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Inledning 

Mitt examensarbete handlar om stycket Vridning1 för orkester och metallplatta med 

pepparkorn. Arbetet har drivits av ett utforskande kring hur ton, rörelse och textur kan 

mötas i ett stycke och bli musik, tre kategorier jag använde i kompositionsprocessen. I 

arbetet har jag också använt mig av ett kroppsligt lyssnande för att hitta och lyssna till 

olika ljud, traditionella som nya i orkestern och metallplattan. Ett kroppsligt lyssnande 

är något jag formulerat för mig själv och använt som verktyg i komponerandet. Det 

specificerar för mig ett musikskapande och lyssnande där kroppen är en aktiv del. 

Kompositionsprocessen har gått från idé till färdigt stycke genom återvändsgränder 

och vidareutvecklingar av idéer. Processen har varit rörlig och tagit sig nya former 

allteftersom utforskandet av musiken fördjupats.  

Tidigare har jag ägnat mycket tid åt att improvisera musik med rösten vilket 

präglat mitt sätt att göra musik på. Då står jag mitt i den och följer hur den utvecklar 

sig med hela kroppen som det lyssnande verktyg jag just nämnde. Intuition och 

närvaro är viktigt och för mig samspelar då kunskap om hantverket med en 

musikalisk erfarenhet. Därför var trivselfaktorn hög i det workshop-format som 

applicerades på kompositions- och repetitionsprocessen med metallplattan eftersom vi 

arbetade med kroppen som aktivt verktyg. Slagverkarna och jag tog tillsammans fram 

metallplattans ljud och notbild genom att lyssna fram materialet. Likadant ville jag 

komponera musiken för orkestern, ett kroppsligt lyssnande i samspel med ett tekniskt 

hantverk. 

 

 

 

Examensstyckets uruppförande 

Examenskonserten var planerad till den 24 april 2020 i Kungasalen på Kungliga 

Musikhögskolan. Konserten ställdes tyvärr in. Orkestern kunde inte samlas och 

repetera i Kungasalen på grund av coronautbrottet som tog fart just som partituret var 

inskickat och repetitionsdagarna strax skulle börja.  

                                                
1 Madeleine Jonsson Gille, Vridning, (2020), orkester och metallplatta 
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Ton, rörelse och textur 

Halvvägs in i kompositionsarbetet formulerade jag tre kategorier för det musikaliska 

materialet: ton, rörelse och textur. De tre kategorierna hjälpte till att strukturera och 

förtydliga det material jag arbetade med. Ton fick inrymma tonbaserade element, 

intervall eller tonbaserade tekniker som till exempel glissando. I kategorin rörelse la 

jag allt rytmiskt material och inkluderade även större rörelsesjok i stycket. Textur blev 

en kategori för material och delar som bestod av överlagrad musik, vilket jag senare i 

texten kommer att beskriva som detaljer i summan, där flera instrument arbetar 

tillsammans med olika tekniker för en sammansatt helhet. Innan kategorierna fanns 

formulerade hade jag problem med att se mitt material. Uppdelningen gjorde 

komponerandet mycket enklare och det blev tydligt hur en kombination av de tre 

kategorierna kunde bli musik. 

Ett annat stycke som arbetar med rörelse och textur och blandar tonkvalitet 

och överlagringar är String Quartet No. 2 av Sofia Gubaidulina2. Jag har valt det 

stycket, med särskilt fokus på de inledande takterna, eftersom Gubaidulinas hantering 

av den inledande tonen intresserar mig. I de inledande takterna hörs endast en ton men 

den spelas på flera olika sätt av stråkkvartetten vilket skapar en komplex och 

intressant ljudbild. Gubaidulina blandar flageoletter och stråkarter som påverkar 

tonens kvalitet. Hon gör mycket musik av lite material och det finns en kul utmaning i 

det. Likaså visar Unsuk Chin hur sparsmakad man kan vara med sitt material i hennes 

Cello Concerto3 i sats 1. I övrigt är cellokonserten kraftfull och färgrik, men början av 

sats 1 tycker jag förmedlar en intressant komplexitet i sitt sparsmakade material.  

Även om de båda styckena jag just exemplifierat ligger utanför den diskurs 

min egen musik befinner sig i, tycker jag de visar på hur ett musikaliskt material kan 

användas på ett intressant sätt.  

Musikens utvidgning med nya ljud genom objekt har intresserat mig under 

lång tid. Att arbeta med olika typer av objekt har varit ett sätt att utöka musiken och 

utvidga lyssnandet både genom ljudande och visuella tillvägagångssätt. I stycket 

Mobil4 för Stockholms Saxofonkvartett 2018 arbetade jag med ensemblen som 

                                                
2 Sofia Gubaidulina, String Quartet No. 2,(1987), Boosey & Hawkes/Sikorski 
3 Unsuk Chin, Cello Concerto, (2006-2008, 2013), Boosey & Hawkes 
4 Madeleine Jonsson Gille, Mobil, (2018). Mobil uruppfördes av Stockholms Saxofonkvartett på 
festivalen Svensk Musikvår 2018. 
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visuellt objekt. I stycket för fyra saxofoner är musikerna inknutna vid midjan i varsin 

ände av ett svart trikåtyg. Tygändarna är sammanknutna i mitten och skapar ett fyr-

armat tygsjok. Allteftersom stycket fortlöper tänjs tyget ut mellan dem och blir 

uttänjningen i sin tur ytterligare ett visuellt objekt som rör sig med musiken och 

påverkar hur de spelar och förflyttar sig över scengolvet. Rörelsen blev intressant att 

arbeta med ur ett musikaliskt och visuellt perspektiv eftersom den påverkade den 

musikaliska helheten. Under repetitionsprocessen stod jag i mitten av ensemblen, 

lyssnade och rörde mig till musiken och komponerade på så vis verket med ett 

kroppsligt lyssnande som främsta verktyg. Partituret utgjordes av en koreografi som 

ensemblen lärde sig utantill och det ljudande musikaliska resultatet kom ur deras 

rörelser. Visst hade vi kommit överens om tonomfång och styckets storform, men det 

kroppsliga lyssnandet var aktiverat och påverkade resultatet.   

Under samma tid som Mobil tog form var det deadline för ansökan till 

masterprogrammet i komposition och jag var intresserad av att fortsätta på ett 

liknande spår. Här nedan är ett stycke hämtat ur min ansökan från januari 2018 som 

radade upp mina ambitioner för utbildningen5: 

 
Jag vill komponera:  

- Ett musikstycke som också har ett visuellt uttryck. Bygga en skulptur 

och framföra dem i samma rum för en gemensam helhet  

- Ett musikstycke genom fysisk rörelse och taktil materialkännedom. Låta 

stycket koreograferas och lyssnas fram med mig i mitten tillsammans 

med ensemblen 

- Ett tekniskt avancerat stycke som når ett poetiskt uttryck i enkelhet 

framfört  

 

Och ta reda på: 

- Huruvida ett musikstycke kan reflektera ett visuellt uttryck  

- Vilken betydelse den sociala kroppen har i komponerandet, både hos 

musiker och hos mig som tonsättare i en fysisk process 

- Hur mitt komponerande och min idéutveckling påverkas av att prova 

nya metoder och nå teknisk utmaning  

 

                                                
5 Texten är hämtad ur min ansökan till masterprogrammet i komposition på Kungliga Musikhögskolan 
2018. 
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Strömningen inom konstmusiken att arbeta med visuellt och taktilt fokus har 

inspirerat mig och mitt konstnärliga uttryck. Många tonsättare har skapat nya tekniska 

spelsätt för utvidgandet av musikens ljudpalett genom detta. Ett nutida exempel på 

musikens utvidgning hörs i stycket Fletch6 av tonsättaren Rebecca Saunders från 

2012. Varför jag tycker att stycket är en musikens utvidgning är för att jag upplever 

att ljuden inte i första hand driver en melodi eller befinner sig i en ackordiskt 

orienterad miljö. Här spelas istället en grov och flexibel musik för stråkkvartett som 

jag upplever som visuell. Musiken ljuder i en gemensam kropp och tänjer på 

instrumentens ljudande gränser. Personligen uppskattar jag hur musiken skapar nya 

klanger och uttryckssätt. Precis som exemplen med Gubaidulina och Chin är Saunders 

musik skriven ur andra infallsvinklar än mina egna, men lika väl inspirerar stycket 

mig.   

Drivkraften och ambitionen att sammankoppla det visuella med det ljudande fanns 

med när jag började på masterutbildningen i komposition. Det ledde fram till att jag 

under mitt andra och sista år på utbildningen skrev ett stycke för ensemble och 

skulptur. I det här fallet orkester och metallplatta. Den tekniska och konstnärliga 

utmaningen lockade. Jag ville ta reda på mer om deras musikaliska kontexter och 

återigen få arbeta med utvidgandet av musiken och lyssnandet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Rebecca Saunders, Fletch, (2012), stråkkvartett, EP14143, Edition Peters 



 8 

Vridning – stycke för orkester och metallplatta  

Kompositionsarbetet pågick från september 2019 till mars 2020. Under de första tre 

månaderna var processen tvådelad. Metallplattan och orkestern var tänkta att bli två 

separata verk, en ljudinstallation och ett orkesterverk som skulle inspireras av 

varandra. I januari 2020 tog orkestern och metallplattan gemensam plats i 

orkesterstycket Vridning och det hände under en kompositionslektion. Min 

kompositionslärare lektor Marie Samuelsson och jag pratade länge och väl om stycket 

när Marie frågade varför inte metallplattan komponerats in i stycket. Ja, varför hade 

den inte det? Utmaningen att sammanföra orkestern med metallplattan kändes 

självklar och helt i linje med min ambition med mastern.  

Eftersom ett ljudande exempel på musiken inte finns än har jag beskrivit 

stycket med mina egna ord såsom jag uppfattar den. Texten följer musiken 

kronologiskt från början till slut.  

 

Stycket börjar med ett fyra minuter solo för metallplatta. Pepparkornen rullar över metallytan 

och ljuder som en diskant kör i fjärran. Svagt spelar fyra solovioliner när övergången från solo 

till orkester startar. Klarinett, basklarinett samt timpani och sandpappersblock tar över när 

pepparkornen studsar ned i en behållare. En luftig musik växer fram när horn, trombon, 

trumpet och tuba kommer in och möter stråksektionen som ligger rytmiserad i med- och 

motrörelse tillsammans med sandpappersblocken. Träblåset smyger sedan in Ass-dur och 

förtätar klangen. Efter en tydlig melodi i vibrafon faller stycket in i ett vakuum där 

metallplattan återigen har solo. Nu ligger metallplattan upp- och nedvänd som en stor 

resonerande yta och spelas på med händer och fingrar. Pepparkornen är borta. Orkestern 

kommer in efter ca tjugo sekunder. Violin och flöjt instrueras att imitera ljuden från 

metallplattan med perkussiva pizzicaton och improviserade ljud. Den luftiga klangen växer sig 

tillbaka och stråket tar vid i de perkussiva ljud som metallplattan skapade i sitt första solo. 

Stråket böjer sig runt och kring klangen med glissandon och små mikrotonala justeringar när 

tonerna löper från en låg ton till en hög med avslut i ett suddigt moln av flageoletter. Musiken 

sträcker sig både högre upp och längre ned registermässigt och smetas ut mot kanterna när 

metallplattan kommer in för sin sista insats. Metallplattan är först dold under timpanins 

tremolo, ett ljud som liknar metallplattans vibrerande yta när likadana klubbor studsar mot 

timpaniskinnet och metallytan. Stråkmusikerna spelar ett mjukt och dovt ackord i en bräcklig 

moll-klang. Sakta och lugnt suckar stråkmusikerna ut orkesterns musik och kvar ringer bara 

de sista sekunderna av metallplattans dova muller.  

 



 9 

Hur det blev metallplatta och pepparkorn 

Metallplattan är 1x1m stor med 10 cm uppvikta kanter (figur 1). Den tillverkades på 

ett plåtslageri. 1x1 m kändes lagom stort och plåten fick ett kvadratiskt utseende. 

Utöver metallplattan tillhör ca 150 stycken pepparkorn. Metallplattan med dess 

pepparkorn är en vidareutveckling av ett experiment jag utforskade under hösten 2019 

med min externa handledare Martin Hallberg från ljud-och akustikbyrån 

Efterklang™7. Martin och jag fick kontakt genom Kungliga Musikhögskolans 

initiativ ESAIM8. Initiativet kopplar samman studenter med externa partners för att 

främja nya samarbeten i konstnärliga examensarbeten. Efterklang™ är en extern 

partner i ESAIM för konstnärliga ex-jobb på Kungliga Musikhögskolan.  

 

 

 

 

 

Figur 1. Metallplattan. 

 

Inspirationen till experimentet kom från dokumentären Sound Waves: The Symphony 

of Physics9 producerad av BBC. I dokumentären provades en modern version av Ernst 

Chladnis10 experiment11. Det är ett experiment från 1700-talet där Chladni hittade en 

metod för att synliggöra vibrationer. Vibrationerna syntes genom mönsterbildningar i 

sand när de påverkades av olika frekvenser. 

                                                
7 Efterklang™ är en akustik- och ljuddesignbyrå i Sverige. De en del av akustikkonsultbolaget AFRY 
och arbetar främst med akustik och ljud-branding. https://www.afconsult.com/en/do-business/our-
services/infrastructure/soundandvibration/sound--vibration-startpage/ (Länk hämtad 2020-04-16)  
8 ESAIM https://www.kmh.se/om-kmh/samverkan-med-kmh/esaim-sjalvstandiga-arbeten-som-
exjobb.html (Länk hämtad 2020-04-16) 
9 Sound waves: The Symphony of Physics, Dr Helen Czerski, BBC, 2017 
https://www.bbc.co.uk/programmes/b08h5gk8 (Länk hämtad 2020-04-06) 
10 Ernst Chladni (1756-1827) var en tysk fysiker. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ernst-chladni (Länk hämtad 2020-04-22) 
11 Sound waves: The Symphony of Physics, Dr Helen Czerski utför en modern version av Ernst 
Chladnis experiment, BBC, 2017. https://www.bbc.co.uk/programmes/p04txh19 (Länk hämtad 2020-
04-06) 
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Jag ville prova något liknande. Efterklang™ lånade ut två transducers12  till 

experimenten. I mina första experiment (figur 2) användes trälådor, ugnsplåtar och 

ugnsformar som behållare för material som till exempel bomullspinnar, gem eller 

pepparkorn. Jag fäste en transducer mot botten av plattan. Materialen rörde på sig 

genom påverkan av låga basfrekvenser från vibrationshögtalarna. Frekvenser mellan 

50-70 hz var särskilt effektiva för att få materialen att vibrera.  

 

 

 

 

 

Figur 2. Från ett experiment med ugnsform, pepparkorn och en transducer. 

 

Efter mycket testande kom vi fram till att en större metallyta ledde vibrationerna 

bättre och att just pepparkorn rörde sig på ett intressant sätt. I december 2019 visades 

ett work-in-progress av experimentet under LjudOljud-festivalen. Därefter avslutades 

experimenten med vibrationshögtalarna när metallplattan komponerades in i 

orkesterstycket.  

 

Orkestermaterialet 

Tonmaterialet och klangerna är sparsmakade och enkla i Vridning. Musiken rör sig i 

både små och stora sekunder och sexter mellan tonerna g, ass, c och dess. Stundtals 

kommer tritonus-intervallet in för att höja spänningen och ibland adderas även fler 

toner till klangpaletten såsom e, eb, h och d. Med tonmaterialet ville jag skapa en 

klangvärld bestående av få toner som kunde uttrycka mycket och varieras. Tänjningen 

som uppstår mellan två sekunder upplevde jag som klangmässigt intressant och den 

passade bra till hur pepparkornen resonerar mot metallytan. Att fokusera tonerna till 

klang istället för melodi hjälptes av det kompakta tonmaterialet vars teknik ofta är 

                                                
12 Transducers är vibrationshögtalare som kan fästa mot olika ytor och skicka frekvenser genom olika 
material. Märket Solid Drive i modellen SD1g användes i experimentet. https://soliddrive-
int.mseaudio.com/soliddrive (Länk hämtad 2020-04-16) 
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glissando eller varierande stråkarter. Tonerna tar sig inte vidare i någon 

funktionsharmonisk ordning och ingen tonmässig upplösning sker mot slutet av 

stycket. Istället överlagras de och får bero i ett tillstånd av tänjd och rörlig klang 

snarare än genom melodisk och ackordisk progression.  

Ursprungligen var det melodiska materialet en överbliven melodi (figur 3) 

från stycket Är jag den enda?13 som jag tillsammans med Catharina Backman, Ylva 

Fred, Kajsa Magnarsson och Alexandra Nilsson skrev för Blåsarsymfonikerna 2019. 

Vi hade 2-3 minuter var att fylla med musik. Melodin var tänkt att spelas under mina 

minuter av stycket men den hittade aldrig sin plats i musiken så den utgick. I Vridning 

tänkte jag försöka använda melodin igen men dess musikhistoriska klang tog 

överhanden, så den fick återigen bli undanlagd. Melodin var för färgstark och med ett 

stort behov att bli upplöst mot tonen d. En romantisk spegling som inte alls passade 

in. Melodin har dock påverkat tonmaterialet i det att klangerna utgår från g i både 

liten och stor sekund och tritonus.  

 

Figur 3. Den överblivna melodin som aldrig användes.  

 

 

Konflikten som styckets språngbräda 
Mycket, ja nästan allt, av det musikaliska material som låg på bordet under hösten 

2019 bestod av olika toner och ackord. Variationer på Är jag den enda?-melodin 

instrumenterade för stråkar provades. Melodiska slingor för bleckblås och blandade 

instrumentgrupper för nya klangmöjligheter undersöktes. Upplevelsen av att det inte 

fanns någon kontakt mellan tonmaterialet och styckets idé om mötet mellan orkestern 

och metallplattan blev allt tydligare. Det var svårt att relatera till alla toner. Det 

kändes som att tonerna låg utspridda på notbladen med tydliga betingningar på hur de 

skulle hanteras musikaliskt. Det var jobbigt och det lät inte rätt hur tonerna än vändes 

                                                
13 Catharina Backman, Ylva Fred, Madeleine Jonsson Gille Kajsa, Magnarsson och Alexandra 

Nilsson, Är jag den enda?, (2019), Blåsarsymfonikerna. Stycket uruppfördes på Clara Schumans 200 

års-kalas på Musikaliska i Stockholm den 21 september 2019 med Cathrine Winnes som dirigent.  
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och vreds. Tonerna tog över stycket och gav ingen plats åt varken rörelse eller textur. 

Jag var intresserad av rörelser som skulle skapa ljud med fokus på materialets 

överlagringar – men det enda som hördes var tonbaserade melodier.  

Vid ett kompositionsseminarium14 på Kungliga Musikhögskolan ombads vi 

masterstudenter i komposition att hålla en kort presentation om 

kompositionsprocessen på ämnet material. Under min presentation som varade cirka 

tio minuter tändes en lampa över den konflikt som vuxit fram inom mig under 

kompositionsprocessens gång. När jag stod framför kompositionsklassen uppenbarade 

sig konflikten som en upplevd traditionsbundenhet i komponerandet för orkestern och 

ett mer undersökande mind-set för metallplattans material. Jag hade stångats med att 

försöka få ihop orkestern och metallplattan utan givande resultat. Den ursprungliga 

idén var en sak men resultatet blev ett helt annat. Presentationens lampa påminde om 

påverkansgraden av traditionen kring orkestermusik och musikhistoriens 

orkestermusikideal. Min idé var att arbeta med textur och sträva efter att nå en 

utvidgning av orkesterns ljudande palett men arbetade enbart med toner som 

musikaliskt verktyg för det. I efterhand är det inte svårt att se varför det skar sig. Jag 

behövde bygga musiken med hjälp av andra musikaliska verktyg såsom rytm och 

speltekniker. Jag började istället lyssna på orkesterns ljudande kvaliteter. I fokus 

hamnade hur orkestern kunde svara an på metallplattans ljud. Tonerna reducerades 

och placerades i bakgrunden. Allt annat ljud, brus och perkussivt material placerades i 

förgrunden genom rytmöverlagringar och skiktarbete.  

Konflikten blev styckets språngbräda och fick även prestationskraven att lätta 

– att vara varken först eller sist med att skriva för orkester och objekt gjorde att det 

kändes lättare att faktiskt skriva musik. 

Ton, rörelse och textur är Vridnings grundpelare. Efter de nya insikterna15 

skiftade dock orden plats i ordning. Nu ordnade jag de snarare enligt: textur, rörelse 

och ton. En omkullkastad fokusordning gjorde arbetet riktigt roligt och gav mycket ny 

inspiration när hierarkin förändrats. När orkester och objekt möts är det två 

ljudvärldar som möts. Den ena, de traditionella instrumentens värld och den andra, 

                                                
14 Kompositionsseminariet hölls den 14 februari 2020 på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.  
15 De nya insikterna om kompositionen efter presentationen på ämnet material som jag höll för 
kompositionsklassen den 14 februari 2020.  
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ljuden från material. När jag kopplade på mitt kroppsliga lyssnande hörde jag elegans 

i både textur, rörelse och ton och började hitta hur de skulle mötas.   
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Hur ordet form använts i kompositionsprocessen 

Ordet form har florerat i idé- och kompositionsprocessen på olika sätt. Jag har använt 

det ordet eftersom jag upplever en rörlighet i ordet som sådant. Form kan inrymma 

visuella, abstrakta företeelser likaväl som fysiska och taktila material. Det är med stor 

flexibilitet jag använt mig av ordet form i kompositionsprocessen för synliggörandet 

av det musikaliska materialets egenskaper. Jag har främst använt mig av 

visuell/abstrakt form och fysisk/taktil form. Den abstrakta formen är inte en direkt 

hänvisning till den klingande musiken utan fungerar mer som en möjliggörare för att 

se musiken ur storformssynpunkt. Den taktila formen blev främst aktuell i arbetet med 

metallplattan och pepparkornen. Upplevelsen av hur det kändes att spela på och 

hantera metallplattan med dess korn kallar jag taktil form.  

Detaljer i den musikaliska summan som jag hastigt nämnde i början av texten 

är något min kompositionslärare Marie Samuelsson tog upp under en av våra 

lektioner. Det innefattar att hantera instrumenten som en grupp av utförare av den 

musikaliska idén, i motsats till att ett instrument utför allt. Form-tanken smög sig även 

in här om än på ett något luddigare sätt. Arbetet med överlagringar tog fart ur tanken 

på detaljer i den musikaliska summan.  

 

Visuell form  

Jag undersökte visuella och musikaliska aspekter av ordet vridning och lekte med 

formen av en vridning som en linje som vrider sig 

runt sin egen axel (figur 4). Nu blev inte musiken 

komponerad efter exakt den rörelsen, men det gav 

inspiration i arbetet med styckets helhet och energi.  

 

 

Figur 4. Vridningen ritad med storformens delar.  

Ett annat exempel på vridning är hur metallplattan vrider sig fysiskt i rummet från att 

vara liggande, placeras upp-och-ned och sedan hänga i en ställning (figur 5). Det var 

egentligen inte uttänkt från början utan ett roligt sammanträffande. Återigen lekte jag 
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med vridningen som form 

och hittade likheter i hur 

metallplattan ändrade 

position genom stycket.  

 

Figur 5. Hur metallplattan vrider sig i stycket genom olika positioner.  

 

Vridningen görs också i klingande form vid en punkt i stycket. Det är strax innan 

metallplattans andra solo som vibrafonen spelar en ton- och rytmbaserad vridning 

(figur 6). Frasen startar lugnt i fallande tonsteg, pausar plötsligt för att öka i energi 

och landa i ett högt f. I stora delar av stycket ligger det klingande tonmaterialet långt i 

bak i ljudbilden, men här får det kliva fram i ett solo och glimma alldeles extra.  

 

 

Figur 6. Takt 38-40 Vridningen i vibrafon16. 

Abstrakt form 

Den abstrakta formen i Vridning utgör en visualisering av styckets storform. Jag har 

använt mig av en visualisering för att kunna se musikens förlopp och jag kallar 

visualiseringen för styckets abstrakta form. Den abstrakta formen användes mot slutet 

av kompositionsprocessen som verktyg för att se längden på styckets delar, läsa av 

musikens densitet över större passager och ge en överblick av överlagrade områden. 

Så här ser den övergripande abstrakta formen ut för Vridning i ett linjärt flöde (figur 

7): 

                                                
16 Taktnumren i texten är kopplade till partituret Vridning om inget annat anges.  
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Figur 7. Den övergripande formen av Vridning.  

 

Den abstrakta formen består av delarna A B (A) C B A som var för sig också 

innehåller mindre formdelar som taktil form och detaljer i den musikaliska summan. 

Storformen blev en slags retrograd där metallplattan(A) börjar och slutar stycket. 

Orkestern(B) och metallplattan möts och spelar tillsammans vid C och stycket 

avrundas med en orkesterdel(B) för att sedan avslutas med metallplattan(A). 

Storformen var inte planerad från början utan växte fram i takt med att stycket 

komponerades.  

Vidare i arbetet med de abstrakta formerna synliggjordes det linjära flödet 

utsträckt i tid och jag kunde arbeta med överlagringar av delar och fokusera på djup i 

ljudbilden. På sidan 7 och 8 i partituret ligger tre olika skikt överlagrade. Det är vid 

storformens första B.  

Träblåset spelar korta rytmer i sextondelstrioler som ett eko av pepparkornen 

(figur 8). Ljudets rytmiska rörelse knyter också an till passagen från 

repetitionsbokstav D till F med slagverkarnas handtremolon på undersidan. Trumpet, 

violin 2 och kontrabas fyller på med flutter tongue och pizzicaton.  

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Takt 53-55. Träblåsets eko av pepparkornen. 
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Vidare i storformen kommer C. Nu spelar brasset långa luftljud genom sina 

instrument och växlar sedan över till ett utvecklat luftljud i en mix av toner och luft. 

Det här ljudet berikar ljudbilden och känslan av att passagen är ett tillstånd, snarare än 

ett linjärt flöde och progression. Här samverkar brasset, stråksektionen och 

metallplattan med övriga 

träblåset (figur 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Takt 55-59. Lager 2 och 3 med brass, slagverk, metallplatta och stråkar i överlagringen.  

 

Soloviolin, violin II, viola och cello spelar långa glissandon i samma del (figur 10). 

Tonerna i det här skiktet passerar varandra i olika rytmrörelser och riktningar. 

Stråkinstrumenten varierar mellan att spela glissando mellan oktaver och höga 

flageoletter. Ljudet av pepparkornen när de stryks över metallplattans yta överförs nu 

till rytmiserade pizzicaton i violin I och kontrabas i ett arbete med textur.  

 

 

 

 

Figur 10. Takt 55-59. Skira lager av 

stråkar och pizzication. 
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Taktil form 

Det är känslan av metallplattan och pepparkornen jag tänker på som taktil form. 

Metallplattan är kall och lite vass. Den har en skarp kvadratisk kantighet och behöver 

två personer för att hållas upprätt på ett balanserat sätt. Vikten är inte ansenlig men 

storleken 1x1 m gör metallplattan otymplig. Därför behöver den hanteras på ett enkelt 

och långsamt sätt. Inga av slagverkarnas rörelser är hastiga när de placerar om 

metallplattan inför nästkommande moment. Metallplattans taktila form spelade även 

in på vilka speltekniker slagverkarna använder i stycket. Att slå och knäppa med 

händerna mot metallplattans resonerande yta gav intressanta ljud och liknar ljudet av 

timpani och metalliska thunder-sheets17. Händernas information om hur metallplattan 

kändes vägledde lyssnandet och den taktila formen påverkade hur musiken blev. I 

delarna A och C är metallplattan i fokus i musiken. Metallplattans taktila form spelar 

roll för hur metallplattan spelas på och vilka ljud som produceras.  

Även pepparkornens taktila form har påverkat hur slagverkarna spelar med de 

i första delen, A. Pepparkornens ojämna form bidrar till det ljudande rassel som viner 

när de rullar runt på metallplattan. Träkulor, små glaspärlor och plastkulor var andra 

material som provades. Pepparkornen (figur 11) var överlägset bäst med en rik 

ljudpalett som kunde spelas i olika dynamiker. Pepparkornen behöll sitt rasslande ljud 

även vid tystare passager och steg kraftigt sin rasslande sång när slagverkarna ökade 

intensiteten genom sitt spelsätt. Till skillnad från glaspärlorna som mest lät tomma 

och ekande behöll pepparkornen en densitet i ljudet. De hade bra hörbarhet till 

skillnad från plast- eller träkulorna som var enklare i sin ljudbild. Trä- och 

plastkulorna hade en plattare och tråkigare klang. Pepparkornens taktila form lämnade 

också spår i händerna efter spelandet. Smulor av pepparkornens fnasiga lager fanns 

kvar på händerna som ett 

doftminne.  

 

 

 

Figur 11. Pepparkornen. 

                                                
17 Thunder-sheets är ett slagverksinstrument som låter som åska. Ljudet produceras av ett hängande 
metalliskt ark som skakas.  
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Detaljer i den musikaliska summan 

Detaljer i den musikaliska summan är inte en form i sig. Däremot använde jag idén 

om ordets inneboende flexibilitet när jag komponerade de överlagrade delarna där 

flera instrument tillsammans utför en musikalisk idé. Nedan följer en rad exempel på 

detaljer i summan som betyder mycket för helheten. Jag har valt att återanvända min 

beskrivning18 av musiken för att sätta exemplen i en kontext. 

 

Pepparkornen rullar över metallytan och ljuder som en diskant kör i fjärran. Svagt spelar fyra 

solovioliner när övergången från solo till orkester startar. Klarinett, basklarinett samt timpani 

och sandpappersblock tar över när pepparkornen studsar ned i en behållare. En luftig musik 

växer fram när horn, trombon, trumpet och tuba kommer in och möter stråksektionen som 

ligger rytmiserad i med- och motrörelse tillsammans med sandpappersblocken. 

 

För att knyta an till brassets blåsljud i början av stycket spelar stråksektionen mitt på 

stallet (figur 12). Den här aktionen producerar ingen tonhöjd utan endast ett brusljud i 

stråkinstrumentet. Stråkarnas brusljud är länkade med brassets brusljud genom olika 

kvaliteter i brusighet. Stråkarnas brusljud har högre densitet och är mer kompakt än 

brassets brusljud som är luftiga som andetag. Rytmen får det gemensamma brusljudet 

att röra på sig och skapa energi. Genom överlagringar blir de en liten del av en 

fördjupad musik.   

                                                

Figur 12. Takt 14. Kontrabasens brusljud. 

 

Nu ligger metallplattan upp- och nedvänd som en stor resonerande yta och spelas på med 

händer och fingrar. Pepparkornen är borta. Orkestern kommer in efter ca tjugo sekunder. 

Violin och flöjt instrueras att imitera ljuden från metallplattan med perkussiva pizzicaton och 

improviserade ljud. Den luftiga klangen växer sig tillbaka och stråket tar vid i de perkussiva 

ljud som metallplattan skapade i sitt första solo.  

                                                
18 Texten finns som helhet på sidan 8 och är en beskrivning av stycket så som jag uppfattar det.  
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Från takt 43 och framåt (figur 13) instrueras violin I och flöjterna att improvisera. 

Ramen för improvisationen är att de ska komplettera och härma metallplattans ljud. 

Ordagrant lyder instruktionen ”Imitate Metal Plate freely with pizz and similar sounds 

within box”. Instruktionen är tänkt att ge dem en idé om vad de kan göra men inte 

styra för mycket. Här får nu två instrumentgrupper spela mot den dirigerade tiden. 

Violin och flöjt byter sida i dialogen mellan objekt och orkester och får agera 

ljudande objekt.  

  

 

 

 

 

Figur 13. Takt 43 och framåt. Instruktion för violin och flöjt. 

 

Likaså metallplattans instruktion från takt 42 (figur 14) ger förslag på spelsätt men 

lämnar det öppet att avgöra hur och när. Nu riktas improvisationen mot orkestern och 

slagverkarna fokuserar inte bara på sin motspelare utan svarar an mot hela orkesterns 

ljud.  

 

 

 

 

 

Figur 14. Takt 42 och framåt i metallplattans stämma.  
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Rikligt med andetagsliknande strömmar fluktuerar brassets insatser med air sounds 

(figur 15) under samma passage som violin och flöjt imiterar metallplattan. 

Blåsljuden har ingen tonhöjd utan fungerar på som en brusande ljudmatta och ett slags 

pulsingivande driv framåt.  

                                                      

 

 

 

Figur 15. Takt 47-48. 

 

Metallplattan är först dold under timpanins tremolo, ett ljud som liknar metallplattans 

vibrerande yta när likadana klubbor studsar mot timpaniskinnet och metallytan. 

Stråkmusikerna spelar ett mjukt och dovt ackord i en bräcklig moll-klang. Sakta och lugnt 

suckar stråkmusikerna ut orkesters musik och kvar ringer bara de sista sekunderna av 

metallplattans dova muller.  

 

”Glistering, fuzzy sound” (figur 16) är ett suddigt ljud med en slags oskärpa i tonen. 

Den lätta vänsterhanden tremulerar med stråken långt ut mot stallet och skapar en 

suddig ton där vissa övertoner sticker igenom. Den här sekvensen pendlar ofta mellan 

molto sul pont. och molto sul tasto vilket för stråken från den ena yttre positionen vid 

stallet till högt upp på greppbrädan och tonen varieras.  

 

 

 

 

Figur 16. Takt 65.  

 

 

 

 



 22 

I den avslutande delen av stycket när endast metallplattan är kvar mullrar den tyst 

(figur 17). Detaljen i den här summan är när båda slagverkarna står ensamma kvar i 

ljudbilden och slagverkare 2 hastigt drar till med en triangelpinne av metall längs ena 

sidan. ”Riitschh” låter det. Ett metalliskt och hårt ljud bryter ut från det mjuka 

mullret. En sista gång suckar stycket ut.  

 

 

 

 

Figur 17. Takt 84-86. 
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För att summera hur det abstrakta, taktila och detaljer i den musikaliska summan 

verkar i Vridning genom ton, rörelse och textur är den första partitursidan ett bra 

exempel (figur 18). Det är första gången metallplattan och orkestern möts. Med en 

styrd tidsindelning övergår stycket från att enbart vara ett solo i rubato för metallplatta 

till att bli ett möte mellan två tidsupplevelser. Den abstrakta formen syns i partituret. 

Det är två rörelser med olika rytm som möts och överlagras. Överlagringen består av 

att ton och brus blandas i klarinetter, timpani, sandpappersblock och stråkar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Takt 2-17 ur partituret för Vridning. 
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Vid takt 14 inträffar ett klimax i mötet (figur 19). Här sker en övergång där objektet 

och orkestern går samman och bildar en ljudande enhet av detaljer i summan. 

Metallplattans studsande pepparkorn möter stråk, basklarinett, timpani och 

sandpappersblock i en dialog under fyra taktslag. Varje instrument i dialogen har sin 

detalj i överlagringen när stycket går från solo till orkester. Ljudet av de fallande 

pepparkornen är ett direkt och intensivt ljud. Ljudet ger en hänvisning till materialets 

taktila form. Det låter torrt och hårt. Violinerna stretchar sitt klangmaterial med en 

liten sekund för att sedan i takt med att pepparkornen faller 

sakta glissa nedåt en oktav och landa i ett metalliskt 

tremolo. Sandpappersblocken utökar den taktila känslan när 

de torra papperna gnuggas mot varandra och timpanin 

stödjer det perkussiva med ett mjukt tremolo i samklang 

med klarinetterna. Som ett lim emellan det metalliska och 

perkussiva ligger klarinetternas toner. Ljuden hör ihop men 

betonar olika ljudande kvaliteter. Det är summan av ljuden 

som driver musiken framåt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Klimax i mötet i takt 14. 
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Notationsprocessen 

Nedtecknandet av musiken har skett på flera olika sätt i skapandeprocessen av 

Vridning. Jag har använt mig av traditionell notation för orkestermaterialet och 

mestadels grafisk notation för metallplattan. Partituret blev en blandning av dessa 

båda. Jag började med att rita musiken för hand för båda parterna men gick snabbare 

över till traditionell notskrift för orkestern och stannade kvar i det grafiska för 

metallplattans notation.  

Att rita musik har alltid legat nära till hands. Särskilt i uppstartsfasen av en 

komposition väljer jag ofta att för hand rita ut musiken. Musiken blir visuell. Det är 

ett enkelt och fritt sätt att snabbt nedteckna musikaliska idéer och skapa skisser över 

passager och rörelser. Det frigör även möjligheten att tänka form om musik. Ofta kan 

svårigheter med att uppleva den rumsliga aspekten av ett ljud uppstå för mig om 

musiken noteras på ett traditionellt sätt för tidigt i processen. Att förhålla mig till ton, 

taktart och tempo blir ofta en tröskel som jag tar mig över långt senare i 

kompositionsprocessen. 

I mitt kompositionsarbete syns en skillnad mellan orkesternotationen och 

metallplattans notation. För att tydliggöra skillnaden mellan orkestern och 

metallplattan vill jag exemplifiera med ett stycke från sekelskiftet. Notbilden i Elfrida 

Andrées Organ Symphony19 från 1892 har fokus på ton och rytm som drivare av 

musiken genom fraser (figur 20). Andrées stycke är skrivet i en annan kontext än den 

jag befinner mig i och musiken skiljer sig markant åt från den jag skapar. Men jag 

ville lyfta ett exempel 

som visar hur ett 

släktskap kan se ut ur 

notationssynpunkt. 

 

 

 

Figur 20. Takt 1-4 ur Elfrida Andrées stycke Organ Symphony från 1892.  

 

                                                
19 Elfrida Andrée, Organ Symphony, (1892), orgel, Augener & Co. Partitur digitalt hämtat från Musik- 
och Teaterbibliotekets arkivresurs på deras hemsida. www.musikverket.se (Länk hämtad 2020-04-16) 
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Figur 21. Takt 27-30 där träblåset sakta fraserar en ass-durklang i Vridning. 

I takterna 27-30 i Vridning (figur 21) är det i likhet med Elfrida Andrées notation den 

tonbaserade frasen som styr den musikaliska rörelsen till skillnad från hur Vridning i 

övrigt är drivet av rörelse och textur.  

För att nu exemplifiera hur en upplösning av notbilden kan se ut har jag valt 

ett samtida stycke. Jag vill exemplifiera upplösningen eftersom jag själv använt 

visuella inslag i mitt eget stycke. I Nattljus20 för pianokvintett av Julija Morgan och 

Lo Kristenson från 2018 kommer musiken ur den grafiska notationen (figur 22). Man 

kan tydligt se hur den grafiska notbilden i 

Nattljus är mångbottnad. Den musikaliska 

informationen ligger inarbetad i flera visuella 

lager, både som notlinjer i kanten och som 

streck i bilden. Improvisation och 

kommunikation mellan musikerna är vad som 

driver musiken framåt. I likhet med Nattljus 

har metallplattans grafiska notation i Vridning 

sin musikaliska information i linjer och streck 

som möjliggörs genom improvisation och 

komminikation (figur 23). 

 

Figur 22. Ur Nattljus där både notlinjer och grafiska element leder pianokvintetten.  

                                                
20 Lo Kristenson och Julija, Morgan, Nattljus, (2018) pianokvintett. Bild hämtad från Lo Kristensons 

hemsida. www.lokristenson.com (Länk hämtad 2020-04-16) 
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Figur 23. Ur metallplattans stämma där musikalisk text och grafiska element driver musiken. 

 

Skillnaden mellan notationen för orkestern och metallplattan blir särskilt tydlig i 

Vridning när de infogas i samma partitur. Ett tydligt exempel på den skillnaden syns 

från takt 2-17 (figur 18) i partituret där metallplattans ritade linje står i kontrast till 

orkesterns taktbaserade notation.  

 Det finns partitur där objekt och orkester inte står i motsats till varandra i 

notationen. Malin Bång21  är frilansande kompositör och kompositionslärare vid 

Högskolan för Scen och Musik i Göteborg och arbetar just så med sina stycken. Där 

är det den tekniska rörelsen som står noterad. Rörelsen som skapar ljudet har synats i 

sömmarna och noterats så noggrant som möjligt. Hennes musik är ofta konceptuellt 

baserad och komponerad för objekt, soloinstrument, ensembler och orkester. I hennes 

stycken hörs intresset för nya ljud och det syns även tydligt i hennes partitur. 

 Även elektronik har en stor roll i hennes musik som ofta utgår från idéer om 

rörelse och energi. Ljudvärldarna och partituren som Malin Bång skapar har inspirerat 

mig som tonsättare. Splinters of Ebullion Rebellion22 av Malin Bång är ett stycke för 

orkester från 2018 som har många objekt i sig. Bland mycket annat hörs 

skrivmaskiner och speldosor kontrastera och blandas in i orkesters ljudpalett. Här 

utgör objekten en stor del av styckets konceptuella helhet. Malin Bångs musik 

exemplifierar inte bara ett intressant konstnärskap utan bidrar också till ett 

tydliggörande av mitt eget arbete.  

Såhär ser det ut i stycket Ripost23 (figur 24) av Malin Bång från 2015 när hon 

använt traditionell notation och textinstruktioner i sitt partitur. Stråksektionen spelar 

så hög ton som möjligt med lätt vänsterhandstryck ihop med stråken som rör sig i 

cirklar. Aktionen bildar ett högt gnisslande ljud.  

                                                
21 Tonsättare Malin Bångs hemsida http://malinbang.com/ (Länk hämtad 2020-04-22) 
22 Malin Bång, Splinters of Ebullient Rebellion, (2018), symfoniorkester 
23 Malin Bång, Ripost, (2015), solokontrabas, soloslagverk, symfoniorkester 
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Figur 24. Takt 25-27 i Malin Bångs stycke Ripost från 2015.  

Det som är intressant med den här typen av notation är att den förmedlar ljudet genom 

en tydlig notation. Det är tydligt vad hon menar och hur det ska spelas. De 

traditionella elementen i notationen finns kvar men riktar uppmärksamheten mot en 

aktion och inte en klingande ton. Det är i första hand aktionen som är beskriven, inte 

ljudet. Kan man se hur det låter? Kanske inte, men däremot vet man hur det ska 

utföras och därmed låta.  

 De grafiska elementen (figur 25) i mitt stycke ger i första hand en visuell 

representation av ljudet och i andra hand hur tekniken för hur aktionen ska utföras. 

Den ritade linjen blir friare men otydligare när ett visuellt tecken ska motsvara ett 

ljud. Förstår man vad man ska göra med metallplattan? Kanske inte, men däremot ger 

det visuella elementet en idé om hur det låter.  

 

 

 

 

 

 

Figur 25. Exempel från metallplattans notation om hur den visuella linjen berättar något om hur det 

ska låta.  
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En väsentlig skillnad mellan Vridning och Ripost är att i Bångs stycke förhåller sig 

hela orkestern till dirigentens slag. I Vridning förhåller sig hela orkestern (förutom vid 

repetitionsbokstav D)24 till dirigentens slag medan metallplattan är utanför den 

dirigerade tiden. Slagverkarna som spelar på metallplattan rör sig i ett fritt tidsrum 

fram till sista delen av stycket där de spelar till dirigentens slag.  

 

Instrumentation av orkestermaterialet 

I orkesterdelarna är rytm och spelteknik främst i notationen för ton, rörelse och textur. 

Tonhöjderna befinner sig i bakgrunden och fungerar mest som spänningshöjare när de 

rör sig nära varandra. Rytmen ligger ofta fördelad som trioler, fjärdedelsnoter eller 

kvintoler i olika rörelselager. Lagren är sedan rytmiskt kopplade till vissa 

instrumentgrupper såsom brass eller slagverk. Förutom att arbeta rytmiskt, limma 

ihop fraser och förändra ljudet genom olika speltekniker har jag också arbetat med att 

komponera ut klangen och fördela instrumentens ansvar i musiken. Min 

kompositionslärare lektor Per Mårtensson tog upp att arbeta ut klangen på en lektion 

och det fastnade hos mig. Klang-utarbetandet har också varit en övning i att utvidga 

lyssnandet i den noterade musiken. Utvidgandet har också skett klangmässigt av 

ljudpaletten. Instrumentgrupperna uttrycker en 

mer komplex ljudbild ihop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26. Takt 23-24 Exempel på utarbetad klang.  

                                                
24 Vid D i partituret improviserar violin I och flöjt.  
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I exemplet från takt 23-24 (figur 26) syns hur klangen byggs upp av hela 

stråksektionen genom olika, men berikande aktiviteter. Fokus har varit på att arbeta ut 

klangen i flera instrument och inte låta ett instrument göra allt själv, utan jobba på 

djupet med en klang och fördela den över instrumentgrupperna.       

Klangen har arbetats ut med fler detaljer i summan som i sista delen B. Violin 

I spelar en metallisk melodi med en artikulerad rytm och dynamik. Violin II startar på 

samma ton och ligger kvar som en bordun när violin I spelar ass och startar ett 

crescendo på tredje slaget som glissar upp mot ett ass. Mellan de två violinerna sker 

en växelverkan mellan g och ass som skapar energi genom differenstonsbildningen. 

Till den klangen adderas viola som spelar en tremulerande bordun i samma rytm som 

violin I. Tanken här är att skugga melodin med ett brusigare ljud. Därtill spelar cello 

och kontrabas i samma rytm utan tonhöjd på stallet. Sammantaget blir det en suddig 

och diffus melodilinje som har texturen i förgrunden och tonhöjden i bakgrunden. I 

partituret i samma takter syns även hornens kompletterande luftljud och timpanins 

glissande mellan g och ass samt sandpappersblockens torra fnas.  

I slutet av stycket lämnar orkestern över till metallplattan som avslutar med ett 

solo. Från bokstav H till slutet sker tre stycken överlämningar, eller ”suckar” som 

bättre beskriver hur de fungerar. Orkestern suckar ut musiken för att sedan tystna helt. 

Suckarna är konstruerade på så vis att de minskar i antal instrument och densitet per 

suck. Den första sucken står noterad i exemplet från takt 68-70 (figur 27). Här är det 

fortfarande en ganska stor blandning av ljud från orkesterpaletten som flyter mellan 

förgrund och bakgrund. Den första sucken sträcker sig över tre takter med två 

långsamma pulseringar över takstrecken. Den första pulseringen i sucken görs av 

stråksektionen och brasset. Inledningsvis spelar stråkarna ett brutet ackord i a-moll 

med bräcklig klang som crescenderar mot det tredje taktslaget. Samtidigt tar brasset 

vid och andas ut i ett crescendo mot nästa etta i takten därpå.   

Nu startar timpani och tremulerar ett dovt muller och vibrafonen slår an trestrukna f 

som hördes tidigare. Sakta ökar timpanin i dynamik och vidare i nästa takt adderar 

tuban samma ton en oktav ned. Sucken nådde sin kulmen vid starten i takt 69 och 

uppträder igen som ett eko vidare mot takt 70. Vibrafonen slår an f och möter tubans 

låga ton. Sucken har breddats både linjärt och horisontellt med nya höjd- och 

lågpunkter.  
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Figur 27. Takt 68-70 Exempel på den första sucken. 

 

 

Metallplattans notation och ljud 

Slagverkarna 1 och 2 i partituret är de som spelar på metallplattan. Det mesta av deras 

fyrsidiga notbild är ritade linjer, figurer och streck. Avsaknaden av indikerat tempo 

och tonhöjd är den mest väsentliga skillnaden mellan orkesternoterna och 

metallplattans noter. Stämman är fylld med visuell musikalisk information som ger en 

indikation till hur det ska låta. Den utgör ett fritt flöde av improvisation för 

slagverkarna som en inbjudan att lyssna fram musiken genom de grafiska linjerna. 
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Slagverkarna Sampo Kuusisto och Ivar Koij25 har tillsammans med mig arbetat fram 

metallplattans ljud i ett workshop-format (figur 28).  

När Sampo, Ivar och jag satte igång i januari 2020 vid vår första workshop 

fick de se, hålla och känna på metallplattan. Den var ett nytt objekt i slagverksrummet 

men både Ivar och Sampo tog sig an den som vilket slagverksinstrument som helst. 

De hanterade den likt en tam-tam och började undersöka metallplattans ljudande 

möjligheter. Att spela på objekt är inget nytt som slagverkare. De är ofta vana att få 

alla möjliga objekt inskrivna i sina stämmor. Sampo tog som exempel den tandborste 

han en gång fick spela på.  

Vid vår första workshop fanns ingen konkret idé eller plan för det slutgiltiga 

materialet. Min ambition som tonsättare i den stunden var att lyssna och vara lyhörd 

för vilka ljud som dök upp. Vi satte igång med att strö ut pepparkornen över 

metallplattan. Vi lyssnade på den genom att stryka, vända och vrida runt 

pepparkornen över ytan. Jag gav verbala instruktioner.  

”Gå från ppp till fff och lyft sedan händerna från metallplattan samtidigt” var 

bland det första som instruerades.  

 

Sampo och Ivar satte igång. Sakta strök de i cirklar med händerna ut de utströdda 

pepparkornen över metallplattans yta. Ljudet var poröst och tyst. Vartefter sekunderna 

närmade sig en minut hade Sampo och Ivar ökat i energi och med händerna breddes yvigare 

cirklar ut över ytan. Ljudet var nu starkt och rassligt. De började lyfta huvudena och snegla 

mot varandra. Så lyfte de händerna i en simultan rörelse som kommunicerades via en snabb 

blick. Tyst. Utan ett ord, utan en notbild och utan ett givet tempo blev det musik. Jag kände 

direkt att vi hade hittat något. Och det var kroppen som sa till26. 

 

Det som skapade den här stunden var Sampo och Ivars kommunikation i ett kroppsligt 

lyssnande. De delade sin närvaro med varandra och möttes i ett musikaliskt uttryck.  

 

 

                                                
25 Sampo Kuusisto och Ivar Koij gick andra året under vårterminen 2020 på kandidatutbildningen i 
klassisk musik med inriktning slagverk på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.  
26 Ur mina egna minnesanteckningar från workshop den 17 januari 2020. 
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Figur 28. Musikerna Sampo Kuusisto (tv) och Ivar Koij (th) med metallplattan under en workshop.  

 

Inför vår andra workshop tog jag med handritade skisser för att prova hur en notation 

skulle kunna se ut för metallplattan. I exemplet nedan (figur 29) är linjen i fokus. 

Endast en startdynamik och två tekniker är specificerade. Notbilden stöttade 

musikerna i vad som blev en improvisation efter linjerna.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29. Notation med linjen i fokus.  

 

 Vi provade även en något mer traditionell notbild (figur 30) med tydligare 

instruktioner för tempo och rytm. Här fick slagverkarna ägna mer tid åt notbilden 

både innan och under spelandet. Den översta linjen är ytterst detaljerad medan den 

undre linjen har skippat några av dynamikförteckningarna.  
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Figur 30. När vi provade en detaljerad notation av metallplattan.  

 

Efter många olika versioner insåg vi att den bästa notationen för metallplattan var ett 

mellanting (figur 31). Slagverkarna ville inte känna sig för styrda av notbilden eller 

tvungna att titta för mycket på instruktionerna när de spelade. Samtidigt fanns också 

önskan om en detaljerad och tydlig notbild. Den visuella informationen på pappret 

indikerar hur, vad och när de ska spela. Det finns instruktionsbaserad text och tecken 

jämte linjerna.  

 

 

 

Figur 31. Hur notbilden ser ut för slagverkarna i slutversionen.  

 

Takt 42 och framåt är ytterligare ett tydligt exempel på mellanläget i notationen (figur 

32). Här spelar slagverkarna fritt mot orkestern genom delarna D till F. 

Improvisationen är instruerad genom traditionell notation i en box och det är angivet 

var orkestern befinner sig i musiken i förhållande till deras egna insatser.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 32. Takt 42 från D till F.  
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I ett samtal27 med Ivar och Sampo pratade vi om workshoparna och om hur det ena 

ledde till det andra. Jag antecknade samtidigt som vi pratade. Ivar beskrev vårt arbete 

som att det var en balans mellan ljud och spel, vad som är ett coolt ljud och vad som 

går att spela.  

 - Madeleine hade idéer som vi provade och utvecklade. Vi fick nya idéer medan 

vi testade och det växte. En grundidé som blev bredare, fyllde Sampo i.  

 - Häftigt med hela resan, sa Ivar.  

 

Vidare pratade vi mer om material och hur de förhållit sig till metallplattan jämfört 

med andra slagverksinstrument.  

 - Det var spännande, sa Sampo, med metallplattan fick vi göra vad vi ville.  

Men det var inte helt ovant. Marimba kom upp som ett exempel där de båda redan vet 

hur de ska spela för att det ska låta bra.  

 - Men här var jag tvungen att hitta nya sätt. Det blev ett steg till i inlärningen, 

tillade Ivar.  

 

Även notationen blev ett undersökande där vi provade olika varianter. Vi använde 

begreppet ”strängare/vanligare notation” för den notation de vanligtvis möter i 

orkesterrepertoaren med hänvisning till den romantiska stilen från 1800-talet. 

Begreppet blev en slags motsats till den notbild som finns i Vridning.  

 Sampo sa att den vanligare notationen av metallplattan just fick musiken att 

kännas vanligare. Notationen förändrade hans sätt att tänka. I det här fallet gjorde den 

vanligare notationen av metallplattan att han inte tänkte lika fritt som när det var 

ritade linjer. Och den vanligare notationen tog för mycket uppmärksamhet från 

samspelet.  

 Vikten av frihet i notbilden blev som mest tydlig när Sampo och Ivar spelade 

och hade kontakt. Det hördes i musiken när de var i synk och det märktes när de inte 

var det. Här blev notbilden en avgörande faktor i närvaro och kommunikation. Den 

friare notbilden ökade deras kommunikation och upplevelsen av ett gemensamt ljud 

medan den vanligare notationen istället ökade deras individualitet och att de spelade 

efter varsin stämma istället för en gemensam.  

 
                                                
27 Samtalet skedde via ett digitalt videoverktyg den 25 mars 2020. Jag antecknade konversationen i ett 
dokument ur vilka citaten är hämtade.   
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 Både Sampo och Ivar var samstämmiga i att det kändes tryggt att arbeta ihop i 

rummet eftersom det blev en vägledande riktning i improvisationen. Under 

workshoparna fick de både grafiska och verbala instruktioner och jag var hela tiden 

närvarande i lyssnandet och kunde skjuta in förslag och idéer under spelandets gång. 

När den slutgiltiga notationen väl var på plats hade de en förkunskap om vilka ljud 

notationen syftade till och de kunde koppla på det muskelminne vi arbetat upp under 

processens gång.  

- Lyssna och tänka samtidigt. Medvetandegöra hur gör jag i kroppen när det 

låter bra.  

Ivar reflekterade över hur han kunde vara närvarande i spelandet och samtidigt ha koll 

på notbilden. Han tog som exempel att vara i nuet i det moment där metallplattan 

vinklas och pepparkornen faller ned i en hink. Han menade på att det måste finnas en 

närvaro i gesten för att det ska bli bra. 
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Notationsprocessen i digitala verktyg 
Två olika digitala program har använts för att sammanställa notmaterialet i sin helhet. 

Ett program för orkestermaterialet och ett för den grafiska notbilden. 

Orkestermaterialet skrevs in i notationsprogrammet Sibelius. Där fick jag en 

tillfredställande notbild med en överblick över alla instrument och en midi-version av 

musiken. Det var till stor hjälp i de delar där orkestern spelar på egen hand. För 

metallplattan använde jag ett annat tillvägagångssätt. Först skissade jag för hand de 

linjer som motsvarade metallplattans rörelser och ljud på ett papper. Därefter använde 

jag ritprogrammet Adobe Illustrator för att skapa digitala bilder av den grafiska 

notbilden och redigerade den i datorn. Läsbarheten ökade när de grafiska elementen 

blev digitala pixlar och programmets precision gjorde att notbilden kändes enhetlig. 

Vartefter noterna i Sibelius blev klara började ett skissande på de delar i partituret där 

metallplattans grafiska notbild och orkesterns notbild samsas på samma sida (figur 

33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33. Takt 1 i partituret där metallplattans grafiska notbild samsas med orkesterns notbild.  

Jag kunde exportera notmaterialet från Sibelius och ladda in det i Illustrator. Vid det 

här stadiet i processen växlade jag mellan not- och ritprogrammet. Ibland behövdes 

det göras om i notbilden i Sibelius efter att den var exporterad till Illustrator och då 

fick jag backa i processen och göra om.  
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Reflektion 

Arbetet med Vridning har inneburit många tankar och funderingar. Vad ska tonerna 

göra? Hur skapas textur? Hur kan ljud indikeras genom visuella linjer? Många av 

frågorna speglade min egen konstnärliga praktik och vad jag arbetat med i stycket. 

Efter presentationen28  kom fler insikter: ”Aha, det handlar om hur orkester och objekt 

kan mötas i en musikalisk kontext” och ”Just det – det är jag inte ensam om att 

undersöka” och att lyssna på materialet. Konflikten som uppstod bar på många 

intressanta frågeställningar om vad musik är och kan vara. Vridning innebar en 

utveckling för mig som tonsättare och mitt musikaliska språk utmanades. Ett råd från 

min kompositionslärare lektor Marie Samuelsson var att lyssna på metallplattans 

ljudande egenhet. Rådet kom när materialet kört fast och konflikten var som mest 

aktuell. Det Marie syftade på var att lyssna på hur metallplattan låter och utgå från det 

i komponerandet av orkestermusiken. Metallplattans ljudande egenheter skulle få ta 

plats och ljuda tillsammans med orkestern.  

 

Samtal med tonsättaren Malin Bång 

I april29 pratade jag med Malin Bång. Jag valde att höra av mig till henne eftersom 

hon arbetat mycket med orkester och objekt. När vi samtalade var partituret Vridning 

redan inskickat till tryckeriet. Samtalet varade en timme och jag passade på att fråga 

henne om allt möjligt relaterat till kompositionsprocessen. Först reflekterade vi över 

att det är lite som att lösa en gåta när man komponerar ett verk. Man vet inte riktigt 

vad man letar efter och det är något som behöver lösas. Nästa gång man ska 

komponera har man med sig erfarenheten från det förra stycket in i nästa. Från stycke 

till stycke förs den nya kunskapen vidare och det är undersökandet och nyfikenheten 

som driver musiken framåt.  

Malin beskriver hur resan från styckena avgår,pågår30(2014) till Ripost (2015) 

och sedan Splinters of Ebullient Rebellion (2018) ledde fram till nya tillvägagångssätt 

                                                
28 Med hänvisning till presentationen jag höll om material på ett kompositionsseminarium under vilket 
konflikten i Vridning uppenbarade sig.  
29 Den 2 april 2020 hade jag ett samtal med tonsättaren Malin Bång via ett digitalt videoverktyg. 

Texten är baserad på minnesanteckningar från det samtalet.  
30 Malin Bång, avgår, pågår, (2014), symfoniorkester 
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att skriva musik på. Till exempel arbetade hon mer pedagogiskt med notbilden i 

avgår, pågår så att orkestermusikern skulle känna igen den, för att sedan i Ripost 

avvika från den pedagogiska linjen och istället lägga vikten på en mer tekniskt precis 

notation av instrumentljuden. Det ledde sedan fram till att Splinters of Ebullient 

Rebellion hade en hög grad av teknisk notation, men genomgående färre ljud i 

stycket. Hon gick mot en enkelhet i antalet ljud. Tre orkesterstycken vars processer 

påverkade utvecklingen av nästa.  

 Att arbeta med objekt är inget nytt för Malin Bång. Sedan länge har hon 

utvidgat instrument med nya typer av ljud och klanger och då gärna med objekt eller 

elektronik. Ofta i kombination. Speciellt förtjust är hon i ljud med friktion. Hon 

organiserar sitt ljudande material i relation till dess friktionsinnehåll, från ljud som är 

nästan helt fria från friktion till ljud som produceras genom en mycket stark friktion. 

Hennes egen bana som objektspelande musiker startade i ett projekt tillsammans med 

en poet. De fick i uppdrag att skriva ett stycke där text och musik skulle samspela och 

där de själva skulle framföra stycket. Att då ta in objekt i musiken, såsom till exempel 

tvättbräda, fungerade bra till texten och så har det fortsatt.  

 Sedan starten av den nutida kammarensemblen Curious Chamber Players31 

2003 har hon utvecklat de klassiska instrumentens ljudpalett i sina stycken. 

Ensemblen uppmuntrar även andra tonsättare att använda objekt när de efterfrågar nya 

verk.  

 I frågan om notation visar det sig inte vara så stor skillnad på hur hon skriver för 

objekt och instrument. Det är ljudens materialitet hon vill åt och noterar på samma 

sätt för en violins brusljud som för ett bruksföremål. Med sin notbild vill hon att det 

ska vara så direkt som möjligt. Det ska vara enkelt och lättläst för musikern. 

Notbilden ska förmedla hur och vad som ska spelas. Ibland plockar hon isär de fem 

notlinjerna och låter fyra stycken av dem motsvara instrumentets strängar eller på två 

linjer rytmisera talsång för en trombonist. Den tydliga notbilden gör också att hon inte 

behöver vara på plats när musiken ska spelas. Notationen ger musikern en beskrivning 

av hur den ska agera med sitt instrument.  

 Jag berättar att i Vridning är det nästan tvärtom. Istället för att notera hur ljudet 
                                                                                                                                      
 
31 Curious Chamber Players är en experimentell kammarmusikensemble som bildades 2003 i Sverige 
av Malin Bång m.fl. Curious Chamber Players spelar nyskriven konstmusik av stor variation och 
samarbetar gärna med unga tonsättare. Länk till deras hemsida 
https://www.curiouschamberplayers.com (Länk hämtad 2020-04-16) 
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tekniskt ska utföras är det istället noterat hur ljudet låter genom varianter på streck 

och linjer. Och det att jag behövde vara där för att musiken skulle bli rätt. Malin 

tillägger att det inte behöver finnas en motsättning i hur man noterar för sitt objekt. 

Objektet i en friare notbild kan få vara där i egenskap av sin klang istället för att vara 

exakta ljud i en dirigerad tid. Att notera exakt för sitt objekt möjliggör en annan typ 

av samarbete mellan orkestern och objekten. Som i stycket Ripost där kontrabasen 

och slagverket har en tät dialog.   

 Och angående att vara på plats eller inte berättar hon om hur hon som musiker i 

trion Faint Noise32 under en repetitionsprocess spelade på fel typ av kartong än vad 

tonsättaren hade tänkt. Well-papp tillverkas i många olika varianter. Eftersom 

tonsättaren inte var där förstod de det ljudande missförståndet när de väl träffades 

långt senare.  

 Samtalet med Malin Bång avslutades. Nya tankar om orkester och objekt hade 

planterats i mig och ramades in av ett undersökande och nyfiket förhållningssätt till 

ljud och musik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Faint Noise är en svensk trio med violinisten Karin Hellqvist, blockflöjtisten Anna Petrini och 
objektspelaren Malin Bång. Trion spelar nutida konstmusik. Länk till ensemble-presentation på 
festivalen Svensk Musikvårs hemsida. https://www.svenskmusikvar.se/medverkande/faint-noise (Länk 
hämtad 2020-04-16) 
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Avslutning 

Två separata idéer för metallplatta och orkester blev ett gemensamt stycke för 

orkester och metallplatta med pepparkorn. Processen har varit slingrig och tagit 

omvägar. Tack vare processens flexibilitet har musiken fått ta den form som passade 

bäst. Att vara öppen för nya förslag och uttryck har varit avgörande för utvecklingen 

av Vridning. Partituret har ändrats och gjorts om flera gånger.  

Att skriva för orkester och objekt var både mycket enklare och svårare än jag 

hade tänkt mig. Enklare på det sättet att de kan mötas musikaliskt men svårt i det att 

tradition och förutfattade meningar satte krokben i kompositionsprocessen. Det tog tid 

innan självförtroendet att göra det på mitt sätt kom både musikaliskt och visuellt i 

partituret. Notationen blev en avgörande faktor i skapandet av musiken och den ritade 

linjen blev en trygg punkt i komponerandet när den sammankopplades med ett 

kroppsligt lyssnande. Linjen och nothuvudena fick en formbarhet som både fungerade 

i orkestermaterialet och som beskrivare av metallplattans ljud.  

Vridning var en svår gåta att lösa eftersom det var många nya frågor jag inte 

stött på tidigare i en kompositionsprocess. Ton, rörelse och textur var både tuffa och 

roliga begrepp att arbeta med. Stycket utvecklades och formades efter det musikaliska 

materialets egenheter och blev slutligen en ljudande enhet. Vikten av att lyssna med 

hela kroppen har aldrig varit så uppenbar för mig som tonsättare som med det här 

stycket. Det är ett verktyg jag ibland kan glömma bort. I nästa musikaliska utmaning 

ser jag fram emot att ta med mig det igen.  

 

 

 

 

 

 

Varmaste tack till mina kompositionslärare lektor Kim Hedås, lektor Per Mårtensson 

och lektor Marie Samuelsson på Kungliga Musikhögskolan och min externa 

handledare Martin Hallberg på Efterklang™.  



 42 

Referenslista 

Andrée, Elfrida, Organ Symphony, (1892), orgel, Augener & Co.  

Backman, Catharina, Fred, Ylva, Jonsson Gille, Madeleine, Magnarsson, Kajsa och Nilsson, Alexandra 

Är jag den enda?, (2019), blåsorkester 

BBC, Sound waves: The Symphony of Physics,(2017) 

https://www.bbc.co.uk/programmes/b08h5gk8 (Länk hämtad 2020-04-06) 

 
BBC, Sound waves: The Symphony of Physics,(2017), Ernst Chladni’s experiment 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p04txh19 (Länk hämtad 2020-04-06) 

Bång, Malin, www.malinbang.com (Länk hämtad 2020-04-22) 

Bång, Malin, avgår, pågår, (2014), symfoniorkester 

Bång, Malin, Ripost, (2015), solokontrabas, soloslagverk, symfoniorkester 

Bång, Malin, Splinters of Ebullient Rebellion, (2017-2018), symfoniorkester  

Chin, Unsuk, Cello Concerto, (2006-2008, 2013), Boosey & Hawkes  

Chladni, Ernst, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ernst-chladni  

(Länk hämtad 2020-04-22) 

Curious Chamber Players, www.curiouschamberplayers.com (Länk hämtad 2020-04-16) 

Efterklang™, https://www.afconsult.com/en/do-business/our-

services/infrastructure/soundandvibration/sound--vibration-startpage/ (Länk hämtad 2020-04-16) 

ESAIM, https://www.kmh.se/om-kmh/samverkan-med-kmh/esaim-sjalvstandiga-arbeten-som-

exjobb.html (Länk hämtad 2020-04-16) 

Faint Noise, https://www.svenskmusikvar.se/medverkande/faint-noise (Länk hämtad 2020-04-16) 

Gubaidulina, Sofia, String Quartet No. 2,(1987), Boosey & Hawkes/Sikorski 

Jonsson Gille, Madeleine, Mobil, (2018), saxofonkvartett 

Jonsson Gille, Madeleine, Vridning, (2020), orkester och metallplatta 

Kristenson, Lo, www.lokristenson.com (Länk hämtad 2020-04-16) 

Kristenson, Lo och Morgan, Julija, Nattljus, (2018) pianokvintett 

Musikverket, https://musikverket.se (Länk hämtad 2020-04-16) 

Saunders, Rebecca, Fletch, (2012), stråkkvartett, EP14143, Edition Peters 

Solid Drive, https://soliddrive-int.mseaudio.com/soliddrive (Länk hämtad 2020-04-16) 

 



 43 

Bilagor 
Bilaga 1. Jonsson Gille, Madeleine, Vridning, (2020), partitur 

Bilaga 2. Jonsson Gille, Madeleine, Vridning, (2020), metallplattans stämma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


