
 

 

  Handledare: David Thyrén  
  Examinator: Peter Berlind Carlson 

Simon Landqvist 

Att arrangera pianomusik för marimba 
Claude Debussy, Reflets dans l’eau 

Skriftlig reflektion inom självständigt arbete 
Till dokumentationen hör även följande inspelning: xxx 

 

CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp  
2020  
Konstnärlig kandidatexamen 
Institutionen för klassisk musik 



Sammanfattning 

I detta konstnärliga examensarbete beskrivs processen att arrangera ett pianostycke för 
marimba. Pianostycket var Claude Debussys Reflets dans l’eau från Images bok 1 som 
komponerades mellan 1901 och 1905. Syftet med studien var att bredda kunskapen om 
arrangering och konstnärliga val, och i förlängningen vara till stöd för arrangörer som står 
inför liknande uppgifter. Vidare att utöka repertoaren för marimba och ge slagverkare 
förbättrade möjligheter att ta del av musik från olika tidsepoker, genrer och musikkulturer. För 
att möjliggöra en autentisk transkription av Debussys pianostycke krävde utförandet två 
marimbor. Arrangemanget utfördes metodiskt genom musikanalys av originalnoten, och de 
konstnärliga valen baserades på beprövad erfarenhet av marimbaspel. Identifierade 
problemområden gällde aspekter som tonlängd, omfång och spelteknik. Studiens resultat 
påvisar att tonlängd som på ett piano kan regleras genom pedal på marimba kan regleras 
genom tremoloteknik. De svåraste konstnärliga valen gällde omfång och musikaliska linjer 
som på grund av marimbans begränsningar och idiomatiska egenskaper behövdes skrivas om 
på ett så jämbördigt sätt som möjligt utifrån originalnoten. Utifrån speltekniska aspekter har 
de två marimbaspelarnas stämmor på olika sätt arrangerats så att utförandet blir smidigt. En 
slutsats är att det är fullt möjligt att arrangera Debussys pianomusik för marimba under 
förutsättning att ett grundligt arbete utförs gällande konstnärliga val för största möjliga 
autenticitet. 

Nyckelord: Debussy, Reflets dans l’eau, Images, Marimba, Arrangering 
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1. Inledning  

I detta arbete undersöks hur Debussys pianomusik kan arrangeras för marimba. Inledningsvis 
beskrivs här impressionismen som en kulturell rörelse. Därefter tecknas en bakgrundsbild av 
tonsättaren och pianisten Claude Debussy, verket Images och specifikt satsen Reflets dans 
l’eau.  Slutligen sker en beskrivning av marimban. 

1.1 Impressionism 

Impressionismen var en konstnärlig genre som uppkom i Frankrike i mitten av 1800-talet. 
Konstnärer som kom att kopplas impressionismen var bland annat Monet, Manet, Renoir och 
Pissaro. Dessa konstnärer arbetade mycket med att betona ljus och rörelse i deras verk. De 
tidiga impressionistiska konstnärerna gick emot de akademiskt lärdas metoder och regler som 
var rådande under den tiden. Impressionismen i konsten kom att inspirera tonsättare och 
således föra musiken i en annan riktning. Kända impressionistiska tonsättare var Claude 
Debussy, Maurice Ravel, Lili Boulanger, Alexander Scriabin, Ottorino Respighi (Hanning, 
2010). 

Dessa tonsättare likt konstnärerna arbetade till stor del med att framställa olika 
känslotillstånd. Musiken upplevs friare i jämförelse med tidigare musik där regler 
innefattande form, och läran om kontrapunkt och harmonisk progression hade stor betydelse. 
Eftersom de impressionistiska tonsättarna var skolade i denna tradition går tydliga likheter att 
hitta till tonsättarna innan dem trots att musiken rörde sig längre och längre ifrån den 
traditionella läran. (Ibid.). 

”Den musikaliska impressionismen kan karaktäriseras på liknande sätt, det handlar inte om att 
uttrycka känslor eller handlingar utan om att gestalta intrycket av känslor och handlingar, att 
måla upp en sorts bilder. Redan titeln Reflets dans l’eau vittnar om detta, det är inte vattnet 
och dess rörelser som är föremålet för musiken, utan ljusets speglingar i vattnet, det vill säga 
det intryck vattnet ger genom ljuset.” (Hedelin, 2020) 
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1.2 Claude Debussy 

Claude Debussy föddes i Paris år 1862. För att undvika konflikter och krig i Paris år 1970 
flyttade han tillsammans med sin syster och gravida mamma till Cannes där Debussy fick sin 
första pianolektion vid 7 års ålder. Vid 10 års ålder blev han antagen till Conservatorie de 
Paris där han studerade i 11 år. Han var en ung lovande pianist som mycket väl hade kunnat 
försörja sig på sitt spelande, men som senare under sin utbildning halkade efter i sitt pianospel 
vilket gjorde att han inte längre fick delta i konservatoriets årliga tävling. Dock fortsatte 
Debussy att studera harmonilära och komposition. I början på 1880-talet arbetade Debussy för 
Tchaikovskys patron Nadezhda von Meck som huspianist och pianolärare åt hennes barn. De 
reste till Ryssland där han fick höra den senaste musiken av bland annat Rimsky Korsakov 
som starkt influerade hans sätt att komponera för symfoniorkester.  

Debussy var influerad av samtida poeter, bland annat Stephane Mallarmé som skrivit L’apres-
midi d’un faune, och Maurice Maeterlinck som skev texten till operan Pelléas et Mélisande 
som skulle bli Debussys enda fullbordade opera.  

Debussys pianomusik är sprungen ur traditionen från Mozart, Schumann, Chopin och Liszt 
och dessförinnan Couperin, Rameau och Bach. Däremot strävade Debussy långt bort från 
denna tradition genom sitt sätt att komponera, framför allt för piano. Han utforskade 
instrumentets möjligheter på ett sätt som mästarna före honom inte har varit i närheten av att 
göra. Debussy om sin musik: ”Det finns ingen teori. Du behöver bara lyssna. Njutning är 
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regeln.” (Hanning 2010, s.533). Trots att han var mycket influerad av Richard Wagners 
tonspråk med kromatik och heltonspråk, är Debussys musik mer avvikande eftersom 
harmonisk upplösning inte är ett fundamentalt element i hans musik, vilket det är i Wagners. 
(Hanning, 2010; Roberts, 1996). 

1.3 Images 

Images kan översättas till bildspråk, bilder eller visioner, vilket Paul Roberts beskriver i sin 
bok Images, the Piano Music of Claude Debussy (Roberts, 1996). Roberts hävdar att 
”images” är en term som han anser är en grundläggande nyckel för hur vi ska tolka musiken. 
Roberts påpekar också att ordet ”images” har gett upphov till en felaktig inställning till 
Debussys musik som bygger på en fixering av bildintryck och bildlandskap, vilket Roberts 
anser är en tolkning som gör att vi inte ser storheten i Debussys musik. Roberts refererar till 
en beskrivning av Debussys Preludes som löd ”quest for visions yet unrecorded in music” 
som kan översättas till ”strävan efter visioner ej ännu funna i musiken”. Denna strävan, eller 
jakt, låg i tiden inte bara i musiken, utan även i andra konstformer. Gränslandet mellan 
konstformerna suddades ut mer och mer, och som Roberts skriver, ”…i en tid då Debussy’s 
poet- och konstnärsvänner diskuterade fritt om ljud som färger, tavlor som symfonier och 
poesi som musik.” Debussy kopplas ständigt samman med de impressionistiska konstnärerna 
och deras verk, men Roberts anser att vi måste lära oss att tolka musiken utan att koppla den 
till bildkonsten (Ibid.). 

1.4 Reflets dans l’eau 

Detta stycke är det första i Claude Debussys Images 1 för solopiano. Stycket är skrivet mellan 
1901 och 1905. Reflets dans l’eau översätts till reflektioner i vattnet. Stycket följer en 
rondoform (A-B-A2-C-A3-Coda). Alla tre A-delar är näst intill identiska. Tonerna Db och Ab 
ligger som en orgelpunkt i de första 8 takterna, likaså i de 2 andra A-delarna, och skapar en 
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stillastående harmonik och en stillsam atmosfär. Samtidigt presenteras också ett motiv som 
återkommer i A2 och A3 och ovanpå detta motiv spelas också en ackordsrörelse (se fig. 2). 
Detta är ett exempel på hur Debussy jobbar med flera olika lager av rörelse. Längre i i stycket 
presenteras flera nya olika motiv och rörelsemönster. Dessa olika rörelsemönstren har jag 
katalogiserat för att ge mig själv en bättre helhetsbild av stycket (se fig. 4). Dessa mönster kan 
man på flera sätt tolka som just reflektioner i vattnet. De bidrar inte till någon harmonisk 
progression och innefattar inte heller några melodiska motiv som är viktiga, utan skapar 
istället olika texturer och rörelser samt klanger som på olika sätt blandar sig med andra motiv 
och stämmor. 

I B-delen rör vi oss mer och mer bort ifrån grundtonarten genom kromatik, heltonsharmonik 
och dim-ackord. I styckets C-del är det både mer rytmisk och harmonisk spänning än i A och 
B-delen. Styckets höjdpunkt sker i C-delen. Mellan takt 66 och 71 kan man kalla för en semi-
coda som rundar av C-delen och leder oss tillbaka i A3. I styckets sista A-del hör vi fragment 
från B och C-delen, och när vi till slut landar i Codan bekräftas den känslan av stillhet och 
lugn man känner i A-delarna.  

1.5 Marimba 

Marimban är ett instrument som härstammar från Afrika och som först introducerades i den 
västerländska musiktraditionen på 1900-talet. Den standardiserade storleken på marimban 
idag är 5-oktaver. Den har ett omfång från stora C till 4-strukna C. En konsertflygel har 
vanligtvis ett omfång på lite mer än 7 oktaver.  

 4

Fig.3. En 5 oktavs-marimba av märket Marimba One. 
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Repertoaren för marimba är liten i förhållande till andra instrument eftersom instrumentet inte 
funnits med i den västerländska konstmusiktraditionen särskilt länge. En marimbaspelare 
håller vanligtvis 1-2 klubbor eller mallets i varje hand. Dock finns numera mycket virtuosa 
marimbasolister som bemästrat tekniken att hålla 3 klubbor i varje hand, men denna teknik är 
långt ifrån standardiserad bland solister och institutioner. Därför är standard än så länge 2 
klubbor per hand. Klubbteknik eller malletteknik är något som ofta diskuteras bland 
marimbaspelare. Det finns flera olika sätt att hålla fyra klubbor på, och de har olika fördelar 
och nackdelar vad det gäller dynamisk kontroll, de olika klubbornas självständighet och 
omfång. Att det inte finns något globalt standardiserat sätt att hålla klubborna på kan skapa 
problem gällande repertoaren som skrivs. 

Det mest vedertagna är att en oktav är det intervall som varje hand ska kunna spela och för 
intervall större än det finns det en risk att en mindre skicklig spelare inte klarar av. Ackord 
med fler än fyra toner går helt enkelt inte att slå an samtidigt, utan måste då spelas som 
arpeggio eller som ett brutet ackord eftersom man bara har totalt fyra klubbor. Allt detta måste 
en kompositör och arrangör ha i åtanke när hen skriver musik för marimba. 

Marimban har resonatorer under sina plattor som intoneras till samma ton som plattan i sig 
vilket förstärker plattans naturliga klang, och beroende på kvaliteten på träet och hur 
finkalibrerad resonatorn är, varierar tonlängden och tonkvaliteten mellan olika marimbor. Ett 
hinder med marimban är att tonlängden är relativt kort och går heller inte att kontrollera med 
pedal på det sätt som man kan på ett piano eller en vibrafon. För att öka tonlängden på en 
marimba måste spelaren spela många sammanhängande slag på samma platta (Tremolo). Och 
för att förkorta tonlängden måste spelaren spela ett så kallat dead stroke då man precis efter 
anslaget pressar klubban mot plattan för att förhindra att den vibrerar mer. Det går också att 
stoppa denna vibration med händerna. Av dessa tekniker är tremolo det som är mest använt 
och eftersom klangen generellt är kort på en marimba använder man relativt sällan dead 
strokes. På grund av instrumentets avsaknad av en lång naturlig efterklang blir det en 
utmaning att spela mycket av repertoaren skriven för piano. 

2. Syfte 

Syftet med studien är att bredda min egen kunskap om arrangering och konstnärliga beslut, 
och därigenom förhoppningsvis kunna hjälpa andra som står inför liknande uppgifter. Det ska 
utföras genom ett arrangemang för marimba av Claude Debussys verk för piano Reflets dans 

 5



l’eau ur Images. Jag vill med detta utöka repertoaren för marimban och ge slagverkare en 
bättre möjlighet att få ta del av musik från andra tidsepoker och genrer. När arbetet är slutfört 
är syftet att arrangemanget ska instuderas och framföras. 

3. Metod 

För att underlätta det till synes komplexa arbetet jag hade framför mig har jag använt samma 
stycke att analysera i kursen Analys och instudering på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. 
Under den gjorde jag en formanalys som jag beskrev i 1.1.3. Jag har också katalogiserat 
rörelsemönster i stycket och antecknat i vilka takter dessa mönster förekommer, för att ge en 
mer begriplig bild för mig själv om vad som sker i stycket och vilka tekniska svårigheter det 
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innefattar (se fig.4). Efter jag gjort denna katalog som består av 17 olika förekommande 
rörelsemönster hjälper det mig i arrangeringsprocessen. Detta möjliggör en djupare förståelse 
av vad som sker i notbilden, och jag vet mer ingående vilka partier av stycket som är mer 
komplexa än andra. Flera partier i stycket är till synes mycket komplexa, men med hjälp av en 
analys kan man se att återkommande mönster och figurer är vanligt förekommande.  

Jag har lyssnat på inspelningar av stycket för piano många gånger med olika pianister för att 
få en känsla för hur stycket klingar på pianot. Detta ger mig en fördel när jag under 
arrangeringsprocessen eftersom jag snabbt kan märka om arrangemanget för marimban 
klingar allt för olika mot originalet.  

Det absolut viktigaste ställningstagandet jag tog var att jag tidigt insåg att stycket inte skulle 
kunna spelas av en person utan att förändra det avsevärt. Jag beslöt därför att jag skulle 
arrangera Reflets dans l’eau för två marimbor / två marimbaspelare. Eftersom jag tidigare 
spelat ett arrangemang av Maurice Ravels Alborada del Gracioso för två marimbor med min 
studiekamrat Aleksander Raknes Ulriksen blev valet självklart att jag ville spela mitt 
arrangemang med honom.  

I arrangeringsprocessen gick jag igenom takt för takt med originalnoten vid en marimba och 
förde anteckningar om vad i musiken som inte gick att spela. När jag visste vilka takter jag 
behövde ändra på fick jag överväga olika alternativ hur de delarna skulle skrivas om. Till 
exempel om jag behövde ta bort några toner som inte gick att spela på grund av omfånget på 
marimban, eller om jag behövde lägga om ackord för att det skulle bli lättare att spela. Vid 
detta stadie fick jag prova mig fram och försöka föreställa mig vad i slutändan som skulle 
komma att bli det bästa resultatet. När jag bestämt mig för de alternativen som jag var nöjd 
med och som jag ansåg vara bäst då, skrev jag ned i min anteckningsbok information till mig 
själv om varje takt och vad i varje takt jag skulle ändra på (se bilaga).  

Efter detta arbetet var klart var det dags att renskriva arrangemanget i notprogrammet 
Sibelius. I denna process försökte jag att scanna in originalnoten till ett program som heter 
Photoscore, men det visade sig vara lönlöst eftersom stycket innehåller mycket små notvärden 
samt många löpningar på oregelbundna antal toner. Programmet klarade helt enkelt inte av 
detta och det var helt enkelt bara att börja föra in noterna en och en i Sibelius.  

Vid detta läge var den bästa metoden att ha originalnoten uppe som PDF i ett fönster på 
datorn, och Sibelius notskrivningsprogram i ett annat fönster bredvid det andra. Bredvid 
tangentbordet hade jag mina anteckningar uppe. På detta vis kunde jag utan större 
ansträngning föra in noterna i Sibelius på rätt sätt utifrån mina egna anteckningar. 
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På grund av covid-19-pandemin under våren 2020 har arbetet med instuderingen och 
repetitioner stannat upp eftersom jag och Aleksander behöver tillgång till två marimbor. Det 
är därför omöjligt för mig att veta exakt vad som kommer att bli den absolut slutgiltiga 
versionen av arrangemanget. Jag hann dock med att arrangera om ca 90 procent av stycket 
och tror med största säkerhet att som jag skrivit som i dessa delar är det bästa sättet.  

4. Resultat 

Nedan visas ett urval av de takter jag har behövt arrangera om i detta stycke. Jag har delat in 
dem i kategorierna: tonlängd, omfång och teknik för att förstå de olika problemområden jag 
har jobbat med. Dock bör nämnas att i flera takter har korrigeringar gjorts som innefattar flera 
av de nämnda kategorierna.  

4.1.  Tonlängd 

Takt 1-8 

- Problem: Långa toner i svag nyans i undre systemet. 

- Lösning: De långa tonerna får spelas av spelare 2 som ett tremolo med vänster hand. 

- Motivering: Dessa toner kommer att dö ut för snabbt på marimban i den svaga nyansen om 
de spelas med ett vanligt anslag. Jag anser att dessa toner ger ett viktigt fundament för de 
andra stämmorna i dessa takter vilket gör att de måste hållas ut med tremolo. 
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Fig.5. Originalnot takt 1-2



Takt 80-81 

- Problem: Tonerna kommer att dö ut i det långsamma tempot vilket gör att frasen blir 
lidande. 

- Lösning: Stämma 2 skuggar samma toner som stämma 1 spelar samtidigt i en svagare 
nyans. Se fig. 7. 

- Motivering: Detta kommer ge en känsla av att tonerna får klinga längre än vad de 
egentligen skulle göra. Dessutom har stämma 2 paus i dessa takter och för framförandets 
skull anser jag det blir en bättre upplevelse för både lyssnarna och spelarna om båda 
spelarna får spela så ofta det är rimligt och så länge det kan tillföra något till stycket. 
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Fig.6. Omarbetad not takt 1-2

Fig.7. Originalnot takt 80-81



 

3.2. Omfång 

Takt 9-10  

- Problem: I det undre systemet är omfånget för stort för att spela på en marimba fram till 
näst sista tonen i takt 10. 

- Lösning: Den understa oktaven i stämma 2 får tas bort helt. Även de 2 sista tonerna takt 10 
som går att spela på marimba.  
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- Motivering: För att behålla frasens linje väljer jag att inte ha med de 2 sista tonerna. Skulle 
dessa toner spelas gör det att stämmans riktning uppåt blir lidande. I dessa takter har jag 
också valt att använda tremolo för att hålla ut fjärdedelstonen i takt 9 samt åttondelen i takt 
10. Stämma 2 tar också över ackordstonerna från stämma 1 för att frigöra den spelaren så 
den utan ansträngning kan spela den fallande sextondelsrörelsen. Jag har också lagt det övre 
systemets understa stämma i stämma 2 för att fördela mängden toner mellan spelarna. 

Takt 44-47 

- Problem: I det undre systemet är omfånget för stort för att spela på marimba.  

- Lösning: Den understa oktaven i stämma 2 tas bort fram tills att Eb spelas i takt 45. Se fig 
11. 

- Motivering: Varför jag här till skillnad från takt 9-10 inte väljer att ta bort den understa 
oktaven hela vägen är på grund av hur denna stämma är rytmiserad. Jag tycker inte att det 
upplevs som störande att hoppa ned på tonen Eb i detta fall.  
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Takt 61 

- Problem: Den lägsta tonen i stämma 2 går ej att spela på en marimba.  

- Lösning: Den lägsta tonen ”ersätts” av G en oktav upp, och nästa ton blir ett B. Därefter 
som det står. Dessutom läggs stämmorna så var spelare får sin fras istället för att notera det 
exakt som originalnoten. 

- Motivering: För att inte behöva rytmisera om stämman eller placera om helton-skalan anser 
jag att denna lösning är den bästa eftersom de flesta tonerna kommer att finnas kvar som de 
är skrivna i originalet. Att lägga om noten på detta sätt gör att de två linjerna som finns blir 
lättare att gestalta om de fördelas på varsin spelare. 
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Fig.12. Omarbetad not takt 44-47

Fig.13. Originalnot takt 61



Takt 68 

- Problem: Den lägsta tonen och de högsta 2 tonerna går ej att spela på marimba. 

- Lösning: Den lägsta tonen tas bort och istället för att bara de högsta 2 tonerna tas bort tar 
jag bort de högsta 3 tonerna.  

- Motivering: I originalet är den högsta tonen ett G och för att efterlikna originalet i den mån 
det går tar jag bort de 3 högsta tonerna så den högsta tonen ska bli just ett G. (Se fig 15). 
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Fig.14. Omarbetad not takt 61

Fig.15. Originalnot takt 68



I denna takt har jag också fördelat skalan mellan stämma 1 och 2 så att en spelare inte ska 
behöva spela över ett för stort omfång för snabbt. Att fördela på detta sätt gör att man kan stå 
kvar på ungefär samma plats av instrumentet.  

3.3 Teknik 

Takt 20 

- Problem: Denna takt och liknande kan spelas av en person, men ligger inte helt idiomatiskt 
på marimban. 

- Lösning: De två stämmorna kommer att spela varannan figur. 
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Fig.16. Omarbetad not takt 68

Fig.17. Originalnot takt 20



- Motivering: Detta kommer att underlätta väldigt mycket jämfört med om en person ska 
spela allt själv. Framförandemässigt blir det också mer logiskt att fördela fraserna mellan 
stämmorna så båda spelarna får ungefär lika mycket att göra.  

Takt 49 

- Problem: Mycket svårt för en person att spela själv. Svårt att få fram crescendot med tanke 
på det snabba notvärdet och hur det ligger för marimba.  

- Lösning: Fördela mellan stämmorna. 

- Motivering: Speltekniskt blir detta en lättare lösning för båda spelarna. Det kommer bli 
lättare att få upp i ett högre tempo och att få fram dynamiken.  
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Fig.18. Omarbetad not takt 20.

Fig.19. Originalnot takt 49



 

5. Slutreflektion 

Denna slutreflektion är preliminär eftersom jag inte haft möjligheter att studera in stycket på 

grund av covid-19-pandemin. Jag har ingen marimba hemma och har därför ingen möjlighet 

att öva på det jag arrangerat om inte skolan öppnar. På grund av detta tror jag att jag kommer 

behöva ändra på en del saker i arrangemanget efter en tids instudering och repetition. Vad 

exakt jag kommer behöva ändra på är svårt att veta i nuläget. 

En fråga jag tror kommer bli aktuell att ställa är huruvida detta arrangemang var värt att 

skriva och framföra. Risken är att karaktären och känslan blir alldeles för olika jämfört med 

originalet. Detta faktum var jag dock medveten om när jag påbörjade arbetet. Om så är fallet 

kommer jag återigen behöva ställa frågan: vad är syftet med arrangemanget?  

Under arbetet av analysen av stycket med Fredrik Hedelin på KMH frågade jag honom vad 

han trodde jag skulle stöta på för svårigheter under arbetet. Han sa att just problemet med 

tonlängden skulle bli det mest problematiska. Han trodde att en av spelarna skulle behöva 

ägna sig näst intill enbart till att hålla ut långa toner och ackord medan den andra spelaren 

spelade de melodiska motiven. Jag tror precis som Fredrik att just tonlängds-problemet är det 

som kommer göra att stycket klingar mest olika jämfört med originalet. Men hans idé med att 
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Fig.20. Omarbetad not takt 49



en spelare mest ägnar sig åt långa toner och ackord med tremolo tror jag inte kommer att vara 

en bra lösning. Eller rättare sagt, det är absolut en rimlig lösning, men här måste man fråga sig 

vad syftet är med arbetet? Jag poängterar tidigare att ett av syftet med arbetet är dels att 

slagverkare ska få möjligheten att ta del av musik från andra tidsepoker och stilar och att jag 

ska få fördjupad kunskap om arrangering och att ta konstnärliga beslut gällande problem jag 

stöter på. Syftet är inte att försöka förbättra Debussys Reflets dans l’eau eller skapa ett 

arrangemang som klingar exakt som originalet. Om det dock efter arbetets slut visar sig att 

stycket passar bra till två marimbor är det ju en fördel, eftersom jag i valet av stycken trodde 

att detta stycke skulle låta bra på just marimba. 
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Bilaga
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Del ur anteckningsboken jag använde när jag gick igenom takt för takt på 
marimban för att se vad som gick och vad som inte gick att spela
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