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Projektbeskrivning 

Den grundläggande frågeställningen för detta examensarbete är att undersöka om det går att 
konvertera en konstform till en annan. Examensarbetet har gått ut på att konvertera måleri som 
konstform till en annan konstform – musik, eller kanske snarare att göra en musikalisk tolkning 
eftersom resultatet skulle ha blivit annorlunda beroende på vem som utfört handlingen. Mer exakt så 
har fransk postimpressionism omvandlats till nutida kammarmusik med inslag av improvisation. Paul 
Gauguin till Robert Nevén. Eller på mikroskopisk nivå: Färger till toner. 
 
Ju närmare jag kom sista läsåret av jazzmusiker-kandidatprogrammet vid KMH desto mer filosoferade 
jag över vad mitt examensarbete skulle kunna handla om. Att komponera musik upplevde jag som 
självklart, eller kanske egentligen främst att skapa eller forska i något (för mig) nytt. Men, jag kan bli 
uttråkad när en del jazzmusiker tillverkar egen musik enligt reglerna utan att ha någon närmare 
konstnärlig tanke med musiken. Det kan klinga helt korrekt, t.o.m. rätt bra, men ändå tilltalar det mig 
inte. Om musiken beskriver något genomtänkt, så blir musiken betydligt mer intressant ur min 
synvinkel. 
 
Så, därför letade jag efter något slags ”röd tråd” till mitt komponerande. Jag funderade medan jag 
spelade musik och när jag lyssnade på musik, och kanske som mest när jag vilade mig eller var ute och 
promenerade. Många idéer for genom huvudet på mig. Till slut slog det mig hur jag egentligen 
upplever musik. De gånger jag verkligen blir tagen av musik är det som att ögonen slutar fungera. 
Synen stängs av. Musiken är på något sätt för intensiv för att jag ska kunna göra flera saker parallellt 
(multi-tasking) med mina sinnen. Det brukar gå till som så att jag antingen stänger ögonen självmant 
eller att ögonen förblir öppna men att blicken fäster sig vid en punkt i rummet (som vid meditation?). 
Även om jag inte ”ser” med ögonen så tycks syncentret i hjärnan hjälpa till med att bearbeta musiken 
(eller ljuden). Resultatet blir att jag för mitt inre ser något som jag kallar för ”färgmattor” med eller 
utan siluetter av instrumenten eller musikerna som spelar (som min egen musikvideo!?). 
 
Det ovan beskrivna sker vid både lyssning och utförande av musik. Något annat som främst sker när 
jag själv spelar är att jag ofta ser en viss färg framför mig när jag spelar en viss ton enligt följande 
mönster: 
 
Ton-Färg: C-Vit/Gul, C#-Mörkgul (Orange), D-Blå, Eb-Beige (Gräddgul), E-Gul, 

F-Ljusröd, F#-Röd, G-Grön, Ab-Lila, A-Vit, Bb-Brun1, B-Svart 
 

Nedan är en bild av en klaviatur som visar detta visuellt: 
 

Detta är egentligen en kompromiss. Vissa toner kan ha 
en helt annan färg beroende på dess funktion i ett 
ackord eller en tonart. Bb är ofta svart och då blir 
istället B grå. Ab är alltid lila men om det istället är 
frågan om ett G# (enharmonisk förväxling) så ser jag 
istället en mörkare nyans av grön. T.ex. ett E-dur med 
tonerna E-G#-B är färgerna Gul-Mörkgrön-Svart 
medan ett F-moll med tonerna F-Ab-C är färgerna 
Ljusröd-Lila-Vit/Gul. När det gäller tonen C är den 
också ett slags joker i sammanhanget och kan vara gul 
eller vit (eller mittemellan) beroende på dess funktion. 

 
1 I denna reflektion används tonnamnen B och Bess istället för H och B. 
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Mellan vissa toner kan man se en gradvis färgförändring, färgen tycks bli en nyans mörkare när 
grundtonen höjs ett halvt tonsteg: 
 
C-C# = Gul-Mörkgul (Orange), Eb-E-F-F# = Beige (Gräddgul)-Gul-Ljusröd-Röd, 
G-G# = Grön-Mörkgrön 
 
 

Synestesi 

 
Detta frambringar så klart tankar om synestesi. Synestesi är ett neurologiskt tillstånd hos en del 
människor som innebär att två eller flera sinnen är sammanlänkade. Det innebär att ett sinnesintryck 
kan trigga igång ett intryck hos ett annat sinne. Några exempel på detta skulle kunna vara att man hör 
en specifik ton eller ett specifikt ljud när man smakar på en viss frukt, att man ser en specifik färg när 
man går förbi bageriet och känner doften av kardemumma, eller att siffror och bokstäver har sina 
respektive färger (det sistnämnda tillhör de vanligaste sinnesassociationerna). Synestesi är ingen 
sjukdom utan snarare ett sätt att uppleva världen. Det är lika självklart för synesteter (människor med 
synestesi) att associera från ett sinne till ett annat som det är för icke-synesteter att inte göra det. Det 
kan liknas vid absolut gehör (förmågan att höra och känna igen en viss i tonhöjd (frekvens i Hertz) 
utan hjälp av ett instrument eller en referenston) – en del människor har det medan andra har det inte. 
 
Frågan lyder: Är det något jag har? – Eventuellt. Jag har sedan lång tid associerat färger med t.ex. 
siffror, bokstäver och skolämnen: Jag minns från när jag var några år gammal att jag ”lekte” i mitt 
huvud att bokstaven A var röd medan C var gul. Siffran 2 var grön. Från högstadietiden minns jag att 
varje skolämne hade sin färg; matematik var rött, svenska var gult, tyska var grönt och spanska var 
både gult och svart. Till och med vissa kompositörer hade sin färg (inte nödvändigtvis när jag lyssnade 
på deras musik utan mer kompositören som historisk person): Röd för Mozart, blå för Bach och precis 
som spanskan så associerade jag Beethoven med gult och svart. Det jag associerar till en färg kan vara 
antingen konkret eller abstrakt. Men eftersom denna koppling inte sker jämt och ständigt utan då och 
då så är kanske svaret på frågan istället: – Kanske inte, men jag skulle kunna ha, och tror att jag har, en 
viss grad av synestesi. 
 
Att utge mig för att vara synestet skulle så klart kunna var något jag hittar på för att få 
uppmärksamhet. Jag kan inte bevisa det eftersom det är något som pågår i min hjärna, men ingen 
annan kan motbevisa det heller. För mitt examensarbete har det däremot inte haft ringa betydelse om 
jag har synestesi eller ej. Dessa färg-kopplingar har hur som helst gett mig inspiration till att skriva 
musik på ett intressant och roligt sätt. 
 
 

Paul Gauguin 

 
Under höstterminen 2017 hade jag en tanke om att som examensarbete hämta färger ur olika ting 
(abstrakta eller konkreta) eller från tavlor av olika konstnärer och sedan översätta dessa färger till 
tonmaterial att komponera musik utifrån (enligt ovanstående färg till ton-palett). Efter att ha ägnat 
extremt mycket tid i olika konstmuseum (i Stuttgart, Paris, Colmar, Basel och Zürich) och efter att ha 
kollat in konstverk på internet, så har jag insett att jag för enkelhetens skull borde hålla mig till en 
konstnär. Detta har gjort det aningen enklare för mig och jag tror denna tydlighet har gjort att min 
musiks åhörare har kunnat hänga med på ett bättre sätt. Den konstnär vars konst verkade mest lämplig 
för ändamålet var den franske post-impressionisten Paul Gauguin2. Hans användande av färgglada, 
 
2 Paul Gauguin (1848–1903): Fransk konstnär inom post-impressionismen som framför allt ägnade sig åt måleri 
och skulptur, signifikant för symbolism- och primitivismrörelsernas utveckling 
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tydliga färger som sällan ”tonar” in och ut i varandra har underlättat vid min färg-extrahering ur 
tavlorna. (Färgerna är många men de är också enkla att urskilja.) Dessutom tilltalar Gauguins tavlor 
mig mycket. 
 
Jag valde helt enkelt ut fem tavlor av Gauguin som jag tyckte om och komponerade musik för en 
ensemble bestående av mig på tenorsaxofon och klarinett samt sju medmusiker på piano, elgitarr, 
kontrabas och en klassisk stråkkvartett (två fioler, en viola och en cello). Den röda tråden genom mitt 
examensarbete fick bli inspirationskällan (tavlorna) samt att komponera utifrån ett begränsat antal 
toner. 
 
Kompositionernas namn är samma som namnen på de tavlor de är baserade på: 
 
”Blue Trees”, ”Redheaded Woman and Sunflowers”, ”The Sorcerer of Hiva Oa (Marquesan Man in 
the Red Cape)”, ”Spirit of the Dead Watching (Manaò tupapaú)” samt ”The Loss of Virginity 
(Awakening of Spring)”. 
 
Jag beskriver närmare kompositions-metoder under rubriken ”Material/kompositionsprocess” på sida 
7. 
 
Musiken framfördes den 20 mars 2018 kl. 19:00 i Nathan Milstein-salen på Kungliga Musikhögskolan 
i Stockholm. 
 

 

Historiska paralleller 

 
Andra, kända, kompositörer som har komponerat med hjälp av färger eller tavlor är Olivier Messiaen3, 
Aleksandr Skrjabin4 och Modest Musorgskij5. 
 
Messiaen såg (för sitt inre) ackordstrukturer i olika färger. Exempel på detta är La rousserolle 
effarvate ur verket Catalogue d’oiseaux för piano där han vid vissa ackord har skrivit de färger som 
ackorden motsvarar. Färgbeteckningarna är till för att hjälpa musikern att interpretera stycket så som 
Messiaen ”ser” det. 
 
Det råder tvivel huruvida Skrjabin själv var synestet, men han skapade i alla fall ett system där varje 
tonalitet har varsin färg beroende på dess grundton. I verket Prometheus: The Poem of Fire (Op. 60) 
använder han instrumentet ”färgorgel” (ett klaverinstrument som producerar tonernas respektive färger 
istället för ljud) för att visualisera orkesterns olika tonaliteter. 
 
Musorgskijs pianosvit Tavlor på en utställning skrevs till minne av sin vän, konstnären Viktor 
Hartmann, och är baserad på Hartmanns tavlor. Musorgskij hade ingen direkt ”färg till ton-koppling” i 
åtanke utan musiken är en programmusikalisk tolkning av tavlornas innehåll. 
  

 
3 Olivier Messiaen (1908–1992): Fransk tonsättare, organist och kompositionslärare inom modernismen 

4 Aleksandr Skrjabin (1872–1915): Rysk tonsättare inom romantiken och modernismen 

5 Modest Musorgskij (1839–1881): Rysk tonsättare inom romantiken 
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Min musikaliska bakgrund 

 

Partille Kulturskola 

 

Jag började studera musik vid Partille Kulturskola 2001. Nästan från början spelade jag klarinett och 
saxofon parallellt som två huvudinstrument samt klassisk musik och jazz.  

 

Hvitfeldtska gymnasiet 

 

På musikgymnasiet fick jag den viktiga inskolningen av musikaliska grunder som var absolut 
nödvändig för en fortsatt utvecklad musikalitet. Det gäller undervisningen i körsång, musikteori, 
satslära, gehör, improvisation, kultur- och idéhistoria, nutida konst, brukspiano, arrangering och 
komposition. Jag hade improviserat över ackord sedan högstadiet, men dessa kurser fick mig att förstå 
musik på ett djupare plan och satte i gång min drivkraft att vilja skapa/komponera. 

 

Folkhögskolor – Bollnäs och Skurup 

 
Då jag började på jazzlinjen vid Bollnäs folkhögskola var det en dröm som gick i uppfyllelse. Tiden 
med icke-musikrelaterade skolämnen var förbi och jag kunde fokusera på det jag ville göra, nämligen 
att spela saxofon och skriva låtar. Då passade jag också på att byta huvudsaxofon från alt till tenor och 
sopran. Jag hade hela tiden främst lyssnat på tenorsaxofonister (och/eller sopransaxofonister) och 
kände att det var bland dessa saxofonversioner jag hittade min musikaliska röst och bästa 
uttrycksmedel. 
 
Efter två år i Bollnäs fortsatte jag på Skurups folkhögskola. Varje folkhögskole-år skrev jag några 
jazzkompositioner till mina årliga uppspel. Efter att ha skrivit ett antal låtar insåg jag att mina bästa 
låtar (eller de jag var mest nöjd med) hade jag skrivit mer eller mindre utan instrument. Det verkade 
vara bra för mitt kreativa flöde att skriva ner mina melodi- och ackordidéer direkt på notpapper utan 
att först värdera dem. Innan jag satte mig vid ett piano för att se (höra) vad jag hade åstadkommit för 
alster såg jag till att ha en färdig musikalisk form på låten. Ofta visade det sig låta bra direkt men 
ibland behövde jag rätta till ett par ackord eller någon meloditon här och där. Att komponera vid 
exempelvis ett piano börjar ofta med att jag improviserar fram en ackordföljd som jag vill utveckla till 
perfektion vilket nästan alltid innebär att jag testar ofantligt många ”voicings” (läggningar) för att hitta 
de ultimata färgningstonerna. Detta blir bara ”kaka på kaka” och är dessutom mycket tidskrävande. 
Dock är det inte själva instrumentet piano som komplicerar situationen, utan det är min strävan efter 
perfektionism som är problemet. Det bästa är att jag formulerar mig direkt och sedan efteråt känner om 
det komponerade blir bra. 
 
Jag gick totalt fyra år på folkhögskolor. Jag har knutit många värdefulla musikkontakter inom jazz, 
folkmusik, rock/pop och klassisk musik från Gällivare i norr till Bornholm (Danmark) i söder samt 
från Evje (Norge) i väst till Åland (Finland) i öst. Tre av musikerna i mitt examensprojekt lärde jag 
känna i Bollnäs: Zaida Ponthin, Jonas Grumstedt och Kim Sundell. 
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Kungliga musikhögskolan i Stockholm (KMH) 

 
I och med att KMH har en stor jazzlinje så kunde jag försäkra mig om att det skulle vara betydligt 
enklare att hitta bra musiker att spela med samt att få chans att spela storband. Genom att förhålla sig 
till 12 andra blåsmusiker så förbättras både ens intonation och ”timing”. 

 

Det visade sig vara bra att studera i Stockholm. Här har jag läst en del kurser som har varit värdefulla 
inför mitt komponerande som t.ex. jazzarrangering, brukspiano, stråkarrangering, kurs i 
notskrivningsprogram samt harmonilära. I årskurs 1 hade jag som eget projekt en sopransaxofon- och 
kyrkorgelduo som jag komponerade för. I årskurs 2 skrev jag musik för en kvartett med saxofon 
(sopran och tenor), elgitarr, piano och kontrabas som två år senare skulle utgöra ena halvan av mitt 
examensprojekts-band. 

 

 

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart 

 

Under hösten 2017 var jag på utbytesstudier vid Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst (Statliga högskolan för musik och scenkonst) i Stuttgart, Tyskland. Jag ansökte för att ta del av 
en annan kultur, utöka mitt kontaktnät och få ny insikt i saxofonspel, körsång, improvisation och 
komposition. Den person som har varit mest betydande som lärare och mentor för mitt examensarbete 
är kompositören och pianisten Rainer Tempel. I Stuttgart fick jag både privatlektioner i komposition 
samt ensembleundervisning av honom. Tempel har gett mig bra tips på hur jag ska gå till väga när jag 
komponerar, och tipsat om kompositörer som haft liknande tillvägagångssätt när det gäller att 
komponera utifrån ett givet tonmaterial. 
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Material/Kompositionsprocess 

 

Här är en beskrivning av kompositionerna och hur jag tänkte när jag skrev dem. Jag har valt att skriva 
om dem i kronologisk ordning (i den ordning de skrevs) då vissa styckens koncept uppstod som en 
reaktion mot ett tidigare stycke. Partitur till samtliga stycken finns tillgängliga som bilagor. Datumen i 
partituren avser dagen då efterkorrigeringar genomfördes. 
 
I mitt komponerande finns ett nära förhållande till tonmaterialet. I vissa avseenden följer jag 
tonmaterialet strikt och någon gång följer jag en ingivelse som inte baseras på tavlornas tonmaterial. 
Endast ibland har jag lagt till toner som jag inte har extraherat ur tavlorna. Annars skulle alla tavlorna 
till slut, i princip, innehålla samma toner. Av samma anledning har jag inte använt alla färger i alla 
tavlor, utan ibland endast de sex mest prominenta. 
 
Kompositionernas huvudsakliga syfte är inte att utgöra en parallell till själva motiven och det fanns 
heller aldrig någon tanke på att använda materialet friare. Detta beror på att jag i så fall skulle kommit 
utanför min grundläggande frågeställning om att undersöka konverteringen mellan konstformerna. 
Däremot utgör själva tonmaterialet en parallell till färginnehållet. Det som skapar skillnad mellan 
kompositionerna är att de inte innehåller samma tonmaterial. 

 

Blue Trees [Bilaga 1] 

 
Blue Trees var den första Gauguin-tavlan som fångade 
mitt intresse. Den har helt enastående färgkombinationer 
med t.ex. träd som är blå och en himmel som är gul. Man 
ser inte hela träden utan endast de fyra blå stammarna 
som sträcker sig nästan över hela tavlan. Två människor 
står (gömmer sig?) bakom ett träd och ger tavlan en 
mystisk prägel. Horisonten är långt bort bakom ett kargt 
landskap. 
 
Till den här kompositionen konverterade jag inte bara de 
olika färgerna till toner utan valde att hämta både form 
och instrumentering direkt ur tavlan. Det första jag 
gjorde var att ta reda på vilket tonmaterial jag hade att 
göra med och antecknade tänkbara skalor (modus) och 
klanger jag kunde jobba med. Tavlans färger gav tonerna 
(E, F, G, A, Bb, B, C# och D). 
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Jag såg tavlan som ett partitur där x-axeln (horisontell) stod för tid och 
y-axeln (vertikal) stod för de olika instrumentens stämmor (lägst 
stämma nederst). Enligt den här principen och min färg/ton-palett blir 
första ackordets toner (nerifrån och upp) E, G, C#, F, E, A och E eller en 
form av Em hämtat ur dorisk skala med sänkt nona. Den enklaste 
ackordbeteckningen för detta är förmodligen A7b13/E. Jag uteslöt det 
översta E:et och instrumenterade denna klang för klarinett, två fioler, 
viola, cello och kontrabas i den ordning de förekommer i ett partitur 
(träblåsinstrument överst). Jag insåg ganska direkt att jag ville ha 
klarinettklangen ”inbakad” i stråkklangen, så jag flyttade därför ner 
klarinetten två toner från A till F och flyttade upp de två fiolerna till 
tonerna E och A. 
 
I samband med spelandet av startklangen ser jag inte tonernas färger 
tydligt för mitt inre, eftersom denna klang är alldeles för komplex. Dock 
utgör färgkodningen själva orsaken till det komplexa ackordet. 
 
 
 

Nu hade jag alltså en startklang och sökte efter en melodi. Jag såg en vågig form i det gröna gräset 
(som blev till cellons G) och tänkte att det kunde representera en melodisk rörelse. Melodin skulle 
ligga i cellon och kretsa kring tonen G. Efter att ha improviserat lite vid en flygel och testat idéer 
bestämde jag att melodin skulle bestå av tonerna G, A, C#, D och E som är fem av tavlans färger. 
Andra halvan av melodin (från takt 7) är retrograd (baklänges) av första halvan fast med ny rytm samt 
att två av tonerna är nedflyttade en oktav. 
 

 
 

 
I takt 12, när melodin är färdigspelad, kommer det första 
blåa trädet. Stammen blockerar alla andra färger förutom 
den gula marken framför. Detta motsvaras av att 
stråkinstrumenten och klarinetten gör ett glissando till ett 
unisont D (stammen) i oktaver och pianot gör sin första 
insats med ett markerat E (marken) i två oktaver. 
 
 
 
 

  



 9

Nästa steg i denna komposition var att 
finna ut passande ackord till melodin. Då 
gjorde jag en variant av öppningsackordet 
(A7b13/E) som blev ett Em13 utan kvint 
och nona (tonerna E, G, C#, D och A). 
Sedan skapade jag nya ackord genom att 
ta samma ackordläggning och flytta den 
tersvis nedåt i tavlans tonmaterial. Dessa 
ackord kan man se i stråket vid takt 23. 
 
 
 
 
 
 
 

 
De tre översta tonerna i varje ackord gjorde jag sedan till ett rytmiskt motiv som är återkommande 
genom större delen av stycket, nämligen fyrgrupperade trioler där de två sista triolåttondelarna är 
hopbundna till en ton. Detta motiv presenteras i pianot från takt 15. 
 

 
 
Nu har det skett presentationer av melodi, rytmiskt motiv (som pga. nedåtflyttandet i terser även är 
melodiskt) samt ackord, och nästan alla instrument har blivit presenterade. Från takt 29 inträffar de tre 
sakerna samtidigt. 

 

I takt 37 kommer ett mellanspel på 
fyra takter som är inspirerat av ett 
lutande träd en aning dolt i tavlans 
bakgrund. Precis som stammen som 
förgrenar sig så gör det rytmiska 
motivet det i de två fiolerna och 
violan. Det ursprungliga motivet är 
tonerna C#-D-A i uppåtgående riktning 
men här är tonernas ordning baklänges 
nämligen A-D-C# i nedåtgående 

riktning. Rytmiken är dock densamma. Förgreningen går till så att stråket börjar på ett unisont A, vid 
nästa triolåttondel byter violin 2 och viola ton till ett D och vid den tredje triolåttondelen byter endast 
viola till ett C#. Först hörs ett A, sedan A och D och slutligen hörs alla tre tonerna. Ackordet som 
uppstår kan uppfattas som ett Dmaj7 fast egentligen finns ingen ters i ackordet, så det hade lika gärna 
kunnat vara moll. Durtersen finns dock så klart i övertonsserien från grundtonen D (som spelas av 
piano och kontrabas). 
 
I takt 41 med upptakt är det äntligen elgitarrens tur att få vara med. Gitarren har melodin tillsammans 
med klarinett, det rytmiska motivet ligger i violin 1 och resten av bandet spelar ackorden fast i ett nytt 
genomgående rytmiskt motiv som endast förekommer här och i åtta takter framåt. I själva upptakten så 
tog jag mig friheten att göra en konstnärlig tolkning och skrev in ett F# (istället för F) som kromatisk 
inledningston till melodins G. Denna tredje genomspelning av melodin följs av ett till mellanspel följt 
av en representation av det andra blå trädet i tavlan. Den här gången finns förutom en blå stam och gul 
mark en grön gräsplätt med i bilden vilket blir tonerna E, G och D – ett Em7 utan kvint. 
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Nu kastas tavlornas två mystiska 
personer in i bilden; en duo (i 
detta fall piano och gitarr) 
improviserar över ett givet 
tonmaterial utifrån personernas 
klädsel, hudfärg och hårfärg dvs. 
tonerna A, B, D och Bb för gitarr 
och Eb, Bb, B och A i piano. Vad 
gäller tonen Eb (från personen till 
vänsters ansikte) så valde jag 
medvetet att bara ha med den i 
pianoimprovisationen då den är 
svår att urskilja ur resten av 
tavlan. På tecken (cue) av mig 
fortsätter vi till nästa 
improvisationsdel (takt 55) där 
improvisatörerna även får spela 
över resten av tavlans toner (med 
undantaget att piano har Eb istället 
för E) över tavlans tredje blåa träd. 
Det blir alltså ett nytt unisont D i 
stråk och klarinett som bordunton 
med ett crescendo över lång tid 
(här behövde jag cirkulärandas på 
klarinett). Vid nästa tecken och 
sista improvisationsdelen har D:et 
uppnått ett forte medan 
improvisatörerna reducerar 
tonmaterialet till tonerna som 
återfinns i styckets melodi dvs. 
tonerna A, C#, D, E och G. 
 
 
 
 
 

 
 
Slutligen (takt 58) kommer ett sista melodi-tema i stråk. Klarinetten och pianot har det rytmiska 
motivet medan gitarren fortsätter improvisera över de fem meloditonerna. Detta följs av ett till 
mellanspel (efterspel) och det fjärde och sista blåa trädet (unisont D) som med ett glissando landar på 
samma ackord som stycket börjar med, A7b13/E. 
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Spirit of the Dead Watching (Manaò tupapaú) [Bilaga 2] 

 

Inför detta stycke gjorde jag en liknande 
förberedelse; jag noterade vilka färger som finns i 
tavlan, men den här gången valde jag att endast 
använda mig av de sex mest prominenta färgerna 
vilket resulterade i tonmaterialet Ab, A, Bb, B, D 
och E. Jag skrev dessutom ner 35 olika klang-
kombinationer. Jag vill kalla det tre-, fyr- och 
femklanger eftersom tre, fyra och fem är antalet 
toner i "ackorden" men något säger mig att med 
det syftar man till staplade terser vilket inte är 
fallet med de flesta av dessa klanger. 
 
Om det var något jag inte var helt nöjd med i 
stycket Blue Trees så var det den musikaliska 

formen och sättet de olika delarna fogades ihop. Missnöjet bestod i att känslan av en helhet inte riktigt 
uppstod. Ungefär som om man spelar flera kortfilmer efter varandra med olika innehåll istället för att 
visa en hel sammansatt film över samma tematiska innehåll. Därför beslöt jag mig för att ha formen 
till min andra komposition någorlunda klar för mig i skrift innan jag började skriva noterna, och den 
här gången baserades formen inte på tavlans dramaturgi. Då Blue Trees blev ett ganska homofont 
stycke ville jag få Spirit of the Dead Watching (Manaò tupapaú) att låta mer polyfont (som 
omväxling). 
 
Tonmaterialet förefaller vara mer atonalt än det i Blue Trees och innehåller fyra kromatiskt 
närliggande toner. Detta gjorde det svårare att "höra" potentiella melodier i huvudet och därför 
använde jag slumpen till hjälp. På internetsidan "www.random.org" kan man slumpa fram tal där 
slumpmässigheten baseras på atmosfäriska ljud vilket tydligen ska ge ett så slumpmässigt resultat som 
möjligt. Jag lät talen 1–6 representera tonerna i tonmaterialet och tog internetsidan till hjälp för att 
slumpa fram 22 helt olika tonserier vilka återfinns i nästan samtliga melodiska fraser. Sedan var det 
bara att sätta passande rytmer till allt. För att inte bli uttråkad av för många kromatiska steg i 
melodierna så inverterade jag ofta intervallerna samt växlade mellan oktaver. Avståndet mellan t.ex. 
Bb och A kan vändas från att vara en liten sekund till en stor septima eller en liten nona – det är alltså 
tre intervaller i ett. 
 
Exempel på tonserier: När gitarren börjar i takt 11 med upptakt så är den första serien Ab-Bb-A-D-E-B. 
Pianot kommer in med nästa serie med tonerna B-Ab-D-E-Bb-A. Gitarren fortsätter med sin andra serie 
som är Ab-D-Bb-B-E-A. När pianot sedan påbörjar sin andra serie (A-Ab-E-Bb-D-B) så är första tonen 
samma som sista tonen i pianots första serie dvs. tonen A förekommer två gånger i rad. Samma 
fenomen inträffar vid pianots nästa seriebyte men då är det tonen B som dubbleras. 
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Styckets röda tråd är (förutom slumpmässigheten) stråkets långsamma ”sega” fjärdedelar varvat med 
sextondelstrioler i en kromatisk riktning nedåt eller uppåt. 
 
 

 
 
 
I takt 21 ändras stycket till att bli mer homofont – helnoter i stråk och piano samt sidotema i klarinett 
och gitarr. Melodin är rätt så ”hoppig” med stora intervaller och hade nog varit svårspelad på saxofon, 
men på klarinett är sådana registerbyten mer lättspelade. I detta fall berodde dock valet av klarinett 
istället för saxofon på att klarinettens ljudkarakteristik bättre passade styckets karaktär. 
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Fyra takter senare spelas melodin en gång till men då tilläggs ytterligare instrument ett efter ett. Basen 
har en mer improvisatorisk ackompanjemangs-roll som går ut på att spela snabbare och snabbare 
notvärden. Till slut spelar alla sextondelar (här är det inte längre slumpmässigt) i ett slags rytmisk 
förskjutning som leder osökt till styckets improvisationsdel som öppnas med ett E7add11. Ackordet 
sätter en mixolydisk karaktär på första solot. Basisten har s.k. ”Free Walking” (valfria toner) på 
sextondelar (kvadrupel-tempo). 
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Sista solist avslutar sitt solo med stråk-ackord och sidotemat som bakgrund. Från takt 42 och framåt 
sker i princip samma sak som före improvisationsdelen fast i omvänd ordning – snabbt sidotema följt 
av långsamt kontrapunktiskt huvudtema. 
 

 
 
Stycket avslutas med en fermat där man för första 
gången får höra alla sex toner samtidigt (om det 
inte redan har skett i en improvisation) följt av ett 
unisont Ab i stråket (pizzicato). Läggningen på de 
sex tonerna ser man enkelt om man tittar på 
pianostämman där alla sex toner förekommer – en 
spridd klang där tonerna B, Bb, A och Ab (i pianot 
enharmoniskt förväxlat till ett G#) ligger i 
staplade stora septimor. 
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Redheaded Woman and Sunflowers [Bilaga 3] 

 

Den här tavlan gav mig tonmaterialet C, C#, E, 
F#, G och G#. Konceptet med den här låten var 
att introducera tonerna en efter en, att se vad jag 
kunde göra för musik med så få toner som 
möjligt. Tonerna introduceras i den ordning i 
vilken den mest framträdande färgen kommer 
först (F# för det röda håret), den näst mest 
framträdande kommer näst (C fick representera 
hudfärgen) osv. Detta är självfallet subjektivt 
men så här blev ordningen för mig: F#-C-E-G-
G#-C#. 
 

 
Anledningen till styckets tre fjärdedelstakt/vals är att jag föreställer mig att kvinnan i tavlan dansar. 
Även den runda solrosblomman kan vara en förklaring; jag ser ofta tretakt som något svängigt och 
dansant som går runt i cirkel. Detta motiverade mig också till att låta melodin indelas i takter om tre. 
 
Man kan säga att stycket består av en melodi som framförs på tre olika sätt. 
 

 
 
 

 
Först spelas den i olika valfria tempi för att skapa 
en kaotisk ljudbild där olika klanger kan uppstå ur 
tonmaterialet (än så länge endast tonerna F#, C, E 
och G). Idéen till detta fick jag från en 
storbandskomposition skriven av en tysk 
kontrabasstudent medan jag var på utbytesstudier. 
 
Därefter (takt 19) spelas melodin unisont i ett 
gemensamt snabbt tempo i alla instrument förutom 
elgitarren. Gitarrens effektpedaler så som ”Delay” 
skulle nämligen fått gitarren att klinga lite längre 
än de andra instrumenten vilket i pauserna skulle 
bli en oönskad effekt. 
 
Den tredje varianten är i takt 37 då basen och 
gitarren matar accentuerade fjärdedelar. Nu när 
pulsen är tydlig så borde lyssnarna kunna greppa 
musiken bättre (om de inte redan har gjort det). Så 
småningom framträder ackord i piano samt 
tonerna G# och C#. 
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Improvisationerna i denna 
låt sker över skalan C-
lydisk med lågaltererad 
sekund och sext (för att 
uppnå detta modus 
behövde endast tonen B 
läggas till). Det andra 
solot (av tre) görs på 
kontrabas. Saxofonen, 
gitarren och pianot har då 
tacet. Som bakgrunder till 
bassolot improviserar 
istället stråket fjärdedelar 
utifrån ett givet 
tonmaterial (melodins 
toner) där olika parametrar 
så som dynamik, sul 
ponticello6 och pizzicato7 
varieras. 

 
 

Efter improvisationerna återkommer temat i två 
varianter och stycket avslutas med vad jag såg som 
examenskonsertens ”scherzo”8 – dissonanser i stolpig 
rytmik. Slutackordet är alla meloditonerna samtidigt 
lagt som ett C-durackord i spritt läge med en 
kvintstapling från F# ovanpå (nerifrån och upp: C-G-
E-F#-C#-G#). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Sul ponticello: Stråkteknik där stråken förs nära stallet och producerar en övertonsrik klang 

7 Pizzicato: Spelsätt där utövaren knäpper på strängarna med fingrarna istället för att använda stråken 

8 Scherzo (italienska för skämt): Humoristisk mellansats i ett större konstmusikaliskt verk t.ex. en symfoni. Ett 
scherzo kan också förekomma som separat stycke. 
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The Loss of Virginity (Awakening of Spring) [Bilaga 4] 

 

Detta stycke (om något) skrevs verkligen som 
en reaktion mot de övriga. Samtliga tidigare 
stycken har varit mer eller mindre 
atonala/fritonala. Därför sökte jag nu lite extra 
efter en tavla som kunde ge mig ett tonmaterial 
så nära vanlig dur/moll-tonalitet som möjligt. 
Till slut fann jag denna tavla ifrån vilken jag 
hämtade en helt vanlig Bb-durskala (jonisk). 
Ibland förekommer F# som ters i den sekundära 
dominanten D-dur. På varsitt ställe (takt 52 och 
53) återfinns tonen B respektive E. Tonen E 
hittade jag inte i tavlan utan här var det en 
fråga om konstnärlig frihet. Jag ville också att 

stycket skulle ha ett stort lugn i sig, därav det oerhört långsamma tempot. Detta stycke hamnade sist 
under konserten som ett ”lugn efter stormen”. 
 
Till detta stycke har jag använt en kompositionsteknik som går ut på att ha diatoniska decimor i 
stegvis medrörelse i ytterstämmorna och att peta in en ton emellan för att få treklanger i spritt läge. 
Sedan har jag instrumenterat ut denna trestämmighet i de fem stråkinstrumenten efter 
fördubblingsreglerna; av ackordstonerna fördubblas först och främst grundton, sedan kvint, därefter 
ters och slutligen septiman (i samma ordning som de introduceras i övertonsserien). Valet av mittenton 
har hela tiden styrts av vad som har varit den bästa lösningen rent stämföringsmässigt. Harmoniken är 
alltså ett resultat av stämföringen. Ibland innebär det att ackordet inte blir en treklang utan en fyrklang 
som saknar kvint eller ters. Exempel på detta är redan i andra takten: Stycket börjar med ett Bb-dur i 

grundläge. I andra takten rör sig 
ytterstämmorna stegvis uppåt till ett C i basen 
och ett Eb i violin 1. Detta innebär att 
mittentonen inte kan vara ett G då det hade 
orsakat en kvintparallell. Min lösning på 
problemet var att ha den lilla septiman, Bb, i 
mitten som ligger kvar och blir till grundton i 
tredje taktens Bb-dur med tersbas. Istället för 
Cm blev det alltså ett Cm7(no5). En annan 
lösning hade varit tonen A som mittenton men 
då hade ackordets funktion ändrats från 
subdominant-parallell (Sp) till 
dominantseptimackord utan grundton med 
kvinten i basen (D7/5), Amb5/C istället för 
Cm7(no5), och det ”soundet” var jag inte ute 
efter just här. 
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Under styckets fyra sista takter har jag medvetet 
brutit mot reglerna och skrivit kvintparalleller 
mellan kontrabas och cello. Just här tyckte jag det 
lät bra. Det bör tilläggas att kompositionstekniken 
med att hela tiden ha medrörelse i ytterstämmorna i 
sig är ett brott mot traditionell fyrstämmig sats där 
man hela tiden strävar efter motrörelse i 
ytterstämmorna. 
 
 
 
 
 

 
Denna kompositionsteknik blev jag tipsad om utav Christian Weidner som jag hade som saxofonlärare 
under mina utbytesstudier i Stuttgart. Han hade i sin tur hämtat den från Arvo Pärts9 sätt att 
komponera. Ett annat stycke som inspirerade mig till att skriva The Loss of Virginity (Awakening of 
Spring) var Max Richters10 ”On the Nature of Daylight” som också består av långsamma, relativt 
enkla ackord för stråk, men istället för en skriven melodi så ville jag ha improviserade kontrapunktiska 
melodier i tenorsaxofon, elgitarr och piano. 

 
 

The Sorcerer of Hiva Oa (Marquesan Man in the Red Cape) [Bilaga 5] 

 
Den här låten skrev jag för att fylla ut konsertprogrammet. När det 
var mindre än en vecka kvar till konserten saknades det 
fortfarande 5–10 min speltid. Jag ställde mig frågan – hur skriver 
jag bästa möjliga musik på kortast tid? Direkt kom jag på att jag 
inte behövde skriva för hela bandet; mitt examensarbete handlar ju 
om att skriva musik utifrån tavlors färger och inte för en specifik 
konstellation. Jag valde att skriva för tenorsaxofon och kontrabas-
duo för att låta basen vara i fokus (basen har i tidigare stycken haft 
mer av en ackompanjemangsroll). 
 
– Men hur skulle jag skriva själva musiken? Jag började med att ta 
reda på vad jag hade för material att jobba med. Tavlan gav mig 
tonmaterialet G-A-Bb-B-D-F#. För att dissekera det vidare tog jag 
reda på exakt hur många av varje intervall (från liten sekund till 
stor septima) som döljs i det. Resultatet blev 3 kvinter, 3 kvarter, 4 
stora terser, 3 små terser, 2 stora sekunder, 3 små sekunder, 3 stora 
septimor, 2 små septimor, 3 stora sexter samt 4 små sexter. 

 
Det slog mig hur mycket musik tonmaterialet faktiskt innehåller och plötsligt kom jag på konceptet till 
låten, att helt enkelt parallellföra ett intervall ett visst antal gånger för att sedan gå vidare med nästa 
intervall enligt principen: Alla kvinter spelas 5 gånger, kvarter spelas 4 gånger, terser spelas 3 gånger, 
sekunder spelas 2 gånger, septimor spelas 7 gånger och sexter spelas 6 gånger. För att få ytterligare 
minimalistisk känsla över låten så höll jag mig till notvärdet åttondel och till tempot 135 bpm (beats 

 
9 Arvo Pärt (1935): Nutida estnisk tonsättare 

10 Max Richter (1966): Nutida tysk-brittisk tonsättare 
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per minute = slag per minut). Då det finns olika antal av de olika intervallerna resulterade detta i 
diverse taktartsbyten. I styckets första takt är det tre oktaver som spelas 8 gånger (8 för oktav) även om 
det finns totalt 6 oktaver i tonmaterialet. 
 
 

 

 
 

Som kontrast till ovanstående skrev jag ett sidotema (takt 14 med upptakt) i ett 45 bpm lägre tempo 
där basen går över till att spela med stråke. Denna del är uppbyggd av stora septimor mellan saxofon 
och bas med utsmyckande toner i saxofon. Här och där återkommer fragment från när låten gick i 
tempo 135 bpm. 
 
 

 

 
 

Även detta stycke har en improvisationsdel som är förlagd till takterna 40–55. Solisten spelar över 
arpeggierade klanger i en tydlig tonalitet kring G-moll/G-dur. 
 

 

 
 
 

På grund av sin nästan matematiskt uträknade konstruktion gick detta stycke relativt snabbt att skriva. 
Det var dock inte helt färdigt förrän kvällen före konsertdagen och repeterades i sin helhet först några 
timmar före konserten. 
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Medverkande 

 
Robert Nevén – komposition, klarinett och tenorsaxofon 
 
Zaida Ponthin – violin 1 
 
Oscar Edin – violin 2 
 
Ragnhild Kvist – viola 
 
Johannes Rydén – cello 
 
Jonas Grumstedt – kontrabas 
 
Kim Sundell – elgitarr 
 
Rui Hallvares Andrade Paes – piano 
 
 
Ensemblen består av en blandning av mina favoritmusiker och bästa vänner samt klassiska 
stråkmusiker efter Zaida Ponthins rekommendation. Att jag ville ha med Zaida i projektet beror dels 
på att vi känner varandra sedan vi gick på folkhögskola tillsammans och dels på hennes erfarenhet av 
att spela både noterad och gehörsbaserad musik (klassiskt och folkmusik). Jag lät henne sedan välja 
resterande musiker till ensemblens stråkkvartett-del. De flesta tackade ja redan i höstas, men en violast 
hoppade strax därpå av projektet och det skulle dröja till februari innan vi hade hittat en ersättare. 
 
Intresset för att komponera för stråkinstrument har utvecklats under det senaste året, dels efter att ha 
studerat stråkarrangering på KMH och dels som ett försök att ge en illusion av en orkesterklang. 
 
Att jag ville ha med Kim, Jonas och Rui i ensemblen beror på att de medverkade i mitt förra projekt 
och det med bravur. Jag upplever de som tekniskt skickliga och musikaliska, samt att de har en väl 
utvecklad förmåga att lyssna, ge och ta i improvisatoriska sammanhang. 
 
Tanken med att lägga till en stråkkvartett till mitt redan existerande band var inte att stråket skulle 
ackompanjera genom att t.ex. spela långa toner eller bakgrundstämmor, utan jag ville ha en så 
homogen oktett som möjligt där varje musiker spelar både noterat och improviserat utefter sin 
individuella förmåga. 
 
Från början visste jag inte huruvida jag skulle låta Kim spela elgitarr eller akustisk gitarr. Jag var rädd 
att elgitarren inte skulle smälta in så bra i den i övrigt akustiska ljudbilden, men jag insåg till sist att 
elgitarren har den fördelen att kunna spela längre toner samt att Kim förmodligen skulle spela bättre på 
det instrumentet som han är mest van vid att spela, nämligen elgitarren. 
 
Något som skulle ha varit kul är att ha komponerat för en större orkester, men på grund av de öppna 
improvisationsmomenten med diverse "cue:er" (tecken) så skulle nog den musikaliska 
kommunikationen brista. Att vara åtta musiker i ensemblen (och inte fler) verkade vara en bra 
kompromiss. 
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Konserten 

 
Innan konserten hade jag knappt hunnit reflektera över mitt examensarbete. Allt komponerande hade 
tagit upp den största delen av tiden. Vi klarade oss på tre repetitioner med hela ensemblen; alla 
musiker skötte sig exemplariskt, övade på sina stämmor och kom väl förberedda till repetitionerna. För 
att spara repetitionstid samt undvika eventuella frågetecken skrev jag så noggranna noter som möjligt 
(inskriven dynamik, tydliga instruktioner till de improviserade delarna etc.). Ändå växte nya idéer 
fram under repetitionerna: T.ex. så föreslog min handledare för detta examensarbete, Fredrik 
Ljungkvist, att stråket också kunde spela pizzicato i den improviserade bakgrunden till kontrabassolot 
i stycket Redheaded Woman and Sunflowers. Vi testade det, gillade hur det lät och bestämde oss för 
att göra så under konserten. Fredrik kom också med bra synpunkter kring övergångarna mellan 
styckenas noterade och improviserade delar: Att direkt träda in i improvisationerna med 
självförtroende och med koppling till (eller i medveten kontrast till) vad som skett tidigare i styckena, 
för att undvika den korta stunden av tvekan som enkelt kan uppstå. Denna tvekan kan vara ett 
orosmoment inte bara för musikerna utan även för publiken som kanske tänker: – ”Oj, spelade de fel 
nu?”. En vecka innan konserten hann jag öva lite extra på mina stämmor och allmän instrumentteknik. 
 
Konsertdagen började med att det sist skrivna stycket, The Sorcerer of Hiva Oa (Marquesan Man in 
the Red Cape), repeterades för första gången i sin helhet. Noterna var klara och skickades iväg till 
Jonas kvällen före, så vi båda hann kolla in våra stämmor ordentligt. Repetitionen gick bra och 
eftersom vi skulle spela igenom det en gång till på soundcheck så fanns det ingen anledning att vara 
nervös. 
 
Trots att vi är ett stort band gick soundcheck smidigt och vi hann spela igenom hela programmet. Min 
ursprungliga plan var att vi skulle stå/sitta i en halvcirkel-formation i ordningen (från vänster till höger 
från publiken sett) flygel, elgitarr, kontrabas, cello, viola, violin 2, violin 1, saxofon/klarinett. Denna 
uppställning hade gjort att alla skulle ha sett mina dirigeringar. Zaida (violin 1) gav också tecken i 
vissa låtar och jag trodde det skulle underlätta att alla tecken kom från samma sida av scenen. Detta 
visade sig vara opraktiskt dels för att jag (som stod upp) skymde den sittande stråksektionen och dels 
för att jag hamnade långt bort från kompsektionen (flygel, elgitarr och bas). Vi löste dessa problem 
genom att placera mig mitt på scenen snett framför elgitarr och kontrabas. Därifrån såg alla mina 
tecken och det underlättade för kommunikationen mellan Jonas och mig under vår duett. 
 
Efter soundcheck bytte vi om till våra scenkläder: Svart nedtill och färgglad skjorta eller blus. Jag 
tyckte det var ett passande tema att ha färgglada kläder då examensarbetet har kretsat kring just färger. 
 
Under konserten skulle tavlorna ha kunnat visas med hjälp av projektor, men för att låta musiken tala 
för sig själv så uteslöts det inslaget. Efter konserten påpekade några detta, att det hade varit kul att få 
se tavlorna, men de höll också med mig när jag förklarade varför de exkluderades. 
 
Jag hade inte hunnit förbereda några ”mellansnack” mellan låtarna och trodde att konserten skulle bli 
för kort om jag inte pratade på. Därför berättade jag lite löst om bakgrunderna till Gauguins tavlor och 
hur de ser ut. Varje gång det dök upp en ordvits i huvudet på mig så berättade jag den, dels för att dra 
ut på tiden och dels för att frambringa skratt hos publiken. Även om mellansnacken ibland var snudd 
på osammanhängande (pga. att jag inte hade hunnit öva på dem) så blev de ganska lyckade. 
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Låtordningen under konserten blev: 
 
 
1) Blue Trees 
 
2) Redheaded Woman and Sunflowers 
 
3) The Sorcerer of Hiva Oa (Marquesan Man in the Red Cape) 
 
4) Spirit of the Dead Watching (Manaò tupapaú) 
 
5) The Loss of Virginity (Awakening of Spring) 
 
 
Blue Trees kändes som en självklar första låt: Jag ville börja med en (relativt) lugn låt för att vänja 
öronen på folk och att därifrån föra konserten i en mer intensiv riktning. Stycket ger också en bra 
presentation av de olika instrumenten/musikerna – först är cellon i fokus, sedan pianot, stråket, 
därefter klarinett och till sist har både gitarr och klarinett melodin. Det verkade även solidariskt att 
starta konserten med en låt där jag själv inte står i improvisationsfokus. Efter Blue Trees är varannan 
låt av det intensivare slaget. 
 
The Sorcerer of Hiva Oa (Marquesan Man in the Red Cape) var den mest krävande låten rent fysiskt. 
Dess kontinuerliga flöde av åttondelsnoter utan någon längre andningspaus var ett litet ”maratonlopp” 
för embouchyren (muskulaturen kring läpparna) och lungorna. Saxofonklangen blev vekare och jag 
blev alltmer flåsig. Detta skulle kunna vara något negativt, men jag menar att det gav en intressant 
”krydda” åt musiken och således förhöjde den. 
 
I övrigt gick musikframträdandet mycket bra. Jag är oerhört glad och nöjd över vårt musicerande, och 
minns inga direkta felspel utan enbart att vi skapade god musik vare sig vi improviserade eller följde 
noter. 
 
Jag kände mig ovanligt lugn och trygg under hela konserten. Förmodligen är det ett resultat av olika 
saker: I publiken satt många välbekanta ansikten – familj, vänner och lärare. Jag var omringad av 
fantastiska människor/musiker på scenen och vi spelade min musik som jag styrde efter mitt tycke. För 
att inget styckes tempo skulle bli för lågt eller för högt (som skulle kunna orsaka stress hos oss 
musiker) så avläste jag varje tempo med en ljudlös metronom. Ofta kan jag bli orörlig och spänd när 
jag spelar (och måste sikta) i en mikrofon, men den här gången hittade jag en avslappnad ställning som 
hjälpte mig att få fram mitt ”sound” på både klarinett och saxofon. Allt detta gjorde att jag kände mig 
”som hemma” och fick mig känna att det var min konsert. 
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Slutreflektion 

Slutsatser som jag har kommit fram till efter min examenskonsert samt tankar inför framtiden: 
 

 Först och främst är jag nöjd med mina kompositioner och det blev en lyckad konsert. 
 

 Efter mycket fundering så har jag insett att just min synestesi kanske inte är kopplingen ton 
(som ljud) till färg utan egentligen tonnamn (som ett slags symbol) till färg precis som att 
bokstäver och siffror som visuella symboler har fått mig att tänka på vissa färger. Förklaringen 
till denna osäkerhet är att jag inte ser en färg framför mig när jag hör en enstaka ton (jag har ej 
absolut gehör) utan det sker när jag spelar en ton på ett instrument då jag också vet vilken ton 
jag spelar. När jag sjunger på gehör och inte vet vilka toner jag sjunger så tänker jag inte i 
färger medan när jag sjunger efter noter i kör och vet vilken ton jag sjunger, då tänker jag i 
färger. En annan förklaring är att jag tänker t.ex. på färgen grön både när jag spelar tonen G på 
tenorsaxofon och när jag spelar tonen G på ett piano även om tenorsaxofonens G egentligen är 
ett klingande F. Färg-associationen verkar alltså vara kopplad till noterad tonhöjd och inte 
klingande tonhöjd. Detta gör att när jag själv spelar musiken på ett transponerat instrument så 
blir mitt inre färgseende förskjutet; t.ex. improvisationsdelen i Spirit of the Dead Watching 
(Manaò tupapaú) utgår från ett E7(add11) vilket borde få mig att tänka på färgen gul (E = gul). 
Istället tänker jag på färgen röd (F# = röd) då E7(add11) är ett F#7(add11) för mig på klarinett. I de 
partier där jag själv inte spelar och stråket kretsar kring ett Ab (t.ex. takt 9) så tänker jag på lila 
(Ab = lila) med koppling till stråkets noterade Ab (så som jag ser det i partituret). 
 
Jag upplever alltså att jag har fångat målningarnas färger i musiken. När jag hör min musik 
och väljer att analysera den med mitt gehör så kan tavlornas färger ”poppa” upp i mitt huvud. 
Spelar jag på mitt transponerade instrument kan däremot andra färger dyka upp. Pga. detta kan 
kompositionerna ibland för mig fungera som en förhöjning av tavlornas uttryck. 
 

 Detta har varit ett givande projekt med en konstellation och musik som sticker ut i mängden. 
Valet av musiker blev lyckat; det lät fint om de övriga i ensemblen och det märktes att de 
själva tyckte att det var kul att vara med. Därför är min plan att söka bidrag och stipendium för 
fortsatt konsertverksamhet med denna grupp. Frågan är bara på vilka scener min musik är 
lämplig att framföras. Musiken upplevs nog av många som ett slags "Cross Over"-genre på 
grund av dess sammansättning av både improvisation samt notation i ett mer klassiskt 
kompositions- och instrumenteringssätt. För musik som gränsar mellan olika genrer finns t.ex. 
"J:son-stipendiet" (i Björn J:son Lindhs anda) vilket jag ämnar söka under hösten 2018. Det 
genreöverskridande gör dock att det kan vara svårt att hitta en perfekt konsertlokal. En 
jazzklubbslokal kan vara underakustisk och av den anledningen inte göra musiken rättvisa för 
att inte tala om allt prat och klirrande i glas som kan uppstå. Att spela i stora konserthus känns 
i nuläget för avlägset, – hur ska vi kunna fylla en sådan konsertlokal med publik? Med tanke 
på musikens konstrelaterade innehåll skulle det vara kul och förhoppningsvis välkommet att 
spela på olika konstgallerier. 
 
Detta tål att undersökas vidare. 
 

 Redan nu har jag idéer på hur jag kan skriva mer musik. Jag kan hämta inspiration från 
naturens uppbyggnad t.ex. skriva musik utifrån irrationella tal med oändlig decimalutveckling. 
Exempel på sådana tal är kvadratroten ur 2, π och e (den naturliga logaritmen). Jag kan välja 
ut ett antal heltal och decimaler och översätta siffrorna till skalsteg (1 = prim, 2 = sekund, etc). 
När jag har tonerna är det bara att sätt rytm till och så har jag en melodi. Detta vet jag kommer 
fungera då jag skrev en låt baserad på π (med ca 30 decimaler) för några år sedan som jag 
personligen blev mycket nöjd med och som uppskattas även av andra. Detta kan av en del 
personer betraktas som ett mekanistiskt sätt att komponera på, men själv upplever jag detta 
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arbetssätt som roligt och inspirerande samtidigt som det håller mig mer fokuserad på den 
enskilda kompositionen som jag gör. 
 
Jag kan också skriva musik helt utifrån färger som jag tycker passar ihop och på så vis skapa 
kompositioner oberoende av relationerna mellan tonerna. Därigenom kan nya intressanta 
klanger uppstå. 
 

 Som jag nämnde under rubriken "Min musikaliska bakgrund" så har mina låtar som 
uppkommit under åren ofta blivit som bäst när jag haft som utgångspunkt att skriva utan 
hjälpen av ett instrument (för att senare testa vid ett instrument och göra småändringar). Så har 
det varit även under komponerandet till min examenskonsert. Om jag känt missnöje med 
något stycke så är det Blue Trees där det var svårt att få ihop den musikaliska helheten. Övriga 
stycken har uppkommit som skisser på ett fysiskt notpapper för att sedan skrivas in i 
notskrivningsprogrammet "Sibelius" och instrumenteras i de olika instrumenten. Blue Trees är 
det stycke där jag har suttit mycket vid ett piano för att testa melodier och ackord. Detta stjäl 
dock tid då jag just vid ett piano får ett ”flow” över att utforska möjligheter, ibland ”onödigt” 
mycket. Jag borde alltså i framtiden försöka skriva så mycket som möjligt utan instrument, 
men vem vet, kanske tyckte publiken bäst om Blue Trees. 
 
Jag hade så klart kunnat ändra formen i Blue Trees i efterhand, men pga. brist på både tid 
och kreativitet lät jag stycket vara som det var. 
 

 Jag har haft flera olika roller. När jag startade projektet såg jag mig som kompositör och 
musiker, men nu i efterhand inser jag att jag har ju också varit bandledare, repetitör, dirigent, 
improvisatör samt presentatör under konserten. De olika rollerna har jag fått lägga ner olika 
mycket tid på. 
 
Att vara repetitör av min egen musik var något speciellt. Jag har lagt ner så mycket tid på varje 
komposition att jag ofta har kunnat lägga partituret åt sidan och ändå vetat precis när jag ska 
slå in de olika instrumentens insatser. Jag har ofta märkt direkt när någon har spelat en fel ton, 
spelat falskt eller på fel ställe vilket jag omgående har kunnat påpeka och rätta till. 
 
Jag har fått öva på att snabbt hitta rätt tempo och dirigera tempobyten. Improvisations-
momenten har jag inte övat så mycket på mer än att ha varit tydlig med tecken och inslag. 
Eftersom vi improvisationsmusiker i bandet har spelat mycket tillsammans i tidigare projekt så 
fungerade själva improviserandet bra ändå. 
 
Det som jag inte alls hann förbereda innan konserten var presentationen av mitt projekt och de 
olika låtarna (mellansnacken). Jag hade mycket att säga om mitt projekt, men jag upplevde att 
jag ibland sade saker i fel ordning; jag berättade ibland en sak och sedan något annat som hade 
varit bra att känna till innan jag sade det första. Detta ska jag tänka lite extra på inför nästa 
konsert – om jag hinner. 
 
Med min erfarenhet av både klassisk musik och improvisationsmusik har jag verkat som 
samordnare och varit länken mellan människor från olika musikstilar. Detta möte har haft en 
positiv inverkan hos musikerna. 
 

 Jag har lärt mig nya sätt att komponera som t.ex. hur jag kan skriva intressant musik med få 
toner och hur jag snabbt kan komma fram till ett bra resultat. Jag har blivit bättre på 
instrumentering och stämföring samt insett att man inte alltid behöver ha fullständiga ackord – 
t.ex. i Spirit of the Dead Watching (Manaò tupapaú) finns under sidotemat (takt 21) ackorden 
Abm(add9) samt Bb/Ab i stråk och piano. I båda ackorden har kvinterna uteslutits (Eb respektive 
F) då dessa toner inte finns med i styckets tonmaterial. Det fungerar väldigt bra ändå. I dessa 
fall behövs ingen kvint för att de avsedda ackordtyperna ska uppfattas av örat. 
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Komponerandet har t.o.m. påverkat mitt sätt att improvisera; numera startar jag ofta 
improvisationer genom att presentera ett motiv som jag sedan varierar på olika sätt. 
 

 Innan jag började skriva musiken var jag rädd att jag inte skulle kunna komponera 
åttastämmig musik (med två ackordinstrument). Nu vet jag att jag klarar av det vilket är en 
skön känsla att lämna detta examensarbete med! 
 
 

Slutsats 

 

Den grundläggande frågeställningen för detta examensarbete var att undersöka om det går att 
konvertera konst från en konstform till en annan. 
 
Min slutsats är att konvertering av bildkonst till musik är möjlig, men att det krävs ett format för 
konverteringen, så att resultatet troget följer originalet. I mitt fall bestod formatet i att så mycket som 
möjligt hålla mig inom ramen av en tavlas givna tonmaterial. Detta avser inte fri improvisation över en 
målning utan arbetet försöker endast belysa själva konverteringen från målningars färger till toner. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Blue Trees 

 

Bilaga 2: Spirit of the Dead Watching (Manaò tupapaú) 

 

Bilaga 3: Redheaded Woman and Sunflowers 

 

Bilaga 4: The Loss of Virginity (Awakening of Spring) 

 

Bilaga 5: The Sorcerer of Hiva Oa (Marquesan Man in the Red Cape) 


