sext till en fermat. 
Därefter faller melodin ner en stor sext till ytterligare en fermat. Efter det första motiv !" 
upprepas det med lite variation, som om frågan upprepas med extra eftertryck. Från sista 
tonen i det upprepade motiv !" tar melodin ett snabbt och stort språng, en liten septima, upp. 
Tema A fortsätter sedan med en åttondelsrörelse med tenuto som strävar fram till en kort 
hållpunkt på en punkterad åttondels klingande c för att sedan snabbt dyka ner och ta ett stort 
språng upp via två trettitvåondelar en liten septima till ett klingande ess (motiv !#). För mig 
känns det som om det motiviska materialet från A återkommer i olika former genom hela 
stycket.  

                                                
20 T. Hannevold, personlig kommunikation (2018-04-10) 
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Efter tema A upprepas det med variationer. Andra gången är trumpeten sordinerad med 
harmonsordin och piano och cello smyger in i musiken genom att dubbla melodin på vissa 
ställen. Denna del av musiken blir lite som en övergång till A-delen som jag menar börjar i 
takt 9. I upprepningen av tema A leder melodin vidare med ett crescendo till en triol en liten 
sekund upp till en liten ters ner och sedan tillbaka igen. Rörelsen leder fram till ett språng ner 
en stor septim till en fjärdedel och rör sig sedan ner en stor ters och upp en stor sext för att 
sedan avfraseras med ett språng ner en förminskad kvint till en halvnot med diminuendo. Med 
fortsättningen av tema A får melodin en bågform som ger en känsla av mer avslut än första 
tema A då frasen har mer karaktär av oavslutad fråga.  

Till skillnad från inledningen har A-delen ett fast tempo och där är fokus mer på cello och 
piano än på trumpeten. A-delen är minimalistisk och bygger på kromatiska fjärdedelar i små 
grupper och effektfulla glissandi. Fjärdedelarna är mycket svaga och det är flautando och 
flageoletter i cellostämman och med pedal i pianostämman. Cellostämman har två olika gliss. 
Det första är ett Seagull Gliss som visas i motiv !$ och det andra visas i motiv !%. Motiv !% 
börjar med en kort, stark ton spelad med stråke, arco, som får klinga ut samtidigt som ett 
glissando spelas ner från en hög flageolett och sedan upp igen. Samtidigt som cello och piano 
spelar motiven i A-delen kommer trumpeten in under fyra takter med långa toner i pianissimo 
och med harmonsordin. Den frasen blir som ett mjukt brus till det som cello och piano spelar. 
Jag ser en likhet mellan motiv !$ och !" i formen med två låga toner, ett stort språng upp och 
sedan ett stort språng ner. I !$ är det ett glissando i språnget ner. I A-delen kommer en kort 
fras !& med karaktär från B-delen men motiviskt material från tema A. Karaktären kommer 
av tempoökning och mer rörlig melodi vilket ger ett mer livligt intryck. Det motiviska 
materialet liknar tema A med stora språng och samma sorts halvt atonala halvt melodiösa 
melodi. Likheterna är särskilt stora i första och andra slaget i tredje takten mot sista takten i 
tema A. Efter trumpetens utblomning återgår den till en roll mer i bakgrunden och pianot får 
ett rörligare motiv !'. Även i detta motiv finns A-delens mörka sida men med små snabba 
ljusare inpass. Efter det tonar musiken ut tills B-delen börjar. 

I B-delen inleder trumpeten ensam med att börja en stegring med ett motiv (" som liknar 
motiv !# från tema A. Motiv (" har en omvänd rytm mot motiv !# och rör sig mellan 
kromatiska toner. Motiv (" kommer i två sekvenser vardera en liten sekund över motivet eller 
sekvensen innan. Efter detta motiv kommer motiv !" kort tillbaka men denna gång leder det 
framåt med ett crescendo till tre marcatotoner. Efter det blommar trumpetstämman ut i tema 
B. Tema B bygger på arpeggioliknande triolrörelser uppåt, motiv (#,	och varierar mycket 
mellan olika frasering och dynamik. Det gör att jag får en känsla av böljande vågor. I mitten 
av tema B kommer en kvintol, som inleds med åttondelar och avslutas med sextondelar, i två 
rörelser uppåt. Kvintolen ger ett intryck av en drivande rytm och att den avslutas med 
sextondelar förstärker den stressade karaktären. Kvintolen leder till en halvnot som gradvis 
övergår till flattertunga med ett crescendo. Effekten av den gradvisa flattertungan är att det 
blir ett starkt driv framåt till en sista, fladdrande tremolofigur, motiv	($. Tremolot spelas med 
snabb och mjuk dubbeltunga på trumpeten för att ge en fladdrande men inte kaosartad 
karaktär, som kanske uppstått om tremolot spelats med ventilerna. Tremolomotivet förstärks i 
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cello och piano genom att de dubblar melodin. Tema B slutar abrupt med en lång ton med 
subito piano som långsamt växer med ett crescendo och övergång till flattertunga där 
trumpeten riktas in i pianot med pianopedalen nedtryckt, motiv (%. Cello spelar svagt med 
trumpeten på den långa tonen och efter att trumpetens ton fått klinga ut i pianot spelar cello 
crescendo till forte. Motiv (" återkommer i trumpetstämman nästan en oktav lägre än första 
gången och motivet sekvenseras fyra gånger.  

Från motiv (" övergår trumpeten till att spela en egenskriven kadens med motiviskt material 
från stycket. Först sekvenseras triolrörelserna från tema B med accelerando upp till klingande 
bb2. Därefter rör sig linjen nedåt med inspiration från motiv ($. Därefter bryts kadensen av 
med motiv (% med ett andrum vartefter fras !& utvecklas och avslutas med ett åttondelsmotiv 
från tema A. Därefter kommer det inledande motivet, motiv !", i en variant och kadensen 
ebbar ut med åttondelsmotivet från tema A och motiv (" i en codadel. Codadelen är som en 
atmosfär eller ett tillstånd som sakta dör ut till ingenting. Pianisten spelar fjärdedelstoner 
pizzicato med slumpmässig tonhöjd på pianots strängar i ett lågt register. Cello spelar 
glissando med flageoletter i trumpeten improviserar utdöende med inslag av halvventilstoner.  

3.2.1 Motivkatalog 
Tema A 

 
Motiv !" 

 

Motiv !# 
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Motiv !$    

 

Motiv !% 

 

Motsvarande motiv från utkast 2 
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Fras !& 

 

Motiv !' 

 

Tema B 

 

Motiv (" 

 

Motiv (# 

 

Motiv ($ 

 



 22 

Motiv (% 

 

Coda (tema C) 

 

3.3 Sammanfattning 
Genom inspiration från ett kontinuerligt arbete med möten, repetitioner och diskussioner 
arbetades stycket, At night, stars will show, fram av Fred. Stycket har två olika delar med 
olika karaktärer. Den ena delen är lugnt, lätt, skör, enslig och kärv och den andra delen är 
livfull och snabb, nästan lite orolig. Fred arbetar med fina motiv som tillsammans skapar en 
vacker helhet.  

4 Diskussion  

Syftet med detta arbete var att komma närmare nutida musik både som musiker och som 
lyssnare, att få genomföra ett samarbete mellan en musiker och en kompositör och att som 
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musiker interpretera nutida nyskriven musik. Fyra frågeställningar formulerades för att kunna 
genomföra syftet 

Hur kan ett samarbete mellan en musiker och kompositör gestaltas? 

Under det här projektet har jag fått möjligheten att genomföra och se hur ett samarbete med 
en kompositör kan se ut. Av varje möte och repetition fick arbetet någon ny riktning och 
klarare mål och stycket mejslades fram efter att ha stötts och blötts mot olika tankar, aspekter 
och möjligheter. Det var roligt och intressant att se resultatet både vid varje utkast och när 
hela stycket färdigställts. Att se vilka idéer som fick ta plats på notbladet och vilka som 
modifierades eller ströks i Freds skrivarprocess var mycket spännande. I slutändan skiljde sig 
slutversionen från diskussionerna på några punkter. Förändringarna blev mycket bra. Det var 
fint att se att våra möten ledde till inspiration och att det vi pratade om inte blev begränsande 
för Fred.  

Hur kan man som musiker instudera och interpretera ett helt nytt stycke som inte framförts 
tidigare? 

För att kunna instudera och interpretera stycket, utan inspiration från någon annans analys 
eller version, har diskussioner mellan mig och Fred om vad vi vill säga i musiken varit 
mycket viktiga. De övergripande känslorna och karaktärerna som jag upplever att vi vill skapa 
har fått blandas med analysen av motiven och hur de hänger ihop till en musikalisk tolkning 
och formning av fraser. Det har både varit enormt roligt och utmanande att få ta ansvar för 
vad jag själv vill spela och ibland lite svårt att inte kunna luta sig tillbaka på någon annans 
version eller tankar och idéer.  

Hur kan man närma sig nutida musik som musiker och som lyssnare?  

Hur kan förmågan att interpretera och uppskatta nutida musik förbättras genom studie av den 
nutida musikens utveckling?  

De två sista frågeställningarna hör mycket ihop. Genom att studera den nutida musikens 
utveckling ökar förståelsen för varför musiken skrivs som den gör och det blir lättare att hitta 
in till att lyssna på nutida musik och därmed också hitta vad man tycker om vilket i sin tur 
leder till att man kommer närmare musiken. Genom att närma sig nutida musik som musiker 
och lyssnare förbättras ens förmåga att uppskatta och framföra nutida musik. För mig blir hela 
bilden av musiken som skrivs idag mer sammanhängande av att veta vad som föregått den, 
vad den byggt vidare på och vad den reagerat mot. I takt med att jag kommit närmare musiken 
upplever jag att jag känner mig tryggare i de olika stilarna och i min egen musikaliska 
tolkning. Att jag som lyssnare upplever musiken mer meningsfull och intressant gör också att 
jag får en annan motivation att ta del av musiken och bidra till den med mina erfarenheter och 
mitt uttryck. Den ingående beskrivningen av den nutida musikens historia och utveckling som 
finns i bakgrunden är ett resultat av mina efterforskningar i ämnet. Den delen har fått stå i 
bakgrunden eftersom det fungerar som en bakgrund till nutida musik. 
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De svårigheter jag mött under projektets gång har till störst del utgjorts av tidsbrist. För att ett 
samarbete med en kompositör ska bli lyckat tror jag att det skulle vara bra att ha mer tid från 
de inledande mötena till färdigställandet av stycket. Detta för att minska stressen hos 
kompositören och för att ha mer tid till att mötas under kompositörens arbete för kontinuerlig 
återkoppling med vad som är intressant och fungerar och vad som inte är det. Jag tror också 
att det hade varit en fördel att ha gjort efterforskning om nutida musik redan innan 
samarbetets början för att känna sig mer säker på vad man vill och tycker om.  Efter att ha 
arbetat med detta projekt känner jag att jag har fått mersmak för nutida musik och att 
samarbeta med kompositör fler gånger i framtiden.  



 25 

Referenser 

Partitur 
Fred, Ylva (2018) At night, stars will show  
 
Tryckta källor 
Griffiths, Paul (1981) Modern music, the avant-garde since 1945, New York: Georg Braziller. 
Griffiths, Paul (1994) Modern Music: A Concise History (World of Art), Malta: Thames & 
Hudson. 
Hanning, Barbara R. (2014) Concise History of Western Music, New York: W.W. Norton & 
Company. 
Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie 1993: nr. 76, Instrument och interpretation: 
uppsaltser tillägnade Lars Frydén, Tabergs Tryckeri AB: Taberg.  
Maegaard, Jan (1967) Musikalisk modernism, Stockholm: Whalström & Widstrand. 
Morgan, Robert P. (1991) Twentieth-Century Music: A History of Musical Style in Modern 
Europé and America, New York: W. W. Norton & Company. 
Tykesson, Anders (2009) Musik som handling: Verkanalys, interpretation och musikalisk 
gestaltning, Göteborg: Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete vid Konstnärliga 
fakulteten, Göteborgs universitet.  
 
Internetkällor  
Gasser, Nolan, (2018) Period: Contemporary. Hämtad (2018-01-05) från 
https://www.classicalarchives.com/period/10.html  
Muehlhauser, Luke, (2018) A beginners guide to modern classical music. Hämtad (2017-12-
28) från http://lukemuehlhauser.com/how-to-fall-in-love-with-modern-classical-music-4/ 
Naxos (2018) History of classical music – Post ‘great war’ years (c. 1920 – present). Hämtad 
(2017-12-27) från https://www.naxos.com/education/brief_history.asp 
Scaruffi, Piero, (2005) The apres-garde: a history of avant-garde music. Hämtad (2018-01-

11) http://scaruffi.com/avant/1900.html  
Service, Tom, (2012) Welcome to our new contemporery music guide. Hämtad (2017-12-29) 
från https://www.theguardian.com/music/musicblog/2012/apr/23/welcome-new-

contemporary-music-guide,  
https://www.theguardian.com/music/series/a-guide-to-contemporary-classical-music   
 
Muntliga källor 
Ylva Fred 
Joakim Agnas 
Karin Rehnqvist 
Tarjei Hannevold 



 26 

Bilaga 1 

Första notutkastet. 

  

Bilaga 2 

Andra notutkastet. 
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Bilaga 3 

Tredje notutkastet. 
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Bilaga 4 

Fjärde notutkastet. 
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Bilaga 5 

Noterna på slutresultatet på stycket. 
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Bilaga 6 

Not på kadens av Emma Granstam. 
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Bilaga 7 

Grafisk översikt av analysen av stycket. 

 


