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Denna text handlar om någonting  
Du vet den där myggan i sovrummet som en kvav sommarnatt håller dig vaken med sitt 

ständiga panorerande surr. Men så plötsligt tystnar surret, och du känner en otrolig 

lättnad, trots vetskapen om att den med största sannolikhet sitter någonstans på din kropp 

för att göra det den ska. Denna mygga finns alltid i min musik. 
          I temat att skapa myten om sig själv vill jag här lyfta tendenser vilka jag anar kan 

utgöra min konstnärliga estetik och beskriva ett personligt förhållningssätt till 

komponerandet.  
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Symboler 

De är inte sällan bokstavliga.  

Material for String Quintet är ett verk som skrevs till ensemblen Uppsala Kammarsolister 
under min tid på Gotlands Tonsättarskola. Stycket är indelat i tre satser:  
I. cotton strings, II, mixed material, III "Slowly unravels like a ball of yarn. ".  1

 
I thought about cheap cotton you get from the grocery store - a soft and clean material, but it also 

gives chills like chalk on blackboard when it crunches, and the small strings easily get in your eye. 

A state of a rush in slow motion.  2
 
Materialet är tyg, och det hänvisar till min bakgrund inom sömnad. Oavsett konstform är 
ofta själva grundmaterialet – den lilla urbyggstenen – det som väcker mina kreativa 
associationer (vi kan kalla det inspiration), och det kan inte bli tydligare än i hur olika tyg 
beter sig vid handens rörelse eller ljusets fall. Materialen framkallar även minnen och 
känslor, vilket det snarare rör sig om i detta fall, då vi har att göra med tryggt organiska 
och lömskt syntetiska tyger. Blandmaterialet innehåller okända komponenter - kanske 
något som inte är vad det utger sig för att vara. Vad vill egentligen 3% elestan? En 
tillskruvad kompott beskriven i en plötslig festivo-fuga, fullkomligt okänsligt avbryter 
den det allvarliga violan försökte säga. Ett garnnystan är varmt och trevligt - kanske som 
den där koppen varm choklad vi varje vinter säger att vi ska dricka, men detta nystan är 
mörkgrått, och ju längre det vecklar ut sig desto närmare in kommer vi för att slutligen få 
vila i vår trygga melankoli. 

Notexempel 1: ”festivo-fugan” ur Material for String Quintet, sats 2 takt 52  

 Titeln på denna sats är en textrad ur Björks låt "Unravel"1

 Fred, Ylva, verkkommentar vid uruppförande, Ljudvågorfestivalen 20152
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Hela stycket är i sin storform skrivet som ett palindrom, det vill säga någonting som är 
detsamma fram- som baklänges, om än i ett fritt förhållningssätt. Celler har vänts på och 
roller bytts från högst till lägst, där den tydligaste palindromska egenskapen är att 
förstafiolens fyra toner, vilka inleder första satsen, är desamma som cellons i styckets 
absolut sista takt, men i omvänd ordning. Tekniken användes som ett kompositions-
verktyg till för att alstra idéer men innehar även en symbolisk betydelse om hur saker och 
ting tenderar att gå i cykler, och allting är alltid som det alltid har varit.  
 
Mina feberdrömmar som liten började med sensationen av något skarpt i 

handen  
Avdomnad från underarmen ner omslöt mina fingrar kniven och i topparna tusen nålar. 
Helt normalt, vilket en brukar tycka då alla typer av surrealistiska tankar och känslor 
flätar in sig i drömmen där det skapas sammanhang. I drömmen fanns dock ingenting 
skarpt – utan en räls och det ofattbara i när den visar sig vara felkonstruerad. Tåget spårar 
ur. Det är inte möjligt. Det får inte hända. Speciellt inte när vi befinner oss i en så 
vansinnigt hög hastighet. Panikångesten.  

Notexempel 2: Utdrag ur slagverksstämman, About Panic Attack, takt 12 

De klanglösa, naket oförstärkta knivarna i About Panic Attack bär inte på något som helst 
musikaliskt egenvärde, utan finns där som den bokstavliga symbolen av att mina 
feberdrömmar som liten började av sensationen av något skarpt i handen.  
 
De fyra väggarna  
Examensverket för symfoniorkester heter A Four Walls Love Story. Bilden av min första 
lägenhet som artonåring finns i bakhuvudet, då känslor som alienation och rotlöshet till 
slut fick skuggor att träda fram i hörnen och pendelklockor att oförklarligt stanna. Ett 
sanslöst inre landskap i en till sinnes hemsökt lägenhet har således ingenting med kärlek 
att göra. Det handlar om att ingå ett slags förbund och förlika sig med tanken på att det 
här är tydligen den tillvaron som gäller. Som att ha blivit förförd av självaste djävulen. 
(Det var vid den här tidpunkten jag började göra musik.)  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De fyra väggarna - även de tillåts vara bokstavliga. I den likgiltigt uttrycksfulla karusellen 

som kan benämnas som ett allegro, vilket apropå ingenting träder in i mitten av stycket, 

finns fyra skikt, eller fyra väggar. Jag vill dock vara helt ärlig: det var så att det fanns tre, 

tills jag insåg de till titeln symboliska fördelarna, och lade till ett. Eller snarare, när jag 
betraktade passagen med titeln, handlingen, i åtanke så upptäckte jag att musiken 

oforcerat kunde ses som arkitektonisk med sina separata stommar och därigenom med lite 

vilja hitta en fjärde vägg i det redan existerande materialet. Skikten är fördelade 

traditionellt mellan instrumentgrupperna: träblås-, brass-, slagverk- och stråksektionen. 
Det är en pågående maskin med cirkulära livslinjer på många nivåer.  

Notexempel 3: Utdrag ut stråksektionen, A Four Walls Love Story for Symphony Orchestra takt 88 
 
I arbetet med A Four Walls Love Story studerade jag någonting av det bästa jag vet, 

Introduktionen till Olivier Messiaens Turangalîla-Symphonie . Jag tycker så mycket om 3

den att jag nästan vill bli våldsam och Messiaen har skrivit så mycket vacker musik att 
den borde vara olaglig att spela. I Turangalîlasymfonin kan en vältra sig i 

kompositionstekniker, vilka ofta har symmetriska egenskaper, så som modus med 

begränsad transposition och non-retrogradrytmer, vilket är en rytm skriven i 

palindromform. I mitt stycke använder jag mig av både modus och non-retrogradrytmer 
och där skapar de konkurrerande rytmmönstren, fördelade mellan instrumentgrupperna, 

en storpolyrytm med sina förskjutningar. Men till skillnad från traditionen når vi 

dessvärre aldrig vår hemadress. I ärlighetens namn tappar en nog bort sig och ger upp 

tanken på att det någonsin ska hända.  
        Den musikaliskt bärande väggen är stråksektionen och har karaktärsbeteckningen 

"quasi espressivo, legato, somewhat indifferent". Trots sin tillförlitlighet med att alltid 

finnas där för oss har den ryggen bortvänd. Mot denna dels slut intensifieras musiken, 

stråksektionen diviseras och väggen monteras ner. Från att ha varit helt symmetriska och 

 Messiaen, Olivier, Turangalîla-Symphonie, 1948, Durand3
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konstant löpande i goda fyra minuter så augmenteras och diminueras stämmorna, och 
byter roller med varandra. Från att strikt ha haft ett tonmaterial baserat på hel-halv-
tonskala införs tidigare förbjudna toner som komponerades på ren musikalisk association. 
Det råder kaos i ett ytterst sångbart melodiskt material. 

Notexempel 4: Utdrag ur stråksektionen, A Four Walls Love Story for Symphony Orchestra, takt 176 

Och på övervåningen håller bastrumman låda.  

Notexempel 5: Utdrag ur slagverksstämman, A Four Walls Love Story for Symphony Orchestra, takt 23 
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Humor? 

Skamlöst vill jag prata om humor – vilket i sig är väldigt roligt att avhandla i en 
akademisk text och sätter ens självdistans på prov. Jag vill inte tro att jag använder mig av 
skämt i min musik utan det rör sig om viljan att beskriva dubbeltydiga situationer och 
vilka komplexa känslor de ger upphov till. Saken är den, att jag vill inte beskriva svärta 
med svart.  
        Humor uppstår när vi omkullkastas i situationen av att någonting vi inte förväntar 
oss händer, skulle någon halvanalytisk komiker säga. Nära till hands ligger även 
obehaget, och gränslandet där är delikat och fascinerande. Jag har ingen plan avsedd att 
skriva in humoristiska element i min musik, det faller sig helt enkelt naturligt. Den andra 
halvan av den kvasianalytiska komikern skulle kanske säga att det är nödvändigt för att 
ja, stå ut och så vidare. Men det rör sig inte om någon försvarsmekanism, det kommer 
från en källa av allvar och ömhet. När begreppet "patetiskt" förskjutits från att betyda 
känslosamt till skrattretande är min vilja att försvara ursprungsbetydelsen och leka med 
mellanrummet.  

      !  

Notexempel 6: Utdrag ur Dödsstöt för eufonium, cello, baryton och piano. Att skriva ut sin längd var vanligt 

förkommande i killars tinderprofiler.  
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Dödsstöt är ett stycke som uppkom från mottona bejaka dina idéer och gräv där du står. 
Stycket handlar om ung kärlek och det ålderslösa sökandet efter någonting genuint. 
Texten är en uppgrävd låttext som jag skrev för många år sedan, som handlar om hur en 
hoppades på att det skulle bli "något mer" och hur den förhoppningen leder till oförmågan 
att läsa signaler, kanske till och med varningssådana. I Dödsstöt, för eufonium, cello, 
baryton och piano förekommer det mellan verserna utbrott, vars text består av verkliga 
citat från singlars presentationer tagna från dejting-appen Tinder. (Upphovspersonerna till 
texten är således inte bara Ylva 25, utan även Micke 32, Johan 29 och så vidare.) Det är 
mycket dramatiska utbrott. Kontrasten mellan verserna, vilka utan pardon beskriver 
känslor av längtan och besvikelse, och de tafatta försöken till kroppslig närhet som yttrar 
sig genom "Just wanna have a good time, la vida loca liksom", skapar en uppenbar 
tragikomik. Två sidor av samma fundamentalt mänskliga mynt som bara vill ha en genuin 
kram.  
        Att använda sig av slit-och-släng-texter i konstmusikaliska sammanhang, med dess 
högtidliga arv, är härligt. Det uppstår ett attraktivt drag av diskbänksrealism som i 
kontrast med den verklighetsflykt den klassiska musiken bär på, egentligen höjer den 
surrealistiska, ibland absurda, känslan. Här i Dödsstöt finns även kärleken för 
populärkultur som är en lika relevant spegel av vår samtid som ett genomarbetat 
konstverk med år av intellektuella studier att hänvisa till.  

Galenskap  
Vänsterhandens walking base inleder Svaga Nerver vilket är kort stycke som skrevs på 
beställning av pianist Bengt Forsberg. Titeln refererar till den diagnos doktorer och andra 
självutnämnda psykologer tidigt 1900-tal brukade applicera på kvinnor som led av 
depression, eller som kanske bara hade en egen vilja, eller som kanske inte stod ut med de 
beräknade strukturerna en kvinna var tvungen att förhålla sig till. Den här typen av slöa 
beskrivningar på en människas problematik används fortfarande idag, tillsammans med 
andra klyschor som att vara hysterisk eller irrationellt känslosam, för någon som helt 
enkelt är en individ med unika tankar och känslor värda att ta seriöst. Jag ville skriva 
någonting allvarsamt lekfullt. En jazzig elvatonsserie refererar till den tid då denna genre 
utvecklades – det glada tjugotalet, för vissa. Baslinjen ska bjuda in att på ett gubbigt 
manér knäppa fingrarna till. Den presenteras, inverteras, bryts ner, exploateras. 
Oberäkneligt kommer högerhandens impulser mer och mer frekvent, som en brist på 
självbevarelsedrift.  

8 



        !  

Notexempel 7: Utdrag ur Svaga Nerver för solo piano, takt 50 

 
Galenskap har ofta porträtterats med kylig humor, men detta handlar snarare om en vilja 
att gestalta komplexitet i ett känsloliv. Det är lika delar upprättelse som 
överlevnadsinstinkt.  
        I sin hurtighet vill jag även att karusellen vilken kan benämnas som ett allegro i 
Four Walls Love Story (notexempel 3) ska göra lyssnaren lika delar skojfrisk som orolig.  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Nostalgi 

 
Att med dimmig blick och ett antydande till leende titta ut genom fönstret, och smyga in 
någonting en håller kärt i sin musik. Referenser som är mer djupt rotade än en bit tyg i 
handen en lekte med som vuxen person. Nostalgin är relativt okomplicerat varm. 
Förvånande ofta görs barndomsmelodin till en parafras och döljs i sitt nya sammanhang. 
Eller textraden från den sönderspelade CD-skivan som blir till satstitel.  
 
Parafras  
I stycket Isfrun alt. Jag är ingen (osv.) för flöjt och klockspel, vilket skrevs under mitt 
första år på Gotlands Tonsättarskola, tog jag itu med en melodi från barndomen som 
sedan dess ekat i bakhuvudet. Melodin, vars upphovsperson är okänd, kommer från ett 
avsnitt i den animerade versionen av Mumin, baserad på Tove Janssons bok Trollvinter . 4

Karaktären Isfrun, även kallad Den stora kölden, är vacker men livsfarlig, då hon vid 
ögonkontakt förvandlar den nyfikna till is. Hon är en komplex varelse, inte helt olik 
Mårran. Melodin som finns i den lite läskiga men fängslande mystiska scenen är dold, 
nynnande, och har fastnat hos mig av den enkla anledningen att den är fin. I Isfrun alt. 
Jag är ingen (osv.) noterade jag ner melodin från minnet och behandlade den sedan på 
olika vis. Korta fragment klipptes ut, vändes på, inverterades, och i kompositionen rör sig 
flöjten kring dessa små fraser. Originalet kommer aldrig i sin helhet men för en lyssnare 
med samma referens kan den nog kännas igen. Kanske även hos den med viss nostalgi. 

 Notexempel 8: Isfrun alt. Jag är ingen (osv.) för flöjt och klockspel, repetitionssiffra 1 

 Jansson, Tove, Trollvinter, 1957, Schildts Förlags AB4
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Gamla gester  
Jag har haft förmånen att genom min uppväxt få ta del av ett fantastiskt musikarv, vilket 

gör att kyrkomusiken ligger mig nära hjärtat, i synnerhet kör- och orgelmusik då jag har 
föräldrar som verkar inom de områdena. Fritt från det spirituella har musik som den 

onekligen färgat både mitt språk och min gestik, men används snarare som ett personligt 

återblickande moment än en estetik jag rätt och slätt skulle föredra. Det handlar även om 

att tillkännage en allmän tradition vars närvaro är klurig att förneka, utan att upprätthålla 

den. Se strukturerna för att kunna väva nya.  
        Kungl. Musikhögskolan i Stockholm har som återkommande projekt det som kallas 

"Årets instrument", och under mitt aktuella år var temat luta och viola da gamba, vilket 

kändes som en otrolig vinst med tanke på min närhet till tidig musik. Stycket blev tre 

miniatyrer där jag på olika vis tog fasta på de musikaliska associationer och traditionella 
gester som dessa instrument bär på, i form av ornamentik, arpeggion och till och med en 

repris(!). Gamla gester blev till ramen för ett modernt innehåll.  

!
Notexempel 9: Början på första satsen "kvittot i påsen", i Tre parenteser för luta och viola da gamba  

Kvittot i påsen, vilket är det kassörskan alltid frågar om en vill ha trots att det redan 

uttalats att det klarar man sig utan, har karaktären av en kontrapunktisk speldosa med 

något skevt tonspråk och en underligt osammanhängande puls.  

Minnesstund 
Hymn for a Seventeen-Year-Old Girl – for Wind Orchestra är en klapp på kinden, lika 

snäll som allvarlig. Koralen som element har lyckats smyga sig in genomgående under 
mitt musikskapande, även inom det elektroakustiska komponerandet. Det handlar dock 

inte om en kristen andlighet utan ett vackert och vänligt rum. Möjligtvis även lite sorgligt 

– det tonspråket hos mig kan icke hjälpas. Stycket för blåsorkester är till synes relativt 
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odramatisk musik, kanske endast något enstaka forte. Men någonting illavarslande lurar 

ändå. Med den etablerade koralen som trygg punkt i botten flaxar de dissonanta 

insatserna förbi i alldeles för högt register, vilka senare blir än mer penetrerande (se 

notexempel ). Ackord ligger och skaver, tätt staplade i lågt register – vissa passar mycket 
illa i förhållande till koralens harmoni. Stycket slutar med en varning från en ensam 

trumpet. Det är bokstavligt talat en minnesstund, vilket naturligtvis stärks med titeln i 

åtanke, även om blicken är vänd mot alla tonåringar eller alla som någonsin har känt 

någon.  

!
Notexempel 10: Utdrag ur Hymn for a Seventeen-Year-Old Girl – for Wind Orchestra, takt 39 

 
Hantverksmässigt låg intresset i att skapa en klangbild i rörelse genom subtila om-

orkestreringar av temat, någonting som var i ständig förändring. En studie i 

instrumentation där jag ville ta tillvara på blåsorkestern färgskiftningar och fördjupa mina 

kunskaper kring dubbleringsprinciper. I övrigt ville jag göra någonting som hade en 
enkelhet över sig. Efter det arbetet med Hymn for a Seventeen-Year-Old Girl avslutats 

kom jag till insikten att jag betraktat blåsorkestern som en orgel med klangbehandlingar 

liknande registrering och svällare, såsom jag gjort när jag genom åren suttit bredvid på 

orgelläktaren och agerat registrant.  
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Det personliga komponerandet  

Det finns ett samband mellan mitt intuitiva skrivande och hur jag komponerade fram 

mina plagg, där jag i ett första steg draperade tyget runt kroppen för att hitta dess person. 

Det är en högst analog känsla. I likhet med musikskapandet utgick jag aldrig ifrån ett 

mönster eller sydde toiler , däremot när jag väl gjorde det slutade jag aldrig slås av 5

insikten om hur praktiskt det är. Billig grafiskt mönstrad jersey, eller varför inte en 

tamburin, klipptes ut i irrelevanta former och syddes in mitt i det lyxiga råsidenet, vilket 

kan översättas med, säg, en cello. Det är okomplicerat kontrastrikt och spännande. 

Kanske bidrar även den oerhört tillfredställande känslan av att klippa tyg med en riktigt 
skarp tygsax detta personlighetsdrag i mitt skapande. Som att digitalt skära i autentiska, 

organiska ljud från fältinspelningar, det är nästan en människan-mot-naturen-upplevelse. 

  
Notexempel 11: Grafiskt partitur: Utan Titel 2–4, bläck på papper A3, Fred, Ylva, 2013 

Relationen mellan det analoga och digitala är någonting som fascinerar mig och har gjort 

det ända sedan jag 2009 för första gången experimenterade i ett ljudredigeringsprogram. 
Direkt in i datorns inbyggda mikrofoner spelade jag in stråkimprovisationer och lager på 

lager av min röst, för att sedan redigera dem till oigenkännlighet. Inte bara skapar det rent 

musikaliskt helt otroliga ljud som exponerar självaste kärnan av vibrationen, utan det 

 toile avser ett provplagg uppsytt i ett enklare tyg för att testa mått och passform före det 5

slutgiltiga resultatet.
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innehar även en symbolik som är viktig för mig. Det handlar om att beröva det analoga 

ljudet dess sanna väsen. Att ta någonting riktigt och förstöra det. Att förvränga ett ansikte. 

I noterad musik har det hänt att jag vänt på rollerna - vad händer när analoga instrument 

försöker efterlikna det digitala? Och vad säger en för hand noterad ljudvåg när den inte 
innehar någon digitalt alstrad information (notexempel 11)? För att komma ännu närmre 

ljudandet virade jag strängen runt handen tills den vitnade, fäste den andra änden på olika 

klangkroppar och spelade med stråke. Bra ljud är de som går att ta på.  
        I utövandet av elektroakustisk musik ligger det självterapeutiska nära, och självklart 
är humorn ett verktyg. Som när jag klippte ut mina tillkortakommanden och osäkerheter 

från år av inspelningar av repetitioner. I rollen som tonsättare är en så illa tvungen att 

kämpa sig igenom de där ljudupptagningarna för att kunna komma ihåg hur ens noterade 

fantasi faktiskt lät i verkligheten. Det olyckliga är att en även måste stå ut med att höra 
sin egen röst säga så mycket osammanhängande abstrakta instruktioner och stakningar att 

endast utklipp av unika "eeh..." erbjuder en gedigen durata. Det är hundra procent 

självmedvetenhet, men en får lov att vänja sig. Skämskudden blev ett elektroakustiskt 

verk  där dessa stakningar i collageform panorerade runt i de sexton högtalarna. Jag var 6

tvungen att få ut det ur mitt system. Precis som när den där barndomsmelodin, eller var 

den nu kommer ifrån, som aldrig tycks vilja sluta eka i huvudet äntligen tas itu med och 

görs till parafras i ny musik. Av någon anledning upphör ekandet efter en sådan handling.  
Det finns dock en kärna i detta, och den är att det är inte själva tyget som gestaltas, utan 

mig genom det. Symbolen tillåts vara bokstavlig men som en referens till någonting djupt 
personligt, ibland till och med internt. Kanske en referens bara jag känner till, eller en 

familjemedlem. De fyra väggarna hade lika gärna kunnat vara fem – eller något annat 

arkitektoniskt inre rum, en helt annan plats. För det är vad som hände inom dem som det 

handlar om. På samma sätt är inte musiken ett direkt utlopp för mina känslor, utan mina 
känslor kring någonting, kring inre minnesbilder. Minnesbilder som ibland av 

nödvändighet behandlas med en humoristisk överlevnadsmekanism. Nostalgin kan handla 

om bara ett par toner som lyssnaren inte alls lägger vikt i, men det är viktigt för mig att de 

finns där. En orubblig länk mellan mig själv och verket. Traditionella kontrapunktiska 
verktyg används inte för att de är det bästa och enda sättet att skapa ljuv musik på, utan 

för att de är en del av min berättelse. Det är inte verktyget som syns, eller myggan med 

sitt illavarslande surr som hörs – det är jag som vill bli sedd.  

 The Workshop, stycke för högtalare6
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Partitur: A Four Walls Love Story for Symphony Orchestra (2017-18) 10min 30sek  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Medverkande: Gävle symfoniorkester  
Dirigent: Andreas Hanson  

16 




