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Less is more?
Kontrapunkt i filmmusik
Introduktion
Kontrapunkt är läran om stämföring. I förlängningen handlar kontrapunkt även om
harmonik och melodibyggnad. En kompositör som skriver den enklaste visa måste
ta hänsyn till melodins rörelse, hur den förhåller sig till tänkta ackord och
basstämma. En komposition som inte är välskriven utifrån kontrapunktisk
hantverksmässighet kan låta osammanhängande, halvfärdig och helt enkelt inte
klinga bra. Filmmusik fungerar i detta sammanhang precis som all annan musik,
med skillnaden att den innefattar ett stort antal utommusikaliska ”stämmor”:
berättelsen, bilden, dialogen och ljudeffekterna. När musik skall skrivas till bild är
musiken endast en av stämmorna i filmens stora kontrapunkt. Hur kan kunskap om
stämföring, instrumentation och form användas för att tillåta musiken att passa in i
sitt nya multimodala sammanhang? Utmaningen för mig har varit att anpassa mitt
kunnande till dessa nya förutsättningar.
Den undersökande delen av arbetet är en processbeskrivning av
musikläggningen i ett filmmusikprojekt under utbildningens sista år med avseende
på hur kompositionsteknikerna behövt anpassas för att få musiken att passa till
bilden och regissörens vision. Material till detta är notexempel från de olika
versionerna samt skriftlig feedback från regissör och klippare.
I en avslutande diskussion sammanfattas hur klassisk kompositionsteknik
kan utvecklas till att även fungera i dagens filmberättande.
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Musikens funktion i film
Musik har varit en del av den filmiska upplevelsen sedan mediets födelse. Musik
har dock haft tämligen skiftande roller genom filmhistorien. Dessa skiftande roller
ligger till grund för hur man idag använder musik i film. Min analys av
kontrapunktik i filmmusik grundar sig i stort på jämförelser av dessa skiftande
roller.

Stumfilmsepoken
I den tidiga filmen, stumfilmen, var musiken den enda formen av ljud som hördes
vid en biovisning. Mervyn Cooke berättar i sin History of Film Music1 att
filmvisningen från början var ett marknadsspektakel och således fungerade i en
kontext där musik redan var närvarande. Marknadsmiljön var skränig och
interaktiv, det var kutym att högljutt kommentera skeenden på scen eller i lokalen.
Musik som spelades till filmvisningen kunde därvidlag samla publiken och rikta
deras uppmärksamhet mot duken. Tidiga projektorer gav mycket oljud ifrån sig och
kunde tillsammans med den spöklika och stumma bilden framkalla obehagskänslor.
Detta kunde också ”täckas över” med musik
När stumfilmsberättandet utvecklades och filmerna blev mer komplexa gav
musiken också viktig information om tidsepok, geografi och stämning. Musiken
gav också rytm och flöde åt berättelsen och band ihop sammanklippta
filmsekvenser.
Musiken framfördes under stumfilmens glansdagar av levande musiker, minst
en pianist upp till orkestrar på 30 musiker användes. Enligt Ann-Kristin
Wallengren i sin avhandling En afton på Röda Kvarn2 var dock den vanligaste
besättningen, även på mindre biografer, salongsorkester med 4 till 5 personer.
Musiken till stumfilmerna bestämdes av den kapellmästare som hade ansvar för
kvällens föreställning. Detta var ett betydande arbete som förstås sköttes med
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varierande framgång. Mot slutet av stumfilmens dagar gav produktionsbolagen ut
listor med repertoar att underlätta vid musiksättning av olika scener. Musikförlag
gav också ut kataloger med stämningsmusik som kapellmästarna enkelt kunde
använda i sin musikplanering2.
Musikens funktion i stumfilm var främst att ge en temporal inramning till
bilden3. En bild helt utan ljud kan upplevas såsom oförankrad i tiden och oftast
ganska långdragen. Med musik flöt bilden och berättelsen fram friare. Musiken
angav även stämningen i bilderna och kunde i vissa fall ha konnotativ betydelse
Till exempel användes ofta etniskt färgad musik till exotiska platser, tydligt sorglig
musik till sorgliga händelser, och dramatiska ackord då skurken dök upp.
Efter ljudfilmens intåg förlorade musiken till en början lite av sin självklara
status. En del av de funktioner som nämnts ovan togs över av det synkroniserade
ljudet. Den första och uppenbara skillnaden i ljud- och musikläggning av den tidiga
ljudfilmen var att man nu kunde göra skillnaden mellan diegetisk (tillhörande
filmens skapade värld) och icke-diegetisk musik (icke tillhörande filmens skapade
värld). 2-4 Detta öppnade nya berättartekniska dörrar som filmmakarna först inte
förmådde använda. Musik i de första ljudfilmerna är oftast diegetiskt förankrad,
d.v.s. den spelas av apparatur eller person som är synlig i bild. Musiken till King
Kong4 anses som den första ljudfilmen med ett genomkomponerat icke-diegetiskt
partitur.

Hollywoods guldålder
Under 1930-talet fram till och med 1950-talet, Hollywoods klassiska guldålder,
hade musiken kommit att få en mycket stor roll. Många av de normer som idag är
självklara för filmmusik etablerades under denna epok, och den estetik och teknik
som användes kallas ofta ”klassisk”. Studiofabrikerna producerade berättelser på
löpande band, och det klassiska tonala och romantiska Hollywood-soundet var en
självklar del av produkten.
De rådande musikriktningarna i konst- och populärmusik låg långt från de
senromantiska idealen från Wagner, Rachmaninoff, Puccini och Mahler. De
3
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aktuella tonsättarna var bland andra Schoenberg5, Bartók6 och Stravinskij7, och på
populärmusikfronten regerade jazz och swing. Hur kom det sig att just detta
klassiskt tonala och romantiska tonspråkman valdes till filmmusikspråk? Den
kanske viktigaste anledningen har att göra med form och struktur. Det klassiska
Hollywood-narrativet var i hög grad enkelt och linjärt. Historien berättades från A
till Ö med tydliga kausala samband, scen för scen. Den klassiska musiken, som
delar den linjära strukturen, lämpade sig mycket väl till denna form av berättande.
Musiken användes också ofta till att just tydliggöra gränser mellan akter och scener
i narrativet. Musiken spelade ofta mer eller mindre obrutet genom hela filmen och
olika formdelar i musiken tydliggjorde olika gränser i berättandet.
Studiosystemet med heltidsanställda orkestrar och kompositörer innebar otroliga
resurser för musik i stort sett varje produktion. Filmmusikens kontrapunkt under
denna epok låg mycket nära handling och bild. Musiken följde både handlingens
innehåll och bildens händelser i en typ av parallellrörelse (Mickey-Mousing).
Ledmotivs- och variationsteknik var också vanliga tekniker. Denna typ av musik
hade en temporal och spatial funktion i filmen, d.v.s. att den hjälpte till att
strukturera och dela in tiden och rummet i filmens dieges. Genom att hänga upp
musik på olika händelser och rörelser på duken kunde filmmakarna rikta
åskådarens uppmärksamhet.
De gamla Hollywood-kompositörerna var också mästare på att skriva musik till
dialog. Musiken fick flöda under dialogen och blev en typ av ackompanjemang till
de talade rösterna.
Filmmusiken från denna period var också kontrapunktiskt ”tung”: stora
orkestrar i fullödiga arrangemang i lager på lager. För en filmmakare idag känns
denna typ av orkestrering ”episk”, men då användes den till all sorts film,
kammarspel som äventyr. Denna arrangemangsteknik för filmmusik kan ha haft
med ljudläggning att göra. En nutida ljudläggning skapas med avancerad digital
teknik och kan därför har många lager och stort djup. Musiken var på denna tid
tvungen att berätta så mycket om plats, tid atmosfär et.c helt enkelt därför att det
var mycket mer effektivt än med dåtidens vektyg för ljudläggning. Tekniken i
början på 1900-talet tillät inte detta, men ett ”tredimensionellt” partitur med ett
stort antal kontrapunktiska stämmor kan ha agerat ”djup” för ljudläggningen. Som
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vi skall se senare, var musikens ”djup” i viss mån tvungen att offras då
filmberättandet fick ökat psykologiskt djup.
Claudia Gorbman, professor i filmvetenskap vid University of Washington,
Tacoma, sammanfattar den klassiska filmmusikestetiken på följande sätt8:
•

Osynlig: Icke-diegetisk filmmusik får inte motsvaras av något instrument i
bild.

•

Ohörbar: Musiken skall inte höras medvetet.

•

Stämningsmarkör: Musiken anger stämning och betonar känslor

•

Narrativ funktion
o

Formellt: Musiken anger perspektiv, tydliggör filmens form samt
kan etablera filmens tidsepok och geografi.

o
•

Konnotativt: Musiken kan tolka och illustrera händelser på duken.

Kontinuitet: Musiken ger kontinuitet i flödet av klipp samt hjälper till i
övergångar mellan scener.

•

Enhet: Enhetligt skriven filmmusik hjälper till att skapa ett sammanhållet
filmiskt verk.

Enligt Gorbmann var alltså denna musik i hög grad en del av filmens struktur och
form. Musiken sammanfogade klipp, avdelade scener samt fyllde de skapade
rummen med atmosfär och stämning. Detta förhållande till bilden gjorde
paradoxalt nog musiken ohörbar trots sin stora och symfoniska kostym.

Moderna tider
1958 ändrades anställningsförhållandena för studiomusiker i Hollywood och årtalet
kan ses som början till slutet för det klassiska Hollywood-soundet. Under 60-talet
gjorde europeiska filmskapare revansch och började vinna mark över de
amerikanska produktionsbolagen. Detta var autörernas tidevarv med filmskapare
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som Antonioni9, Fellini10 och Bergman11. Dessa filmskapares mål var inte längre
att utveckla yttre händelseförlopp i rät linje, utan snarare att visualisera sina
rollfigurers inre. I denna nya form av filmberättande behövdes inte musik för att
upprätthålla narrativets linearitet, utan icke-linjära och ambivalenta former
eftersträvades. Musikens spatiala och temporala funktion övergavs helt till förmån
för musikens emotiva och konnotativa egenskaper. Musikens sammanbindande
roll, både för filmen som helhet som för den enskilda scenen var fortsatt viktig.
Musikens placering ändrades också i grunden. Från att ha varit allerstädes
närvarande genom hela filmen placerades den nu i avgränsade ”nummer”.
Musikens placering som ”ohörbar” ändrades också och kunde placeras som centralt
fokus i en scen. Många tydliga exempel på detta kan ses och höras i Ennio
Morricones12 filmmusik, till exempel i spaghettivästerns som Once upon a time in
the west13.
LP-skivans ankomst gav också ytterligare motivation till detta förfarande då
man kunde trycka en hel films soundtrack på en skiva och sälja.
Från och med 60-talet utökades de filmmusikaliska dialekterna radikalt, och i
stort sett vilken som helst var gångbar. Stor vikt på pop/rock-idiomet lades förstås i
vissa produktioner med ungdomspopulationen som målgrupp.
Det klassiska filmmusiksoundet fick ett uppsving i slutet på 70-talet i och med
ett antal ikoniska produktioner med John Williams som kompositör. I filmer som:
Hajen14, Jakten på den försvunna skatten15 och Stjärnornas krig16 återupplivade
han både den romantiska orkesterklangen och den klassiska filmmusikaliska
berättartekniken17.
Dagens filmmusik är eklektisk och kan låta på ett stort antal olika sätt. Det
symfoniska soundtracket förekommer ofta inom vissa genrer, och till och med
klassiska filmkompositionstekniker såsom ledmotiv och mickey-mousing kan
förekomma ibland. Dagens filmsoundtrack är lika diversifierade som
populärmusiken, och kan innehålla starkt kontrasterande element såsom: pop, rock,
elektronisk musik, folkmusik och tolvton, med mera.
9
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Det filmiska berättandet är ofta inte linjärt enligt klassisk modell och lämpar sig
inte självklart för musikläggning med formmässigt klassisk musik. Eftersom
traditionella kompositionstekniker är svåranvända handlar komponerandet ofta om
att hitta ett ”sound” för filmen. Kompositören kan till exempel skapa en ”palett” av
olika ljud (syntetiska eller analoga) och sedan skriva musiken direkt till bilden.
Hen kan också utgå från klangen hos en speciell instrumentalist eller vokalist för
att hitta sitt sound.18
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Karlin, Fred & Wright, Rayburn, On the track: a guide to contemporary film scoring, 2. ed., Routledge, New
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Processbeskrivning–ett filmmusikprojekt
Dokumentären Mellan Rum19 är en film om den ensamkommande flyktingpojken
Hamza. Hamza kom från Syrien till Sverige då han var 14, nu är han 18 och går
andra året på Södra Latins gymnasium i Stockholm. Filmen vill intimt och följsamt
skildra Hamzas vardag och ge en alternativ bild av det ensamkommande
flyktingbarnet. Hamza är social, intelligent och världsvan. Han slits också mellan
sin grundläggande önskan att återvända hem och sitt begynnande hemmahörande i
Sverige. Hamzas historia, såsom han berättar den, är också ytterst märkvärdig och
bidrar till det overkliga i den unge mannens situation.

Konceptualisering
I de första samtalen kring musikaliskt koncept utgick jag och regissören
inledningsvis från metoden: ”5V”, vilken introducerades för mig av min lärare,
Johan Ramström. ”5V” är en minneslista för kompositörer inför projekterandet av
musiken till en film:
•

”Varför” skall det vara musik i filmen?

•

”Vad” berättar musiken?

•

”Var” i filmen skall musiken vara?

•

”Vilken” sorts musik skall det vara?

•

”Vem” skall spela musiken?

Denna metod bygger i stort på Earle Hagens 5W-n20: Why-What-WhenWhere-Who. Om den första frågan ”Varför” fråga inte kan besvaras är det mycket
svårt att besvara de övriga frågorna. Ramström menar även att metoden är
användbar även för filmskapare, då minneslistan kan användas till andra
parametrar i filmprocessen, exempelvis ljud och foto.
19
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Redan på ”Varför” körde vi i viss mån fast. Det visade sig att regissören i stort
sett aldrig arbetat med musik i sina filmer, och då hon hade det hade hon alltid
använt samma låt (!). Efter de första skisserna skrev hon så här om sin vision för
filmens musik.
Eftersom filmens budskap inte är övertydligt och många spår finns mellan raderna
behöver det finnas mycket utrymme för att dessa ska kunna komma fram. Dessutom
är mycket av det vi säger subtilt, då funkar det inte att ha vad jag kallar ”tjock”
musik till. Den obalansen gör att musik och bild inte riktigt funkar ihop och att
budskapet blir någonting annat.
Musiken behöver inte berätta något eget för sig själv, utan ska hellre skapa
stämning.21

I en dokumentärfilmsprocess, till skillnad från fiktionsfilm, är även ”Vad”
problematiskt eftersom man ju faktiskt inte vet vad personen/personerna kommer
att säga eller vad filmen exakt kommer att handla om. Även ”Var” är svårt att sia
om då det av ovanstående anledningar inte finns något manus.
En fråga vi ställde oss initialt var om musiken på något sätt skulle förankra ett
borta-hemma förhållande mellan Sverige och Syrien. I inledningsskedet av arbetet
fanns dock inga planer på att inkludera något material från Syrien, varken
bildmässigt eller narrativt. Musiken skulle heller inte avspegla Hamzas mycket
dramatiska bakgrundshistoria eller på något sätt vara sentimental. Slutligen enades
vi om en första utgångspunkt att musiken skulle vara Hamzas märkliga situation av
att vara både extremt hemmahörande (socialt lyckad, framgångsrik i skolan,
permanent uppehållstillstånd) och utanför (skild från familjen, traumatiska minnen,
hemlängtan).

21

Utdrag ur mailkonversation med feedback från regissör och klippare. Regissör och klippare skrev feedback
tillsammans och skickade ett mail per version av musiken.
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Instrumentation
För att gestalta Hamzas både oroliga och trygga overklighet tänkte jag på bilden av
Aniaras22 färd genom rymden som bubblan i glaset. Rymdskeppet Aniara kommer i
Harry Martinssons dikt ur kurs och hamnar på en oändlig resa genom oändligheten.
Rymdskeppet färdas otroligt snabbt men tycks ändå inte röra sig, och påminner
därför om en bubbla i ett glas. Detta tyckte jag var en passande analogi för Hamzas
situation och jag började tänka på om glasklanger skulle passa filmen.
Dricksglas på fot kan både anslås och spelas genom att stryka dess kant likt en
glasharmonika. De resulterande ljuden är i båda fallen tonhöjdsmässigt skeva,
eftersom glasen ej är tillverkade såsom instrument utan klingar på många
grundtoner och med en mängd övertoner. De kantspelade glasen har dessutom ett
säreget vibrato som kommer sig av att man stryker glasets kant i en regelbunden
rörelse. Ljuden är på samma gång levande och kalla.
För detta projekt samplade jag därför vinglas på fot i två oktaver, både spelat
som glasharmonika, och anslagen som en xylofon. Till detta ändamål användes
vanliga blandade vinglas på fot, i förväg framtagna för att alstra olika tonhöjder.
Glasen spelades in med en Aston Origin23-mikrofon och instrumentet lades upp i
Logic Pro X24 samplingssynth EXS24. I övrigt ingick stråkar, piano, elpiano, elbas
och slagverk, alla digitalt renderade i Logic pro X. Två olika synthljud från Logic
pro X användes också: Alchemy: Dream voices samt ES2: mellow pad.
I det första konceptet ingick också inspelade röster, dels en IS-mullas
hatpredikan från Youtube, dels en syrisk poplåt som Hamza ofta lyssnar på25.
Dessa ljud användes som collageeffekter i komponerandet och fungerade som en
sorts inspiration för mig. I de första skisserna, då utgångspunkten fortfarande var
att filmen i sig inte skulle innehålla något material om Syrien blev dessa klipp en
typ av geografisk förankring till ”hemma-borta”. Då det stod klart att material från
Syrien skulle förekomma ströks dessa ljudklipp.

22

Martinson, Harry, Aniara: en revy om människan i tid och rum, [Ny utg.], Bonnier i samarbete med Harry
Martinson-sällsk., Stockholm, 1997
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Fadi Aboud, Bokra Lamma, 2012

Tonmaterial
De första konceptskisserna såväl som hela den färdiga filmmusiken baseras på två
moduler, ett sextonstema, samt en tvåstämmig ”ackordföljd”. Dessa komponerades
för att låta drömska, men ambivalenta i fråga om affekt.
Tema A:

4˙
&4

˙

bw

˙

˙

w

Motiv B:

4
& 4 œœ œœ œ œ w
œ bœ w

Dessa moduler kan instrumenteras på olika sätt, rytmiseras och inverteras. De kan
också användas motiviskt till att skapa ackompanjemangsfigurer. Här följer några
korta exempel:
Instrumentation

Rytmisk variation

Inversion

Motivisk användning
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Med utgångspunkt från detta komponerade jag en serie av fyra småstycken som
utgångspunkt till diskussionen kring filmmusiken. (Musikexempel 1-4)

Filmens struktur
När det filmade materialet till Mellan Rum var färdiginspelat och klippningen var
under arbete stod det snart klart att historien trots allt skulle berättas genom
tillbakablickar till Syrien. Huvuddelen av berättandet skulle ske genom
intervjuscener och bilder från Hamzas liv i Stockholm. Dessa kom att varvas med
återblickar till Syrien som poetiskt skildrade Hamzas stämningsläge, hans
bakgrundshistoria och hans situation just nu. Bildmässigt löstes detta med
mobilfilmer från Syrien som var tekniskt annorlunda än övrigt material (suddiga,
skakiga, slow-motion).
Redan från första klippningen av filmen kunde en övergripande struktur
skönjas:
Klipp I

Filmen startar direkt med en bild på Hamza. Han

-Hej Hamza!/nostalgitripp

spexar lite för kameran, är lite obekväm. Han tar
upp mobilen och visar bilder från Syrien för
intervjuaren. Detta leder över till en filmsekvens
från Syrien. Hamza berättar drömmande om sitt
älskade Syrien (voice-over).

Klipp II

Hamza berättar (VO) om allt han saknar i Syrien.

-Saknar jättejättemycket

Filmsekvens från Syrien föreställande utsikten
från ett bilfönster (på väg)

Klipp III

Hamza berättar (VO) om IS tog makten, sorg

-Marknaden

över att det gamla Syrien är borta.
Filmsekvens från en marknad i historiska kvarter.

Klipp IV

Hamza berättar (VO) om hur han torterats av IS.

-på väg ingenstans

Filmsekvens från syrien föreställande utsikten
från ett bilfönster (på väg)

Klipp V

Hamza berättar (VO) om bearbetningen av sitt

-Hamza på väg

trauma.
Klippbilder av Hamza och kompisarna i
Stockholm. Syrienbilder från bilfönster (natt).

Klipp VI

Hamza berättar om sitt självskadebeteende,

-Sista brevet hem/ Farväl Hamza!

överledning till vackra bilder från Syrien, fåglar.
Klipp över till Hamza där han ligger i sin säng
och chattar med släktingar i Syrien.

Dessa sex scener behölls under hela processen med samma bilder i de flesta fall.
Ingången och utgången till återblicken ändrades mellan versionerna. Från och med
version III slogs klipp IV och klipp V ihop till en sekvens, sammanhållen med
musik.
Lista över övergripande förändringar i musiken i de olika versionerna av filmen:
Version I

Glasxylofon används som ”overklighetsmarkör”- signalerar att
man är på väg in i en återblick.
Glasxylofonen och glasorgeln har en tydlig panorerande delay.
Två olika synthpads, en luftig, en mättad.
Slagverk och bas används i många cue-er som rytmiskt element
och som platsmarkör

Version II

Mättad synth tas bort.
Slagverk endast som platsmarkör (exotiskt slagverk)

Version III

Glasxylofon tas bort helt, ersätts av akustisk gitarr.
Slagverk och bas tas bort helt

Version IV

Delay tas bort på glasorgeln

Version V

Byte av synthpad, Omnisphere: holy of holies

Version VI

Inga övergripande förändringar

Kompositionsprocess scen för scen

Mx I- Hej Hamza!/ Nostalgitripp
Första scenen i filmen ska introducera vår huvudperson Hamza och samtidigt ge en
introduktion till filmens innehåll och upplägg. Filmen handlar om Hamzas minnen
av Syrien och nya liv här i Sverige.
När Hamza sitter på stolen vill vi sätta hans busiga karaktär. Jag tänker att musiken
ska berätta om Syrien som en varm och solig plats som var fantastiskt som Hamza
saknar. Som ett barndomshem man är nostalgisk kring och romantiserar.26
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Det första vi ser är en helbild på Hamza. Han sitter på en snurrstol och är obekväm
inför kameran. Intervjuaren ber honom att sitta still varpå Hamza skämtar och
säger att han ”har ADHD-du vet”. Efteråt stillar han sig, och ger en blick rakt in i
kameran. Därefter kommer ett klipp till en närbild av Hamza där han visar bilder
från Syrien för intervjuaren. Bilderna är vackra och intervjuaren uttrycker vad fint
det är. Efter kommentaren klipps direkt till en mobilfilm på en park i Syrien.
Bilderna är skakiga och suddiga, men tycks soliga och fina med folk som flanerar
och är glada. Under bilderna berättar Hamza i voice-over positiva saker om sitt
gamla liv i Syrien. Efter syrienmontaget förs vi tillbaka till Södermalm i
Stockholm. I de första versionerna ser man Hamza gå omkring på
Medborgarplatsen med sitt kompisgäng. I senare klippversioner ser man
miljöbilder utanför Södra Latins gymnasium. I slutversionen hamnar också
titelskylten här.
MxI- Version I
(Musikexempel 5)
Min första instinkt inför musiken till denna sekvens var förstås att på klassiskt
manér markera övergången mellan intervjun och syrienmontaget. Känslan skulle
vara av overklighet under intervjun som sedan förändrades till värme på klippet till
Syrien. Första versionen av musiken till denna cue startar med några diskreta toner
på glasxylofonen direkt efter första bild. Hamzas blick i kameran synkas till diskret
temainsats från pianot.

Exempel I: MX I, Version I, t.1-5

Efter klipp till närbild introduceras synth och stråk gradvis under det att Hamza
visar bilder från Syrien för intervjuaren. Klipp till återblick synkas med elbasinsats
samt insats av tema A.

Exempel II: MX I, Version I, t.14-18

Efter att ha visat denna första version av musiken fick jag följande respons från
regissör och klippare:
Musik för tidigt i första scenen. För sorgligt. För mycket uppbyggnad vid 0:54.
Mindre stråkar. För tjockt med musik under Syrien-bilder. Ta bort kling-ljudet. När
När syrienbilderna kommer tycker jag att musiken kan bli lite gladare, men kanske
med en vemodig eftersmak. Tycker den ska vara avskalad så kommer Hamzas ord
fram bättre. Mindre stråkar och inte lika ”tjockt” så att musiken tar över. 27

Efter denna respons var första frågan jag ställde mig: Vad hänsyftas med
begreppen ”tjock” samt ”uppbyggnad”? Fakturen i musiken som levererats har ju
varken särskilt många lager eller påtaglig riktning. Utgångspunkten för mina
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förändringar var till att börja med att disponera instrumentationen olika under
klippet samt att byta ut glasxylofonen mot en gitarr. Jag ändrade
ackorddispositionen i stråket för att få en luftigare känsla, och tog bort
elbasinsatsen på klippet till Syrien för att minska synkroniseringsgraden,

MxI-Version II
I den andra versionen startar musiken vid samma ställe, men med en pizzicatostråkinsats (tema A-modifierat). Första gången Hamza vänder sig mot kameran
introduceras pianot (motiv B). Vid klippet till närbild spelas tema A med
gitarrflageolett.

Exempel III: MX I, Version II, t.1-5

Synkroniseringen med klippet till återblicken är förändrad så att basinsatsen är
borta. Under Syrienmontaget hörs tema A i gitarren och tema B som ostinato i
pianot.

Exempel IV: MX I, Version II, t.15-18
Börja musiken vid Hamzas luriga blick in i kameran. Pianot kommer in för tidigt. Ta
bort gitarren, det känns överflödigt. 28

Efter denna feedback insåg jag att mycket hänger dels på musikens start, dels på
synkförhållanden till klippet på Syrien. Jag ändrade musikens startpunkt, samt
instrumentation och tematiskt innehåll under det första klippet. Musiken synkades
till att starta vid Hamzas blick in i kameran. Jag tog också bort musikens
formmässiga synkronisering till Syrien-bilderna. Musiken fick ändra karaktär
gradvis under det att Hamza visar sin mobil. Effekten blir att bilderna från Syrien
kopplas ihop med mobilen.
MxI-Version III
I den tredje versionen börjar musiken återigen med stråkpizzicato, samma som
tidigare. Pianot ersätts med tema A i glasorgel och synth. Musikens synkronisering
till övergången till Syrien mjukas upp genom att pianots ostinato får börja innan
klipp.

28
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Exempel V: MX I, Version III, t.1-8
Gillar de första plockande tonerna, kan de ligga lite längre?
Saknar lite busighet. 29

Jag försökte öka ”busigheten” genom att lägga upp den inledande pizzicatofiguren.
Jag fördröjde också första temainsatsen (glasorgel) så att den synkar ungefär med
närbilden på Hamza och mobilen.

29
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Exempel VI: MX I, Version IV, t.1-17

MxI-Version IV
I denna version hade också en titelskylt tillkommit, så jag disponerade om musiken
så att gitarrens insats av tema A hamnade på titelskylten.

22

Exempel VII: MX I, Version IV, t.18-25

Tycker inte musiken vid titeln passar in
Inledningen låter för mycket som ”the Sims” 30

Jag kände nu att vi var nära mål, men att jag gått lite ”över gränsen” vad gäller
busigheten i början. Jag gjorde om stråkarnas start till att börja rytmiskt lite
lugnare, samt till att spela tematiskt material istället för arpeggion.

30
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MxI-Version V
(Musikexempel 6)
Till slutversionen disponerade jag om musiken så att den tonar ut över titelskylten.
Inledningens pizzicaton skrevs om för att låta lite mer avvaktande.

Exempel VIII: MX I, Version V, t.1-8

MxII- Saknar jättejättemycket
Filmens andra montage är ytterligare en återblick, som denna gång är mer bitterljuv
än den första. Hamza berättar i Voice-over om allt han saknar därhemma: skolan,
familjen och sin mamma. Själva montaget består av i sig ganska neutrala bilder:
utsikt från en sidoruta på en bil i rörelse. Vi färdas åt samma håll hela tiden,
utsikten är densamma: hyreshus. Montaget består av tre klipp som i sig är mycket
lika.
Här tänker vi att musiken ska berätta om Hamzas saknad av plats och familj. 31

MxII-Version I
(Musikexempel 7)
I den första klippversionen sker ingången till montagesekvensen från bilder där
Hamza går med sina kompisar på Medborgarplatsen. Killarna översätter svenska
ord till arabiska. I början är det trevliga ord, tex. ”porlande”, men snart blir orden
lite sorgliga: ”längtar, ”ensam”. Musiken i den första versionen startar i ordlekens
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stämningsskifte och växer in över klippet till Syrien. Musiken fångar upp
karaktären i orden som killarna säger och för in den känslan över montaget.
Musiken fungerar som underscore till Hamzas voice-over under hela montaget.
Musiken består av långa ackord och toner i stråk och glas, ett ostinato i pianot
samt melodistämma på glasorgel.
Harmoniken är en funktion av motiv B som ligger i violiner och piano, pianot
har halva notvärden jämfört med violinerna. Melodistämman är första delen av
tema A.

Exempel IX: MX II, Version I, t.1-8

Det är för tidigt att vara sorgliga här, men sorgsna undertoner som t.ex. pianogången
är fin, men upplever för sorglig så här tidigt i filmen innan vi är med Hamza
känslomässigt. 32

MxII-Version II
(Musikexempel 8)
I den andra klippversionen löstes ingången till detta montage helt annorlunda. I
denna version börjar återblicken då killarna pratar på Södra Latins skolgård. De
planerar en fest och tar till sist avsked med ”vi ses”. Killarnas avslappnade gång
32
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fångas upp av en pizzicato-figur som istället får leda in oss till Syrien. Även i
denna version fungerade musiken som underscore till Hamzas voice-over.
Pianot spelar fortfarande motiv B, men inte längre som ostinato utan i självständig
rytm och frasering. Resultatet blir både tydligare och luftigare. Musiken tar vid
killarnas glada farväl och leder sedan över in i montaget.

Exempel X: MX II, Version II, t.1-6

Melodin spelas i denna variant av gitarren med glasorgeln starkt nedmixad.

Exempel XI: MX II, Version II, t.33-37

Tycker denna funkar fint, tycker kanske det blir lite mycket klingande med både
pianot och gitarren. Kan man tona ner/förenkla någon av dem. 33
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Från och med denna version gjordes endast mindre förändringar i mix och tempo. I
övrigt följde version II av denna scen med hela vägen till slutmix.

MxIII- Marknaden
I denna återblicks-sekvens berättas om hur Syrien kom under IS våld och blev ett
”dåligt” land. Hamzas voice-over utvecklas lite genom versionerna, i den första är
replikerna lite svepande, i den sista berättas explicit om IS övertagande, om hur det
först var bra och att det sedan kom ”jättesvåra regler”. Bilden under montaget är
densamma i alla versioner och föreställer en marknad i en österländsk historisk
stadsdel. Kameran rör sig i slow-motion genom folkvimlet, pappersdekorationer
fladdrar i vinden. Musiken fungerar i alla versioner såsom underscore till Hamzas
voice-over.
MxIII-Version I
(Musikexempel 9)
I första versionen togs vi från Hamzas kompisgäng som sitter och äter take-away
på Söder och pratar om olika lärare direkt till marknaden i Syrien. Jag tog först
fasta på att det faktiskt är första gången man tydligt uppfattar att man är i
mellanöstern. Återigen på klassiskt manér fick musiken här signalera plats genom
användande av arabiskt slagverk. Denna första version byggde i stort på slagverket
som angav platsen samt glasxylofonen som tillförde det lite obehagliga. Stråket
spelade också klusterformationer baserat på tema A.

Exempel XII: MX III, Version I, t.1-9

Kluster:

Lite för sorglig. Har svårt för kling-klang-ljuden i bakgrunden. För mycket olika
element i den här musiken, det behövs utrymme för Hamzas ord och för egen
reflektion. 34

MxIII-Version II
I nästa version blev ingången till denna scen omklippt. Starten på denna flashback
utgick istället från bilder på Hamzas balkong där Hamza hördes berätta för
intervjuaren om varför han flydde. Musiken fick en ganska annorlunda ingång
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jämfört med förra klippversionen. Under intervjun hörs Hamza säga: ”Jag orkar
inte, jag vill inte dö.”, och denna vändning fick bli musikens ingång. Hamzas tunga
ord får genklang i en klangmatta (motiv B) där tema A spelas nervöst på
gitarrflageoletter. Ett långsamt pianoostinato med öppna kvinter antyder tonaliteten
och ställvis stråkdrillar ger variation.

Exempel XIII: MX III, Version II, t.1-5

Här vill jag ha ”tystare”, jag vill att det nästan skall kännas tyst. Vill inte ha ett piano,
snarare en ton som går. Slutet är bra. 35

MxIII-Version III
Till tredje versionen lade jag upp stråkarnas motiv B en oktav till flageoletter samt
lät pianot fade-as in, så att det blir hörbart först i mitten av klippet. Resultatet blev
att musiken blev mycket mer ”formlös”. Pianostämman hade dels definierat tonart,
dels puls/rytm.
Fint! 36

35
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MxIII-Version IV
(Musikexempel 10)
I fjärde och sista versionen lade jag till några synthpads, främst för att kunna göra
musikstarten enklare. Synthen hörs gradvis under Hamzas intervju, först vid
flashbacken hörs gitarren och övriga instrument.

Mx IV- på väg ingenstans + Mx V- Hamza på väg
Dessa två klipp är de som genomgått störst grad av omklippning. I de två första
versionerna var de två separata cues/flashbacks, i de sista tre blev de ihopslagna till
en längre montagesekvens där både bilder från Syrien och Sverige ingår.
Det första klippet berättar om hur Hamza torterats i hemlandet. Liksom i
tidigare sekvenser är hans berättelse i de tidiga versionerna klippt så att den är
tämligen abstrakt, och i de senare klippt till att bli mer explicit. Bildmaterialet är
återigen utsikt från en sidobilruta i Syrien. Bilen rör sig och man ser lite olika
saker, först hyreshus, och senare i klippet träd och buskar.
I den andra sekvensen berättar Hamza om sin psykiska status, han mår dåligt
men känner att han inte har någon att tala med. Detta klipp har sett olika ut i varje
version. I den första versionen bestod det av utsikten från en vindruta på en bil som
kör nattetid på en trång gata. I den andra enbart av bilder från Söder där Hamza går
omkring med sina vänner. I de sista versionerna är de nattliga gatorna tillbaka igen.
MxIV-Version I
(Musikexempel 11)
I den första klippversionen startade Mx IV på Hamzas balkong. Han intervjuas om
varför han lämnat Syrien. Musiken startar då han säger: ”Jag orkar inte, jag vill inte
dö”, strax därefter klipps till montage.
Hamzas dramatiska ord samt den efterföljande voice-overn gjorde att jag ville
understryka dramat i hans berättelse.
Musiken består av ett ostinato i låga stråkar samt piano. Celli har en melodi i
långa notvärden. Vid klippbyte i flashbackmontaget introduceras arabiskt slagverk.
Starten tar vid efter Hamzas dramatiska ”Jag vill inte dö”, och det mörka ostinatot
blir en resonans till det uttalandet.

30

Exempel XIV: MX VI, Version I, t.1-9

Glasxylofon introduceras efter Hamzas replik: ”Jag har förlorat min hud….skador,
skador.”. Xylofonens lite disparata ljud får spegla Hamzas skörhet.

Musiken når en klimax efter ”Jag dog, jag lovar”.

Exempel XV: MX IV, Version II, t.78-81
Bra inledning, sätter fin stämning! Sen tycker jag musiken blir för ”tjock”. Kanske
bort med stråkar eller slagverk, tycker det klingande ljudet blir jobbigt. Vill inte att
musiken skall vara tydligt tung/ledsam. Hamzas ord räcker för att driva känslorna,
färre svängningar i musiken. 37

MxVI-Version II
I den andra klippversionen startar denna flashback annorlunda. Vi ser Hamza laga
mat i sitt kök, och han berättar om hur han hjälpt flickor fly från IS. Han berättar
om en 11-årig flicka som blev såld och musiken startar strax efter replik: ”Det
kommer absolut råka sig dåligt på!”.
Musikaliskt ligger ostinatot kvar sedan förra versionen. Cellostämmans melodi
är transponerat till ett annat modus för att låta mindre tung. En 16-delsfigur baserad
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på tema A introduceras också för att minska tyngden i musiken och få mer
framåtdriv.

Exempel XVI: MX IV, Version II, t.1-8

Motiv B spelas i gitarren då man förstår att Hamza talar om tortyr.

Exempel XVII: MX IV, Version II, t.20-23
Tycker att det blir för mycket här, tycker att den högsta gitarren ska bort. 38

Efter denna version slogs MxIV och MxV ihop till en cue, se nedan.
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MxV-Version I
(Musikexempel 12)
Mx V i sin första version tog sin början över bilder när Hamza går i en park med
kompisen Wael. I det efterföljande klippet ser vi Hamza intervjuas i sitt rum. Han
berättar att han skadar sig själv. Då Hamza börjar berätta om sin utsatthet här i
Sverige startar ett nytt mobilmontage. Musikaliskt ville jag leda in från de ganska
glada scenerna i parken, in till den skörhet Hamza beskriver kring sitt
självskadebeteende. Musiken kring själva montaget är vemodig, parallellt med
Hamzas berättelse.
Glasxylofonen introduceras över bilder där killarna skrattar och buskramas, och
ligger över ett klipp till Hamzas rum.

Exempel XVIII: MX V, Version I, t.1-5

Han intervjuas om sitt självskadebeteende. Under intervjun tonar synthklanger
fram under glasxylofonen, som blir mer och mer komplex.

Exempel XIX: MX V, Version I, t.100-104

Synkat med klippet till en nattlig gata i Syrien kommer elbasen in och ett pianosolo
baserat på tema A. Gatan illustrerar Hamzas ensamhet i Sverige (som han också
berättar om). Det melankoliska jazzpianosolot speglar också detta.

34

Exempel XX: MX V, Version I, t.110-114

Till solots sista ton klipps vi tillbaka till Söder där Hamza sitter vid en vägg med
sin mobil. Vi ser honom gå in i byggnaden och sedan klipps filmen till Hamzas
svenska mammas kök. Tema A i glasxylofon hörs under fade-out.

Exempel XXI: MX V, Version I, t.123-130

Musikens funktion i denna första version har varit som underscore och
”overklighetsmarkör” (glasxylofon). Dessutom hade musiken en strukturell
funktion och accentuerade eller dolde vissa klipp.
Ta bort klangljudet. Pianot tar över. 39

MxV-Version II
I nästa version av denna cue var bild- och textinnehållet mycket annorlunda.
Bilderna är nu enbart från Södermalm och visar Hamza i olika situationer med sina
kompisar. I voice-over berättar Hamza om sin mentala status och hur han har svårt
att hitta någon att tala med om sin situation. Musikaliskt blev detta en helt ny cue,
då sekvensen nu fick en mycket mer orolig karaktär. Hela sekvensen binds ihop
med ett oföränderligt ostinato på tonen g, spelat av stråkar (pizz.). Över det spelar
gitarren en harmoniserad version av tema A.

Exempel XXII: MX V, Version II, t.1-5
Bra! Jag gillar känslan av rörelse! 40

MxIV+MxV-Version III
Till tredje versionen klipptes de båda montage som tidigare hade utgjort Mx IV och
Mx V ihop till en sammanhängande sekvens. Den oföränderliga ostinatopulsen från
förra versionen av Mx IV binder ihop hela sekvensen från början till slut.
Berättandet här fokuserar mer på att beskriva Hamzas utsatthet ”hemma” i Sverige.

39
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Den oföränderliga pizzicatopulsen binder ihop berättelser om hjältedåd, tortyr och
psykisk ohälsa.
Musiken tar sin början som i förra versionen, i Hamzas kök. Pizzicatopulsen
tonas in efter repliken ”Det kommer råka sig dåligt på…”. Musiken fungerar som
underscore till Hamzas voice-over. I cue-ns första del spelar de låga stråkarna
motiv B som en genklang av Hamzas berättelse om tortyr.

Exempel XXII: MX IV+V, Version III, t.1-7

I cue-ns andra del, där vi ser bilder från Södermalm, tar gitarren över och spelar
tema A. Under en lång dialog mellan Hamza och vännen Wael ligger enbart
pizzicatot kvar, men vid scenens slut kommer gitarren (tema A) tillbaka. Musiken
ligger över ett klipp på Hamzas fönster utifrån, och ytterligare ett klipp till
interiören i Hamzas rum.

Exempel XXIII: MX IV+V, Version III, t.76-80

MxIV+MxV-Version IV
Till den fjärde versionen introducerades en hel del nytt bild- och ljudmaterial och
scenen fick sin slutgiltiga form.
Montaget har två delar: det första handlar om Hamzas verksamhet att köpa och
smuggla ut flickor från IS-kontrollerat område och hur det gick till då han
avslöjades. Den andra delen handlar om hans anpassningssvårigheter och psykiska
besvär i Sverige. Montaget skall också leda in i sista scenen där han berättar om sitt
självskadebeteende.
Musiken är i stort oförändrad sedan förra versionen. I montagets första del är
strukturen i de låga stråkarna uttunnad, och i övrigt är musiken omdisponerad till
att passa den nya klippningen.
Del I:

Exempel XXIV: MX IV+V, Version IV, t.1-10
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Del II:

Exempel XXV: MX IV+V, Version IV, t.92-100

Överledning:

Exempel XXVI: MX IV+V, Version IV, t121-125

MxIV+MxV-Version V
(Musikexempel 13)
Till femte versionen gjordes endast mindre justeringar i synkroniseringen till
bilden.

Mx VI- Sista brevet hem
Filmens avslutning är narrativets avrundning och vårt farväl till huvudpersonen
Hamza.
Denna scen har i sin klippning varit någotsånär lika genom processen, och
musiken har inte behövt ändras så mycket från första skissen.
Sekvensen har alltid tagit sin början i en intervju i Hamzas rum där han berättar
om sitt självskadebeteende. I versionerna från och med version II har det även
inkluderat en flashbacksekvens från Syrien. Scenen har sedan fortsatt med ett klipp
där man ser Hamza på sin säng. Han talar in meddelanden till släkten i Syrien.
Efter meddelandena tystnar han och förlorar sig i mobilen. Det är dunkelt i rummet
och kameran zoomar närmare och närmare på Hamzas ansikte, och därmed är
filmen slut. Minnena av Syrien bleknar och så gör även musiken i denna scen.
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MxVI-Version I
(Musikexempel 14)
I musikens första version börjar pianot med en ackompanjemangsfigur byggt på
tema A:

.
Exempel XXVII: MX IV, Version I, t.1-5

Först vid det tillfälle man förväntar sig en ny formdel kommer någon form av tema,
motiv B. Efter klippet till Hamzas säng återupptas pianoackompanjemanget och
under det att Hamza talar in telefonmeddelanden hörs motiv B i stråket.

Exempel XXVIII: MX VI, Version I, t.12-16

Under filmens sista sekunder tunnas fakturen ut, och det sista som hörs är tema A
som en ensam pianomelodi.

Exempel XXIX: MX VI, Version I, t.163-170

Gillar pianot i början, för mycket när stråkarna kommer in. Vill att det ska kännas
hoppfullt, men med en sorgsen underton och eftertanke. 41

MxVI-Version II
(Musikexempel 15)
Till den andra versionen tog jag bort all form av melodik i scenens första del.
Pianoackompanjemanget fick helt enkelt ackompanjera Hamzas talade stämma.
Stråkarna togs bort helt. Melodi (tema A) introduceras mot slutet då Hamza ligger
på sängen, men då endast i långa ensamma pianotoner. Slutackord läggs också till.

Exempel XXX: MX VI, Version II, t.171-180

Utöver små justeringar i synkronisering behölls denna version av musiken kvar
hela vägen till slutet.
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Mailkonversation med regissör och klippare.
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Diskussion
All musik, eller snarare all upplevelse av musik, består av två komponenter:
struktur och mening. Strukturen är den formella konstruktionen av musik, ”noterna
på pappret”. Detta utgörs av storform, harmonik, stämföring och andra
kontrapunktiska element. Musikens struktur består också av sekundära element
som tillkommer vid framförande: uttryck, agogik, dynamik, klangfärg m.m.
Musikens mening är mer undflyende och skapas i stunden i mötet tonsättareinterpret-åhörare. Musikens upplevda mening är individuell. Viss musik har
allmänt kända konnotationer och får därigenom en ”allmängiltig” mening. I andra
fall är musiken mer abstrakt i sin meningssyftning, och åhöraren skapar sin mening
helt själv.
Klassisk filmmusik använde allmängiltiga musikaliska meningar och tydlig
formell struktur för att utmejsla ett yttre kausalt narrativ. Användandet av musik
med i förväg kända konnotationer kunde direkt försätta en åskådare i den stämning
eller på den plats filmskaparen önskade. Musiken gjordes ohörbar genom att
musikens form överensstämde med filmens struktur samt genom
detaljsynkroniserade kompositionstekniker såsom Mickey-Mousing.
Modernt filmskapande fokuserar ofta mer på det inre narrativet. Filmmusiken
förväntas också ta ett eget spår i förhållande till bilden och berättandet, jämfört
med klassiska principer. Musik med allmänt kända konnotationer undviks för att ge
utrymme åt åskådarens egen tolkning. Klassiska kompositionstekniker står inte i
första rummet då en film skall musikläggas, snarare eftersträvas ett unikt sound.
Mellan Rum är en film som just vill berätta på detta sätt. Vi har en huvudperson
vars inre resa vi skall följa. Filmskaparen önskar berätta detta intimt och lågmält i
foto, klipp och musik. Lite förenklat har min kompositionsprocess skett med
delete-knappen. Jag har gradvis tagit bort och förenklat delar och element ur ett
första koncept. Melodier har luckrats upp eller tagits bort helt, ackordföljder har
förenklats och instrumentationen har glesats ut.
Ofta har regissör och klippare givit lättbegriplig feedback i stil med: det blir för
sorgligt här, eller för dramatiskt. Ibland har dock kommentarerna varit svårare att
förstå: för mycket uppbyggnad– där jag själv absolut inte skulle beskriva musikens
karaktär som ”uppbyggnad”, för många lager– där det bara funnits två lager, för

tjockt- där endast två instrument har spelat. Vad beror detta på? Mycket tror jag
beror på förhållandet mellan struktur och mening i den föreliggande musiken. En
alltför formell struktur gör musiken hörbar på fel sätt. Musiken skall fungera som
empatifacilitator och får därigenom gärna höras, men inte på ett språkligt eller
strukturellt plan.

Form
Filmmusikens form och synkronisering är av stor betydelse för hur musiken
relaterar till bilden. Varje typ av synkronisering eller direkt förhållande till bilden
får musikens betydelse att ändras. Med mina konstmusikaliska glasögon är min
första reaktion ofta att låta musiken överensstämma med klippningens tempo och
de olika scenernas uppbyggnad, liksom den gjorde på 30- till 50-talen. I fallet med
denna film kunde det vara mycket subtilt, men det fanns ändå där. I och med den,
trots ringa, temporala förankringen fick musiken först versioner en annan betydelse
än önskat. Istället för att ligga som en klangbotten lade den sig som en ram kring
filmens form. Dessutom följde musiken med känslomässigt i Hamzas berättelse i
de första versionerna, något som också förde musiken upp till det formella planet
och höger hjärnhalva.
Under processen har formen ändrats gradvis till att bli mindre tydlig. Musikens
uttryck och dynamik ändrades också till att inte följa huvudpersonens berättelse
och uttryck.

Melodi
En melodi har syntaktiska egenskaper. Den har en början, ett slut och oftast någon
form av riktning. Dessa egenskaper tror jag gör det svårt att arbeta med melodi till
bild i många fall. I de fall det finns någon typ av dialog kan en melodi upplevas
störande och det krävs vana av filmskaparen och stor fingertoppskänsla hos
kompositören för att kunna infoga melodiskt material i film.
Under detta projekt har jag till att börja med använt en melodi med mycket svag
riktningskänsla (tema A). Detta har från början gjort infogandet av materialet
enklare. Det har också varit viktigt under denna process att melodierna i den mån
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de funnits haft ”luft” i sig, dvs hellre korta delar av melodin med pauser emellan än
långa smäktande fraser. Instrumentationen spelar i hög grad roll. Om temat spelas i
långa notvärden på piano eller gitarr blir det automatiskt ”hål” i melodilinjen till
skillnad från om den spelas på exempelvis ett stråkinstrument. Slutligen handlar det
om mixning: en melodi i filmmusik kan inte mixas lika starkt som i en fristående
komposition.

Harmonik
Harmonik är också syntaktisk. En harmonisk progression har mycket stark känsla
av riktning. I de första versionerna av musiken till Hamza fick jag ofta feedbacken
”för mycket uppbyggnad” trots att inga element som jag vanligtvis förknippar med
musikalisk uppbyggnad var närvarande i musiken. Det som dock fanns var
harmonisk progression. I de första versionerna fanns en del funktionsharmonik, i
de senare versionerna fick harmoniken istället bli modal42. Den harmoniska
variationen minskades också under processen. Slutversionen blev harmoniskt en
typ av genomkomponerade ”drones” (orgelpunkter) med enstaka modala utflykter.

Stämföring
Klassisk stämföring är ett verktyg som ger kompositören full kontroll och full
klanglig utdelning av de stämmor hen skriver. Målet med tekniken är att göra en
fullödigt klingande sats där varje stämma samtidigt lever sitt eget liv. En
tvåstämmig sats skriven på detta sätt kan därför i filmsammanhang helt enkelt bli
för tjock. Av denna anledning kan paradoxalt nog åttstämmiga ackord på en
övertonsrik synth låta mindre tjock. Klangen bildar en ljudmatta istället för en
stämväv.
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Persichetti, Vincent, Twentieth-century harmony: creative aspects and practice, Repr., New York,
197n[1961]

Instrumentation
Instrumentation är i dagens filmmusik mycket en fråga om övergripande ”sound”,
snarare än om traditionell arrangering. I de första versionerna av Mellan Rum
använde jag en samplad glasxylofon som regissören helt enkelt inte gillade.
Tillsammans kom vi fram till att den var för exotisk, så den ströks helt. Regissören
tyckte att de första versionerna lät för ”vuxna”. Glasxylofonen ersattes med en
akustisk gitarr och en pizzicato-figur lades till för att öka lekfullheten något.

Avslutande analys
Musiken till Mellan Rum har under sin skapelseprocess kommit att handla om
Hamzas minne av Syrien. Den klingar in i filmens första scen när Hamza visar
bilder på telefonen som ett vackert minne. Den klingar gradvis ut i slutet på filmen
som ett bleknande minne. Musiken har kommit att berätta om Hamzas resa i
Sverige. Den handlar om hans hemlängtan, men också om hans etablering i Sverige
och att sannolikheten att han blir rotad i Sverige är mycket stor, ett farväl till
hemmet. Detta berättas inte uttryckligen i filmen utan antyds av musiken.
Musiken har också en tydlig formell berättarfunktion i filmen. Musiken håller
ihop och ger flöde åt de i grunden uttryckslösa och tempolösa bilderna i flashbackmontagen från Syrien. Musiken ger också resonans åt vad Hamza berättar. Den
etablerar en ingång till montaget och ligger därefter som en stämningsmässig
klangbotten under klippet.
Slutligen ger musiken form- och klangmässig helhet åt filmen. Vi bjuds in till
Hamzas minne av Syrien via musiken och hans mobil. På samma sätt tar vi farväl
av Hamza, och han av Syrien, just genom mobilen och musiken.
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