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Inledning 

Den här texten kommer att handla om mitt stycke Musik för kör och violin  som tillkom under 1

mitt andra och sista läsår på masterprogrammet i komposition på Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm. Musiken är skriven för blandad kör och violinsolist och texten som tonsatts består 
utav textutdrag ur romanen Natten som föregick denna dag  av författaren Johanne Lykke Holm. 2

Stycket har en durata på cirka 8’30’’, och är komponerat till S:t Jacobs Kammarkör  och solist 3

Karin Hellqvist , under ledning av dirigent Gary Graden.  4

 Idén att skriva ett stycke för kör har funnits med mig länge. Förutom vid mindre 
skoluppgifter har jag aldrig tidigare skrivit körmusik, men har stor erfarenhet av körsång, både 
att framföra och lyssna till. På det sättet är det en instrumentation som ligger mig mycket nära 
och som jag tycker är spännande. Faktum är att det var just ett körstycke som fick mig att bli 
intresserad av komposition, när jag med min klass på Adolf Fredriks Musikklasser uppförde 
Bin-nam-ma  av den venezuelanske tonsättaren Alberto Grau. Bin-nam-ma är ett variationsrikt 5

stycke med inslag av alternativa rösttekniker och koreografi. När jag mötte detta som barn hade 
jag inte riktigt förstått att konstmusiken fortfarande var levande, att nya verk skapades och att de 
kunde kännas relevanta och förankrade i vår nutid. Det stycket, den musiken, tilltalade mig på 
samma sätt som vilken annan bra musik jag hungrigt upptäckte. Bin-nam-ma har sedan genom 
åren följt med mig som influens i både uttryck och teknik, när jag senare kom att utbilda mig till 
tonsättare. Med inspiration av modern körmusik som detta, och med min uppväxt nära 
körsången, har jag på ett sätt alltid betraktat mig som en körtonsättare, som ännu inte kommit 
till skott. 
 Tanken på att i mitt körstycke även inkludera en violinist kändes spännande på många 
sätt, inte minst utifrån berättarperspektivet. Vilka vägar kan jag ta i att gestalta en text när den 
inte uttalas? Sättningen kör och instrumentalsolist kändes också relativt outforskad i förhållande 
till andra klassiska instrumentationer. Anledningarna till valet av violin var både klangliga och 
gestiska. Klangligt såg jag hur stråktonen både kunde sammansmälta och komplettera 
körklangen, då violinen har en helt annan sammansättning av övertoner, ett annat spektrum. 
Registermässigt fångar violinen en stor del av kören, och har även möjlighet att lägga sig högt 
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över körregistret. Det gestiska aspekten är både visuell och ljudande, där stråkföringen nästan 
blir som en form av andning. Jag kunde helt enkelt se det framför mig. 
 Att jag själv har en bakgrund som stråkmusiker innebar att dessa två världar med stråk 
och körmusik smälte samman. Själva instrumentationen har därför vissa personliga kopplingar. 
Inte avgörande, men de finns. Inte minst gjorde det att jag kunde ha ytterligare ett närmare fokus 
på textgestaltningen, då instrumentationen är en sådan jag kunskapsmässigt känner mig 
jämförelsevis hemma inom.  
 I denna uppsats kommer jag främst göra en litterär och musikalisk beskrivning av Musik 
för kör och violin, där mitt fokus kommer att vara hur jag har gestaltat den text jag valt att 
tonsätta. Jag kommer att börja med att berätta om texten, detta på grund av hur central den var i 
kompositionsprocessen, i förhållandet till instrumentationen, och i min ingång generellt till 
skapandet av stycket.  
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Om romanen 

Natten som föregick denna dag är Johanne Lykke Holms 
debutroman och utgavs 2017 på Albert Bonniers Förlag. Lykke 
Holm, född 1987 och idag bosatt i Köpenhamn, är verksam 
som översättare och driver den feministiska skrivarkursen 
Hekseskolen tillsammans med författaren Olga Ravn. År 2020 
utgavs Lykke Holms andra roman Strega av samma förlag.  6

 I Natten som föregick denna dag fyller en flicka 
tretton år, och det kommer till att bli en händelse som sätter 
hela hennes varande ur spel. Över en natt inser hon att hon inte 
längre är ett rundkindat barn vars blotta existens värmer 
hjärtan. Nu behöver hon ta ansvar trots att hon inte är redo, då 
hon förstår att det inte spelar någon roll. Hon söker strategier 
och blickar inåt för att hantera dessa faktum. I vuxenblivandet 
föraktar hon sig själv, sin kropp, sin syster Cosima och 
mamman. 
 Någon fadersgestalt, eller annan manlig karaktär, är inte närvarande. Flickan har en vän, 
hästen Elektra, i övrigt finns ingen tröst. Centralt är systerskapet, men eventuell allians har 
ersatts av rivalitet, avundsjuka och missunnsamhet. Romanen är skriven i dagboksformat och 
jagform, och sträcker sig kronologiskt men odaterat över ett år, mellan flickans två födelsedagar. 
De flesta sidor är endast ett par meningar långa, och de följer inte sällan, torrt uttryckt, en form 
av ett par betraktelser eller konstateranden, och sedan en slutsats. Hon resonerar sig fram till en 
total ensamhet och ser sig tyda tecken på hur ovälkommen hon är, och skild från den verklighet 
hon hamnat i. Hon gör sakliga konstateranden kring sin existens som hon förstår inte är 
önskvärd i den form den är.  
 Jag har aldrig läst en roman som är så osentimental och nattsvart i sina formuleringar, så 
som på denna sida, vars enda två meningar lyder: “Det är en märklig sak, att vara ett barn som 
inte går att älska. Man är olycklig men också fri.”  Dubbelheten, det vill säga den ena foten i 7

barndomen och den andra i resten av livet, och den ovanligt mogna självinsikten kring den, är 
en stark ton som går igenom hela romanen. Många skulle uppleva självinsikten som osannolik, 
men jag ser på den med igenkänning. Kontrasten är den verbala förmågan som uppenbarligen 
endast kan finnas hos en vuxen person, men insikten, eller den abstrakta känslan, ser jag inte 
som otrolig hos en trettonåring. Hon förstår att hon inte helt slutat vara ett barn, ungefär som att 
hon förstått att det fortfarande finns en roll att spela, såsom: “Jag hör mig själv skratta ett 

 https://www.albertbonniersforlag.se/forfattare/39239/johanne-lykke-holm/, läst 13 april 2020.6
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barnskratt.” , eller “I trädgården går mamma. Hon samlar något i en påse. Jag ropar: Mamma. 8

Hon svarar: Dotter.” . Samtidigt, i detta, förstår hon att hon saknar rättigheter och finns till, inte 9

för sin egen skull utan för de vuxna. Hon beskriver sig i relation till omvärlden i likhet med ett 
objekt bland andra.  
 Återkommande är även formuleringen “Idag har jag…”, följt av någonting vardagligt 
surrealistiskt. Det följer det klassiskt barnsliga dagboksformatet men skruvas ofta till med något 
som kan betraktas som lika delar lekfullt som otäckt. Själva dagboksformatet blir tacksamt då 
själva syftet med en dagbok är det ofiltrerade. Kanske därför blir det så mycket mer brutalt än 
det vi är vana vid, just på grund av hur ärligt det blir. Det finns ingen anledning till att linda in 
sina ord när en skriver någonting som endast avsett för en själv att blicka tillbaka på. 
Meningarna ska dock inte missförstås, då de som sagt är lika delar lekfulla som otäcka. Ett 
barns taktila undersökande kan ofta med vuxna ögon betraktas som mycket märkligt, men det är 
ett beteende som hör till. Vid läsning får jag ofta en bild av ett barn som “bara håller på med 
något”. Samtidigt är hon lite för gammal för att inte vara medveten om orsak och verkan, när 
hon dricker bläck eller håller handen över gaslågan . 10

 När jag blev introducerad till Lykke Holms författarskap kände jag direkt en stark 
koppling till konstnärskapet. Språket slår an i mig, den brutala sakligheten, kontrasten mellan 
det vardagliga och absurda, flödet mellan information och poesi, de snabba vändningarna i 
tonen. Och mellan sidorna av saklighet, de osentimentala konstateranden, och i flickans sluga 
hämndaktioner mot en familj som tycks vilja henne ont finns den starka sårbarheten i en flicka 
som vill duga inför sig själv: “Det pågår någonting katastrofalt i min hjärna. Jag försökte skriva 
en dikt om hunden. Jag skrev HUNDEN. Sedan skrev jag ingenting annat, eftersom hjärnan 
vägrade sluta skrika: En eller flera hundar? En eller flera hundar?”  11

 ibid. s. 42.8

 ibid. s. 116.9

 ibid. s. 89.10

 ibid. s. 35.11
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Den valda texten 

När en väljer att tonsätta en text, i detta fall en roman, finns det vissa aspekter som kommer att 
behöva tas i beaktning. Den främsta skulle jag säga är huruvida verket som skapas ska vara en 
representation av källan, det vill säga, är mitt körstycke ett porträtt av romanen eller är det 
fristående ett fristående verk? Tidigt stod det klart för mig att det förstnämnda inte var möjligt. 
Om det hade varit min ambition att skapa ett porträtt av romanen, och på så vis helt och fullt 
representera källan, hade projektet krävt helt andra förutsättningar: ett större format och högre 
krav på textbearbetning. Med ett narrativ att framställa och en tidslinje med karaktärs-
utvecklingar skulle jag i så fall behövt närma mig det musikdramatiska formatet. 
 Just Natten som föregick denna dag lämpar sig fint att ta textutdrag ifrån, på grund av 
den fragmentariska formen och det kärnfulla språket. Jag upplever att i denna roman så behövs 
inte en förklaring av ett narrativ, eller ett sammanhang, för att kunna ta till sig dessa textutdrags 
innehåll. Jag ville inte heller skriva musik som berättade om ett händelseförlopp. Hela romanen 
är ett slags tillstånd, naturligtvis med kurvor och händelser, men saknar avgörande dramaturgi 
som en måste hänga med i för att kunna förstå känslan.  
 Möjligtvis behöver en ha lärt känna jaget lite grann, åtminstone veta vem hon är, vilket 
skulle kunna formuleras i en verkkommentar. Det för att, som alltid, få nycklar till musiken, 
men främst för att inte missförstå den våldsamhet som ligger i orden. Meningar som “Idag har 
jag slipat min kniv mot fasaden” blir väldigt annorlunda huruvida vi tänker att det är en vuxen 
eller ett barn som säger så. Med en vuxen som avsändare blir det våldsamt på riktigt, antagligen 
hotfullt, men med ett barn snarare märkligt. Så förutom att denna typ av presentation behövs 
upplever jag att textutdrag ur Natten som föregick denna dag står på egna ben och kräver inget 
annat sammanhang. Det innebär naturligtvis att just de textutdragen som väljs måste fungera 
som fristående prosa och inte innehålla någon typ av information som förvirrar lyssnaren.  
 Vid sökandet efter text att tonsätta läste jag romanen flera gånger och satte pappers-
notiser på sidor som tände till någonting i mig. Själva urvalet skedde intuitivt, men med vissa 
uppsatta kriterier. Det första var att undvika meningar som innehöll egennamn. Alla typer av 
karaktärer skulle behöva förklaras i en verkkommentar, vilket kändes oproportionerligt i 
förhållande till styckets omfång. Det skulle även innebära att texten riktar sig mot det 
relationella, att den skulle handla om några specifika personer och deras speciella relation, och 
ta bort det allmängiltiga som skulle kunna resonera hos lyssnaren. Det som gjorde att jag drogs 
till texten var ju språket, formuleringarna, och kontrasten mellan det lekfulla och det märkliga. 
Jag ville även undvika karaktären, eller ordet, “mamma”, och det helt enkelt för att jag känner 
att det är för laddat och jag skulle riskera att stycket skulle handla om moderskap, vilket inte var 
min avsikt. Då jag även hade som ambition att kunna ta hela sidor ur romanen, och inte göra för 
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mycket textbearbetning av respekt för originalet, innebar det att undvikandet av karaktärer och 
konkreta relationer redan där gjorde urvalet betydligt mindre. 
 Vidare riktade jag in mig på att använda mig av flera textutdrag, och inte bara ett. En 
möjlig väg att gå hade annars varit att välja en sida ur romanen, med lagom mängd text. Rent 
musikaliskt så drogs jag dock till de kortare avsnitten, på grund av dess kärnfullhet. I huvudsak 
kan en säga att de längre avsnitten berättar om ett skeende mellan personer, och de kortare 
fungerar som reflektioner där emellan. Att använda ett längre sjok hade därför möjligtvis 
resulterat i att jag blev tvungen att skapa musik som berättar om ett händelseförlopp, vilket inte 
var min avsikt.  
 Tidigt i processen visste jag att jag ville göra variationsrik körmusik. Jag ville 
inkorporera inslag av det rytmiskt oväntade, det karga och ljudbaserade, och även ha mer skira 
partier med inriktning på klang och harmonik. Det innebar att jag sökte efter textutdrag som 
tillsammans blev en ny text som även den var variationsrik i sin karaktär.  
 Ett annat, avgörande kriterium, var att meningarna som valdes skulle gå att göra musik 
av. De skulle ha ett inneboende flöde, en kurva eller en rytm och bära på en viss sångbar logik, 
eller potential till sångbarhet. Det skulle finnas ord som kändes intressanta, spännande att sätta 
toner till, tålas att upprepas eller dras ut. När jag läste dem skulle dörrar öppnas för 
kreativiteten, de skulle helt enkelt inspirera. Där gick det ingen nöd.  

Den text som jag slutligen valde att tonsätta är denna, bestående av fyra textutdrag: 

Idag har jag låtit natten rinna av mig som vatten från bergen. Idag har jag pressat ringblomma över 

ögonlocken för att göra blicken klar som en genomskinlig flod. Jag vill vara en flodbotten med plantor och 

sand. Det finns inget mänskligt i mig.  12

Det är en fruktansvärd sak att vara ett barn. Man står på rad tillsammans med djuren, grödorna och 

maskinerna. Man öppnar sin mun och talar. Man hör de vuxna säga: Det kommer något ur barnmunnen. 

Omöjligt att veta vad.  13

Idag har jag hällt vinsyra i ögonen. Idag har jag krossat äggskal med mina händer. Idag har jag slipat min 

kniv mot fasaden.  Idag har jag druckit bläck. Idag har solen legat lugn och svart. Idag har jag blundat 14

med ansiktet mot vårsolen.   15

Dessa fyra textutdrag kommer från vitt skilda sidor i romanen, och de flesta av dem står i sin 
helhet. Textutdragen har jag sedan sammanfört till tre delar, vilka kom att bli hela stommen till 

 ibid. s. 11.12

 ibid. s. 14.13

 ibid. s. 63.14

 ibid. s. 106.15
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den musikaliska formen. Jag valde dessa dels för att jag rent konstnärligt drogs till dem, dels för 
att jag ville ta tillvara på de olika stilgrepp som finns i romanen så att de känns representativa i 
förhållande till originalet. Det redovisande i dagboksformatet, de starka skiftningarna i 
vardagligheten, det absurda, och konstaterandena som följer. Mittenparagrafen är särskilt 
utmärkande för romanen då dess inledande mening är vad som står på baksidan av omslaget.  
 Dessa textutdrag tillsammans, och i den här ordningen, bildar för mig en intressant 
kurva. På storformsnivå finns det cirkulära med det återkommande “Idag har jag…” som både 
inleder och avslutar hela texten, och med mittendelens påstående som bryter av uppstår en 
symmetri. Jag kommer senare att analysera texten på detaljnivå, men på en övergripande nivå 
ser jag en kurva som på ett sätt går från tanke till handling. Första stycket är reflekterande och 
poetisk, den målar upp bilder av naturlyriska slag. Jag läser in ett inåtblickande och lugn, om än 
något uppgivet. Det andra stycket börjar med ett starkt påstående om varandet, som en slutsats 
till föregående reflektion. Hon sätter sin egen identitet i relation till att vara barn, och gör ett 
konstaterande: det är en fruktansvärd sak. I det tredje och sista stycket läser jag in betydligt mer 
aktivitet. Meningarna är kortare, än mer informativa och inte lika suggestivt poetiska i 
jämförelse med den första. De innehåller ting från vardagen, och även en underton av det 
våldsamma. Nästan som att hon garderar sig.  
 Så, från tanke till handling, eller: reflektion – konstaterande – agerande.  
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Musikens storform i korthet 

För att göra det enkelt kan en säga att Musik för kör och violin har tre delar, vilka följer den 
sammansatta textens struktur som jag disponerat till just tre stycken. I kompositionen speglar 
jag textens innehåll, betydelse och stämning på olika nivåer.  
 Den första delen är takterna 1-37, och gestaltar det textutdrag som jag kallar 
“reflektion”. Där råder en stillhet och enkelhet med inriktning på klang och harmonik, med en 
fragmentarisk violinstämma som introducerar dess tema i en kommenterande karaktär.  
 En kort violinkadens binder sedan över till del två, som är takterna 42-70. Här gestaltas 
det textutdrag jag kallar för “konstaterande”, genom en höjning i både tempo och dynamik. 
Körens karaktär är betydligt mer tydlig och rak, och violinstämman rörlig och fristående. Sedan 
byts rollerna, violinen blir statisk och kören helt uppluckrad, i gestaltningen av textutdragets 
kursiverade meningar. 
 En längre violinkadens binder återigen över, nu till den tredje och sista delen av 
musiken, i takterna 89-136, till det textutdrag jag kallar för “agerande”. Där råder till en början 
ett återhållsamt men koncentrerat och mörkt uttryck, med inslag av tal, viskningar och utbrott, 
för att sedan spricka upp i ljus och klang hos både kör och violin.  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Beskrivning av Musik för kör och violin: rad för rad, takt för takt 

På följande sidor kommer jag att beskriva både texten och musiken, takt för takt, genom hela 
Musik för kör och violin. Detta kommer att ske kronologiskt, där jag börjar med att reflektera 
över textavsnittet ur en litterär synvinkel och sedan beskriva hur jag gestaltat denna textrad i 
musiken. Slutligen kommer jag skriva några sammanfattande rader, för att försöka fånga upp 
vilka konstnärliga aspekter som finns i det aktuella musikavsnittet.  

Det första textutdraget, del ett 

Idag har jag låtit natten rinna av mig som vatten från bergen.  16

På detta sätt inleds texten – ett skapande av inre bilder med naturmetaforiska inslag. Meningen 
påminner om en tradition inom litteraturen av det naturromantiska slaget, med orden “natten, 
vatten, bergen” och varför inte “jaget”. Det visar sig även att den är sann mot den karaktär som 
genomsyrar hela romanen: det konstaterande, sakligt redogörande, i både dagboksformatet och 
den övergripande tonen. Men det är inte förrän vid fortsatt läsning som denna karaktär 
framträder –  vid första anblick ter sig meningen som vilken poesi som helst. Jag läser den som 
“Idag har jag lagt natten bakom mig”, eller till och med, “nu har jag lagt detta bakom mig”. 
Flickan beskriver sig själv på en sida i romanen som en marmorstaty bland gymnaster. Jag 
tänker mig därför att hon i denna mening är själva berget, orörligt, massivt och tungt, 
sammansvetsat med jorden, där vatten med lätthet rinner ner. 
 Men det finns något mer bakom orden, jaget har inte av egen vilja fått detta att hända, 
utan hon har låtit det ske. Hon har kapitulerat inför det oundvikliga och låtit natten rinna av 
henne. Natten är då flickan, vår huvudperson, var tvungen att lägga barndomen bakom sig i och 
med hennes födelsedag (eller är det inte födelsenatt?) då hon fyller tretton. Och i och med 
åldrandets oundviklighet förstår hon att hon behöver ta ansvar och inte ge efter för det 
sentimentala. Det är så här det ser ut, och kommer att vara, och det som gäller nu är att förhålla 
sig till detta faktum på klokast möjliga vis. Detta visar sig tydligare senare i texten.  
 Det finns en lätthet i vattnets flöde och en tyngd i det uråldriga berget. Det finns något 
historiskt. Och en stark identitet av prosa i den inledande meningen. Jag har musikaliskt speglat 
detta genom att gå med texten i sina naturmetaforiska inslag, och kopplat det till en tradition av 
poetiska klanger inom körmusiken. 

 ibid. s. 11.16
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Takterna 1-16: Den stora septimen 

Jag inleder musiken med violinens tema: den stora septimen. Ett intervall som bär på en 
öppenhet och klarhet, och slängs ut som en fråga i tomheten. I sin omvändning till en liten 
sekund är en stor septim högst dissonant, men som septim ger den lyssnaren endast en 
indikation på denna dissonans. Intervallet påtvingar inte dissonansen, eller avslöjar friktionen. 
Det är en subtilitet som klingar i enlighet med texten, som hittills i sin inledande mening inte 
fullt avslöjat det mörker som ligger bakom. Den stora septimen har en stark strävan mot 
upplösning till oktaven, men denna faller en liten ters så att den istället landar på en liten sext. 
Dessa toner, a, giss', f’, som enskilda toner och som dubbelgrepp, och små glidningar mellan 
dem, är vad som utgör violinens musik under denna första mening. Tempot är lugnt, stillhet 
råder.  

 Notexempel 1: Violinpartitur, Musik för kör och violin, takt 1-8 

Kören fungerar som ett eko, där de, stämma för stämma på ett “n” i svag dynamik, tar toner ur 
violinens rörelse. Först tenorerna på tonen a, sedan sopranerna en septim upp på giss', och sist 
altarna på tonen f’. På det sättet öppnar violinen kören till hela kompositionen. Violinens 
stämma är därför komponerad i så lågt register som möjligt – för att kunna öppna upp de olika 
rösterna utan att behöva oktavera violinens toner. Detta eko blir som en blank och stilla 
bakgrund till violinen som ligger i förgrund. Under denna inledning har violinen korta, 
fragmentariska inslag av drillar på närliggande toner. De ter sig dock inte som helt ny musik, 
utan fungerar snarare som en kommentar till temat. I takt 7 återkommer temat, och altarnas “n” 
byts ut till textraden “Idag har jag låtit…”, fortfarande på tonen f’. Dessa ord blir det som binder 
över introduktionen till styckets början, där i ett kort crescendo, vecklar n:et ut sig till ordet 
“natten”, och det är där hela kören landar homofont (se Notexempel 2, takt 9). Detta ger en 
tyngd till ordet och från att ha varit någonting ljudande, som den mjuka konsonanten “n”, bildas 
ett ord, en innebörd. Det är här basarna kommer in, vilket öppnar registret på djupet och skapar 
ny karaktär, nästan som en introduktion till körklangen så som vi känner den. Kören bildar ett 
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fiss moll 9-5, ett färgat men inte vidare dissonant ackord, med strävan till E-dur. Under detta 
korta crescendo har violinen återigen sitt tema med septimen och sexten, som strävar efter och 
landar på kvinten i dubbelgreppet a-e’ på första stavelsen i “natten”.  
 Ordet “rinna” har även det klangliga egenskaper i sin ljudande konsonant, och sjungs 
det utdraget skapas svällare naturligt. Här, med betoning på både r:et och n:en, blir det 
språngbrädan till styckets första och i förhållande till durata ganska tidiga höjdpunkt, på andra 
stavelsen i “rinna". Musiken klättrar till ett E11 med en solist ur sopranstämman på a’’, och med 
basens E skapas en stor klanglig öppenhet.  
 Ordet “rinna” bjuder även in till att komponera musik som rinner, kanske genom att 
skapa fallande rörelser, slingriga av melismer. Här ligger istället det fallande på orden “…av 
mig”, vilket innebär att det inte blir en bokstavlig direktgestaltning av ordet, utan en 
händelsegestaltning av skeendet. På så vis är det inte verbet som dramatiseras utan subjektet när 
det påverkas av verbet. Det fallande ligger kromatiskt i sopranstämman, som på grund av sitt 
register skapar intrycket av att musiken som helhet faller trots motrörelse i de andra stämmorna. 
Kören landar här på ett C6 med Ass i basen, med den lilla sexten starkt betonad i och med att 
den är trefaldigt dubblerad och finns som både bas- och toppton. I partituret är denna lilla sext 
dock stavad som ett giss, dels för att underlätta körsångarens läsning och skapa horisontell 
logik, och dels på grund av den starka ledtonsverkan som vid nästa fras kommer att finnas till a.  
Då detta är första gången den lilla sekunden förekommer mellan körstämmorna upplevs 
ackordet med betydligt mer friktion.  

 Notexempel 2: Körpartitur, takt 9-15 
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Vid orden “som vatten” delar jag upp kören i dam och herr med ett kort inslag av imitation (se 
Notexempel 2), där musiken tar avstamp i detta giss’ och i tersstämmor kromatiskt modulerar i 
en progression som, ifall man fyller i luckorna, skulle kunna beskrivas som fiss moll – f dim – c 
dim. Denna lilla imitation finns för att varsamt ta hand om den energi som byggts upp i de 
starka klangerna som funnits innan. Detta leder fram till att kören landar homofont i ett Adur i 
grundläge vid ordet “från” och första stavelsen “bergen”. Vid den andra stavelsen landar 
musiken dock slutligen, i en oväntad mediantik i ackordet F11 och med ett fermat. Mediantiken 
har en stark kraft vilken jag kontrasterar med ett diminuendo. Hittills, och generellt enligt god 
stämföring, har jag velat göra så små språng som möjligt inom stämmorna och utnyttja 
ledtonsverkan och kromatik. Desto mer effektfullt blir då oväntade språng, och något 
svårsjungna intervall såsom den dubbelt förminskade septimen, som tillsammans med den svaga 
dynamiken gör laddningen än mer subtil. 
 Det är så här jag har tonsatt textens inledande mening. En musik som kännetecknas av 
tersstaplingar och mediantik, ledtonsverkan och öppna klanger. Mångtydigheten i toner som går 
från en funktion till en annan och poesin som det suggestiva i den mångtydigheten innebär. För 
mig påminner denna musik om den svenska körmusiken så som jag känner den, med den unika 
vokalbildningen i vårt språk som gjort svenska körer kända och med ett arv från Sven-David 
Sandström. Mediantik och ledtonsverkan för mina tankar till tonsättare som Lars Erik Larsson 
eller kyrkomusiktonsättare som Sven-Erik Bäck. Musiken har hittills rört sig i svag dynamik, 
från pianissimo till mezzopiano och svällare där emellan. Tempot har förblivit stilla. 
Öppenheten jag tenderar att återkomma till som beskrivande ord relaterar även till violinens 
språng som är dess tema, det stora septimen. 

Det första textutdraget, del två 

Idag har jag pressat ringblomma över ögonlocken för att göra blicken klar  
som en genomskinlig flod  17

Texten fortsätter i sitt dagboksformat och redogörande över vad hon idag har gjort. Här finns ett 
inslag som är återkommande i romanen, en gammaldags folktro, och som i denna mening över 
vilka krafter örter och blommor har. Just ringblomma anses enligt folktro ha läkande och 
vårdande egenskaper. Detta har flickan snappat upp på något vis, och försöker på ett barns 
fumliga sätt undersöka egenskaperna. Hon är i allra högsta grad en lillgammal person som har 
dessa typer av referenser. Det är också klart att, även om romanen inte utspelar sig under en 
annan epok, växer hon upp i en annorlunda tid än den barn växer upp i idag. Det är en 

 ibid. s. 11.17
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fullständig avsaknad av teknik, istället finns myt och magi. Jag får en bild av ett bläddrande i 
gamla och nästan fallfärdiga uppslagsböcker i ett dammigt bibliotek. Hon dricker saft, inte läsk. 
Jag ser även en stark lekfullhet i flickans undersökande av världen runt om henne.  
 I sig själv är meningen relativt oskyldig, och skulle kunna tolkas betydligt mer 
metaforiskt. Som att vilja komma till någon insikt. Själva bilden som målas upp är vacker och 
inte vidare hotfull, om än lite udda. Speciellt ifall vi har föregående mening kvar i minnet, med 
bilden av vatten från bergen som rinner. Men i romanen är det ett återkommande element i hur 
hon kan förändra sig själv genom diverse husmorsknep. Hennes blick är grumlig och ful – hon 
vill ha den klar som andra sötare mer älskvärda flickebarn har. Det är denna krock mellan det 
metaforiska och det bokstavliga som genomsyrar stilen. Vi vet inte fullt ut ifall det handlar om 
fantasier eller om hon helt sakligt beskriver ett händelseförlopp. För mig är den osäkerheten 
rörande och träffsäker i ett barns märkligheter.  
 Vid läsning av romanen som helhet framgår flickans otroligt starka koppling till naturen 
hon lever i, och hur hon nästan skulle vilja smälta in i den, bli en del av den. Hon försöker förstå 
sig själv genom sin omgivning, hon upptäcker att det är så vi människor gör. 

Takterna 16-26: En grumlig blick  

Musiken tar avstamp i föregående ackord, F11 i takt 15, där tenorerna ensamma håller kvar sitt 
bess på den ljudande konsonanten “n”, som sista bokstav i “bergen”. Detta blir en tydlig 
återkoppling till styckets inledning där “n” bildar “natten” när rösterna springer ur ett eko av 
violinens gestik. Nu i takt 16 byts det om, när violinens stora septim transponerats och härmar 
tenorerna, och från ett bess gör ett språng till a’. Denna gång i variation av natur- och 
konstflageoletter, som om temat likt ett minne fått diffusare konturer.  

Notexempel 3: Violinpartitur, violinens tema i flageoletter, takt 16-22 
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Med orden “Idag har jag”, tar sopranerna vid på bess', där de tillsammans med resten av kören i 
ordet “pressat” landar på ackordet Bess6 med Gess i basen. Här återkommer inslaget av 
mediantik, när harmoniken från detta Bess6 går till Gess i “ringblomma”, och med altarnas 
fallande linje färgas ackordet med nona, stor septim och liten sext (se Notexempel 3, takt 19). 
Vid detta Gessmaj9 har violinen ännu en insats, där dess tema transponerats till sin 
ursprungsposition med start från a. En skulle därför kunna betrakta violinens bess som en ledton 
till temats ursprungsläge, a - giss, eller varför inte att det omvänts, att septimerna staplats på 
varandra. Det blir en slags omvänd kromatik, små steg som sträckts ut. Temat fullföljs här även 
med nedgången till den lilla sexten (a - giss - f), men i flageolettglissandi mellan de två 
sistnämnda.  
 Liksom ordet “rinna” i textens inledande mening innehar “ring(blomma)” fonetiskt 
klangliga egenskaper med sin ansats i “r” och mjuka konsonant “ng”. Jag behandlar detta i 
likhet med “rinna”, med ett crescendo fram till “r”, och ett snabbt diminuendo till “ng”, i 
herrstämmorna. Att sjunga på de mjuka konsonanterna är ett grepp som har en stark koppling 
till folkmusiken, vilket knyter an till textens inslag av folklore. Jag har även märkt att detta sätt 
att forma orden är någonting jag själv gör naturligt när jag använder min röst, vilket avspeglar 
sig i musiken jag skriver.  
 Från “ringblomma” kommer ett avsnitt för damkör, likt det i den inledande meningen, 
men något mer utvecklat (se Notexempel 3). De diviserade damstämmorna alterneras mellan 
Gessmaj9 och G, och klättrar sedan i ett crescendo tillsammans med tenorerna till ett gmoll9-7 
på ordet “ögonlocken”. Denna höjdpunkt är kort, energin minskar och stämmorna klättrar ner 
och landar på ett d moll. Här framför halva altsektionen och tenorerna textraden “för att göra 
blicken klar”, unisont i ett för altarna mycket lågt register mellan tonerna f och g (se Notexempel 
4). Det är på gränsen till ett ansträngt läge, och skapar en viss heshet i klangen, och finns som 
en aspekt till textgestaltningen om önskan om en klar blick. En annan ingång hade varit att 
spegla själva klarheten genom en öppen och ljus klang, någonting som sträcker sig uppåt, men 
de låga damrösterna fungerar för att gestalta den grumlighet som faktiskt finns. Det blir återigen 
en gestaltning av subjektet, istället för en direktgestaltning av ordets innebörd.  
 Vid meningens sista ord, “flod”, landar musiken på en musikalisk referens (se 
Notexempel 4, takt 26). Tidigt i kompositionsprocessen, i undersökandet av tonmaterial och 
inspiration, bestämde jag mig för att försöka inkorporera det som kallas “Farben-ackordet”. 
Ackordet består av c, giss, h, e’, a’, vilket i sin omvändning skulle kunna beskrivas som ett  
a mollmaj9, och är hämtat ur Arnold Schönberg’s Fünf Orchesterstücke , Op. 16, Nr. 3 18

“Farben”. Farben, vilket översätts till Färger, har även den alternativa titeln “Summer Morning 
by a Lake”, där inspirationen sägs ska ha hämtats från en blank och stilla sjö. Denna bild 
smälter samman med den jag ser vid orden “genomskinlig flod” och jag såg det som ett fint 

 Schönberg, Arnold. Fünf Orchesterstücke, 1909.18
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tillfälle att få med denna referens. Möjligtvis långsökt, men ett litet inslag som för mig skapar 
mening. 

Notexempel 4: Körpartitur, takt 22-26 

I den musikaliska tolkningen av textens andra mening befinner jag mig i samma värld som den 
första, med liknande inslag av det tydligt ackordiska: tersstaplingar, homofona klanger och 
mediantik. Överraskningar i hur en kör kan låta har inte skett i någon större utsträckning utan 
det finns en stadig fot i det traditionella. Hittills har kören fungerat som en helhet, med korta 
inslag av en klassisk uppdelning mellan dam och herr. Textbehandlingen är stadig och följer 
även den en tradition i vilka ord som upprepas och vilka som komponeras omlott. Tempot har 
ökat något, men rör sig likt dynamiken inom sig självt. En liten skillnad är stämföringen som nu 
är något mer sammanträngd och något mindre rörlig, utan den stora öppenhet mellan stämmorna 
vi tidigare haft. Registret är även lägre, speciellt hos altarna vars stämma mot slutet av frasen rör 
sig ungefär en kvart lägre än i inledningen, och med en lägstaton på f. Sopranerna har inte heller 
samma typer av höjdtoner som vid inledningen, där höjdtonerna istället ligger i violinens 
flageoletter. Violinen har tidigare rört sig i lågt register, främst på G- och D-strängen, och på så 
vid har rollerna bytts registermässigt. Detta kanske är högst subjektivt, men jag upplever också 
en mörkare tyngd i uttrycket i och med att jag nu komponerat i B-tonarter än i kors, som är 
dominerande i inledningen. Dessa grepp använder jag dels för att runda av den energi som 
byggts upp under inledningen och dels för att skapa balans.  
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Det första textutdraget, del tre 

Jag vill vara en flodbotten med plantor och sand. Det finns inget mänskligt i mig.   19

Texten byter här form, från det berättande “Idag har jag…” till en slags slutsats, och på detta sätt 
avslutas textutdraget. Hon har på ett vis resonerat sig fram till det som skiljer henne från resten 
av världen. Hon har gjort en färd från det rinnande vattnet från bergen, till den genomskinliga 
floden, ända ner till flodbotten. Uttryckligen beskriver hon att hon vill bli ett med naturen, med 
tanke på att det inte finns något mänskligt i henne. Detta har hon förstått då hon inte är en 
älskvärd människa – alltså ingen människa. Det finns även en känsla av att vilja gå under 
jorden. Att gå tillbaka till stoff. Av jord är du kommen, kanske är detta en dödsönskan. Tonen i 
dessa meningar är samtidigt så enkel och rak.  
 Med risk för överanalys så kan jag inte låta bli att lägga märke till ordvalet “plantor” – 
så vardagligt och vagt. Ett ord som ligger närmare till hands är kanske “växter”, där plantor 
snarare beskriver en nyplanterad stickling, men används i ett slit-och-släng-sammanhang av 
generationen unga vuxna. Denna vaghet i “plantor” har för mig en charmig platthet som ger en, 
om än mycket subtil, komisk ton till tonen i språket. Kanske kommer ordvalet från att man om 
växter säger “planter” på danska, Lykke Holm är ju tvåspråkig, men den övergripande absurditet 
som finns i påståendet får mig att tänka att det finns andra referenser. Den kärnfullhet som är 
genom hela romanen, eliminerar eventuellt tvivel om att varje ord är väl valt.  

Takterna 27-37: En visaktig duo 

Även musiken byter form och det sker en musikalisk skiftning. Från Farben-ackordet i takt 26, 
ligger basarna och sopranerna kvar på sina toner c och a’, men har övergått i att sjunga på ett 
“Mm” i piano pianissimo. Tempot har gått tillbaka till det stilla. Ur kören träder två solister, 
mezzosopran och baryton, vilka i en duo kommer att framföra hela detta textavsnitt. Formatet 
bryts alltså upp, och nu fungerar kören som ackompanjemang till solisterna. 
 Solisterna rör sig homofont, tillsammans med texten, i stämmor med motrörelse och en 
harmonik som på upptakten tar avstamp i a moll. Uttrycket är berättande och sångbart, med de 
angivna uttrycksorden enkelt, visaktigt. Linjerna följer textens betoningsmönster och har 
dynamiska svällare som går i hand med textens flöde. Mezzosopranens text “…vara en flod…” 
framförs i ett brutet e moll medan barytonstämman kromatiskt rör sig nedåt i register och färgar 
med tritonus.  

 ibid. s. 11.19
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Notexempel 5: Solister ur kören, takt 27-32 

Vid andra stavelsen i ordet “flodbotten” sker en första mindre höjdpunkt, då stämmorna i ett 
crescendo harmoniskt går från e moll till E dur. Här återkommer inslaget av att sjunga på 
ljudande konsonanter med ett förstärkt “n” i “flodbotten”, vilket skapar en naturlig avrundning 
på frasen. Nu kommer även altarna in som del av den ackompanjerande bakgrunden, på ett e’, 
fortfarande i referens till Farben-ackordet. Kvar ligger basarna och sopranerna, fortfarande på c 
respektive a’. Över en takt gör altarna ett glissandi upp där de på första slaget i nästa takt landar 
på h’. Som motrörelse till detta glissandi, och vid orden “med plantor” har sopranen ett 
portamento en oktav från h’ till h. Barytonen kontrasterar med ett tritonussprång från fiss till c’. 
Stämkorsning uppstår, inte bara mellan solisterna utan även mellan sopraner och altar. Vid detta 
slag återkommer även violinen med dess tema, den stora septimen, i sin ursprungsform med 
start på a’ upp till giss’. När harmoniken på andra stavelsen i “plantor” landar på vad som inte 
kan beskrivas som annat än ett klusterackord, uppstår tydlig intensifiering av musiken. Vid nästa 
takt ansluter tenorerna, även de på ett “Mm” i piano pianissimo, på tonen e, och en antydan till a 
moll återkommer.  
 Texten fortsätter med “Det finns inget mänskligt i mig”, och här går musiken kort över 
till en tretaktsunderdelning i en 6/8-takt (se Notexempel 6). Solisternas stämmor är helt 
homofona, och rör sig konsekvent i motrörelse i en gest som kretsar kring E och e moll. Den är 
på gränsen till att ha ett sväng, i sin rytm. Denna gest dubbleras med violinen, unisont och i 
dubbelgrepp, med instruktionerna molto flautando, sul tasto. En hes, lite folkmusikalisk klang 
som jag tänker mig ska påminna om en greppbräda full av harts och en ospänd stråke. Denna 
textrad kommenteras genom ett litet glissando i sopran- och tenorstämmorna – en liten sekund i 
motsatta riktningar – och sedan tillbaka igen. Som om den stillastående bakgrunden plötsligt 
börjar röra på sig (se Notexempel 6, takt 34-35). 
 Ytterligare en strof finns i detta avsnitt, vilken egentligen hör till nästkommande 
textutdrag. Det är den första inledande meningen på den andra strofen: “Det är en fruktansvärd 
sak att vara ett barn”. Jag gjorde det kompositoriska valet att flytta strofen till denna del av 
musiken, på grund av dess laddning. Det är utan tvekan den svåraste text jag tonsatt då det är ett 
så starkt uttalande som behöver en varsam hantering. Dramatiken, ja till och med smärtan, 
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behövde balanseras, och ett sätt var att lägga den hos solisten och undvika tuttiformatet.  20

Denna mening framförs utav endast mezzosopranen, i en något mer statisk linje med 
centraltonen a’. Vid upptakten till ordet “barn” sker ett kort crescendo i de annars hittills 
dynamiskt orörliga rösterna från kören. Crescendot sker över endast ett slag och sträcker sig inte 
längre än till ett mezzopiano, och åstadkoms genom att de går från sitt “Mm” till att öppna 
munnen i ett “A”. Det blir ett plötsligt brott, men inte överdrivet. Det alstrar energi, som plockas 
upp av violinen. Återigen temat, men denna gång helt solistiskt, helt ensamt. Den stora septimen 
upprepas i snabbare notvärde, blir till en oktav, blir till en nona, i ett crescendo till forte. En kort 
expressiv kadens med material den tidigare haft, men snabbare och lynnigare (se Notexempel 7).  

Notexempel 6: Körpartitur, takt 33-37 

Den enkelhet som jag strävar efter i karaktären på duon går i linje med textens oerhört 
osentimentala ton. Min strävan var att tonsätta dessa meningar odramatiskt men samtidigt ta 
orden på allvar. “Det finns inget mänskligt i mig” är ju ett väldigt starkt uttalande, som jag vid 
läsning upplever att det sägs helt utan nostalgi. Sägs det utan sorg? Antagligen inte, men det är i 
alla fall hur det framställs, annars finns risken att det gör för ont. Den osentimentala tonen lyser 
även igenom i den rytmiska aspekten, där jag valt att tonsätta dessa rader i relativt kvicka 
notvärden. Hade jag komponerat större utsvävningar hade musiken blivit betydligt mer 

 Jag kommer dock i denna uppsats litterärt analysera meningen senare, tillsammans med resten av 20

textutdraget, då de så tydligt hänger ihop i det litterära resonemanget.
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klagande. Nu ligger de längre notvärdena på ord som “flodbotten”, “plantor” och “sand”, och 
det är även där den största dissonansen uppstår. Som att skifta uppmärksamheten från det som 
bränns till vardagliga ting. Det visaktiga kom även fram genom att jag hade ett improvisatoriskt 
tillvägagångssätt i själva komponerandet, och använde min egen röst.  
 Jag har valt att komponera denna strof i en duo med tanke på textens tydliga 
framtoning. För mig har en viktig ingång i textgestaltningen varit att inte ha, eller ens ge 
antydan till, en tydlig avsändare. Just texten “Jag vill vara…” är ett så rakt uttalande att det 
känns både symboliskt viktigt och konstnärligt spännande att vara vag i vem man menar säger 
så. Litterärt vet vi, då texten är skriven i dagboksform och jaget är flickan. Men kören, 
tillsammans med violinisten, vill jag ska kunna ta sig an olika skepnader, och inte bli låsta i att 
behöva representera något, eller någon. Min strävan har även varit att inte göra någon symbolisk 
könsskillnad mellan dam- och herrstämmorna. Röstlägena mezzosopran och baryton är lägen 
som jag rent estetiskt tycker om, och utifrån min ambition att skapa variationsrik musik så visste 
jag även tidigt att jag ville inkorporera någon form av solistiska inslag, gärna duo. En simpel 
anledning till det är att jag tycker om att skapa tvåstämmighet, inte minst genom att improvisera 
fram sådana. 
 Denna del har en tydlig skiftning från den föregående musiken, med sitt uppbrutna 
format. I och med solisternas framträdande så introduceras helt nya instrument, oväntade sådana 
då de kommer ur kören. Det blir ett betydligt större fokus på berättandet med den raka, tydliga, 
om än speciella, texten, och att den framförs på det enkla sättet. Trots denna skiftning vill jag 
mena att upplevelsen är att vi fortfarande befinner oss i samma musik som i de föregående 
minutrarna. Tempot är detsamma, och dynamiken rör sig inom samma områden som tidigare. 
Harmoniken springer ur föregående ackord, det finns tydliga harmoniska referenser i intervallen 
såsom terser och ledtoner, och de färgningar som uppstår har samma stil i sin friktion som 
tidigare.  
 Violinens skepnad håller under denna del på att förändras: Den återkommer med sitt 
tema, men i ett annat betydligt mer dissonant sammanhang. Den anpassar sig inte såsom i takt 
12. Den gestik som dubblerar solisterna i takterna 33-34 är i sin karaktär något oväntad, men 
inte på väg någon annanstans. Violinen är under förändring, men absolut igenkännbar. Det är 
inte förrän vid takt 37 som den bryter sig fri, utvecklar sitt tema och är helt solistisk i en kort 
violinkadens.  

Notexempel 7: Kort violinkadens, takt 37-41  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Det andra textutdraget 

Det är en fruktansvärd sak att vara ett barn. Man står på rad tillsammans med  
djuren, grödorna och maskinerna. Man öppnar sin mun och talar. Man hör de vuxna 
säga: Det kommer något ur barnmunnen. Omöjligt att veta vad.  21

Detta är det andra textutdraget, och står i sin helhet. Det är en tydlig skiftning från föregående 
som är betydligt mer inåtvänd. Detta är ett konstaterande kring varat.  
 Ordvalet att beskriva ett varande som en sak är mycket speciellt och ett stilgrepp som 
Lykke Holm använder sig av återkommande. Det är ytterligare ett sätt att skapa en kylig distans, 
och ta sig rollen som betraktare. Det är nästan som ett avhumaniserande av sig själv – kanske är 
det en försvarsmekanism flickan sysslar med. Det blir en smärtsam och annorlunda krock i det 
distanserade “sak” tillsammans med ordet “fruktansvärt” som är så otroligt laddat. Det finns väl 
egentligen ingenting värre, än när något är fruktansvärt?  
 Hela stycket sammantaget beskriver en maktlöshet. En maktlöshet som är naturligt 
tilldelad och bara att acceptera. Flickan har förstått att hon saknar rättigheter och beskriver sig 
själv som ett objekt bland andra, uppradad med djuren, grödorna och maskinerna. Till för de 
vuxna att valla, vattna eller hantera. Dessa referenser förstärker min bild av att flickan växer upp 
i en annorlunda tid, nära till naturen och landet. Det finns samtidigt en blandning mellan det 
traditionella och det moderna, med “grödor” och “maskiner”. Om maskinen är en soda streamer 
eller en mjölkmaskin kan vi bara gissa.  
 Barnet öppnar sin mun och talar, men intresset att förstå det är mycket svagt. 
Formuleringen “Omöjligt att veta vad” pekar på ett bortskjutande av ansvar och fullkomligt 
oengagemang i attityden från omvärlden. Med formuleringen “något” har det inte ens 
tillkännagivits att barnet uttrycker tal. 
 Instinktivt visste jag att jag ville göra någonting annorlunda med sista meningen, ta 
tillvara på det kursiverade och gestalta det i musiken. Jag ville se ifall jag kunde få till en 
musikalisk kursivering.  

Takterna 42-62: En uppradad kör, en fri violin 

Som tidigare nämnt har den första raden i detta textutdrag redan gestaltats i mezzosopranens 
solo. Tvärt har sedan följt en kortare violinkadens som tar fasta på dess tema, och livligt rör sig i 
stora intervall. Slutligen landar den på förhållningen c’’’ och h’’, vilken den upprepar tre gånger. 
Den tredje gången sätter den åter igång själva musiken, ger sopranerna ton, och kören är tillbaka 
i sitt tuttiformat. Tempot ökar tvärt, och detta avsnitt, mellan takterna 42 och 62, har en tydlig 

 ibid. sid 14.21
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tre-underdelning. Denna gestik i 6/8 förstärker jag även med dynamiska svällare och betoningar. 
Körens dynamik är betydligt starkare, då den i sina svällare går upp till forte. Det är första 
gången i stycket denna styrka kommer i körstämmorna, vilket tillsammans med tempoökningen 
och taktartsbytet förstärker karaktärsskiftet. Då musiken går snabbare, är betydligt rakare och i 
sin karaktär är helt homofon, upprepar jag textavsnitt för att kunna förlänga denna musik. 
 Körens harmonik kretsar kring staplingar av små terser – en tydlig dim-harmonik. 
Sopranerna har hand om småorden (“Man står på…” och “tillsammans med”) i något som liknar 
en melodi, och hela kören ansluter på substantiven. Det är för att skapa en känsla av massa, ett 
bokstavligt uppradande som går i hand med texten “Man står på rad”. Det är även för att höja 
angelägenhetsgraden som jag upplever är stark i detta textavsnitt. Det som sägs är viktigt, detta 
är själva kärnan. Jag introducerar även en ny alternativ teknik som inte förekommit tidigare, 
vilket är ett mycket överdrivet vibrato. Detta används på ordet “maskinerna” och finns dels som 
en direktgestaltning av ordet, något maskinlikt, dels för att skapa en känsla av det oväntade och 
stökiga. Vid nästa förekomst av ordet “maskinerna” låter jag detta vibrato nå till klimax i ett 
kluster – en aspekt som inte heller tidigare förekommit i musiken.  

Notexempel 8: Körpartitur, takt 51-54 

Samtidigt som kören har denna raka, stadiga och homofona karaktär, har violinen sin helt egna 
livslinje, och fungerar som en motor till hela detta musikavsnitt. På ordet “rad” sätter den igång 
med en sextondelsrörelse med tydliga melodiska egenskaper. Karaktären har ett sväng, då den är 
förankrat i betoningsmönstret och rytmiskt stannar upp på betonade slag. Detta sker dock 
ojämnt, vilket resulterar i en viss oberäknelighet.  
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 Violinens tonmaterial utgår ifrån ett bestämt sådant, och är hämtat ur det Olivier 
Messiaen nämner som det sjätte i hans listning av modus med begränsade transponeringar .  22

Notexempel 9: Messiaens sjätte modus 

Det är ett modus jag i tidigare stycken skapat just melodier från, och bygger på serien två hela 
tonsteg, två halva, och så vidare. I detta modus tycker jag att jag får ut precis rätt avvägning 
mellan sångbarhet, förhållningar, en tydlig karaktär, men samtidigt med det skeva, skruvade. 
Det finns vissa atonala inslag, med intervall som små sexter och tritonus, men med hållpunkter 
där en centralton oväntat framgår. Gällande den rytmiska aspekten skapar sextondelarna 
livlighet med även där inslag av det oberäkneliga, då de stundom stannar upp i längre 
notvärden. Själva frasen, melodin, är tre och en halv takter lång, och upprepas utan att vänta in, 
vilket gör att violinstämman tillsammans med körmusiken får en skevhet. Själva karaktären på 
violinens melodi skulle jag beskriva har en fot i folkmusiken, på grund av accenterna, 
upptakterna och svänget, och den andra i en konstmusikalisk tradition, främst på grund av 
förhållningarna som uppstår vid tillfälliga centraltoner. 

 Notexempel 10: Violinstämma, takt 42-46 
  
Jag låter violinstämman stundom skapa logik med kören, då de sammanfaller på ett betonat 
slag, och vid utmärkande ord såsom “djuren” eller “talar”. Plötsligt uppstår ett harmoniskt 
sammanhang, men lika plötsligt försvinner violinen iväg igen och fortsätter sin egna melodiska 
linje. Vid andra upprepningen oktaveras melodin, och efter det, ett litet mellanspel som 
komponerades improvisatoriskt. Detta mellanspel fungerar som en överbindning mellan 
textraderna “Man står på rad…” och “Man öppnar sin mun”. Vid den senare transponeras 
melodin, en liten ters upp, för att skapa sammanhang till vad som komma skall.  

 Messiaen, Olivier. La technique de mon langage musical. Paris: Alphonse Leduc, 1944.22
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 Körens musik har under denna del, det vill säga mellan takterna 42 och 62, varit i 
samma karaktär av det homofona, dynamiskt starka och något fragmentariska med en harmonik 
som kretsar kring tersstaplingar. Under de sista takterna kommer textraden “Man hör de vuxna 
säga:”, violinen klättrar i ett diminuendo, och detta kommer att leda fram till det stora brottet i 
Musik för kör och violin. 

Takterna 63-70: Musikalisk kursivering 

Violinen har under föregående takt klättrat och landar nu på en liten sekund mellan a’’ och bess’’ 
i takt 63. Musiken stannar upp totalt. Pulsen från tidigare 6/8 är borta och vi är inne i ett pulslöst 
Senza misura (se Notexempel 11). SATB-formatet är helt uppluckrat och kören delas in i tre 
grupper: Talare, Schyschare och Visslare. Dessa bildas helt oberoende på vilken stämma de 
tillhör vilket innebär att det blir en blandning mellan dam- och herrstämmor i alla grupper.  
 Violinen har en långsam och dynamiskt svag fallande linje som består utav 
förhållningar. Det finns vissa traditionella referenser i dessa förhållningar där mina associationer 
förs till barockmusikens upplösande av små sekunder. Dessa små sekunder är dock lite för 
närvarande och upplevs betydligt mer dissionant. Denna linje, som harmoniskt rör sig från e 
moll - ess moll - c moll - bess moll och slutligen till g moll, skulle kunna falla för evigt.  

Notexempel 11: Körpartitur, musikalisk kursivering, takt 63-70 

Uttrycket är statiskt, utan vibrato och sul ponticello. En musik som skulle kunna bli klagande 
men har lite för mycket dissonans, och i sitt spelsätt blir nästintill uttryckslöst.  
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Talet framförs med instruktionen “enkelt, naturligt”. Jag tänker att orden uttalas både 
odramatiskt och oförstående. Lugnt, inte irriterat, snarare något lågmält. En likgiltighet som jag 
även läser in i texten. Schyschningarna finns för att bidra till en helhetsklang, som ett brus i 
bakgrunden. De skulle kunna, och kan mycket väl, tolkas som en symbol för att vilja tysta 
någon, men de är komponerade för att skapa rymd. Med tanke på att detta brusljud har en kurva 
i sitt sätt att forma vokaler kommer det också längre ifrån ett regelrätt “Sch!”. Även visslingarna 
finns för klangliga egenskaper. De fungerar som ett eko från violinens toner, vilket drar 
paralleller till styckets absolut första början. Detta eko har dock en viss skevhet då visslingarna 
sällan kan framföras exakta, utan de är ofta något fluktuerande. Då violinen spelar i sul 
ponticello uppstår en betydligt mer övertonsrik klang, vilket jag tänker visslingarna nästan kan 
smälta samman med.  
 Takterna 42 - 70 har två mycket tydliga karaktärer, en i liv och en i stillhet, och båda 
bryter från musiken tidigare i stycket, på två väldigt olika sätt. De två karaktärerna hänger dock 
ihop då de följer skiftningen i texten och förstärker det litterära resonemanget. Jag har tidigare i 
denna uppsats kallat det här textutdraget för ett konstaterande, vilket jag porträtterat i en musik 
som har en typ av tydlighet. Tydlighet i körens homofona uttryck som följer en stabil puls, och 
en förhöjd angelägenhetsgrad i vilka ord som förstärks dynamiskt. Upprepningarna av ord 
lägger även än mer emfas på vad som framförs. Det konstaterande finns även i den andra 
karaktären av stillhet – i den musikaliska kursiveringen. Det nya elementet av tal gör att orden 
lyssnas till på ett helt annat sätt.  
 Vidare följer en violinkadens på ungefär två minuter. Den tar avstamp i dessa gester av 
små sekunder, men lägger till inslag av pizzicato i vänsterhanden. Musiken intensifieras över tid 
och åter kommer inslaget av den stora septimen, i dubbelgrepp och glissandi. Slutligen landar 
kadensen på ett upprepande e’, och violinen ger ton till den musik som kommer att avsluta 
Musik för kör och violin. 

Det tredje textutdraget 

Idag har jag hällt vinsyra i ögonen. Idag har jag krossat äggskal med mina händer. Idag 
har jag slipat min kniv mot fasaden . Idag har jag druckit bläck.  23

Idag har floden legat lugn och svart. Idag har jag blundat med ansiktet mot vårsolen.  24

I det tredje och sista textutdraget så är vi tillbaka till dagboksformatets grundform “Idag har 
jag…”. Denna gång dock betydligt mer konkret, och i kortare meningar som kretsar kring 

 ibid. s 63.23

 ibid. s. 106.24
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vardagliga ting och “görande”. Den redovisande formen genomsyrar stilen, och i de första fyra 
meningarna finns inte den metaforiska ton som fanns i det första textutdraget. De kortare 
meningarna bidrar till en intensifiering och de har någonting betydligt mer aktivt över sig. Här 
är närvaron av kontrasten mellan det lekfulla och otäcka mycket tydlig. Det finns något högst 
taktilt och barnsligt undersökande över hennes sysslor, som att krossa äggskal med sina händer. 
En bild av något mycket impulsivt och nyfiket. Samtidigt får jag intrycket att hon är fullt 
medveten om vad hon gör. Kanske använder hon det otäcka till sin fördel - hon häller vinsyra i 
ögonen som ett sätt att skrämmas och säga “Akta er. Håll er borta". Att slipa sin kniv ger nästan 
en indikering på att förbereda sig. Som att hon garderar sig inför ett anande hot. Ett slags 
självförsvar, kanske inser hon vad är det att vara flicka. I vilket fall är det något som är på gång. 
 På ett märkligt sätt läser jag in någonting hoppfullt i detta textutdrag. Flickan har 
identifierat ett problem och hittar strategier för hur hon ska hantera problemet. Värre hade varit 
en total kapitulation, där hon ändrade hela sin person för att passa in. Hon är stark, hon är 
mycket komplex. 
 I textstrofen “Idag har floden legat lugn och svart” ser jag återigen en stillhet. För vissa 
skulle en svart flod te sig skrämmande, då en inte vet vad som gömmer sig i det svarta, men 
något säger mig att flickan känner en viss koppling till mörkret. Det skrämmer henne därför 
inte, utan den är så som hon känner den. En slags trygghet i melankolin. Ordet “flod” är 
återkommande i alla dessa tre stycken, först en genomskinlig sådan, sedan en önskan om att 
vara en flodbotten, och sist en beskrivning av den som lugn och svart. På ett mentalt plan har 
hon kanske smält samman med floden. 
 Den sista meningen “Idag har jag blundat med ansiktet mot vårsolen” är en underbar 
bild. Även hos den mörkaste av själar finns njutningen av solens värme. Allt annat kan vara 
bedrövligt, det spelar ingen roll. I det blir vi alla samma.  

Takterna 89-123: Det återhållsamma otäcka 

I musiken har jag velat utforska den otäcka och oberäkneliga tonen som finns i textutdraget. 
Violinen landar från sin kadens på ett e’, som går från arco till pizz. Detta e’ tas vid unisont av 
sopranerna och altarna och texten börjar direkt, vid upptakt till takt 90. Detta kommer att vara 
ett längre damkörsavsnitt med en musik som även den är annorlunda från tidigare. Den är 
minimalistisk i sin enkelhet och använder små medel, med ett betydligt tydligare fokus på 
framförandet av texten. Tempot är raskt, dynamiken återhållsam. 
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Notexempel 12: Sopraner och altar, takt 90-96 

Istället för att uttrycka sig i harmonik så är nu fokus på gestaltning av själva tonen. Tonen e’ 
varieras genom små glissandi eller staccaton (se Notexempel 12). Text upprepas på ett nästan 
ältande sätt, och skruvas till med viskningar eller betoningar på konsonanter med perkussiva 
egenskaper. Med introduktion av tonen f’ får e’ nästan en ledtonsfunktion, men mycket utdragen 
sådan, vilket skapar en viss osäkerhet till vad som egentligen är vårt fundament. Plötsliga 
utbrott sker, genom språng och starkare dynamik, för att lika plötsligt återgå till piano och tonen 
e’.  
 De första tre raderna av textutdraget är komponerade kring dessa principer. Violinen har 
fortsatt med sina pizzicaton som återkommer, kommenterande och oregelbundet. Vid orden 
“slipat min kniv” ansluter herrstämmorna i ett utblommande bess moll9, för att sedan sjunka ner 
till ett augumenterat g. Från detta tar herrstämmorna vid och upprepar den text och musik som 
damstämmorna inlett med, inledningsvis identiskt. Under detta intensifierat musiken, då 
damkören lägger till egna fragment. Det blir fler insatser av tal och utbrott. Tonmaterialet 
expanderar med utgångspunkt från det kromatiska. Detta händer även med herrstämmorna som 
får mer fragmentariska inslag. Det sker helt enkelt en förtätning av olika typer av element: 
melodiska linjer, tal och hårda viskningar (se Notexempel 13).  

Notexempel 13: Körsektionen i förtätning, takt 112-116 
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Till slut fångas kören upp och blir homofona (se Notexempel 14). Först på orden “händer, syra, 
blomma”, som en återtagning av ord som tidigare sagts, och därefter i tal på textraden “Idag har 
jag druckit bläck”. Under denna rad återkommer violinen med sin rytmiska figur på e’, likt den 
som band över från kadensen i takt 89.  

Notexempel 14: Körpartitur, takt 119-124 

Takterna 124-136: Den svarta floden och vårsolen 

Under ett ritardando och crescendo i takt 124 förlängs violinens toner, och på orden “Idag har” 
ansluter kören. Nu, vid takt 125, börjar ett klimax som kommer att pågå till musikens slut. På 
“floden” kommer ett starkt a moll som färgas av ett diss’’ av sopranerna. Tempot har sjungit till 
ett lugnare sådant, vilket tillsammans med den starka dynamiken skapar intensitet. Violinen har 
fått snabba arpeggiorörelser som skapar liv och rörlighet mot detta lugnare tempo. På orden 
“lugn och svart” kommer elementet av mediantik tillbaka från inledningen då harmoniken går 
från G6 till E9. Detta i ett diminuendo för att skapa mjukhet. Violinens arpeggion har nu fått 
inslag av flageoletter och flageolettdrillar. 

Notexempel 15: Violinstämma, arpeggion och flageolettdrill, takt 125-127 
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 Vid sista textraden gör jag en direkt musikalisk återtagning av inledningen. På orden 
“ansiktet mot vårsolen”, under ett crescendo, rör sig musiken från fiss moll9-5/A, till ett E11, 
återigen med en solist på a’’ som sedan glider ner på giss i musikens slutackord C6/Giss.  
 

Notexempel 16: Körpartitur, sista takterna i Musik för kör och violin  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Avslutande reflektioner 

I den här kompositionsprocessen har jag lagt mig oerhört nära texten och den har funnits där 
som både stomme och konstnärlig vägledning. Den musikaliska formen skapades i samklang 
med textens form, och innehållet har väglett mig till vilken musik som faktiskt ska skapas. 
Textens innehåll och betydelse har genomsyrat både på detaljnivå, från hur jag tonsatt och 
behandlat konsonanter och vokaler, till vad en textstrof faktiskt betyder och hur de kan speglas 
musikaliskt. Att just denna text är känslig i sin natur har gjort mig än mer uppmärksam på 
vilken musik jag skriver och vad jag menar med den. Jag har dock aldrig känt mig tvingad eller 
låst i förhållandet till texten, detta helt enkelt på grund av att jag valde den själv. Inte bara valde 
jag källan, romanen Natten som föregick denna dag, utan jag kunde ur ett stort urval handplocka 
textutdrag som tilltalade mig både personligt och konstnärligt. På ett vis har även musiken styrt 
själva texten, då jag tidigt hade vissa musikaliska idéer och sökte efter text som kunde realisera 
dessa.  
 Tanken på att skriva för kör och violin kom innan jag valde att tonsätta just textutdrag 
ur Natten som föregick denna dag. När texten var på plats såg jag flera utmaningar i förhållandet 
mellan gestaltningen av ämnet och instrumentationen. Då ämnet berör barndomen och 
vuxenblivandet, eller snarare, ett barn och vuxenvärlden, kom vissa funderingar kring hur 
violinen i sin roll eventuellt skulle tolkas. Till viss del hur en lyssnare skulle tolka den, men 
främst hur min ingång bör vara. Då min ingång var den musikaliska ville jag inte ovarsamt 
hamna i en symbolik om att violinen skulle representera barnet, och tilldela den en roll av 
utsatthet. Just därför har det varit viktigt för mig att använda olika typer av kompositions-
tekniska redskap för att undvika en tydlig avsändare. Ibland har violinen ett uttryck som ligger 
nära till hands att tolka som ett symboliserande av barnet, men det är inte det enda den gör, då 
den även har en mer kommenterande karaktär. Violinen både klangligt sammansmälter och 
gestiskt kolliderar med kören, befinner sig både i förgrund och bakgrund. Textutdragen framförs 
också i jagform i avsnittet med duon, i starka homofona klanger hos hela kören, eller mer 
märkligt fragmentariskt i de olika stämmorna. Kören har i talröst citerat vuxenvärldens 
nonchalans, men även haft inslag av tal på rader som “Idag har jag druckit bläck”. Helt enkelt, 
ett uttryck har inte reserverats för en roll. Jag ville gestalta texten i det musikaliska, och undvika 
att närma mig det musikdramatiska, mycket på grund av textens känsliga ämne och speciella 
stil. Dessa reflektioner har varit viktiga för mig, för att skapa en medvetenhet i vad som 
uttrycks. Jag tycker också att själva greppet med avsaknad av avsändare är spännande rent 
konstnärligt. Vi kan aldrig styra hur vår konst landar hos lyssnaren, men en kan göra sitt bästa 
för att vara så mångbottnad som möjligt. Vid närmare eftertanke är det kanske inte själva 
symboliken som jag ville undvika, utan det endimensionella. 
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 Jag har verkligen fått mersmak för denna typ av instrumentation, kör och en 
instrumentalsolist, inte minst utifrån just berättarperspektivet. Instrumentationen har öppnat upp 
för fler möjligheter att gestalta en text, då det inte endast handlar om hur den sjungs. Texten är 
lika närvarande i violinstämman som den är i kören, med den enda skillnaden att den 
förstnämnda inte kan uttala den. Istället kanaliseras textens innehåll genom violinstämman, på 
ett abstrakt plan som inte kan beskrivas som annat än personligt från mitt håll.  
 Jag känner mig inte heller helt klar med vare sig Natten som föregick denna dag eller att 
konstnärligt beblanda mig med Lykke Holms författarskap, vilket jag som tidigare nämnt kände 
en stark koppling till trots att vi inte känner varandra personligen. Kanske beror det på att vi 
tillhör samma generation, är från samma land, vi båda är kvinnor och har vad jag kan ana, 
liknande referensramar i uppväxtmiljö. Det är naturligtvis inte författarens identitet som 
utgjorde mitt val av text att tonsätta, utan det var hennes konstnärskap. Men ens konstnärskap 
genomsyras naturligtvis av ens referenser och den tid man lever i, så helt irrelevant är det inte. 
Det jag drogs till är den samklang jag känner mellan Lykke Holms litterära uttryck och mitt eget 
som tonsättare. De tvära kasten, allvaret, humorn, myten och vardagen. Det finns även en 
omsorg, kanske till och med en kärleksfullhet, i Natten som föregick denna dag som jag tycker 
är fin och som jag hoppas ska lysa igenom även i min musik.  
 Vid arbetet med ett examensstycke som rundar av mina sju sammanhängande år av 
kompositionsstudier på heltid, sätts naturligtvis en hög ribba för min ambition. Just därför blir 
det smått ironiskt att jag aldrig tidigare döpt ett stycke till något så informativt och opersonligt 
som “Musik för kör och violin”. Min närmast liknande titel skulle kunna vara Material for 
String Quintet , men det hade underfundigheten i att ordet “material” hade fler, bokstavliga, 25

betydelser, och det blev därför närmast en lek med ord. Jag finner stor glädje i att hitta idéer till 
titlar, som antingen subtilt leder in lyssnaren på ett spår, eller öppnar upp för många unika 
tolkningar. Ibland blir de vardagliga som kvittot i påsen och cigaretten efteråt , eller långa och 26

halvintellektuella som Intoxicating air of perfect liberty  och Trudging though this grey, woolly 27

yarn . Informativa titlar är inte ovanligt inom konstmusik, med exempel från 1900-talet så som 28

Music for Strings, Percussion and Celesta  eller Music for 18 Musicians , men mitt intryck är 29 30

att det är något mer ovanligt inom körmusik. Kanske på grund av den starka traditionen att 
tonsätta en dikt, vars titel även får namnge musikstycket, eller den andra, ännu starkare 
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traditionen i sakral körmusik där stycken får sina självklara titlar och undertitlar som “Angus 
Dei” eller “Ave Maria”.  
 Jag har heller aldrig tidigare varit så sparsmakad med uttrycksord som i partituret till 
Musik för kör och violin. De brukar vara viktiga, en del av själva stycket, och jag brukar skriva 
till beskrivande meningar som “somewhat indifferent”, “a party going on upstairs”, “passivt 
aggressivt” eller liknande. Gärna mångtydiga, sådär vaga så det blir precis rätt mellanrum som 
jag vill åt. I detta stycke saknas de nästintill helt, även om mellanrummen i uttrycket är oerhört 
viktiga. Hela stycket balanserar ju på gränsen.  
 Jag tror att avsaknaden av uttrycksord, samt valet av en så anonym titel, beror på att 
stycket redan innehåller så många ord. Det känns som att de krockar, konkurrerar, ifall jag 
lägger till mina egna. Speciellt då både uttrycksorden och de sjungna skulle vara på samma 
språk. Någonting säger mig att det hade varit enklare för mig att skriva eventuella uttrycksord 
på engelska, som ett sätt att skapa distans. Jag är övertygad om att stycket skulle bli hjälpt av 
uttrycksord, och inte helt omöjligt hade det blivit hjälpt av en finare titel. Men jag kunde inte 
lägga till fler – på ett sätt finns de redan där, i texten. Platsen för ord är redan tagen, och jag är 
bara till för att sätta toner till dem.  
 Jag vill slutligen skriva om min tankar kring vad som blev den avslutande musiken i 
Musik för kör och violin. Musiken komponerades nämligen inte alls i enlighet planen. Faktum är 
att det fanns ytterligare en rad i textutdraget, den sista, som är “Idag har jag upptäckt ett hål 
mellan mig och de andra ”. Hela textutdraget valdes med anledning till denna slutfras, som jag 31

tycker förtydligar vad det handlar om ytterligare – flickans alienation till sin omvärld. Jag tyckte 
även mycket om det inneboende rytmiska flöde i meningen. Jag hade till att börja med planerat 
att behålla det smala uttrycket som startar i takt 89 betydligt längre, upp till fyra minuter. Jag 
skulle verkligen dra ut på spänningen, lite för länge gärna. Text skulle tas om i betydligt större 
utsträckning, ord upprepas, tystnader och synkoperingar. Fler ljudande effekter, såsom 
viskningar, eller mer oväntat starka konsonanter. Det skulle vara lite spöklik musik. Som om 
flickan försökte skrämmas med sina otäckheter, sin mur. Långsamt skulle sedan fragmenten dras 
ut och stämmorna diviseras. Det skulle bli slingrigare och mer dissonant musik, melismrika 
stämmor röra sig kromatiskt och korsa varandra. Ett utdraget crescendo, kören skulle ta stor 
plats. Inte öronbedövande, men betydande stor. Violinen skulle samtidigt följa samma livslinje 
och gå från pizzicato till arco, få rörlighet. Denna rörlighet, fylld av flageoletter, skulle 
försvinna bruset, men fungera som brygga till stycket absolut sista sekunder. Därför att på orden 
“lugn och svart” skulle uttrycket drastiskt gå ner i kören, både i register och dynamik, och då 
skulle violinen höras igen, med sitt höga flageolettregister och sitt glitter. Sista meningen skulle 
komponeras homofont, och ha ganska snabb rytm. Intensivt låg dynamik och lågt register. Ett 
ihåligt intervall på ordet “hål”, kanske en kvint. Sista intervallet skulle vara ett språng, gärna 
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ner, kanske en sext hos altarna. Musiken, hela stycket, skulle sluta mycket tvärt och svagt, inget 
diminuendo. Jag hade en mycket tydlig bild av hur dirigenten skulle slå av detta. 
 Det var ingen dålig idé. Ändå var det något som gjorde att jag inte förmådde skapa den 
musik jag planerat, utan ständigt sköt upp färdigställandet. Det måste betyda något att jag aldrig 
”fick tid” att genomföra den. 
 Mycket, mycket sent i processen ändrade jag min plan, på grund av att jag var tvungen 
att följa den musik jag helt enkelt klarade av att skriva. Jag tror det finns fler förklaringar än 
dåligt tålamod, vilket annars är lätt att förväxla med tvivel på sitt material. Jag ville inte längre 
befinna mig i det spänningsrikt återhållsamma, smala och mörka uttrycket. Det kändes som en 
tung filt. Inte för att jag har svårigheter med att skriva varken mörk eller återhållsam musik – 
även om jag tycker om att bre ut mig ibland så får jag ofta höra att det finns ett subtilt uttryck i 
mina kompositioner. Min favoritnyans är mezzopiano, ungefär den nyans vi talar med varandra 
och befinner oss i i vår verkliga tillvaro. Men någonting ville öppna upp. Både musiken och jag. 
Det var tvunget att brista, spricka upp och ge plats för rymd och ljus. Kanske är det för att jag, 
tillsammans med resten (nåja) av Stockholm just nu är inne på vår fjärde vecka av karantän, på 
grund av ett globalt virusutbrott som fått hela världen att anpassa sin vardag till social 
distansering och hemmavarande. I skrivande stund letar sig solens eftermiddagsstrålar in genom 
fönstret och skapar katter på kontorsväggarna. Nu är det slutet på april månad och vi har inte fått 
ta emot våren som vi brukar. I den situationen fick meningen “Idag har jag blundat med ansiktet 
mot vårsolen” en helt annan relevans. Jag är fullt medveten om att detta kommer te sig 
inaktuellt i det framtida läsandet av den här uppsatsen, men jag tror det finns samband mellan 
den här speciella situationen och min kompositionsprocess. Sista tonerna är, på riktigt, min 
längtan ut. Och jag har inget emot att den sista bilden som lämnas är en flickas blundande 
ansikte mot vårsolen, det ska hon ha.  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