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1. Bakgrund 

1.1. Tiden före Kungliga Musikhögskolan 
Jag redogör här kort för min musikaliska bakgrund för att sedan gå in på de tankar 
som ledde till att jag sökte masterutbildningen.  

När jag var 9 började jag spela blockflöjt, först i grupp och sedan i en 
blockflöjtsensemble där vi spelade allt från barockmusik till Beatles. Samtidigt 
hade jag på egen hand börjat spela på pianot som fanns hemma och med tiden så 
tog intresset för pianot överhanden. När jag var 11 år bytte jag således 
blockflöjtslektionerna mot pianolektioner. Jag spelade mycket romantisk repertoar, 
Chopin, Liszt och Debussy. I tonåren tog jazzintresset över och jag lämnade den 
klassiska musiken i mitt pianospel till förmån för jazzen. Under högstadiet och 
gymnasietiden på Västerås musikgymnasium lärde jag mig även att spela gitarr, 
elbas och trummor. 

Efter gymnasiet jobbade jag ett par år i Västerås med olika förvärvsarbeten och 
spelade musik på fritiden, bl.a. en hel del improviserad musik i någon slags 
proggstil (Bo Hansson, Hansson & Karlsson, Älgarnas Trädgård m.fl. grupper var 
stora idoler vid den här tiden), pop, rock, funk, jazz och annat.  

2005 började jag mina jazzpianostudier på Lunnevads folkhögskola utanför 
Linköping och året därpå blev jag antagen till Fridhems folkhögskolas musiklinje 
även där var jazzpiano mitt fokus. 2007 blev jag antagen till konstnärligt 
kandidatprogram och pedagogiskt påbyggnadsprogram på Kungliga 
musikhögskolan och hösten 2007 flyttade jag till Stockholm och påbörjade mina 
studier. 

1.2. Utvecklingsprocess som ledde fram till beslutet att 
söka masterutbildningen 
Under min tid på kandidatprogrammet på KMH började jag bredda mitt 
musikaliska spektrum, jag blev mer och mer intresserad av konstmusik, jag började 
även komponera mer intensivt och merparten av mitt första projektarbete, som var 
en svit för jazzkvintett, skrevs under loppet ett par veckor. Mot slutet av min 
kandidatutbildning hade jag hunnit bli frustrerad över jazzidiomets begränsningar 
som jag upplevde det och jag hade så smått börjat röra mig mot ett nytt sätt att 
uttrycka mig på. Mer om detta nedan.  

Mötet med Kungliga musikhögskolan och alla de olika inriktningar av musik som 
ryms inom denna institution påverkade mig säkerligen att bredda mitt intressefält. 
Vid den här tiden började jag även aktivt studera musik på för mig nya sätt, jag 
läste partitur och analyserade, tillgängligheten till skolans bibliotek var här 
avgörande. Jag utnyttjade flitigt mitt KMH-passerkort för att få gå gratis på 
Konserthuset och Berwaldhallen. En speciell upplevelse var när jag i april 2008 
hörde Olivier Messiaens Turangalilasymfoni på Konserthuset. Musiken gjorde ett 
stort intryck på mig och där fanns också mycket i harmoniken som hade 
gemensamma nämnare med jazzen. Jag skaffade Messiaens bok ”The technique of 
my musical language” och lärde mig mer om de modus som ofta används i hans 
musik. Jag började utforska några av Messiaens karaktäristiska melodiska och 
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harmoniska grepp i mina egna jazzkompositioner, bitonala ackord och melodier 
som ofta kretsade kring den höjda kvinten, överstigande oktaven och överstigande 
kvarten.  

Min jazzkomposition General Cluster från 2008 visar tydligt på mina influenser 
från Messiaen både harmoniskt och melodiskt, flera av meloditonerna kretsar kring 
de beskrivna skaltonerna och ackorden är i stor utsträckning hämtade från 
Messiaens modes of limited transpositions. I pianosolots början använde jag också 
för första gången en synth, en Yamaha PSS 680. På denna kunde jag med hjälp av 
reglagen skapa ett ljud som var väldigt likt en ondes martenot. Ondes martenot är 
ett monofoniskt, elektroniskt klaverinstrument som uppfanns 1928 av cellisten 
Maurice Martenot. Den tonsättare som sannolikt gjort mest nytta av instrumentet är 
Olivier Messiaen. Ända sedan jag första gången hörde hans Turangalilasymfoni har 
jag varit förtjust i det drömska ljud som instrumentet är kapabel till. Det smälter 
även in väldigt bra i sammanhang där övriga instrument är akustiska och har en 
fantastisk uttrycksförmåga.  

Även Henri Dutilleux var en stor källa till inspiration runt denna tid vilket 
säkerligen hörs i mitt första projektarbete på KMH, en svit för jazzkvintett. I sviten 
finns flera flöjtpartier som skvallrar om att jag vid den här tiden varit djupt 
engagerad i Dutilleux Sonatine för flöjt och piano. Jag hade lyssnat väldigt mycket 
på stycket och även spelat det med Matilda Blomqvist som var flöjtist i projektet. 

Jag hade efter ca tre års tid på KMH med intensiva jazzstudier och mycket 
spelande av jazzrepertoar börjat ledsna på detta musikidiom. Detta fick ytterligare 
näring av den stora mängden kunskap om annan musik än jazz som jag tillägnat 
mig samt att jag börjat lägga mina valbara poäng på lektioner med teoretiskt 
innehåll. Studier för Johan Hammerth i komposition och egna studier av partitur, 
teoriböcker samt musiklyssnande gjorde att jag började tänka på andra sätt kring 
musik. Mötet med Johans pianopreludier var mycket intressant, jag visste att han 
var en produktiv tonsättare av pianomusik men jag slogs av hur nära mitt 
improviserande ibland låg hans pianomusik. Detta utan att jag egentligen hört 
något av hans musik för piano. När jag väl upptäckte det började jag lyssna mer på 
den och den har i perioder utgjort en källa till inspiration och inspirerat lyssnande. 
Studier i kontrapunkt gjorde att jag började få andra sätt att tänka på kring musik 
än melodi med tillhörande ackord som jag hittills varit mest van vid. 

Material att förkovra mig i kom från många håll, inte minst biblioteket på Kungliga 
musikhögskolan, statens musikbibliotek i Bonnierhuset, konserter som jag redan 
nämnt. Ju mer jag förkovrade mig i annan musik än jazz desto mer började jag 
känna att jag kanske hade något annat att säga musikaliskt än det som jag vant mig 
vid under de senaste åren. Flera av mina tidigaste kompositioner bygger på 
material som redan existerade. Antingen var detta inspelade skisser och 
improvisationer som transkriberades och förfinades eller så var det material som 
redan hade formulerat sig i mitt huvud och i mina fingrar utan att vara nedskrivet. 
Detta kanske låter luddigt men är egentligen inte svårare än att jag i mitt huvud har 
tänkt ut ett styckes helhet och sedan spelat olika versioner av detta. På så sätt har 
stycket konkretiserats ytterligare och rört sig närmre en slutgiltig gestaltning.  

När jag tänker tillbaka på när jag började komponera utanför jazzidiomet förstår 
jag att gradvis rört mig in i det kompositoriska arbetet som arbetssätt genom att i 
första hand utgå från improviserade eller på andra sätt halvt realiserade förlagor. 
Säkerligen har detta påverkat min arbetsprocess och mitt resultat och 
förhoppningsvis gett mig en öppenhet inför det kompositoriska arbetet. Jag tror 
även att denna väg är enklare att beträda för en komponist i vardande än att helt 
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från scratch sätta sig ner och skriva musik. Begränsningarna och att ha material att 
utgå ifrån har nog varit gynnsamt. 

Min frustration med att komponera inom jazzidiomet hade tagit mig till en punkt 
där jag fann ett stort värde i att komponera melodier och storformer inom en 
jazzsättning men där jag kände en stor ambivalens för det inslag av soloinsatser 
som ofta förväntas inom denna musikgenre. Att jag på något sätt hade en väldigt 
pliktskyldig inställning till detta gjorde inte saken bättre, jag var ofta väldigt nöjd 
med en kompositions huvudsakliga tematiska inslag som melodier, teman och 
stämningar men kände att soloinsatser ”måste läggas till”. Jag hade hamnat i ett 
läge där det gick en skarp gräns mellan komposition och soloinsatser, där jag kände 
mig inkapabel att utveckla underlaget till det senare. Jag har verkligen inget emot 
soloinsatser om de kompletterar och passar in i helheten. Ändå kändes det flera 
gånger som att soloinsatserna blev någon slags parantes till kompositionen i sig och 
när denna parantes tidsmässigt tog upp merparten av helheten kändes det väldigt 
kluvet. I mitt stycke ”Svart sommar” blev detta väldigt tydligt när temat och codan 
var det jag gillade mest, dessa tog upp sammanlagt 2 minuter och 45 sekunder av 
kompositionen som i sin inspelade version är 8 minuter och 42 sekunder. I ett annat 
stycke ”Prunus spinosa” var jag återigen väldigt nöjd med temat men körde in i en 
vägg när jag i brist på andra idéer beslöt att låta solounderlaget bli en vamp som 
hade som enda gemensamma nämnare med temat att den började på samma ton 
som temat slutade i. Det kändes ovärdigt en i övrigt fin komposition. 

Utöver de teoretiska studierna som jag redan nämnt hade jag under ett par års tid 
utforskat att skapa musik med hjälp av dator och experimenterat med stycken byggt 
på loopar. Looparna byggde ofta på samplingar eller inspelat material som saktades 
ned, processades med effekter och lades i olika metriska lager. Denna och liknande 
typer av elektronisk musik var något som jag ofta lyssnade på, exempelvis William 
Basinski, Autechre, Stuart Dempster och andra som tidvis jobbar med loopar som 
utgångspunkt för sin musik. 

I april 2009 lyckades jag med min dator som redskap för första gången skapa ett 
stycke i den här stilen som i sin helhet kändes fullödigt. Jag var och är fortfarande 
väldigt förtjust i detta stycke som fick namnet Goodbye. I detta läge, när jag kände 
mig ambivalent och tveksam till jazzkomponerande var det en lättnad att få känna 
tillfredställelse över något som var skapat utan den tydliga uppdelningen tema-solo 
som ju präglar mycket av musiken i jazzidiomet. Stycket var ju till stora delar 
improviserat, eller kanske är intuitivt sammanfogat ett bättre uttryck. 
Experimenterande med loopar var utgångspunkten och jag tycker det känns rimligt 
att infoga detta i det bredare begreppet improvisation. Men framför allt; det gav 
mig en viktig insikt om att jag var kapabel att uttrycka mig inom en mycket mer 
avskalad musikalisk miljö än jag var van vid. Kanske var jag till och med mer 
lämpad för denna miljö. Just denna reduktion av parametrar och en fixering vid ett 
långsamt utvecklande eller statiskt tillstånd blev något jag försökte få in i mitt 
pianospel. Ytterligare ett led i utforskandet av elektronisk musik som 
uttrycksmedel blev en konsert med eget material som jag och Martin Herterich 
genomförde på Kungliga musikhögskolans festival New sound made i maj 2009. 
Martin har den elektroniska musiken som sin hemvist och har jobbat mycket med 
avskalad elektronisk musik, ofta med utgångspunkt i pianoklanger som han sedan 
processar på olika sätt med både dator och rullbandspelare.   

Jag började söka mig mot ett mer stillsamt uttryckssätt i mitt pianospel och i mitt 
komponerande, utan denna tydliga gräns mellan ”komposition/tema” och 
”soloinsatser” och till en början försökte jag utnyttja det här förhållningssättet på 
jazzrepertoar från Real book. I en tolkning av ”You don´t know what love is” 



7 

reducerade jag melodin till en väldigt långsam tonserie utan något av melodirytmen 
bibehållen. Varje meloditon fick funktionen av en centralton över vilken jag 
spelade en kompletterande stämma i snabbare notvärden som i första A-delen bytte 
modus ofta och i andra A-delen var mer tonal och faktiskt aningen barocklik. 
Inspirationen kom från 1100-talstonsättaren Leonin, i sin tonsättning av hymnen 
Viderunt omnes låter han originalhymnen ligga som olika långa borduntoner i 
basstämman medan tenorstämman ornamenterar över denna.  

I detta nådde jag ett av många möjliga sätt att jobba på som pianist men jag kände 
också att låten i sig själv försvann mer eller mindre helt och hållet. Det var delvis 
meningen, att behandla låten som en tonserie snarare än en melodi. Samtidigt 
kändes det då lite meningslöst att välja en låt som utgångspunkt om inget av det 
som karaktäriserade den finns kvar efter bearbetningen. Varför jobba med låtar från 
Real book om effekten blir att låtarnas essens mer eller mindre försvinner? Min 
motivation att jobba med Real book material var redan väldigt låg och i och med 
detta så försvann den nästan helt och hållet. Därmed inte sagt att jag är missnöjd 
med min pianoversion av nämnda låt, tvärtom tycker jag fortfarande om att lyssna 
på den och det finns mycket i den som skulle gå att använda i andra sammanhang. 

1.3. Sammanfattning av utvecklingsprocessen 
För att sammanfatta så kände jag att det fanns en möjlighet till andra uttryckssätt 
som jag kände mig mer hemma i, där jag hade större potential att utveckla det som 
kändes som min musikaliska personlighet. Något hade redan börjat ta form och 
hade potential att utvecklas på ett fruktbart sätt. 

Vad var då detta jag ville utveckla? Vad karaktäriserade det? Nedan följer ett 
försök att ringa in de tydligaste karaktäristiska egenskaperna. 

 

- Musiken blev mer meditativ, vågade förlita sig på att följa ett musikaliskt 
spår konsekvent även om ”utveckling” i den klassiskt tematiska betydelsen 
till stor del uteblev. 

- Ett sound till stor del byggt på pianots klangmöjligheter, en vilja att 
utforska pianot som klangkälla och utgångspunkt för nya ljud. 

- En mer gränslös syn på improviserad musik kontra komponerad musik och 
en insikt om att dessa två ljudvärldar ofta överlappar.  

- Influenser från konstmusiken, både klangligt och arbetsmetodiskt. 
- En vilja att lära mig mer om musikteoretiskt hantverk (kontrapunkt, 

instrumentation, kompositionstekniker, etc.) i hopp om att kunna använda 
mig av detta, antingen handgripligt eller mer indirekt, t ex som en baktanke 
i improviserande. 

- Viljan att lära mig fler olika arbetsmetoder att jobba med, som både kan 
användas för improvisatoriskt arbete och striktare komponerande och 
överlappande mellan dessa två fält. 
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2. Målsättningar med projektet 

Att hitta nya sätt att uttrycka mig musikaliskt på och att hitta en säkerhet i 
hantverket rörande detta samt att även nå fram till en tillämpbarhet i det 
musikaliska hantverket när det gäller både improviserande och komponerande.  

Att försöka bredda min kunskap om alternativa spelsätt på pianot och att försöka 
använda dessa i min musik. 

Att jobba aktivt med både improvisation, först och främst solopianoimprovisation 
och komponerande, att se hur jag kan använda mitt tonspråk i bägge 
arbetsmetoderna. Att i komponerandet aktivt försöka nyttja besättningar som jag 
inte hittills arbetat med. 

Att vara öppen för att mitt musikaliska spår utvecklas och hittar nya vägar samt att 
försöka låta dessa vägar utvecklas på ett sätt som gör att jag kommer att kunna 
tillämpa det i mitt fortsatta kreativa arbete. 

 

3. Beskrivning av musiken, speltekniker, 
influenser, klangmedvetenhet, 
improvisation 

Som jag redan nämnt så har min musik ofta en meditativ kvalitet, en känsla för 
olika typer av tillstånd som i sig inte utvecklas enligt ordets klassiska betydelse 
inom musiken. Snarare än utveckling av materialet rör sig musiken ofta genom 
olika rum. I dessa rum finns ett antal bestämda regler eller parametrar som iakttas 
relativt konsekvent. 

Jag är förtjust i begreppet andning i musik i betydelsen att det finns en organisk 
och balanserad helhetskänsla i den, det är en önskan om att min musik ska ”andas” 
på detta sätt.  

3.1. Speltekniker 
Den meditativa aspekten hänger möjligtvis ihop med min dragning till pianots 
klangmässiga uttrycksmöjligheter och det faktum att jag ofta utforskar ganska 
atmosfäriska klanger i motsats till klanger med hård, perkussiv attack. I flera 
spelsätt jag använder mig av försöker jag på olika sätt komma runt det faktum att 
en ton på pianot slås an för att sedan gradvis klinga ut. Om jag t.ex. drar med 
toppen av en gummiklubba på en pianosträng kan jag producera ett ljud som 
påminner om höga flageoletter på en violin. Om jag också laborerar med 
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hastigheten och graden av tryck med klubban mot strängen kan jag få en snabb 
eller långsam attack, något som är näst intill omöjligt vid konventionellt pianospel 
där tangenterna trycks ned med fingrarna. Jag spelar med mallets (trumstockar med 
ett runt huvud av varierande hårdhetsgrad, oftast använda till vibrafon, marimba 
och liknande instrument) direkt på strängarna i kombination med sustainpedalen, 
dessa träffar p.g.a. sin storlek även andra närliggande strängar. De mjuka 
klubborna i kombination med att pedalen är nedtryckt skapar en diffus men 
atmosfärisk klang. Om jag vill spela mer precist på en ton så kan trycka ned denna 
ljudlöst och sedan spela direkt på strängen. Valet av mallets påverkar såklart ljudet 
och vill jag ha en skarpare klang med mer attack så spelar jag med hårdare mallets. 
Ofta får jag associationer av de klanger som de olika spelsätten frambringar. Mjuka 
mallets direkt på strängarna i svag nyans med sustainpedalen nedtryckt ger ett 
atmosfäriskt skimmer som får mig att associera till klanger i verk av Ligeti. 
Pizzicatospel på strängarna får mig att tänka på ljudet av en östeuropeisk cittra, 
övertonsspel i basregistret kan ibland låta som en något skev kyrkklocka som 
preparerats elektroniskt på något sätt.  

Omedvetet eller medvetet försöker jag också imitera klanger och texturer som inte 
har pianot som utgångspunkt, ibland använder jag mig av ett sätt att spela på där 
jag har en ton i varje hand och tremulerar snabbt mellan dessa på ett sätt som ger 
associationer till en arpeggiator på en synth. En referens till detta finns i ett stycke 
av den brittiska electronicagruppen Autechre. Stycket, med det obegripliga namnet 
Vletrmx21, bygger på en och samma arpeggiatorloop som processas med olika 
filter under styckets gång. När jag spelat på detta sätt har jag inte haft nämnda 
stycke direkt i åtanke, dock har jag lyssnat mycket på det i perioder och när jag 
jämför spelsättet på pianot med syntharpeggiatorns textur slår det mig hur lika de 
är. Det är intressant hur mycket av skilda influenser som begravs i det 
undermedvetna för att vid ett givet tillfälle uppenbara sig. 

För att ytterligare utöka mitt förråd av klanger använder jag ibland en synth som ett 
komplement till pianot. Oftast använder jag då ett sinustonsljud med långsam 
attack för att få en kontrast mot pianots mer direkta anslag.  

Det faktum att jag använder mig av många olika speltekniker är långt ifrån 
oväsentligt. Egentligen tycker jag att samlingsbegrepp som ska klumpa ihop dessa 
till t.ex. ”extended techniques” är helt felaktiga men jag använder mig ändå av 
begreppet i min text för enkelhetens skull och för att det på gott och ont är ett 
etablerat begrepp.  

För mig är dessa helt enkelt sätt att spela på, varken mer eller mindre, en 
uppsättning olika ljud med musikaliska möjligheter inneboende i sig. Att på olika 
sätt separera dessa från ”konventionellt” spel (d.v.s. spel på tangenterna) känns 
orimligt med tanke på att en del av dessa tekniker använts sedan 20-talet av bl.a. 
Henry Cowell. Hur lång tid ska en teknik behöva användas innan den räknas som 
”konventionellt spel”? 

Att en del av dessa spelsätt kräver mer tid i utförandet av en enskild rörelse och att 
vissa av de inte är lika lätta att utföra i stark dynamik eller i snabbt tempo gör att 
musiken får en luftigare framtoning med ibland tydliga pauser mellan olika ljud.  

Genom att använda extended techniques kan jag även skapa illusionen av att flera 
instrument med olika klang spelar samtidigt och därmed skapa en fiktiv besättning 
av två eller fler olika instrument genom att bara använda mig av en flygel. Ibland 
använder jag mig även av slagverksinstrument i kombination med pianot, t.ex. 
fingercymbaler. 
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3.2. Influenser från konstmusiken 
Bit för bit har jag ovan snuddat vid influenser från konstmusiken och jag ska nu 
försöka ringa in dessa tydligare. 

Vissa tonsättare inom det som brukar kallas konstmusiken har en känsla för 
klangmöjligheter och även en förmåga att skapa ”olika rum” i musiken som 
lyssnaren färdas genom. Det här är en liknelse jag använt för att beskriva min egen 
musik som jag hoppas kan vara relevant för andra än mig själv. Tonsättare som 
utvecklat denna typ av musik och som jag influerats mycket av är bl.a. György 
Ligeti, Morton Feldman, Helmut Lachenmann och Arvo Pärt. Deras musik är också 
väldigt ofta klangligt intressant och vissa av tonsättarna har en långt driven 
exakthet när det gäller organisationen av klanger i sina verk. Alla dessa har även en 
enastående förmåga att låta musiken fokusera på olika tillstånd, atmosfärer och att 
skapa nya sådana som ändå bär en distinkt prägel av personen bakom verket.  

György Ligeti (1923-2006) räknas som en av de största inom konstmusiken och jag 
har i perioder lyssnat mycket på hans musik. Det finns många dimensioner i den 
som jag fascineras av, clusterklangerna, den gravitetiska känslan och den svävande 
nästan utomjordiska atmosfären i vissa av hans verk. Även klangligt pekar många 
av hans verk mot helt andra klangideal än annan konstmusik från samma era. 
Kopplingen till elektronisk musik i Ligetis musik är för mig tydlig i t.ex. 
Atmospheres som framstår som ett försök att skapa elektronisk musik för orkester. 
I Ove Nordwalls bok Ligeti-dokument finns skisser över Ligetis elektroniska 
kompositioner där det tydligt går att se hur mycket av teknikerna i detta som 
återkommer i hans orkesterverk just i fråga om klangfält som gradvis överlappar 
varandra och förvandlas. I Atmospheres återkommer detta i orkestern och 
tonhöjderna i detta stycke känns ibland mer behandlade som frekvenser än toner. 
Jag fascineras över tilltron till tillståndet i bemärkelsen att Atmospheres i första 
hand är ett stort klangblock som långsamt transformeras. Transformationen sker på 
olika sätt och när Ligeti använder sig av kontrapunktiska tekniker(en bit in i stycket 
kommer en kanon med 56 stämmor) så blir komplexiteten så stor att 
helhetsintrycket ändå blir det av ett stort klangmoln. Kontrapunkten förstör så att 
säga sig själv. 

Morton Feldman (1926-1987) är värd ett särskilt omnämnande, i perioder har jag 
lyssnat mycket till och studerat hans musik. Jag fascineras speciellt av hans sena 
verk som många gånger har väldigt lång speltid, hans längsta verk är den andra 
stråkkvartetten som har en speltid på uppemot sex timmar. Feldmans musik har 
ofta en väldigt speciell atmosfär och utvecklas ofta extremt långsamt. Jag 
fascineras av den flytande, beslöjade känslan och den närmast totala frånvaron av 
melodier i ordets klassiska bemärkelse. Istället ter sig musiken som ett skimmer 
som långsamt utvecklas från en punkt till en annan, som en prisma som hela tiden 
uppvisar nya spektra för betraktaren. Några av mina favoritverk är Cello and 
orchestra (1972), Coptic light (1985), Piano and orchestra (1975)och Bass clarinet 
and percussion (1981). 

Helmut Lachenmann (1935-) har en fingertoppskänsla för alternativa spelsätt och 
han har gett sin musik den träffande benämningen ”musique concrète 
instrumentale”. Musique concrète är en form av elektroakustisk musik som baserar 
sig på inspelat material och s.k. akusmatiskt ljud, d.v.s. ljud där själva ljudkällan 
inte med lätthet kan identifieras. I likhet med Ligeti ger hans musik associationer 
till elektronisk musik, i de inledande minuterna i Lachenmanns Das Mädchen mit 
den Swefelhölzern är detta tydligt. Den extremt detaljrika musiken låter ibland som 
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ett collage av olika spridda ljud och tonfragment som någon klippt ihop till en 
helhet som både är vacker, skrämmande och stillsamt explosiv. 

Lachenmann har gått extremt långt i att utveckla nya spelsätt för instrument och jag 
upplever det som att han i sin musik inte behandlar dessa som undantag från och 
bihang till konventionella spelsätt utan tvärtom konsekvent använder dessa som ett 
slags normaltillstånd. Till skillnad från mycket annan musik där extended 
techniques är undantaget och konventionellt spel regeln. Detta normaltillstånd 
ligger till grund för stora delar av hans musik, därmed skapandes dess speciella 
klang. Han är en stor källa till inspiration i detta avseende. 

Som improvisatör måste jag nämna Giacinto Scelsi (1905-1988), en italiensk 
självlärd tonsättare som fortfarande idag tyvärr är relativt okänd. En av hans 
arbetstekniker som mer eller mindre är identisk med en av mina var att spela in 
improviserad musik på piano eller ondioline (ett elektroniskt klaverinstrument som 
uppfanns 1941) och sedan låta sin assistent transkribera detta till stycken. Jag har 
ingen djupare kunskap om Scelcis musik men har hört och uppskattat delar av den, 
jag nämner honom i första hand på grund av hans improvisatoriska arbetssätt. 

Rent arbetsmetodiskt har jag fått inspiration från min pianolärare Mats Persson, 
hans musik uppvisar ofta en öppenhet i utförandet och en enkelhet i notationen. 
Han har även skrivit pianostycken för yngre elever som utforskar pianots olika 
klangmöjligheter på innovativa sätt och har med detta arbetssätt visat att det går att 
skriva klangligt ganska avancerad musik som likväl är lätt att utföra och som kan 
noteras på ett förhållandevis enkelt sätt. Samlingen med dessa stycken heter 
Tigertango. 

Här vill jag passa på att nämna en bok som inspirerat mig, Sound and silence-
Classroom projects in creative music av John Paynter och Peter Aston. Författarna, 
som är musiklärare, skapar i boken väldigt intressant musik med musikskoleelever 
i tioårsåldern, t.ex. stycken byggda på rytmiska ostinaton, utforskning av olika sätt 
att spela cymbal på, elektronisk musik byggd på manipulation av rullbandspelare 
och mycket annat. Boken uppvisar en väldigt öppensinnad attityd av att alla typer 
av klanger och spelsätt är värda att ta på allvar och har sin givna plats i ett 
musikaliskt sammanhang. Boken är utgiven 1970 och är säkert utgången idag men 
borde gå att hitta på antikvariat. 

Även i tidig musik (med detta begrepp menar jag musik som brukar benämnas ars 
antiqua, ars nova, renässans och medeltidsmusik och som sträcker sig från 500-
talet fram till ca 1600) hittar jag mycket som jag finner inspirerande, det svävande 
och rogivande hos Hildegard av Bingen, Leonin och Perotin. Palestrinas mjuka väv 
av stämmor som hela tiden transformerar sig och är fulla av väl avvägd rörelse men 
ändå ter sig märkligt stillastående. I satser där motetteknik används finns hela tiden 
en sammanhållande röd tråd, det jag hör är på samma gång i konstant utveckling 
framåt samtidigt som imitationen av motiv håller ihop det hela och skapar 
illusionen av att musiken gång på gång hittar tillbaka till ett urtillstånd vilket 
skapar en mer statisk känsla. Kombinationen av dessa två intryck skapar något 
väldigt speciellt.  

Inom den tidiga musiken slås jag av hur fulländad musiken låter trots att musiken 
skrevs för så länge sedan och saknar merparten av vår tids avancerade musikaliska 
innovationer. Ingenting fattas. Den ibland skenbart enkla musiken kan vara oerhört 
mer komplex och mångbottnad än vad som framstår vid första lyssningen. I 
Hildegard av Bingens musik från 1100-talet får jag ofta intrycket av att de 
monofoniska vokalmelodierna redan finns där i luften och att de är dikterade 
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snarare än komponerade, de känns så fulländade och rör sig framåt med sådan 
lätthet. Lyssna på Hildegard av Bingens 11000 virgins för exempel på detta.  

Andra tekniker som att ha samma melodi i olika temposkikt (mensuralkanon) 
framstår som väldigt moderna trots att de använts redan på 1400-talet. Se t ex 
Johannes Ockeghems Missa Prolationum för exempel på detta. 

3.2.2. Elektronisk musik 
Med begreppet elektronisk musik så menar jag musik som nyttjar elektronisk 
bearbetning eller elektroniska instrument som huvudsaklig klangkälla. Detta 
inbegriper både den elektroniska konstmusiken och den mer moderna elektroniska 
musiken som ofta har någon typ av koppling till elektronisk dansmusik.  

Det är mycket som fascinerar och inspirerar mig i den elektroniska musiken och 
jag ska här så bra jag förmår försöka precisera detta. 

3.2.2.1. Ljud och ljudkällor  
Att identifiera vilka instrument som spelar i ett stycke brukar oftast inte vara 
särskilt svårt för en van musiklyssnare. I orkestermusik kan vissa klangeffekter 
eller instrumentkombinationer resultera i något som inte med lätthet låter sig 
identifieras bara genom lyssning - vi kanske måste studera partituret för att förstå 
vilka tekniker tonsättaren har använt - men vi vet åtminstone vilken besättning av 
instrument som spelar. I den elektroniska musiken kan det ofta vara svårt att 
förklara hur ett visst ljud har uppkommit, ljudet kan vara resultatet av en mängd 
olika klangkällor och bearbetningar. För mig ger det helt andra associationer och 
stimulerar min fantasi på ett annat sätt än musik där jag har en större förståelse för 
vilken process som ligger bakom förekomsten av ett visst ljud.  

Mycket ofta används också effekter som efterklang (även kallat reverb), eko och 
annat i elektronisk musik. Med efterklang menar jag fenomenet som uppstår när ett 
ljud som spelas i en stor stenkyrka ger upphov till efterklang på naturlig väg p.g.a. 
att kyrkans väggar får ljudet att studsa. Jag menar också efterklang skapad med 
tekniska hjälpmedel som t.ex. ekokammare eller digitalt reverb i en dator. 

Som pianist blir jag utmanad av att försöka återskapa elektroniska ljud genom att 
på olika sätt utforska speltekniker och prepareringar. 

Hur gör jag för att efterlikna dessa på pianot som är ett instrument vars klang 
egentligen är ganska efterklangsfattig, såvida det inte spelas i en lokal med stor 
efterklang? Ett sätt kan vara att använda pedalen, ett annat skulle kunna vara att 
använda ljudlöst nedtryckta tangenter som får övertonerna i de spelade tonerna att 
klinga. 

Hur påverkas jag i mina ljudpreferenser av att lyssna till musik med mycket 
efterklang som en av de bärande beståndsdelarna? Hur påverkar detta i sin tur sättet 
jag spelar piano på? Dessa frågor har inte nödvändigtvis något entydigt svar men 
kan förhoppningsvis bidra till reflektion och försök till förståelse om vad som 
formar just mitt sätt att spela på. 

Just efterklangen är en av de saker som jag uppskattar mest i den elektroniska 
musiken jämfört med den akustiska musiken. Rätt behandlad efterklang i 
elektronisk musik (speciellt om man lyssnar i hörlurar) kan ge en känsla av rymd 
och luft som i många fall är väldigt svårt att efterlikna på akustisk väg. För mig har 
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efterklangen som musikalisk beståndsdel gått från att vara en ganska perifer 
beståndsdel till att bli en av de avgörande och jag tror att mycket av min musik 
hade låtit helt annorlunda om jag inte hade haft en sådan dragning till 
efterklangsrika klanger, toner och ljud.  

3.2.2.2. Klangmedvetenhet 
I den elektroniska musiken hittar jag en stor mångfald av stämningar och 
atmosfärer som ofta är väldigt väsensskilda från akustisk musik. Det kan vara 
hyperaktiva ettriga ljud som låter som sönderfallande radiosignaler, klanger som 
vrids baklänges och nästan låter elastiska som gummi, det kan vara ödsliga 
stämningar som för tankarna till rymdlandskap. På gott och ont har elektronisk 
musik från 50 och 60-talen utnyttjats i filmer för att frammana en ödslig 
olycksbådande atmosfär i just filmer med rymd, skräck och science fiction som 
tema. Risken med överutnyttjande av musik i ett visst sammanhang är givetvis 
risken att fastna i schabloner och ett klichéfyllt sätt att använda musiken på. Trots 
detta: atmosfären i sådan musik, t.ex. Delia Derbyshires stycke Blue veils and 
golden sand - ödslig, olycksbådande, rymdlik - är väldigt speciell och är ett resultat 
av att musiken kommit till genom elektronisk bearbetning och/eller inbegriper 
elektroniska instrument. Återigen; kan jag återskapa något av detta på pianot och 
därmed få nya klanger att jobba vidare med?  

Jag upplever en koppling till elektronisk musik i mycket av konstmusiken, detta 
manifesteras i en mer eller mindre tydlig ambition att åstadkomma den typ av 
klangtransformation och klangrikedom som ofta kännetecknar elektronisk musik på 
ett sådant sätt att transformationen i sig är en av de bärande parametrarna. 

I Arne Mellnäs pianostycke Fragile finns en mångfald av pianoklanger som 
åstadkoms genom bl.a. pizzicatospel, dämpade strängar och prepareringar av 
strängar som tydliggör övertoner. Parametern klangutforskande får här utgöra en 
betydande del av styckets substans.  

I sin orgeletyd Harmonies placerar György Ligeti klangtransformationen i första 
rummet genom att låta organisten spela en stämma bestående av gradvis ändrande 
heltonsackord medan en assistent kontinuerligt slår motorn av och på samtidigt 
som två andra assistenter hjälper till med registreringen. Registreringarna på orgeln 
är bara halvvägs öppna vilket skapar en klang rik på kvartstoner. Stycket har en 
närmast utomjordisk ljudbild som verkligen har gemensamma nämnare med 
elektronisk musik. Kanske borde stycket också kallas elektroniskt då det är skrivet 
för en elektrisk orgel. 

Slutligen, många tonsättare och improvisatörer har använt elektroniska inslag i en 
annars akustisk besättning i sin musik, antingen som en egen stämma i en 
komposition eller som inslag i improviserad musik. Bägge tillvägagångssätt 
rymmer stora möjligheter.  

3.2.2.3. Intuitiva aspekter  
Kanske förstärks den intuitiva dimensionen som jag upplever som stark i mycket 
elektronisk musik av att klangidealen i sig ofta står långt bort från klangen av 
konventionella musikinstrument. Mycket av förväntningarna på en viss typ av 
klang försvinner när klangen i sig är så pass fristående från etablerade 
klangkonventioner. Kanske är det därför jag upplever viss elektronisk musik som 
väldigt intuitiv. Friheten i klangbehandling smittar kanske av sig på 
helhetsintrycket - åtminstone för mig - och skapar intrycket av en musik som i sin 
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estetik präglas av frihet i materialbehandling på ett sätt som ligger nära den 
improviserade musiken.  

Hittills har jag behandlat elektronisk musik utifrån ett perspektiv där jag på olika 
sätt kopplar ihop den till konstmusiken. Mitt förhållande till elektronisk musik har 
också formats av den lite modernare elektroniska musiken som inte har en lika 
tydlig koppling till konstmusiken. Inom denna finns närmast oöverskådliga 
mängder subgenrer och utvidgar vi begreppet till att även innefatta musik inom 
eller i närheten av elektronisk dans och klubbmusik så finns en enorm mängd 
subgenrer som ter sig aningen komiska i sin långt drivna katalogiseringsiver. 

Den musik jag lyssnat mest på är det som ofta brukar beskrivas ambient eller 
drone. Ambient är precis som många andra musikaliska genreetiketter ett svårt ord 
att förhålla sig till då det stämplas på allt från avskalad elektroniskt processad 
musik med efterklangsrik ljudbild till den värsta formen av avslappningsmuzak. 
Det jag funnit attraktivt bland artister inom detta fält är atmosfäriska, 
efterklangsrika ljudbilder, en tilltro till upprepning av små motiv, celler och loopar 
som utgångspunkt för musikstycken, långsam, utdragen utveckling av ett stycke. 
Enkelheten i stycken av den här typen kan vara oerhört effektiv och faktiskt väldigt 
känslosam. Jag har tidigare nämnt Autechre och ett av deras stycken, Vletrmx21. 
Strukturen i stycket är enkel; en tvåstämmig arpeggiator på en synth spelar samma 
loop om och om igen, under tiden sveps filter långsamt fram och tillbaka på olika 
sätt för att få fram nya varianter av samma ljudbild. Klangtransformationen av 
samma grundmaterial står i centrum. I början och i slutet tonas musiken långsamt 
in respektive ut och gör därmed hela kompositionen ”mjuk i kanterna” och 
förstärker intrycket av att vi går in i ett rum eller ett tillstånd, vistas där ett tag 
medan rummet gradvis ändrar skepnad, och sedan långsamt lämnar det igen.  

På ett liknande sätt jobbar jag ofta i mitt pianospel, de mjuka kanterna i musiken, 
rummet som sakta byter skepnad, uttoningen till tystnad. 

Många av de artister jag uppskattar utgår ofta från akustiska instrument, t.ex. 
William Basinski som använder sig av piano i mycket av sin musik. Jag finner 
många gemensamma nämnare i denna typ av processmusik och mitt 
pianoimproviserande, texturer som långsamt ändrar skepnad, utforskning av 
klanger och motiv, olika skeden som avlöser varandra. Som kontrast till en hel del 
annan musik idag så kan jag även uppleva en slags dold provokation i mycket av 
den här musiken. El camino real av Basinski får tjäna som exempel. En tapeloop på 
ca sexton sekunder processas med reverb, kompressor och equalizer och får sedan 
gå i 50 minuter utan avbrott. Kanske ett väldigt slappt och okreativt sätt att göra 
musik på skulle kanske någon säga. Själv tycker jag det är briljant i sin enkelhet 
trots att helhetsintrycket mycket väl kan göra ett annat intryck än ett präglat av 
enkelhet. Det är också modigt att i en tid där mycket musik kämpar med näbbar 
och klor för att förtjäna folks uppmärksamhet låta en tapeloop ljuda i 50 minuter.  

Musik av den här sorten har en förmåga att obemärkt glida mellan att vara musik 
som lyssnas på och musik som man är i, existerar i, och upplever mer från insidan 
än utifrån som lyssnare. För mig har långa stycken en förmåga att upplösa 
aspekterna form och tid som traditionellt sett är två av de starkast framträdande 
parametrarna i ett musikstycke. I och med detta kommer jag att tänka på Morton 
Feldman. Feldman som jag redan nämnt skrev mot slutet av sitt liv extremt långa 
stycken. Hans längsta verk tangerar en speltid på uppemot sex timmar och speltider 
på runt två-tre timmar för ett stycke kammarmusik i en sats är inget ovanligt i hans 
verkförteckning. Feldman citeras av Tom Service på följande sätt i en artikel i 
tidningen The Guardian 12 november 2012: 
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"My whole generation was hung up on the 20- to 25-minute piece. It was our 
clock. We all got to know it, and how to handle it. As soon as you leave the 
20- to 25-minute piece behind, in a one-movement work, different problems 
arise. Up to one hour you think about form, but after an hour and a half it's 
scale. Form is easy: just the division of things into parts. But scale is another 
matter." 

 

Feldman verkar här skilja mellan begreppen form och skala och som jag tolkar det 
så är begreppet form något som lättare låter sig bemästras än skala och bortom en 
viss tidsrymd så har begreppet form spelat ut sin roll och ersatts av det mer 
flytande begreppet skala. Här upplever jag att översättning av begreppen till 
svenska gör att Feldmans resonemang tappar en del i stringens. Om jag lägger till 
ordet large som i begreppet large-scale ger det mig en aningen tydligare bild av det 
jag anar att Feldman försöker ringa in, något som är större och mindre subjektivt än 
begreppet form och som har en tydligare koppling till begreppet tid och 
modellerandet av tidsrymder. 

Speciellt tanken om att hans generation hade en egen klocka fascinerar mig. Har 
jag en egen klocka i min musik? Antagligen. Är denna klocka i så fall kopplad till 
min känsla för form? Eller manifesterar klockan sig på andra sätt som jag ännu inte 
upptäckt? 

Sammanfattningsvis; i mitt masterarbete har jag gradvis blivit mer och mer 
klangmedveten i och med mina utforskningar i utökade sätt att spela piano på. I 
framtiden kan jag tänka mig ett scenario där jag parallellt med utökade spelsätt, 
prepareringar och objektspel ägnar mig åt elektronisk bearbetning av pianoklanger 
i realtid när jag spelar. Detta skulle kunna användas och vara speciellt effektfullt i 
konsertsituationer men såklart också i en inspelning. Steget mellan akustisk och 
elektronisk klangbearbetning känns inte alls stort. 

3.3. Improvisation 
Min ingång till och tankar kring improviserad musik ska jag försöka sammanfatta 
nedan. Improviserad musik kallas ibland impro och/eller fri improvisation. Ofta 
associerar jag stora delar av denna typ av musik med ett starkt, kraftfullt uttryck, 
jag tänker t.ex. på Peter Brötzmann och Albert Ayler. Jag har medvetet försökt 
välja bort de uttryck av improvisation som bygger på explosivitet och stark volym, 
istället har jag försökt välja ett sätt att improvisera på som inte utan anledning 
hamnar i ett explosivt skede. Mina improvisationer bygger ofta på utforskande och 
varierande av en eller flera parametrar, t.ex. täthet, klang, fastlagd motorisk rörelse 
(ostinato), flöde, harmonik, etc. Kanske som en konsekvens av att jag oftast 
improviserar själv har jag märkt att jag använder pedalerna i hög utsträckning, på 
ett sätt som skulle kunna liknas vid en grundläggande förutsättning för mitt spel. 
Att försöka precisera varför jag spelar som jag gör tror jag är omöjligt men 
sannolikt är en av de centrala anledningarna att jag i likhet med många andra 
musiker har en förkärlek för vissa typer av klanger och ljud. I mitt fall rör det sig 
ofta om klanger, melodier och ljud som kan beskrivas med ord som abstrakta, 
statiska, flödesrika, atmosfäriska och efterklangsrika, för att nämna ett par. 
Varifrån min preferens för dessa karaktäriserande egenskaper kommer ifrån ska jag 
inte försöka spekulera i annat än att det troligtvis har filtrerats fram efter åratal av 
möten med olika typer av musik i form av skivlyssnande och musicerande. 
Volymen och intensiteten kan bitvis bli stark när jag improviserar men jag försöker 
på något sätt undvika de mest slentrianmässiga uttrycken av kraft och explosivitet 
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och försöker också att förbereda eventuella kraftutbrott så att det inte känns som att 
dessa är tagna ur luften. 

För mig har begreppet improvisation alltid haft en bred betydelse och innefattat 
inte bara jazzmusik utan också musik med rötter i progg-genren, elektronisk musik, 
klassisk musik och konstmusik. Som jag nämnde i inledningen så har 
improvisatoriska akter inom progg-genren (Hansson & Karlsson, Älgarnas 
Trädgård m.fl.) varit en källa till inspiration när jag var yngre. Improviserad musik 
utifrån jazzidiomatiska besättningar är nog den typen av improviserad musik som 
man som musikstudent inom jazz oftast kommer i kontakt med. 

Att jämföra och reflektera över tillvägagångssätt och resultat tycker jag är 
inspirerande. Det är fascinerande hur improviserad musik kan vara så 
mångfacetterad (man kan till exempel jämföra klassisk orgelimprovisation med fri 
improvisation i en jazzsättning) och väldigt ofta tangera det som lika gärna skulle 
kunna vara komponerad musik. Självklart lägger jag ingen som helst värdering i 
hur ett stycke musik har kommit till, även om det såklart kan vara intressant ur ett 
musikteoretiskt perspektiv, t.ex. om jag vill försöka förstå ett styckes struktur kan 
det vara relevant att veta mer om hur stycket är konstruerat.  

Orgelimprovisation inom den klassiska musiken är en väldigt intressant tradition 
och har praktiserats under lång tid i Europa. Både Johann Sebastian Bach och 
Dietrich Buxtehude var under sin tid betraktade som skickliga orgelimprovisatörer.   

Daniel Roth som är en av organisten och tonsättaren Marcel Duprés efterträdare i 
Saint Sulpicekyrkan i Paris säger följande om orgelimprovisation i en artikel i New 
York Times: 

 
"Improvisation isn't easy at all," Mr. Roth said after Mass the other day at the 
console of the 100-stop Cavaille-Coll organ at St. Sulpice. "You have to 
study the whole history of music, assimilate the styles of the various periods, 
and have a thorough knowledge of harmony and music theory even to be able 
to start, and not everybody can do it well, even fine performers." 

 

Edward J. Tipton, en amerikansk organist har i samma artikel följande att säga om 
ämnet; 

 

"After you get the basics down, the next step is structure," Mr. Tipton said. 
"You may be able to make beautiful sounds, but without structure the music 
doesn't go anywhere."  

 

Deras resonemang påminner mycket om det som jazzmusiker brukar tala om, att 
strukturera improvisationer, att utveckla motiv. Jag tycker mig känna igen mycket 
av retoriken från ensembleundervisning jag deltagit i. Någonstans minns jag också 
uttrycket ”imitate, integrate, innovate” som någon lärare med bakgrund på Berklee 
college of music i Boston talat om och det påminner till viss del om ovanstående 
citat.  

Ändå är resultaten så pass annorlunda. Utifrån min ganska begränsade förförståelse 
av ämnet orgelimprovisation så upplever jag att den är rotad i en klassisk 
harmonisk, melodisk och tematisk tradition och syftar till att skapa musik som i 
mångt och mycket bär den komponerade musikens kännetecken. Detta i sig är 
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väldigt intressant, att genom improvisation skapa musik som låter som att den inte 
är improviserad, som uppvisar samma mått av struktur och utveckling som vi kan 
förvänta oss av ett komponerat stycke från samma tidsepok. Sett till det klingande 
resultatet skiljer sig denna typ av musik mycket från musik jag upplevt inom det 
som brukar kallas fri improvisation/impro. 

En gång var jag på en improviserad orgelkonsert i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm, 
på programbladet var fyra satser musik utskrivna enligt klassisk modell, allegro 
moderato-adagio-scherzo osv. Strax innan konserten skulle börja kom organisten 
ned till publiken och bad om ett tema som skulle ligga till grund för musiken. En 
person i publiken föreslog ett motiv bestående av tonerna b, a, c, h som Johann 
Sebastian Bach använt sig av. Organisten valde detta motiv som sedan låg till 
grund för hela konserten, ca 30 minuters musik. Strukturen och satsdelarna i denna 
konsert var identisk med klassisk komponerad musik men utförandet var helt 
improviserat. 

Ljudvärlden i nutida improviserad musik och konstmusik överlappar ofta och jag 
tycker mig uppleva en liknande öppenhet inför utvidgning av instrumentens 
klangmöjligheter i bägge genrer. Att som improvisatör hämta impulser från 
konstmusik är inget konstigt men om jag gör en jämförelse med den jazzmusik jag 
spelade tidigare så är just den sensibilitet inför klang och speltekniker som ofta 
finns i konstmusiken något som jag tidigare saknade i mitt musikskapande och som 
jag ibland kan uppleva inte är särskilt högt prioriterat inom mer renodlad 
jazzmusik. Det är viktigt att komma ihåg att väldigt mycket musik i det ljudande 
resultatet överlappar flera olika discipliner för musikskapande och i slutändan 
spelar det faktiskt ingen som helst roll om ett stycke musik är helt improviserat, 
strikt komponerat eller är skapat med flera olika tillvägagångssätt. 

Just därför är det också ett medvetet val att i mitt masterarbete fokusera på både 
improviserad och komponerad musik just för att de inte motsätter varandra på 
något sätt och egentligen bara är två sidor av samma mynt, åtminstone i det 
musikskapande som är mitt.  

I min roll som musiker har det varit viktigt med förebilder som både ägnar sig åt 
improvisation och mer gränsöverskridande verksamheter, inte som förebilder i 
bemärkelsen att jag i första hand uppskattar deras musik utan mer som ett exempel 
på musiker som är kapabla att röra sig mellan flera olika fält. 

Dessa är bl.a. Sten Sandell, David Stackenäs, Lisa Ullén, John Tilbury och andra. 
Faktiskt också min medmusiker i delar av projektet Vilhelm Bromander är ett 
exempel på en väldigt bred musiker som både är en lysande improvisatör och 
samtidigt ägnar sig åt annan musik. Detta stämmer även in på en annan 
medmusiker under masterutbildningen, pianisten Mats Persson. 

3.4. Förhållningssätt till musikhistorien och musik som 
socialt fenomen 
Själva synsättet på musik som socialt fenomen och musikhistorien som 
konstruktion har påverkat mig i mitt musikutövande. Många frågor har under årens 
lopp formulerat sig som på olika sätt försöker förstå den sociala kontexten musiker 
och tonsättare rör sig i. Till exempel; vilka musiker lyfter vi fram som influenser 
och banbrytare och varför gör vi det? Om vi väljer att lyfta fram en specifik 
musiker som influens, missar vi då någon annan? Finns det i själva verket andra 
musiker och tonsättare som skulle kunna vara minst lika inflytelserika inom ett 
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område men som av olika anledningar fallit bort ur musikhistorien? Dessa frågor är 
bara ett axplock av den mängd frågor som skulle kunna ställas rörande influenser, 
”musikhistorien” (eller musikhistorierna, det finns kanske flera?) och 
förhållningssätt till musik. De här frågorna har jag funderat på under en lång tid 
och jag vore nog naiv om jag trodde att de inte på något sätt hade påverkat min 
musik. 

Under våren 2011 gjorde jag ett pedagogiskt examensarbete som undersökte vad 
som formade det musikaliska uttrycket. Formen för arbetet var intervjuer och i 
dessa framkom det flera gånger hur grupptryck var vanligt förekommande i de 
pedagogiska miljöer som informanterna vistats i. Grupptrycket kunde vara både 
explicit och implicit och vara av både positiv och negativ art. Självklart är det inte 
enbart negativt med influenser som delas av en stor mängd människor. Tvärtom 
finns det en stor positiv och förenande kraft i att själv och med andra upptäcka ny 
musik och att dela med sig av upptäckterna till andra musiker. På många sätt är det 
ju en av grundförutsättningarna för att bredda sitt musikaliska kunnande, att lära 
sig av sina medmusiker.  

Jag har under min skolgång försökt att ha en vaksamhet och en medvetenhet om att 
musik ofta är känslig för trendströmningar, detta har påverkat hur jag funderar när 
det kommer till musikaliska förebilder, inspirationskällor och musikaliska 
referenser. Att se på musikhistorien ur ett ickelinjärt sätt har många gånger känts 
befriande och har hjälpt mig att fundera över det jag skapar på nya sätt. 

För att utveckla detta; det finns alltid skäl att ifrågasätta huruvida ”musikhistorien” 
som vi känner den är en objektiv skapelse eller om mindre kända tonsättare och 
musiker under årens lopp fallit ur den av olika anledningar. György Ligeti och 
Claude Loyola Allgén kan här få tjäna som ett exempel på detta. 

Ligeti komponerade 1961 orkesterstycket Atmospheres som jag nämnt ett par 
gånger redan. Stycket börjar med ett stillastående cluster med alla tolv toner 
instrumenterat i orkesterns alla instrument och register. Atmospheres var en stor 
sensation under det tidiga sextiotalet och visade prov på många av de ganska 
radikala tekniker han sedan dess förfinat. 

Claude Loyola Allgén(1920-1990), en svensk tonsättare som varit och kanske 
fortfarande är sorgligt bortglömd skrev redan 1945, sexton år före Ligeti, 
koraltonsättningen Skåder, skåder nu här alle där varje ackord i satsen innehåller 
skalans alla tolv toner som byts för varje ackord. Ett slags fluktuerande cluster, för 
att tala med Ny Musiks chef Björn Nilsson, som gjort mycket för att sprida Allgéns 
musik. 

Att innovationer i musikhistorien tillskrivs en viss person är rimligt och tjänar vårt 
behov av att bringa klarhet i mångfalden av information. Därför är det fascinerande 
med sådana här typer av stickspår och revideringar som låter oss nyansera och 
fördjupa förståelsen av musikhistorien. Plötsligt ses en innovation i ett annat ljus än 
tidigare och kan tillskrivas fler personer än man tidigare trott. 

Och utifrån ett individuellt perspektiv; tänk om ”musikhistorien” i många 
avseenden måste skapas av var och en av oss, att varje person skapar sin egen 
musikhistoria med egna milstolpar och banbrytare. 

Hur skulle vår musik låta? 
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4. Val av huvudlärare och arbetsmetoder 

4.1. Val av huvudlärare 
Under min masterutbildning har jag valt att jobba med Kjell Perder och Mats 
Persson som huvudlärare.  

Kjell Perder är tonsättare och sångare samt leder en vokalgrupp och har skrivit för 
många olika typer av besättningar, orkester, kör, kammarmusik med mera. 

På lektionerna med Kjell har vi jobbat med kompositioner, både sådana som har 
relevans för mitt masterprojekt och andra som har mindre relevans till exempel 
körkompositioner. Vi har också jobbat med instrumentationsuppgifter i olika 
besättningar, stråkkvartett, blåskvintett och orkester.  

Min andra huvudlärare Mats Persson är pianist och tonsättare med mångårig 
erfarenhet från modern pianomusik och improviserad musik. Vi började vår 
bekantskap med att spela en del av Morton Feldmans och John Cages pianomusik 
för att senare jobba med prepareringar och extended techniques och med mina 
stycken för två pianon.  

Mats har under 40 års tid spelat i en pianoduo med Kristine Scholz som haft nutida 
musik som huvudsakligt fokus. Denna duo och Mats som solopianist är 
inspirationskällor på många sätt. Något som jag särskilt vill tala mig varm för är 
Mats och Kristines förmåga att lyfta fram intressant repertoar av negligerade 
svenska tonsättare. Det fanns flera anledningar till att jag ville jobba med Mats, han 
är en av de främsta tolkarna av Morton Feldmans musik som betytt mycket för 
mig, han har otroligt mycket kunskap om alternativa spelsätt och 
pianoprepareringar, han har jobbat med både konstmusik och improviserad musik. 
Slutligen rekommenderades han av Sten Sandell som jag tidigare haft som 
pianolärare och har stort förtroende för. 

4.2 Solopianoimprovisation  
I detta arbetssätt spelar jag oftast in mig själv när jag improviserar och lyssnar 
sedan på detta, försöker bilda mig en uppfattning om form, tematik, 
registeromfång, motiviskt arbete, klanger och annat som så att säga definierar det 
jag spelat. Lyssnandet hoppas jag kunna bidra till att jag bättre lär känna mig själv 
som pianist.  

Ett urval av pianoimprovisationerna kan lyssnas till på följande adress: 

www.erikhanspers.com/music/impro 

Ofta utgår improvisationerna från en specifik teknik, jag använder mig mycket av 
det som brukar kallas ”extended techniques” (se nedan), prepareringar av olika slag 
(se nedan) samt olika objekt som jag spelar med(se nedan). Nedan ska jag försöka 
sammanfatta hur de olika begränsningarna för improvisation kan se ut, dock har jag 
inte för avsikt att här presentera en heltäckande lista över ramar för improvisation. 

Det jag kommer försöka göra är att presentera ett par exempel på ramar som jag 
använt mig av i mitt spel, vad som dock är viktigt att komma ihåg är att dessa i 
kombination med varandra och andra parametrar såsom dynamik, durata, 
instrumentets begränsningar etc., i sin tur kan skapa en oändlig mängd nya ramar. 
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Att försöka redogöra för alla dessa på ett tillfredsställande sätt skulle bli en enorm 
uppgift som inte låter sig göras. Vidare så använder jag mig ofta av kombinationer 
av ramar i mitt spel, som jag är fri att byta ut när helst jag vill. Alltså ska ramarna 
ses som något som präglar i första hand delar av men ibland också en 
improvisation i sin helhet. Som regel är det svårt att kategorisera en så pass 
mångskiftande aktivitet som improvisation utifrån ett begränsat antal ramar. 

4.2.1. Speltekniker  
Jag utgår från en eller flera speltekniker som skiljer sig från s.k. konventionellt 
pianospel, där tonen produceras genom att fingrar trycker ned tangenterna på 
pianot. Dessa kan användas antingen uteslutande eller i kombination med 
konventionellt spel. Här väljer jag att göra en indelning mellan extended 
techniques, prepareringar och objektspel.  

Extended techniques innebär att spela med fingrar och händer på sätt som normalt 
inte förknippas med pianospel. Dessa kan vara;  

- Spel på strängarna, kan vara både med fingrar och med handen samt kan utföras 
på olika sätt, t.ex. pizzicato (knäppande på strängarna med fingrarna eller 
naglarna), att dra med fingrarna på strängarna på olika sätt. 

- Övertonsspel där ena handen slår an en ton på klaviaturen medan den andra 
handen dämpar strängen så att en överton produceras. Strängen kan dämpas 
antingen på en nod så att en bestämd tonhöjd produceras, eller på ett sådant sätt att 
en bestämd ton inte hörs och klangen blir mer diffus. 

- Dämpning av strängar - en tangent slås an där strängen på något sätt är dämpad, 
detta kan göras med handen eller med en mjuk duk eller liknande föremål. 
Tonhöjden förblir oförändrad men attacken och tonens duration ändras. 

- Spel på andra delar av flygeln, detta kan vara spel på metallramarna, på locket, på 
sidorna, att dra med naglarna på undersidan av tangenterna (används i Helmut 
Lachenmanns ”Guero”).  

- Ljudlöst nedtryckta tangenter som i kombination med spel på övriga tangenter 
utan sustainpedal ger ett ljud liknande det som uppstår vid konventionellt 
användande av sustainpedalen. Skillnaden blir en mer ”orolig” efterklang som 
tydligare svarar mot vissa toner (om jag t.ex. trycker ned ett a-mollackord stumt 
kommer tonerna a, c och e få en stor mängd efterklang medan andra toner klingar 
med mindre efterklang) samt en möjlighet att gradvis släppa upp de ljudlöst 
nedtryckta tangenterna och därmed kunna tona ut efterklangen på ett annat sätt än 
vid pedalspel. 

Prepareringar innebär att på olika sätt förändra tonen genom att placera olika 
föremål mellan och på strängarna samt på hamrarna eller dämmarna. Vanliga 
användbara föremål är skruvar, träbitar, bitar av gummi, suddgummin, mynt, 
papper etc. Här sätter fantasin egentligen de enda gränserna, jag har hört talas om 
en svensk tonsättare som jag tyvärr inte vet namnet på som i ett stycke använt sig 
av dildos i olika storlekar. 

Objektspel kallar jag spel med olika typer av hjälpmedel, det kan vara både sådant 
som traditionellt har använts inom musik som plektrum, olika trumstockar (mallets, 
vispar, stockar), tagel från stråkar, E-bow, men även andra typer hjälpmedel som 
t.ex. mjölkvisp som används vid beredning av kaffe. 
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4.2.2 Exempel på ramar 
Rytmiska ramar – En eller flera bestämda rytmer som det musikaliska förloppet 
förankras i. 

Harmoniska ramar – Ett bestämt modus, bitonalitet (två tonarter samtidigt), 
bestämt antal toner i varje hand, tätt läge (cluster) /spritt läge, etc. 

Durata – Jag väljer ut en durata, t.ex. 7 minuter och ger mig själv i uppgift att 
forma den kommande improvisationen på något sätt, jag kan välja att försöka 
återkomma till vissa motiv eller intervall eller att försöka skapa en tredelad form 
inom den valda duratan. Detta sätt att jobba på lämnar väldigt stor frihet och många 
gånger har jag även bara valt ut duratan och lämnat fältet fritt i övrigt. 

Kontrapunkt – Under min tid på KMH har jag studerat och skrivit en del 
kontrapunkt, ibland försöker jag spela på ett kontrapunktiskt sätt i mitt 
improviserande, att föra fram flera kontrasterande polyfona linjer i spelet i motsats 
till att jobba homofont.  

Rörelser/strukturer/täthet – Med detta menar jag rörelser i spelet som upprepas och 
varieras som ett ostinato. Ibland ser jag detta sätt att spela som att jag startar en 
musikalisk maskin som sedan utvecklas åt något håll för att sedan stanna av och 
tystna.  

Täthet kan vara en avgörande ram för en improvisation, om jag vill kan jag t.ex. 
jobba med en oerhört tät struktur eller en väldigt gles, närmast stillastående 
struktur. 

4.3. Komponerande   
Musik som är komponerad utan någon form av inspelad eller improvisatorisk 
förlaga, och där det huvudsakliga arbetet med kompositionens disposition inte sker 
vid pianot. Däremot kan kompositionerna baseras tonalt på stämningar liknande de 
som brukar framträda när jag improviserar.  

Mina kompositioner är ofta relativt stillsamma och meditativa även om de är 
stillastående, som klossar, eller om de är mer rörliga med tydliga linjer eller 
antydan därtill. Ofta uppvisar de en lyhördhet inför klang som huvudsaklig 
uttrycksmässig beståndsdel. Ett favorituttryck jag har är att beskriva mina stycken 
som olika slags maskiner, speciellt brukar jag tänka så här kring stycken som har 
en tydlig motorisk identitet som är konstant men där det tonala materialet och 
dynamiken utvecklas. Jag tycker uttrycket är talande för vissa stycken som i 
princip bara startar och sen går på i ett flöde tills de tar slut.  

Kompositionerna kan variera i strikthet och den tydligaste skiljelinjen som jag kan 
visa på är skillnader i strikthet knutna till vissa av styckets parametrar. Graden av 
frihet för musikern kan variera, antingen är ett stycke strikt noterat, d.v.s. 
tonhöjder, rytmer, dynamiska förlopp etc., är noterade, eller så finns det en grad av 
frihet gällande dessa parametrar. Melodiska rörelser kan anges med streck och 
styras av ett givet register av toner, dynamik kan vara valfri inom bestämda ramar, 
t.ex. [p – mf].  

Ofta jobbar jag med ett linjärt kompositionssätt där storformens utveckling är 
linjärt fixerad men inom vissa eller alla delar av storformen kan jag välja att jobba 
med mitt material på ett sätt där musikern får välja själv i vilken ordning delar av 
detta ska spelas. Detta kan gestaltas med olika ”celler” (noterat som en takt med 
dubbla taktstreck) som består av en ungefärlig tidslängd (t.ex. 15 sekunder) med 
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musikaliskt material som på något sätt ska utföras under 15 sekunders tid. Det kan 
vara en serie toner kombinerat med en spelteknik (t.ex. pizzicato). Även inom 
dessa celler kan materialet framföras mer eller mindre strikt, en tonserie kan spelas 
exakt som den står eller så är musikern fri att välja register, dynamik, ordningsföljd 
på tonerna. Resultatet av denna teknik blir ungefär som ett collage där celler 
kombineras och avlöser varandra på ett sätt som varierar sig för varje framförande. 
Även om tekniken kan tyckas ligga väldigt nära improvisation så finns där en 
konsekvens i ljudbilden eftersom materialet ändå är fixerat, det som varierar är 
utförandet och kombinationerna som det kan uppträda i.  

Jag har även försökt använda detta arbetssätt i stycken med längre durata där 
cellerna byts ut succesivt, antingen på cue från en musiker eller enligt bestämda 
tidslängder, vilket får musiken att gradvis ändra skepnad.  

Ett stycke jag inspirerats av är Intermission 6 av Morton Feldman, där en eller två 
pianister väljer från ett papper med musikaliska celler och själv bestämmer 
tidslängder på dessa. I Feldmans partitur är cellerna utportionerade som små 
punkter över ett papper och läses inte horisontellt som ett traditionellt partitur. 
Detta innefattar att notera varje cell på notpapper, klippa ut dessa med sax och 
sedan klistra fast i den formation som man önskar i det slutgiltiga partituret.  

Partitur med denna typ av layout intresserar mig och jag har testat att skapa partitur 
på det sättet. Dock känner jag mig något ambivalent inför denna arbetsmetod. Min 
känsla är att det musikaliska materialet är minst lika hanterbart om jag noterar varje 
cell på traditionellt notpapper och separerar varje cell med dubbelstreck. Då blir det 
svårt att motivera merarbetet som en mer punktuell layout innebär.  

Feldman använder till skillnad från mig sig också av fler celler i sitt stycke, ca 15 
stycken och då känns hans typ av notation mer rimlig och kanske även speglar 
styckets klangvärld. Generellt är jag väldigt intresserad av stycken vars notation 
frångår det linjära sättet att notera som är traditionellt inom den västerländska 
musiken och uppvisar en notation som har gemensamma beröringspunkter med 
måleri och grafiska mönster. I stycket Infinity suite#1 har jag använt denna typ av 
kompositionsteknik för piano och kontrabas. 

När jag skriver stycken för piano är de ofta ett försök att organisera stämningar och 
tillstånd som framträder i improvisationen på ett striktare sätt än vad jag skulle 
åstadkomma genom att improvisera. Det är också ett försök att hitta bort från 
musiken som ”sitter i mina fingrar”. Muskelminnet i kombination med våra 
musikaliska preferenser och förflutna gör nog oftare än vi vill tro att vi hamnar i 
allt för välbekanta domäner när vi musicerar. 

När jag påbörjar en komposition använder jag ofta ett helt vitt eller rutat papper 
som första steg. På det kan jag rita ut en möjlig storform på olika sätt, med enbart 
text som ett manus eller som ett grafiskt partitur. Jag kan skriva ut ett antal 
nyckelord som jag vill att kompositionen ska präglas av, t.ex. glest, andaktsfullt, 
flöde, etc. Ibland ritar jag också fritt olika former och små bilder för att försöka få 
fler associationer till mitt stycke.  

Storformen kan vara allt från en väldigt detaljerad plan där varje takt är planerad 
till en väldigt löst hållen plan som mer tjänar ett intuitivt arbetssätt och där planens 
syfte mest är att tillhandahålla en riktning som jag sedan kan ändra på. Vill jag göra 
en väldigt detaljerad form där varje takt är bestämd brukar jag använda rutat papper 
och i så fall låta en takt i stycket vara en ruta på papperet. 

Efter detta steg fortsätter arbetet på notpapper, då jag försöker konkretisera min 
plan till en helhet. Som sista steg renskriver jag och reviderar i programmet 
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Sibelius och skriver om stycket så kräver ett förord som tillåter mig att förklara 
vissa aspekter lite djupare och redogöra för eventuella notationsmässiga lösningar 
som jag använt mig av.  

Sammanfattningsvis, de komponerade styckena kan befinna sig var som helst på 
skalan från helt och hållet noterade till delvis öppen notation. Att göra en 
katalogisering utifrån ”kategorier” av stycken låter sig inte riktigt göras med tanke 
på alla de möjligheter som finns inom ett och samma stycke att variera öppenheten 
i notationen. 

4.4. Transkribering av improviserat material  
Mer eller mindre exakt transkribering av inspelat material som jag sedan jobbar 
vidare med till ett stycke. Ofta inspelat med min Zoom H2 inspelningsmaskin eller 
i dataprogrammet Logic där jag kan välja att spela in med andra ljud än piano. I 
Logic spelade jag in en improvisation med ett stråkljud som jag sedan jobbade 
vidare med till ett stycke. Detta blev Rest in your enemys arms för stråkkvartett 
som jag spelade in i mars 2012. I detta fall transkriberade jag exakt och jobbade 
sedan med olika sätt att förbättra materialet på, t.ex. jobbade jag med att 
kontrastera notvärden i olika delar av stycket, klangfärg, vibrato, etc. Till min hjälp 
hade jag musiker som fick testspela delar av stycket och som även gav värdefull 
input kring att notera stråk i detalj (uppstråk, nedstråk och bågar). 

I vissa fall väljer jag ut en kort del av ett stycke och transkriberar, det speciella med 
det ovanstående stycket var att jag upplevde att materialet höll ihop bra genom hela 
stycket och att formen sakta men säkert presenterade sig för mig. 

4.5. Datorbearbetning av inspelat material 
Det inspelade materialet kan vara både rena improvisationer och mer strukturerade 
stycken. Ibland jobbar jag så enkelt som att jag klipper ihop vissa delar av inspelat 
material till ett stycke utan att lägga på effekter, andra gånger har jag jobbat mer 
med effekter som reverb, equalizer, delay och bitcrusher och dubbleringar av vissa 
spår för att skapa en mer processad ljudbild. Detta är det arbetssätt jag till dags dato 
jobbat minst med. Trots den lilla mängden tid jag lagt på detta sätt att jobba så har 
det ändå gett mig en känsla för hur jag kan arbeta med mitt material.  

På terminsredovisningen för masterstudenter i december 2011 presenterade jag ett 
stycke gjort på detta sätt, det hette Jingle bells och bestod av ett längre utdrag ur en 
improvisation. Se avsnittet nedan för detaljerad beskrivning av stycket.  

Genom att kunna klippa ut vissa delar av en inspelning och om jag så vill processa 
dessa kan jag bilda mig en uppfattning om hur detta skulle kunna låta i ett annat 
sammanhang, t.ex. som del av en komposition med en annan sättning. Även att 
bara klippa och ändra om i en improvisation så att t.ex. det som avslutar stycket 
istället kommer först gör att jag kan tänka mig materialet på olika sätt, kanske som 
utgångspunkt för en till improvisation i liknande stil eller som en del av en 
komposition.  
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5. Beskrivning av kompositioner som 
färdigställts under utbildningen 

Fugor för två pianon är ett försök att i en form liknande barockfugans skapa en 
komposition utifrån mer abstrakt tonalt material. Jag har konstruerat ganska strikta 
former med de viktigaste delarna expositioner, mellanspel, fortspinningsdelar, 
trångföring och coda. 

Till dags dato har jag komponerat 4 fugor i den här stilen men det är bara de första 
två som jag vill betrakta som färdigställda, de två andra är jag i nuläget lite kluven 
till och en aning missnöjd med men kanske finner jag tid någon gång att 
färdigställa dessa. De två första fugorna har jag under arbetet gett arbetsnamnen 
Contrapunctus I och Contrapunctus II. 

Circles är ett stycke för två pianon i tre delar som spelas attacca (utan paus mellan 
delarna). Den första delen bygger på en melodi som spelas omväxlande av de två 
pianisterna. Medan melodin spelas så ”skuggar” den andra pianisten melodin, d.v.s. 
fyller i toner i melodin efter behag med olika typer av speltekniker, pizzicato, 
dämpade strängar, olika register, etc. 

De två andra delarna är inte lika strikt noterade och, här har jag använt mig av 
bestämda register och spelsätt samt antytt melodirörelser och gester med streck. 
Varje pianostämma i dessa två delar har karaktären av en loop och när dessa två 
läggs på varandra bildas en helhet med två olika lager. Se bifogat partitur. I del ett 
används spelpartitur och i del två och tre används stämmor för varje pianist. 
Stycket kom till genom att jag och Mats Persson bestämde oss för att framföra ett 
stycke på konserten, problemet var att det var ont om tid för repetition så jag var 
tvungen att skriva något som skulle gå lätt att framföra och studera in. 

Infinity suite #1 för piano och kontrabas är ett stycke i sju delar som även det 
spelas attacca. Varje del bygger på ett antal celler som varje musiker spelar i den 
ordning den själv vill förutom ett par tydligt noterade undantag. Varje cell får och 
bör spelas mer än en gång med några tydligt specificerade undantag. Detta gör att 
stycket får formen av ett collage med många möjligheter, således blir varje version 
av stycket unik. Styckets sju inbördes delar har ingen bestämd durata men den 
totala duratan bör vara någonstans mellan 18 och 25 minuter. Se bifogat partitur. 
Genom att lägga till och ta bort nya celler av musikaliskt material så får stycket en 
karaktär av att vandra genom olika rum som gradvis ändras till ett nytt rum. 
Stycket existerar även i en version för cello, kontrabasstämman spelas då en oktav 
upp och vissa flageoletter samt dubbelgreppen med öppna strängar är ändrade för 
att passa cellons konstruktion. 

Jag är skriven för röst och storband, det är en tonsättning av Bruno K. Öijers dikt 
med samma titel. Stycket bygger på ett par tematiska idéer, ett niotonsackord som 
pianot varierar på olika sätt genom stycket och som också ligger till grund för 
ackord i blåssektionerna, olika typer av luftljud i träblås och brass som 
komplement till konventionellt spel, långa överlappande toner i blåset och ganska 
få gemensamma samklanger. I instrumenteringen är de två altsaxarna utbytta mot 
flöjter och barytonsaxen är utbytt mot basklarinett. 
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Rest in your enemys arms för stråkkvartett (violin, viola, 2 celli) baserar sig på 
material som jag spelade in i dataprogrammet Logic under våren 2011 och som i 
princip var en lång improvisation med ett stråkljud. Vänster hand spelade 
bordunstämmor medan höger hand spelade en enkel form av tvåstämmighet 
präglad av komplementärrytmik. Tonalt så präglades den mycket av bitonalitet och 
stora delar av stycket bygger på en g# aeolisk skala överlagrat på en C-dur treklang 
i lågt register. Under styckets gång byts bastonerna ut väldigt långsamt, skapandes 
nya modus och detta kan sägas vara huvudkaraktären för stycket och 
improvisationsmaterialet. Flera närmast stillastående delar ändras långsamt för att 
sedan hitta tillbaka till utgångspunkten igen. 

Jingle bells bygger på en inspelad pianoimprovisation som sedan bearbetats i 
dator. Från den ursprungliga inspelningen klippte jag ut en del som jag gillade 
speciellt mycket och la sedan denna på två olika spår i datorprogrammet med viss 
fördröjning så att en slags diffus ekoeffekt uppkom. I det inspelade materialet 
använde jag mig av övertonsspel, pizzicatospel och konventionellt spel vilket till 
viss del gav intrycket av att tre olika instrument med var sin klang spelade. Jag 
använde även reverb, bitcrusher (en digital ljudeffekt som producerar distorsion 
genom reduktion av upplösningen av det digitala ljudet) och equalizer samt 
automatiserade vissa volymsvepningar för att på vissa platser i stycket föra fram en 
av kanalerna lite mer. 

Med all bearbetning så är detta hittills det enda stycket som kan sägas tillhöra den 
elektroakustiska genren under masterutbildningen. Titeln anknyter till att stycket 
färdigställdes strax innan julen 2011. 

O sacrum convivium är en nattvardshymn och kom till genom en önskan att jobba 
med texttonsättning. Just denna text är en sakral latinsk text som kan kopplas till 
Thomas av Aquino och är tillägnad nattvarden i den kristna mässan. Den är skriven 
för blandad kör a cappella och har en ganska stor frekvens av bitonalitet. 
Satsmässigt är den tredelad med början och slutet skrivna i polyfon motettstil och 
mitten övervägande homofont. Stilmässigt ligger den längst ifrån det spår jag valt 
att följa i masterutbildningen men jag kommer ändå av arbetsmetodiska orsaker att 
behandla arbetet med den även om den känns perifer i sammanhanget. 

 

6. Utvärdering av arbetsmetoder 

Till att börja med vill jag säga att jag inte kommer att redogöra för hur en 
arbetsmetod fungerar enligt premissen bra/dålig, en så pass förenklad 
kategorisering tjänar inget syfte här. För och nackdelar med olika arbetssätt är en 
komplex fråga och beror mycket på omständigheterna och syftet med det som ska 
produceras. Jag kommer ställa upp de tidigare beskrivna metoderna (beskrivna i 
kapitel 4) och redogöra för erfarenheter och tankar som uppstått när jag jobbat med 
dem i förhoppning om att varje läsare utifrån sitt eget perspektiv kan bilda sig en 
uppfattning om tillämpbarheten i dem. 

Jag kommer inte försöka para ihop ett önskat hypotetiskt resultat med en specifik 
arbetsmetod (t.ex. om jag vill ha ett resultat som låter på ett specifikt sätt så ska jag 
välja den här specifika metoden) utan snarare fokusera på hur jag upplevt varje 
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metod när jag väl varit inne i den. Se rubrik 4 – Val av huvudlärare och 
arbetsmetoder för tydliga beskrivningar av dessa. 

 

6.1.1. Pianoimprovisation 
Pianoimprovisation är för mig flera saker, en ackumulator av musikaliskt material 
som jag sedan kan använda till något mer specifikt syfte. Det kan också vara ett 
slags musikaliskt matsmältningssystem där impulser, sådant jag lyssnat på, 
teoretiska kunskaper jag tillägnat mig och visioner, transformeras till något 
konkret. Det är också ett tillstånd där jag kan vara med min musik utan att behovet 
av att konkretisera, stöpa om, strukturera och föreviga ska göra sig påmint.  

Jag har använt en portabel digital inspelningsmaskin(Zoom H2) som hjälpmedel 
under min studietid och med hjälp av den spelat in mycket improviserat material. 
Periodvis har jag spelat in väldigt mycket och under andra perioder inte mycket 
alls. Inspelningarnas längd har också varierat från korta fragment för att 
dokumentera en idé till inspelningar upp mot en halvtimmes längd.  

Att i perioder ha haft en kontinuitet av kreativt arbete på det här sättet har känts 
positivt på många sätt, dels en känsla av att det jag gör improvisatoriskt utvecklas 
och ändras, dels en visshet om att jag på detta sätt producerar användbart material 
att jobba vidare med. Om jag systematiskt skulle jobba mig igenom mitt inspelade 
material med målsättningen att göra kompositioner av det så skulle jag kunna hålla 
mig sysselsatt i många år. Det svåra är i så fall urvalsprocessen, att välja det 
material som är värt att jobba vidare med. Utan systematisk 
inspelning/dokumentation hade jag haft svårare att uttala mig om ämnet och min 
relation till det.  

Många av inspelningarna är präglade av en viss tids ”infasning”, från ögonblicket 
jag börjar spela så tar det ett tag innan en idé eller ett flöde börjar kännas intressant 
och potent i bemärkelsen att musiken har möjligheter att utvecklas. Kanske är det 
detta som brukar benämnas transportsträckor inom musik.  

Andra inspelningar präglas mycket av att jag ”sätter igång” ett flöde, ett rytmiskt 
mönster eller ett ostinato, som sedan får fortgå och varieras så länge som jag finner 
det nödvändigt.  

Eftersom ämnet är så pass komplext har jag svårigheter att finna ett konsekvent sätt 
att resonera kring det på, det är så mycket som beror på sammanhang och 
omständigheter samt inte minst hur vi väljer att betrakta improviserandet.  

Om vi väljer att betrakta det som en språngbräda för nya idéer som vi sedan kan 
använda i andra mer strukturerade sammanhang så skulle jag säga att 
improvisationen är ett väldigt bra verktyg. Om vi väljer att se det som ett sätt att 
musicera på kan det vara annorlunda. Här spelar en rad frågor in; hur många 
spelar? Har vi några ramar? Hur skapar vi dynamik om vi vill ha med den 
parametern? Vad gör vi om improvisationen präglas av stiltje och en känsla av att 
inte komma vidare? Att ställa frågor på det här sättet är ett sätt att försöka isolera 
och sätta ord på aspekter av improviserande som berör mig. 

Frågeställandet öppnar också nya möjligheter och riktningar att ta musiken i. Hur 
blir det om jag gör tvärtom? Detta är en fråga som stimulerar mig mycket och som 
ger mig mycket ingångar i mitt musikskapande, inte minst i mitt improviserande. 
Om jag t.ex. hör musik med en hög intensitet och stark volym; hur skulle det låta 
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om jag gjorde tvärtom? Om rytmiska strukturer och mönster bestod men om 
intensiteten och den starka volymen reducerades till någonting mer mystiskt och 
viskande? Om jag spelat en specifik fras - hur blir det om jag vänder riktningen på 
frasen och spelar med en starkare nyans?  

Kan frågeställandet göra att jag kan undvika att placera min musik i de mest 
typiska schablonerna? Eller blir mitt improviserande förutsägbart om jag hela tiden 
tänker tvärtom?  

Improvisationen har varit ett väldigt viktigt redskap i mitt masterarbete, både som 
en konstform att utveckla i sig men också som en plattform att jobba vidare ifrån. I 
improvisationen bearbetar jag insamlade impulser och blickar framåt mot 
kommande utgångspunkter. 

Ett urval av pianoimprovisationerna som spelats in under utbildningen finns 
tillgängliga här: www.erikhanspers.com/music/impro 

Förhoppningsvis kan de bidra till att fördjupa mina teorier och frågeställningar och 
sätta dem i ett större sammanhang. 

6.1.2. Komponerande 
Komposition är ett samlingsbegrepp men för tydlighetens skull så väljer jag att 
göra en uppdelning i arbete som har sin grund i transkriberat material och 
komposition som så att säga startar utan bakomliggande improvisatoriskt arbete 
eller annat inspelat material att utgå ifrån. 

De verk jag producerat i denna kategori under min masterutbildning har varit 
ganska få, dessa är i nuläget följande: 

Fyra fugor för två pianon 

Circles för två pianon 

Infinity suite #1 för piano och kontrabas(eller cello) 

Jag för röst och storband 

O sacrum convivium, en nattvardshymn för blandad kör a cappella. 

För beskrivningar av kompositionerna se rubrik 5 - beskrivning av färdigställda 
kompositioner under masterutbildningen. 

Jag kommer nedan försöka redogöra för hur själva kompositionsarbetet fungerat. I 
detta avsnitt kommer jag fokusera mycket på vissa stycken men förhoppningsvis på 
ett sådant sätt att texten inte blir någon recension av arbetet med varje enskilt 
stycke. Istället hoppas jag kunna beskriva för och nackdelar med arbetsmetoden 
genom att peka på lärdomar från specifika stycken. Jag tillskriver inte alla stycken 
samma relevans för masterprojektet (t.ex. körstycket och kompositionen för 
storband) men jag väljer ändå att ta med dem här då eftersom arbetet med dem gett 
mig värdefulla insikter. 

6.1.2.1. Strikt komponerade stycken 
Skillnader mellan kompositoriskt och improvisatoriskt arbete: i kompositoriskt 
arbete lägger jag ned mycket tid på det arbetet som sker innan en enda ton är 
noterad, ibland känns det som att ett stycke redan existerar men inte finns noterat. 
Här ligger kanske den mest påtagliga skillnaden, i komponerandet så är idén om 
stycket central och arbetet med den är en avgörande del av komponerandet.  
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Som jag tidigare nämnt brukar jag ofta använda ett skisspapper för att på olika sätt 
skapa en karta eller en synopsis över ett stycke, jag kanske ritar form grafiskt, eller 
skriver ned viktiga karaktärsdrag och nyckelbegrepp för stycket. Ju starkare idé och 
karta jag har att jobba efter desto lättare har jag att utföra det faktiska 
komponerandet skulle någon kanske lockas att säga men tyvärr stämmer det inte. 
En frustrerande erfarenhet är att det ibland inte spelar någon roll hur detaljerad min 
skiss än är, det går ändå inte att få ur sig en enda vettig ton när det väl gäller. Detta 
var fallet med mitt körstycke, jag hade en väldigt detaljerad plan, ett bestämt modus 
att använda och tydliga indelningar i formen. Ändå var det under vissa delar av 
arbetet en ren plåga att försöka sy ihop det jag tyckte mig se i min skiss. Speciellt 
de polyfona delarna var otroligt svåra, inte rent tekniskt men att få fram en vettig 
följd av noter som passade texten och uppgiften kändes stundtals omöjlig. Inte 
heller blev det bättre av att jag komponerade mittendelen först och sedan fick 
komponera slutet och början efteråt. 

En teori jag har kring detta är att strävan att följa ett system - i detta fall den 
kontrapunktiska motettstilen - satte käppar i hjulet. Först när jag kunde tillåta mig 
en friare tillämpning av satstekniken så kunde jag konstruera något som tilltalade 
mig och höll ihop som en helhet. Kanske kommer det sig av att jag har börjat 
komponera mer strikt relativt sent och därför kanske har en för stark, lite 
pliktskyldig tilltro till att följa ett system till punkt och pricka. En insikt som mer 
och mer börjar göra sig påmind är att varje styckes tillblivelse på många sätt är sin 
egen unika process, som dock kan ta avstamp i samma arbetsmetodik men sedan ta 
en helt annan riktning. Om det är något som jag skulle vilja förbättra i mitt 
komponerande är det just att göra steget från tydlig skiss till det faktiska 
komponerandet och noterandet följsammare och mer precist. 

För att återgå till körstycket så kände jag paradoxalt nog en stor frihet inom mitt 
ganska snäva system som gjorde arbetet väldigt stimulerande, ungefär som att jag 
skapat min egen satsteknik som jag var fri att tillämpa hur jag ville. Känslan av 
tillfredsställelse var stor när jag till slut färdigställt stycket, av flera anledningar 
men kanske främst p.g.a. att jag lyckades vända ett närmast hopplöst läge till det 
bättre.  

Även i den första av pianofugorna jobbade jag med polyfon teknik men där varje 
linje bestod av antingen tre eller två klanger. Totalt fanns fyra stämmor/skikt med 
dessa linjer, två i varje piano. Tempot var långsamt och dynamiken genomgående 
svag vilket fick linjerna att låta ganska abstrakta. I detta arbete var jag striktare 
med kontrapunkten och eftersom stycket inte alls var tonalt kände jag inga andra 
begränsningar än att försöka undvika tondubbleringar. Jag skrev heller inte stycket 
vid pianot vilket gav mer av en beräknande, arkitektonisk känsla under arbetet. 

Kombinationen av det fritonala, ganska abstrakta materialet och den strikta 
polyfonin blev intressant, på ett sätt lät det som min musik ”brukar låta” men det 
fanns även en annan dimension som både lät som det jag brukar göra men också 
som något annat mer svårdefinierat. Den strikta polyfonin gjorde även att stycket 
fick ett element av logik som både var tydlig och på något sätt gömd. Även det 
faktum att polyfonin inte riktigt hörs tycker jag är fascinerande och positivt, den 
har uppenbart format hela stycket till vad det är men är samtidigt i sig själv 
märkligt undanglidande.  

Tre fugor till har jag komponerat enligt ungefär samma principer, i alla fyra fallen 
har jag haft en formskiss där fugans olika delar står tydligt uppskrivna. Den andra 
fugan är jag väldigt nöjd med av i stort sett samma anledningar som jag redan 
nämnt med fuga 1. Mitt mål med denna var att glesa ur materialet ännu mer, även 



29 

här ville jag undersöka vad som hände när en strikt polyfonisk modell möter ett 
glest och kryptiskt material.  

Den tredje och fjärde fugan kändes inte alls lika bra och kanske hade jag i det här 
läget vunnit på att lämna denna form för ett tag och låta den sjunka in. Nu blev det 
snarare som att jag tröttade ut den och till slut fastnade, även känslan av att jag bara 
upprepade mig i en förutsägbar riktning var påtaglig. Att anamma samma principer 
fast med annan besättning hade kanske hjälpt. För närvarande betraktar jag dessa 
två fugor som nästan färdigställda och som en källa att eventuellt hämta material 
ur, jag är trots allt övertygad om att där finns delar som är användbara. 

6.1.2.2. Stycken där en eller flera parametrar är friare behandlade 
På senare tid har jag jobbat med stycken som har ett öppnare förhållningssätt till 
materialet. Detta har resulterat i de redan nämnda Infinity suite #1 och Circles. I 
nuläget känner jag en stor nyfikenhet kring denna typ av kompositioner och känner 
att jag vill utforska dem mer. Flera aspekter i detta lockar mig; möjligheten för 
musikern/musikerna att vara mer aktiva i utförandet, möjligheten till olika 
versioner av samma stycke, en större frihet för den som spelar och en tydlig 
koppling till det improvisatoriska. Möjligheten till både enkelhet och komplexitet 
lockar mig. Vill jag kan jag göra ett enkelt solostycke eller också ett väldigt tätt 
stycke för orkester. Tillämpbarheten känns väldigt stor.  

Öppenheten går att tillämpa på väldigt många musikaliska parametrar; melodik kan 
antydas ur bestämt tonförråd, ramdynamik kan tillämpas (fri dynamik mellan t.ex. 
pp och mf), musikern kan välja ordning på bestämda toner, etc. 

Öppenhet i vissa parametrar tror jag kan attrahera musiker från ett brett spektrum, 
dels de klassiskt skolade interpreterna men också improvisationsmusikerna som är 
vana vid lösare tyglar. 

Någon utvärdering av det framförda och inspelade stycket i denna kategori, Infinity 
suite #1, tänker jag inte göra, men jag kan ändå nämna att stycket för mig framstår 
som väldigt rikt på möjligheter som med lyhördhet i framförandet skulle kunna 
leda till något verkligt intressant. Som jag tidigare nämnt kan stycket också 
framföras med cello istället för kontrabas. Detta testade jag och cellisten Oda 
Lundin vid ett tillfälle och det var väldigt intressant att höra hur den för mig 
välbekanta ljudbilden ändrats något. Förutom att vissa dubbelgrepp på öppna 
strängar och flageoletter var ändrade för att passa cellons stämning så var stämman 
identisk med kontrabasstämman. Det ljud som spelas på stränghållaren på 
kontrabasen och som resulterar i ett dovt och lite mullrande ihåligt ljud blev på 
cellon något annat, ett ljusare ljud som påminde om ett mjukt signalhorn.  

Nackdelen med att ha vissa parametrar öppna kan vara en bristande exakthet och 
att jag förlitar mig för mycket på att musikerna som spelar ska göra en bra tolkning, 
vilket såklart inte alls behöver vara fallet. Materialet kanske spretar genom 
utförandet och känns icke homogent på ett sätt som jag inte hade önskat mig. Vissa 
musiker kanske också skyggar inför att plötsligt få mycket mer ansvar än vanligt 
och därför kanske känner sig obekväma vilket gör att utförandet blir lidande. Å 
andra sidan kan nog situationen också bidra till en ökad närvaro och anspänning på 
ett sätt som gynnar musiken. 

6.1.2.3. Stycken med textinstruktion istället för partitur 
En metod som kanske även den riskerar att bli för löst hållen är att helt avstå från 
ett noterat partitur och istället ersätta det med en detaljerad textinstruktion. Detta 
förutsätter kanske att stycket inte är komplext men jag tror ändå att det är möjligt 
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att ge förhållandevis komplexa instruktioner även i text. En fördel med denna 
metod kanske kan vara att musikern får ett friare sätt att associera till instruktionen 
utan att bli störd av det visuella elementet. 

Riskerna är nog i stort sett samma som jag redan beskrivit i anslutning till metoden 
med fria parametrar men kanske att de är ännu större här. Som en brasklapp vill jag 
tillägga att jag egentligen har testat metoden alldeles för lite för att säkert kunna 
säga vad som är bra och dåligt med den. Att jämföra en textinstruktion med en 
formskiss kan vara intressant. Dessa två skulle potentiellt sätt kunna ligga väldigt 
nära varandra i graden av exakthet och egentligen skulle ju både en tydligt 
formulerad textinstruktion och en formskiss kunna ge tillräckligt mycket 
information för att kunna framföra ett stycke.  

Ett grafiskt partitur liknar textinstruktionspartitur på så sätt att de inte utgår från 
traditionell notskrift. Ett sådant kan vara väldigt exakt men också vara öppet för en 
mängd olika tolkningar och besättningar, ett exempel är Ingvar Lidholms Stamp 
music. Detta är ett sätt att jobba på som jag ännu inte utforskat tillräckligt men som 
jag är öppen för att jobba med i framtiden. 

Sammanfattningsvis; det finns mycket jag skulle vilja bli bättre på i mitt 
komponerande, som jag redan nämnt vill jag gärna att steget från formskiss till det 
faktiska komponerandet blir följsammare. Fördelar med att komponera till skillnad 
från att improvisera är att jag kan dröja kvar vid det första skedet, tankeskedet, där 
jag verkligen i lugn och ro kan fundera på vad som ska få bli grundvalarna för mitt 
stycke utan att känna mig beroende av pianot. Jag kan fungera mer som en arkitekt 
och komponera utan instrumentet, förhoppningsvis kan jag på detta sätt undvika att 
fastna i redan beprövade spår och därmed riskera att hamna i stiltje. Istället hoppas 
jag kunna skapa något som både bär min särprägel men som har en mindre 
vanemässig karaktär. 

Att komponera utan piano leder kanske också till att jag släpper min gard lite och 
avdramatiserar processen eftersom jag inte direkt kan testa det jag skriver, istället 
tvingas jag lita till mina andra intryck av det som tar form på notpapperet.  
Komponerandet ger också upphov till en mängd frågor, i dessa ligger ibland 
mycket av förståelsen kring det jag sysslar med och en sådan fråga kan vara fröet 
till en kommande kreativ process. Som avslutning delger jag läsaren exempel på 
några typiska frågor som jag formulerat i mitt arbete och som förhoppningsvis kan 
hjälpa mig att förstå min process och mina hinder. Frågorna kräver inte något exakt 
svar utan ska snarare ses som språngbrädor som jag använder i pågående och 
kommande kreativa processer. 

-Kombinationen struktur/abstrakt material, vad kan den leda till för resultat? 

-Hur strikt ska jag följa ett kompositoriskt system och av vilken anledning? För att 
musiken kräver det eller av ren pliktskyldighet? 

-Hur skriver jag något som är enkelt nog för amatörer att spela men som har lika 
mycket substans som något mer avancerat? 

-Vad har stycket för tillämpbarhet? Var och i vilket sammanhang skulle det göra 
sig bra? 
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6.1.3. Transkribering och bearbetning av inspelat 
improviserat material 
Under min masterutbildning har jag inte lagt lika mycket tid på detta arbetssätt som 
improvisation och komponerade, till dags dato har det blivit stycket för 
stråkkvartett som jag nämnde i presentationen av arbetsmetoderna, Rest in your 
enemys arms, samt ett antal mindre genomarbetade transkriberingar. Å andra sidan 
upptog arbetet med stråkkvartettstycket ganska mycket tid och det spelades också 
in i mars 2012. Stycket har beskrivits i detalj under rubrik 5 - Beskrivning av 
kompositioner som färdigställts under utbildningen. 

Jag började med att transkribera materialet i sin helhet, bitar av det var rytmiskt sett 
ganska otydligt så jag fick försöka så gott det gick att ”pressa” in det i ett metriskt 
system. Resultatet blev ett material i långsamt tempo där överstämmornas fraser 
bytte taktart väldigt ofta. Nästa steg var att bestämma besättning, min första tanke 
var stråkorkester men eftersom det är svårt att få ihop tillräckligt med musiker för 
en sådan så föll valet på stråkkvartett, med den lite speciella sättningen violin, viola 
och två celli. Anledningen till detta var att jag ville ha en homogenitet i 
understämmorna.  

I mitten av stycket kände jag att materialet vilade en aning och därför valde jag att 
delvis augmentera de transkriberade melodirytmerna i detta avsnitt, just för att 
förstärka intrycket av vila.  

Jag testspelade och spelade in stycket med violinisten Tove Lund en gång, själv 
spelade jag understämmorna på en synth. Med hjälp av inspelningen och med 
Toves hjälp kunde jag i detalj jobba med stråkbågar och upp och nedstråk.  

En slutlig version av stycket spelades in i mars 2012 med Yiting Zhang, Sigrid 
Kroeker, Agnes Magnusson och Oda Lundin, med mig som dirigent. 

Jag tycker om att arbeta med denna metod, den ger mig möjlighet att dröja kvar vid 
någon inspelning som jag finner särskilt intressant och verkligen fokusera på 
möjligheterna som finns i den. Inte heller präglas denna arbetsmetod av skrivkramp 
som ibland kan uppstå i kompositionsarbete, snarare handlar det här om att förfina 
och slutgiltigt forma något som redan har huvuddragen av sin karaktär på plats. I 
arbetet med stycket ovan var det mycket som jag kände började falla på plats, jag 
har fortfarande väldigt mycket nytta av att jag verkligen gick in för att lära mig om 
hur stråk noteras med stråkbågar, upp och nedstråk samt att jag var väldigt noga 
med att notera förändringar i vibrato, klangfärg och vilken sträng som skulle 
användas.  

Känslan av att jobba på det här sättet påminner en aning om ett arbete som jag har 
en hel del vana med, nämligen att göra remixer på andras låtar. Detta är något jag 
har ägnat mycket tid åt under vissa perioder innan jag började på KMH och det 
som känns så tillfredsställande med arbetet är känslan av att förfina och ändra om 
något som redan existerar i en version. Det är ett arbete som har stor flexibilitet 
samtidigt som det är väldigt konkret. 

Att dirigera stycket kändes först som ett stort hinder med tanke på den stora 
mängden taktartsbyten men när jag väl försökte så var det mycket lättare än vad jag 
trodde och jag skulle inte rygga inför att dirigera något av mina stycken i framtiden 
så länge det inte är alltför komplext.  

Kopplingen mellan att höra musik och se den i noter torde nog också utvecklas av 
den här arbetsmetoden. När jag både kan höra och se hur min musik ser ut på ett 
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notpapper eller som ett färdigt partitur kanske min helhetsbild blir starkare. Är det 
inspelade materialet dessutom väldigt komplext eller innehåller delar som är svåra 
att notera tvingas jag uppfinna ett kreativt sätt att notera detta på, därmed får jag en 
visuell tolkning av något som tidigare bara funnits som inspelat ljud och mina 
notationsmöjligheter inför framtida projekt utökas väsentligt. Mina kunskaper om 
notation inom både konstmusik och jazzbaserad musik utökas ständigt och den 
kunskapen är en viktig del av att enklare kunna ta till sig partitur inom olika typer 
av musik. 

6.1.4. Datorbearbetning av inspelat material 
Trots den lilla mängden tid jag lagt på detta sätt att jobba så har det ändå gett mig 
en känsla för hur jag kan arbeta med mitt material. Det har även den fördelen att 
det blir väldigt direkt, vill jag veta hur en viss del av musiken skulle låta 
nedpitchad och processad med reverb kan jag testa det. Även andra infallsvinklar 
presenterar sig i och med att jag kan höra mitt material på ett ickelinjärt sätt till 
skillnad från situationen när jag spelar in det, där musiken bokstavligt talat går från 
början till slut. Vill jag kan jag isolera slutet av ett material och låta det bli början 
eller vice versa.  

En nackdel skulle kunna vara att tjusningen med att ha begränsningar lite grann 
suddas ut, helt plötsligt har jag oändligt många möjligheter att processa musiken 
med, risken att inte kunna välja och att därmed köra fast kan nog vara rätt stor. 
Dock kan jag inte dra mig till minnes att jag råkat ut för detta, ofta brukar jag 
försöka behålla en koncentration i det jag gör och försöka undvika att hamna i en 
”anything goes” situation där alla val potentiellt är rätt. 

Generellt är jag av den uppfattningen att det alltid är bra att ha material att jobba 
med på olika sätt, antingen inspelat eller nedskrivet, även om detta material är långt 
ifrån färdigbearbetat. Inte heller tycker jag det inspelade materialet, vare sig 
improviserat eller komponerat är någon helig ko och jag gör därför ingen stor affär 
av att klippa i det om det kan förbättra det, tvärtom ser jag det som en möjlighet, 
både att förfina materialet eller att låta det fylla mig med associationer om 
kommande, ännu icke komponerad eller spelad musik. En öppen attityd kring detta 
tror jag kan smitta av sig till att gälla synsätt på musik i allmänhet, öppenhet och 
lyhördhet i kombination med en stark integritet tror jag är en bra grogrund till 
musikskapande. 

 

 

7. Val av medmusiker 

Jag har i huvudsak jobbat med solopianospel under min masterutbildning men 
samarbeten med musiker har också förekommit och jag redovisar detta nedan. 

Under mitt första masterår på KMH valde jag att samarbeta med stråkmusiker inför 
inspelningen av mitt stycke Rest in your enemys arms som spelades in i mars 2012. 

Dessa var; Yiting Zhang-violin, Sigrid Kroeker-viola, Agnes Magnusson-cello och 
Oda Lundin-cello. Varför det blev just dessa kom sig av att jag tidigare skrivit 
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stråktrioarrangemang till Yitings, Sigrids och Odas trio, julsånger, ett medley med 
Astrid Lindgrenlåtar och lite annat. Som tack för detta spelade de in min musik. 
Agnes hade jag engagerat tidigare vid min kandidatkonsert. 

I arbetet med stycket fick jag hjälp av violinisten Tove Lund som testspelade det 
och hjälpte mig att sätta stråk (uppstråk, nedstråk och stråkarter). 

Pianisten och tonsättaren Mats Persson har varit min medmusiker under 
masterutbildningen, för närmare presentation se rubrik 4.1. 

Basisten Vilhelm Bromander har jag tidigare spelat med i olika sammanhang, han 
är väldigt bred i sitt musikutövande och har spelat allt från afrobeat till konstmusik. 
Utöver detta är han mycket bevandrad i olika typer av extended techniques för 
kontrabas och har en förmåga att omsätta dessa till musikaliska kvaliteter. 

 

8. Konsert 

Min masterkonsert hölls tisdagen den 5 mars 2013 i Lilla salen på Kungliga 
Musikhögskolan. Medverkade förutom mig gjorde Vilhelm Bromander på 
kontrabas och Mats Persson på piano. Patrik Jarlestam var ljussättare och Mattias 
Alldahl ljudtekniker.  

8.1. Program 
Vilhelm Bromander och jag spelade en improvisation på ca 15 minuter samt mitt 
stycke Infinity suite #1. Som avslutning framförde jag och Mats mitt stycke Circles 
för två pianon.  

Improvisationen hade som enda begränsning att den skulle vara runt 12-15 minuter 
i längd. Jag hade en del utrustning till mitt förfogande att spela med, mallets av 
olika slag, en trumvisp samt en polyfonisk synth (Yamaha PSS 680). På denna 
använde jag ett sinustonljud med långsam attack, ganska likt ljudet av en ondes 
martenot. De två flyglarna i lilla salen hade ställts upp mitt emot varandra 
(”skavfötters” ungefär) och locket på den flygel som stod närmast publiken var 
borttaget. Locket på den bakre flygeln var uppfällt. På så sätt reflekterades ljudet 
från båda flyglarna mot publiken. Vilhelm stod med sin kontrabas framför den 
främre flygeln som jag använde under de två första styckena. 

Patrik Jarlestam var ljussättare under konserten, min tanke med detta var att han 
skulle få fria händer att improvisera med ljuset och försöka att tillsammans med 
musiken bli en del av den musikaliska helheten. Jag uppskattar mycket när 
konserter även har ett visuellt element utöver musiken. Patrik är även tonsättare 
och en vän till mig och jag har stort förtroende till hans förmåga att översätta 
musikaliska impulser till ljus. 

Vi hade ingen speciell klädkod under konserten men det slumpade sig så att alla tre 
musiker hade svarta byxor och långärmad skjorta vilket fungerade väl. 
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8.2. Reflektioner under konserten 
Här följer lite tankar kring vad jag upplevde som positivt och negativt under 
konserten. 

Positivt - Samspelet med Vilhelm kändes bra och givande, det fanns en andning i 
improvisationen och i stycket som kändes balanserad och organisk. 
Improvisationen blev längre än planerat men ändrade riktning mot slutet när jag 
började använda synthen. Jag uppskattar den effekten väldigt mycket, att efter en 
tid introducera ett nytt ljud för att skapa variation och går också i linje med det jag 
beskrivit i avsnittet beskrivning av musiken, att färdas genom olika rum.  

Det är också en tanke med stycket vi spelade (Infinity suite #1) att musiken färdas 
genom olika rum när cellerna med det musikaliska materialet byts ut. Även här 
kändes samspelet bra och dynamiskt. Ibland när vi har spelat detta stycke så har det 
känts och låtit neutralt samtidigt som vi spelat, eftersom stycket är upplagt så att vi 
väljer celler efter behag känns det ibland som att vi tillsammans styr en maskin på 
ett märkligt sätt. Vid genomlyssning av en inspelad repetition låter det mer levande 
och andningen i musiken är mer påtaglig. Kanske är det omöjligt att mitt i 
framförandet av ett stycke få en rättvis bild av hur helheten egentligen låter. 

Circles som jag och Mats framförde kändes även den bra och levande. 
Samspelsmässigt har den vissa svårigheter t.ex. i sista delen där rytmen i de två 
stämmorna måste vara väldigt exakt samtidigt som piano 2 långsamt minskar i 
volym medan piano 1 ökar i volym. Detta gick bra och här var Mats väldigt 
behjälplig med att ge bra insatser genom att nicka lätt.  

Min tanke med att engagera en ljussättare var att kunna lägga ett visuellt element 
till musiken och att låta detta vara improvisatoriskt hållet. Patrik Jarlestam som var 
ljussättare vid konserten hade bara hört korta utdrag ur Circles men inget av det 
övriga materialet. Min tanke var att han skulle vara fri att leka med ljuset och 
improvisera med ljussättningen utifrån musiken. Bland annat så ändrade han ibland 
ljus strax efter en tydlig attack i något instrument, effekten blev ungefär som att 
skiftningen i ljus satts i gång av musiken i sig. Jag hoppas att ljussättningen blev ett 
komplement och en partner till musiken och att den förstärkte intrycket av det vi 
spelade.  

Publikresponsen var övervägande positiv och jag kommer särskilt ihåg en positiv 
kommentar om att musiken kändes behaglig och intressant att lyssna på. Omdömet 
från mina medmusiker och Patrik som var ljussättare var också positiva. Patrik och 
jag diskuterade möjligheten att på något sätt uppföra det framförda materialet igen 
med hjälp av Uruppförandeklubben, en förening som syftar till att föra fram 
nyskriven musik där vi båda är medlemmar och styrelseledamöter. 

Negativt - Paradoxalt nog så hade jag förberett mig väldigt noga musikaliskt inför 
konserten, övat ordentligt, repeterat de stycken vi spelade, experimenterat med 
klanger och funderat på hur det skulle låta. Det jag inte hade förberett mig på var 
att presentera konserten och de medverkande. Tyvärr kände jag mig ganska fumlig 
i denna uppgift och jag har ibland den känslan när jag befinner mig på en scen att 
jag inte riktigt vet var jag ska ta vägen när jag inte sitter vid mitt instrument. Detta 
är något som jag borde bli bättre på även om jag kanske har en tendens att 
överdriva detta. Flera personer i publiken tyckte jag överdrev mina 
tillkortakommanden som presentatör och kanske har de rätt i detta. 
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En egenhet med Kungliga musikhögskolans lilla sal är att det finns en takbärande 
pelare precis i mitten av scenen vilket får till resultat att var man än placerar sig så 
känns det som att man sitter lite snett i förhållande till publiken. 

En annan olycklig omständighet var att min konsert krockade med en annan 
konsert på jazzklubben Jazzistan i Hammarby sjöstad. Att konserter krockar är ett 
vanligt fenomen i en så pass evenemangstät stad som Stockholm, kanske går det 
aldrig riktigt att komma runt detta. Vidare kan man fråga sig om en tisdagkväll är 
en bra konsertkväll i en stad med så pass upptagna och hårt arbetande människor 
som Stockholm. 

Inför konserten hade jag gjort reklam via Facebook som brukar kunna vara väldigt 
effektivt men dock sällan ge en bild av hur många som verkligen kommer dyka 
upp. Vidare gjordes mailutskick till medlemmarna i Uruppförandeklubben och till 
FRIMs medlemmar, affischer sattes på Fylkingen, Kulturhuset och KMH. Annons 
för konserten stod även i Dagens Nyheters Stockholmsbilaga. 

 

9. Inspelning 

Inspelning ägde rum vid två tillfällen, den 22 mars och den 26 mars i Stora Salen 
på Kungliga Musikhögskolan. Anledningen till varför inspelningen ägde rum i 
Stora Salen och inte i studion är dels att det där finns två flyglar som fordrades till 
en av inspelningsdagarna, dels att flyglarna och akustiken är bättre i Stora Salen än 
i studion. 

Vid första tillfället spelade jag in tre tagningar solopianoimprovisationer och två 
tagningar av Infinity suite #1 med Vilhelm Bromander. Vid den andra 
inspelningssessionen spelade Mats Persson och jag in två av mina pianofugor för 
två pianon och samma eftermiddag mixade och sammanställde jag det inspelade 
materialet tillsammans med ljudteknikern Anders Kampe. 

Mina intryck från inspelningen den 22/3 var till en början splittrade och rör delen 
som fokuserade på solopianoimprovisation. När jag nu i skrivande stund ett par 
veckor efter inspelningen lyssnar på det improviserade materialet tycker jag att 
mycket av det känns väldigt bra att lyssna på, det finns mycket bra idéer och 
inbördes uppdelningar i materialet. Rent tematiskt blev det en ganska tydlig 
uppdelning i ”olika rum” som jag tidigare talat om, d.v.s. en typ av flöde eller 
musikalisk idé som långsamt går över i nästa, ibland med en kort paus mellan. Dels 
är detta en del av hur jag spelar, dels försökte jag också i inspelningssituationen 
underlätta för att eventuellt kunna klippa ut en specifik del ur helheten genom att 
just lägga in små andningspauser här och var. Ur redigeringssynpunkt är detta 
material förvånansvärt lätt att jobba med och jag skulle utan problem kunna dela 
upp det i olika avsnitt utan att klippa bort något, t.ex. del I och del II. 

Eftersom jag är van att spela in mig själv när jag improviserar var det en ganska 
stor skillnad att nu bli inspelad av någon annan som dessutom hör allt man spelar. 
Det kändes i ärlighetens namn ganska avigt och det svåraste var nog att känna när 
och med vad musiken skulle starta efter att ha fått klartecken att börja. Själva 
situationen kändes lite stel rent musikaliskt på ett sätt som jag tror inverkade på den 
inspelade musiken. 
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Mitt intryck direkt efter att ha spelat in tre tagningar improvisationer av varierande 
längd var att jag kände mig ganska besviken med materialet och att det präglats för 
mycket av mindre intressanta transportsträckor mellan de intressanta delarna. 

När jag nu ett par veckor efter inspelningen lyssnar på musiken så reviderar jag 
mycket av mina första intryck från inspelningstillfället, mycket av musiken är i 
allra högsta grad intressant och njutbart.  

Speciellt är jag förtjust i en typ av spelsätt som jag använt mycket i inspelningen, 
ackord eller toner som spelas med ett mycket snabbt men mjukt tremolo i båda 
händerna med nedtryckt sustainpedal, resulterandes i en bordunlik, flytande musik 
med väldigt snabba inneboende rörelser. Musiken är modal, ackorden ändras 
gradvis efter någon typ av pivotmodulation och ändrar riktningen i 
improvisationen.  

En spelteknik som är väldigt lik används i György Ligetis Continuum för cembalo 
från 1968, men med den skillnaden att cembalon inte har någon sustainpedal och 
att tremolot därför måste vara väldigt mycket snabbare för att kunna anta tillståndet 
av en bordun. 

En annan del i det improviserade materialet var mer avskalad och begagnade sig av 
konventionellt spel, pizzicatospel, övertonsspel i basregistret samt fingercymbaler, 
skapandes en illusion av fyra olika instrument som spelar tillsammans. 

Jag funderar över den tydliga uppdelningen i olika delar som tydligt framträder när 
jag lyssnar på inspelningen och hur en storform uppenbarar sig. Kanske är detta 
både bra och dåligt, det vittnar förhoppningsvis om en känsla för form och 
tematiskt arbete som är välutvecklad men kanske kan detta hindra mig på andra 
sätt, t.ex. att skapa mer komprimerad och flyktig musik. Kanske borde jag även öva 
mig i att försöka bibehålla mitt tonspråk och skapa musik med detta även i kortare 
tidslängder. 

Efter inspelningen av mina improvisationer spelade jag tillsammans med Vilhelm 
Bromander in Infinity suite #1 som finns beskriven i avsnitt 5. 

Tidigare i min text under avsnittet som behandlar utvärderingen av min konsert har 
jag beskrivit känslan som ibland uppstår när vi spelar detta stycke som att vi 
tillsammans styr en maskin. Känslan infann sig också till viss del under 
inspelningen även om den inte var lika påtaglig som förut.  

Stycket gjordes i två versioner, en på 35 minuter och en på 15 minuter. Båda har 
vid lyssningen känts riktigt bra att lyssna till, både samspelet och atmosfären i 
stycket känns väldigt inspirerande och mycket av de motiv som skapas när pianots 
och kontrabasens celler kombineras på olika sätt skulle kunna ligga till grund för 
kommande musik. 

Inspelningstekniskt är jag till största delen nöjd även om jag skulle gjort vissa 
ändringar om jag fick chansen att spela in igen. Vi mickade pianot med ett 
stereopar ett par meter bort och en extra mikrofon lite närmare strängarna för att 
försöka fånga upp de svagaste ljuden. Mitt ljudideal var ett pianoljud liknande det 
man kan höra i kammarmusikinspelningar där flygelns hela klang fångs upp från 
ett par meters avstånd. Trots det hördes inte vissa ljud särskilt bra på grund av att 
jag spelat på så många olika ställen på flygeln, följaktligen kom ljudet från flera 
olika håll på flygeln. En spelteknik jag använt mig sporadiskt av under 
inspelningen är att dra med naglarna på undersidan av tangenterna nära träet, ett 
ganska svagt ljud som nog hade behövts mickas närmare för att komma till sin fulla 
rätt.  
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Jag använde en fingercymbal som inte heller den riktigt kom fram, mycket på 
grund av att jag inte heller höll den helt still under det att jag lät den ringa. Kanske 
hade det behövts en extra mikrofon snett bakom mig för att fånga upp de här 
ljuden. Problemet med att använda många olika tekniker och ljud i samma stycke 
är att det i så fall innebär merarbete i mixningen. På de ställen där ett visst ljud 
måste höras tydligt måste i så fall denna extra mikrofons inspelade ljud mixas in på 
ett bra sätt som inte stör helheten. Sen kanske denna mikrofon i övrigt påverkar 
ljudet mot ett ljudideal som inte är önskvärt och därför måste stängas av när det 
specifika ljudet inte används. 

Den 26 mars var det dags för nästa inspelningssession. Mats Persson och jag 
spelade under förmiddagen in mina två första fugor för två pianon med 
arbetsnamnen Contrapunctus I och Contrapunctus II. Flyglarna var placerade mitt i 
mot varandra med mikrofonerna placerade som ett stereopar på varje flygel. Utöver 
detta hade vi även ambiensmikrofoner placerade i taket. Vi spelade ett par 
tagningar av varje stycke och redigerade sedan under eftermiddagen ihop detta till 
en version av varje fuga. Detta involverade ett fåtal klipp och som tur var styckena 
sådana att det fanns flera möjliga ställen att klippa på. 

Förutom ett par väldigt små samspelsmässiga missar så är jag väldigt nöjd med 
resultatet. Ljudet på inspelningen blev väldigt fint, rent och klart utan att vara 
påträngande och passade den luftiga musiken väldigt väl. Kombinationen av den 
strikta strukturen och det abstrakta tonmaterialet skapar en intressant textur i de två 
styckena. Systematiken, kontrapunkten är hela tiden närvarande men blir på grund 
av den tonala utvecklingen märkligt frånvarande, trots att det är den som egentligen 
styr styckena. Jag fascineras mycket av detta, att en styrande struktur som varit 
styckets mönster, i slutändan mest framträder som en skugga. 

 

 

10. Lärdomar 

10.1. Lärdomar som musiker  
Jag har lärt mig otroligt mycket om pianots möjligheter och har fått en helt ny 
uppsättning ljud, prepareringar och spelsätt att jobba med. Detta känns fantastiskt 
kul och faktiskt även som en specialkompetens som kanske inte så många pianister 
besitter. Vetskapen om att det alltid är möjligt att hitta nya spelsätt och objekt att 
använda är en positiv sak att se fram emot. Jag känner också att jag kan använda 
dessa ljud på ett musikaliskt sätt och inte bara som en nymodighet med en 
spektakulär klang. I samspelet med Vilhelm Bromander och Mats Persson fanns 
det möjlighet till, och skapades, väldigt många olika ljudbilder från få instrument.  

Ibland kan jag ångra att jag inte spelat mer med andra musiker under min tid på 
masterutbildningen, att så inte skedde har flera orsaker. För det första utgick mitt 
syfte mycket från mig som ensamarbetande musiker även om det aldrig var särskilt 
tydligt formulerat. För det andra så har jag en tendens att gå in i en kokong när jag 
jobbar med något och det känns ibland som att det krävs en ansträngning för att jag 
ska tvingas bryta mitt mönster av att arbeta själv med min musik. Kanske hade det 
varit nyttigt att ända från starten av masterarbetet ha haft ett regelbundet 
musicerande med en annan musiker med tanke på hur utvecklande det är. 
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Trots detta så är jag ändå väldigt nöjd med hur samspelet med Mats Persson och 
Vilhelm Bromander fungerat, speciellt i improvisationerna med Vilhelm har det 
hänt mycket spännande och jag tycker att den typen av improvisationer vi gjort 
även skiljer sig från en del från mycket annan improvisationsmusik på ett bra sätt. 
Ofta landar vi i stämningar som präglas av utforskande av klang och gradvisa 
transformationer mellan olika musikaliska texturer. 

Att samarbeta med musiker som har sin hemvist i klassisk musik och konstmusik 
är något som jag uppskattar eftersom vi har olika referensramar och säkerligen 
olika ingångar till den musik vi framför. Under utbildningen har jag samarbetat 
med tidigare nämnda stråkmusiker med, tycker jag, fint resultat. Av olika 
anledningar så blir ofta samarbeten av den här typen väldigt centrerad till att just 
handla om en specifik händelse så som en konsert eller en inspelning som i detta 
fall.  

10.2. Lärdomar som kompositör 
Det är svårare att peka på konkreta lärdomar som kompositör. Självklart har jag nu 
mer kunskaper som är rent hantverksmässiga som kunskaper om notation, olika 
arbetssätt, klangkombinationer och annat. Dock försöker jag fortfarande 
sammanfatta tankar och lärdomar kring vad som hindrar mig i mitt arbete och hur 
jag kan försöka komma runt detta. Min frustration när jag skrev mitt stycke för kör 
har jag redan nämnt och om det är något jag vill bli bättre på är det detta, att göra 
steget från skiss till komponerande mycket mer följsamt. Detta är både en 
psykologisk fråga och en fråga som rör arbetsmetodik. Dels kan jag nog bli bättre 
på att släppa taget om mina förväntningar när jag komponerar och låta styckena få 
en mer organisk utveckling. Dels kan jag försöka utveckla mina metoder på ett 
sådant sätt att jag inte behöver känna att jag nått en återvändsgränd utan snarare att 
jag nått fram till en annan punkt än vad jag förväntat mig. 

Genom att jobba med flera olika tekniker och en varierande grad av öppna 
parametrar så har jag nu en mycket större flexibilitet när jag komponerar, det i 
kombination med ökad hantverksmässig kunskap är förhoppningsvis något som jag 
kommer ha nytta av. 

Som jag nämnde tidigare i uppsatsen så gled jag in i mer renodlat komponerande 
utanför jazzidiomet genom att till stor del komponera utifrån redan existerande 
förlagor, inspelad och redan uttänkt egen musik, och så att säga ”frysa fast” dessa 
och ge dem en slutgiltig gestaltning. 

Först på senare tid har jag börjat känna mig säkrare i att komponera helt från 
scratch även om det fortfarande ställer till problem för mig ibland precis som jag 
kan stöta på problem i mina andra arbetsmetoder.  

Dock tror jag min ingång till komponerandet som jag beskrivit ovan gjort mig 
öppen för att använda andra ingångar och att även betrakta kompositionsprocessen 
på ett flexibelt sätt.  

10.3. Lärdomar som ledare 
Detta blir nog det minsta avsnittet, jag har trots allt mest jobbat med solospel och 
har därmed egentligen bara varit ledare för mig själv. I just det avseendet så har jag 
försökt ha en disciplin och en avspänd inställning till speciellt mitt improviserande. 
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Jag har använt mitt improvisatoriska spel som en slags dagbok under vissa perioder 
och haft som mål att spela in regelbundet.  

Som ledare för mig själv har jag kanske mer än förut upplevt värdet av att göra 
mycket inspelningar av improvisationer samt att anteckna mycket, både 
musikaliska skisser i noter eller grafisk form samt ren text. På detta sätt har jag 
alltid material att jobba med och kan på ett enkelt sätt gå tillbaka till en viss period 
och lyssna till hur min musik tedde sig då.  

Under utbildningens gång har vi uppmanats att skriftligt dokumentera det vi gjort 
och föra någon slags dagbok över processen. Detta har jag både slarvat och varit 
övernitisk med. Till en början var jag slarvig och tänkte att det jag gjorde 
musikaliskt räckte som dokumentation. Sedan prövade jag även på att dokumentera 
mer regelbundet vilket ibland ledde till en ganska pliktskyldig inställning till 
sysslan, ofta kändes det som att jag tvingade fram anteckningar som egentligen inte 
hade någon relevans. Nu kanske det låter som att jag bara haft negativa 
erfarenheter av att dokumentera, så är inte fallet. När jag läser mina anteckningar 
kan jag tydligt se mina känslor inför ett visst stycke eller inspelning vid ett givet 
tillfälle, redogörelser för kompositionstekniska tekniker, kanske hade jag glömt 
bort dessa utan anteckningar. 

I nuläget kan jag känna jag att på flera sätt varit hjälpt av att dokumentera och 
anteckna men att detta på intet sätt skulle vara omistligt. Kanske hade min process 
blivit mindre praktisk och säkert mer rörig men likväl tror jag att den hade gått att 
genomföra med enbart musikalisk dokumentation. Vem vet, kanske hade min 
intuitiva förmåga utvecklats mer av att bara ha musikaliska tankar, skisser, 
inspelningar och utkast att umgås med. 

Sammanfattningsvis så känns det som att jag har antecknat både av nödvändighet 
och av pliktkänsla och det kan vara svårt att se när dessa fält överlappar. Jag måste 
nog jobba mer med att anteckna mer ändamålsenligt för att lära mig detta på mitt 
eget sätt. Detta bör ske utifrån premissen att det är jag själv och inte någon annan 
som ålägger mig denna uppgift i syfte att utveckla och bringa ordning i mitt arbete. 

I gruppsammanhang känner jag mig mer säker än förut, mycket p.g.a. att jag nu har 
mer kunskap om hur jag ska uttrycka mig och förklara såväl processer i musiken 
som hantverksmässiga aspekter som spelsätt, notation etc. På ett tydligare sätt än 
tidigare skulle jag kunna leda en repetition med musiker från olika bakgrund och 
komma fram till ett tillfredställande resultat. Jag känner mig också bekvämare och 
mer säker i min instrumentkännedom och skulle utan större problem kunna förklara 
spelsätt, stråkarter och annat för musiker. Min notläsningsförmåga har blivit bättre, 
troligen som ett resultat av att jag noterat mycket notskrift och studerat noter. En 
ytterligare något perifer kunskap som jag utvecklat genom detta är att läsa C-klav. 

En kunskap som jag inte alls förväntat mig att utveckla är mitt dirigerande, detta 
var i samband med inspelningen av Rest in your eneyms arms i mars 2012. Stycket 
var förhållandevis krävande med många taktbyten i visserligen långsamt tempo 
men ändå gick dirigerandet över förväntan och efteråt fick jag faktiskt beröm av en 
av de medverkande musikerna.  

10.4. Hämmande faktorer 
Den tydligaste hämmande faktorn har varit perioder av dåligt självförtroende. 
Bitvis har jag känt det som att musiken jag gör är för introvert, tråkig att lyssna på, 
trevande på ett dåligt sätt, för enkelspårig, inga melodier som engagerar, etc. 
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Förmågan att komma på invektiv till sig själv är hisnande. Faktorer som utlöser det 
dåliga självförtroendet är många och säkerligen samverkar flera. Känslan av att 
jämföra sig med andra tror jag är en av de största och mest hämmande 
anledningarna till att man börjar tvivla på sin musik. Även jämförelser som över 
huvud taget inte är relevanta kan på sitt eget illvilliga sätt plantera små frön av 
tvivel som sedan växer sig starkare. 

Ett tydligt exempel på när jag tvivlade på mitt projekt var i samband med en kurs 
ledd av Sven Ahlbäck där vi ombads definiera vad vi ville utforska i våra projekt. 
Många projektbeskrivningar uppfattar jag som formulerade likt en ”säljande” 
affärsidé i bemärkelsen att de på ett tydligt och koncist sätt försöker erbjuda 
lösningen till något inom musikutövning. T.ex. ”developing folk music playing for 
alto saxophone”. Mitt syfte är individualistiskt och skulle kunna sammanfattas så 
pass enkelt som att ”jag vill utveckla min musik på olika sätt”.  

P.g.a. detta har jag ibland känt det som att mitt projekt egentligen inte betyder 
något för någon annan än mig själv och när jag då har känt tvivel inför den musik 
jag skapat så har det lett till ett visst tvivel inför hela projektet.  

Även rent hantverksmässiga hämningar har drabbat mig, t.ex. när jag var sysselsatt 
med mina fugor för pianoduo. Jag hade jobbat intensivt med fuga 3 och 4 men trots 
det nått fram till en återvändsgränd där jag egentligen mest kände otillfredsställelse 
med det jag skrivit. En känsla av att jag bara upprepat mig på ett osmickrande sätt 
präglade kompositionerna. Samtidigt är jag vid den positionen att jag kan se 
möjligheter i kompositionerna men på samma gång känns steget till att eventuellt 
vidareutveckla dessa alldeles för stort. Som att det jag skrivit egentligen bäst borde 
lämnas i fred och inte ältas. Att kompositioner inte blir lyckade och får förbli 
halvfärdiga är ju trots allt inget ovanligt. Kanske handlar detta mycket om att också 
bibehålla en distans till arbetet, att tillåta sig själv att inte ta ett visst stycke på för 
stort allvar om arbetsprocessen blir lidande av det. 

En annan hämmande faktor har varit känslan av att inte riktigt passa in på 
institutionen för jazz. Jag sysslar med improvisation men inte med jazzidiomatisk 
improvisation. Inte heller skulle jag vilja kalla min musik för jazz. Det som är 
väsentligt är att jag har en bakgrund inom jazzen som i allra högsta grad format 
mig och min musik. Att jag även har ett stort intresse för konstmusik, komposition 
och rent hantverksmässiga/musikteoretiska aspekter av musik har också varit både 
fruktsamt och bitvis förvirrande.  

En eller två gånger (jag minns inte exakt) har jag luftat idén om att vi 
masterstudenter skulle kunna få i uppgift att skriva för en bestämd besättning som 
ett projekt, ungefär som studenterna på KDM-institutionen gör när de jobbar med 
sina projekt. Detta skulle kunna vara ett utmärkt sätt att få pröva sina kunskaper 
utifrån en väldigt konkret uppgift. Med tanke på att de flesta masterstudenter inte 
bara är instrumentalister utan också kompositörer känns det rimligt att kunna 
erbjuda någon typ av situation där alla studenter skriver för samma besättning 
utifrån sin egen musikaliska utgångspunkt. Projekt av den här typen har jag saknat 
och jag har istället själv fått sätta ihop grupper för att testa min musik, något som 
absolut inte ska underskattas, säkert har detta varit väldigt nyttigt för mig. 

Kanske frånvaron av den här typen av projekt kommer sig av en bild av 
studenterna som i huvudsak instrumentalister sysselsatta med sina egna projekt och 
inte som även kompositörer som skulle kunna utvecklas gynnsamt genom att få 
skriva för ett projekt som de inte själv tagit initiativ till. Jag är medveten om 
problematiken att i en väldigt heterogen grupp av studenter hitta något som passar 
alla men å andra sidan; om kompositionsstudenterna genomför dessa projekt gång 
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på gång borde väl även studenterna på institutionen för jazz klara av det? 
Kompositionsstudenterna är ju även de en heterogen grupp med olika 
infallsvinklar. Kan det ha att göra med att vi går en utbildning för i första hand 
musiker? I så fall kanske bilden av studenterna på masterprogrammet bör revideras, 
under mina två år har jag hittills inte träffat någon student som inte också var 
driven som kompositör. Om man sedan jämför med yrkeslivet som utbildningen 
ska förbereda till så hittar man väl knappast dessa vattentäta skott mellan 
”musiker” och ”kompositör”. Man kan också vända på resonemanget och hävda till 
vår fördel att vi ju också är just musiker och därmed utan större problem skulle 
kunna vara delaktiga i framförandet av ett visst projektstycke. Att inte vilja gå in 
och ”störa” någons kreativa process på detta sätt är en högst förståelig invändning 
men jag hävdar också att man som masterstudent bör klara av den utmaningen utan 
att ens projekt havererar.  

En känsla av att kompositionsprojekt som skulle kunna gynna oss masterstudenter 
inte riktigt prioriteras av olika anledningar har varit ett irritationsmoment som på 
ett sätt kanske hämmat mig.  

10.5. Förlösande faktorer 
Flera förlösande faktorer har funnits som gjort att jag inom en viss period av 
projektet känt ett större flöde. En sådan var när jag i en speciellt intensiv period av 
inspelning av improvisationer mer och mer kände att det hjälpte mig i en viss 
riktning. Inspelningarna luckrade upp en del av mina tidigare vanor i spelet och i 
flera inspelningar lyckades jag nå fram till den där diffusa men instinktivt bra 
känslan av att jag producerat något som berör mig positivt. Jag har i skrivande 
stund ett stort antal inspelningar på min dator som väntar på grundlig 
genomlyssning, i detta material finns det utan tvekan mycket att jobba vidare med.  

Att periodvis drabbas av dåligt självförtroende har jag redan nämnt under rubriken 
hämmande faktorer och det var mycket därför som jag länge sköt upp beslutet 
huruvida jag skulle arrangera en masterkonsert eller ej. Jag kände oro inför 
situationen att under 40-50 minuters tid presentera min musik, jag var osäker på om 
den skulle ”hålla måttet”, att kunna intressera folk under konserten, jag var rädd att 
publiken skulle tröttna och gå där ifrån. Mycket av orosmomenten är som synes 
väldigt överdrivna och antagligen målade jag fan på väggen till stor del. Jag 
funderade mycket på det här och lyckades till slut komma till ett beslut om att ändå 
arrangera en konsert i Lilla salen på KMH, mycket p.g.a. att det skulle känts 
ovärdigt en så pass djuplodande utbildning att inte låta musiken som var resultatet 
av den klinga inför publik. Min planering var som sagt inte den bästa och det fanns 
inte många lediga datum kvar för bokning. Det blev den 5 mars vilket innebar att 
jag hade knappt fyra veckor på mig att förbereda. I sig en utmaning och faktiskt 
något av en förlösande faktor.  

Eftersom Mats och jag skulle framföra något men hade väldigt lite tid att repetera 
blev det något som verkade förlösande på det stycket jag skrev till oss, Circles. I 
efterhand kan jag säga säkert att stycket nog inte hade skrivits om jag inte bestämt 
mig för att göra en konsert. Konserten innebar också att jag var tvungen att 
färdigställa Infinity suite #1 som jag och Vilhelm spelade.  

Två stycken färdigställda inom loppet av tre veckor kändes plötsligt som en hyfsad 
arbetstakt och detta som konsekvens av ett taget beslut. 

En faktor som bidrog till insikten om tillämpbarheten i mitt projekt var min 
preliminära disposition och beskrivningen av arbetsmetoder. Här fick jag en tydlig 
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synopsis till slutfasen av mitt projekt och den har varit väldigt behjälplig i den 
skriftliga delen av arbetet. När jag jobbade vidare med beskrivningen av 
arbetsmetoderna mer detaljerat så såg jag tydligare hur arbetet jag lagt ned skulle 
kunna användas inom andra sammanhang och kanske är det detta som varit den 
största förlösande faktorn, insikten om att det jag gjort kommer kunna användas 
både av mig själv och andra, i en rad olika sammanhang. Min farhåga om att två 
läsårs arbete skulle ha resulterat i att jag grävt ner mig i min egen introverta 
musikaliska skyttegrav utan kontakt med omvärlden besannades som tur var inte. 

Nu när jag är i projektets slutfas och sammanfattar vad jag arbetat med så slår det 
mig hur mycket tillämpbarhet jag ändå hittar i mitt projekt, t.ex. i pedagogiska 
situationer. Det är kanske först nu som projektets olika arbetsmetoder skulle kunna 
formuleras av mig på ett sådant sätt att de skulle kunna användas av även andra än 
mig. Kanske har jag haft för snävt och egoistiskt perspektiv på mitt arbete för att 
inse att det jag gör även kan ha relevans för andra. Det är också nu jag inser att 
även mitt projekt mycket väl skulle kunna sammanfattats med en mycket mer 
”säljande” beskrivning än den jag valt. Kanske formuleringen ”developing creative 
working methods for use in improvisation and composition” hade passat? Gör detta 
då mitt syfte till något svagare eller mindre genomtänkt eftersom jag inte lyckats 
producera en ”säljande” formulering om mitt syfte i ett tidigare skede? Kanske, 
eller så har jag haft ett mer intuitivt tänkande kring syftet som trots allt fallit i god 
jord? Jag hoppas på det senare. 

 

11. Avslutning 

2011 påbörjade jag min masterutbildning i syfte att vidareutveckla mina 
musikaliska uttryckssätt och att inom detta fokusera på både improvisation och 
komponerande. Inom ramarna för pianospel hade jag också en målsättning att lära 
mig mer om pianoprepareringar och alternativa sätt att spela på. En viktig tanke 
med detta var att hitta en musikalisk substans och tillämpbarhet i mina 
utforskningar av spelsätt, d.v.s. att spelsätten inte enbart hade ett 
nymodighetsvärde. 

Mina tankar kring improvisation som idiom och medel att uttrycka sig genom har 
utvecklats mycket, jag har fått en tydligare identitet och egen palett i 
improvisationen. Min bild av mig själv som improvisatör var tidigare mer diffus, 
åtminstone för mig. Nu känns det som att jag har lyckats skala av fler lager och kan 
tydligare se vem jag är när jag improviserar. Jag känner igen det som kännetecknar 
mitt tonspråk på ett klarare sätt, min formkänsla, klangkänslan. Improvisationen är 
inte heller enbart ett musikaliskt tillvägagångssätt, det är på ett sätt hela navet i det 
jag sysslar med. Nästan allt jag gör involverar ett initialt moment av att om inte 
improvisera så att pröva mig fram med klanger, texturer och melodier på ett sätt 
som gör att jag lättare kan upptäcka de inneboende utvecklingsmöjligheterna. Inte 
alltid är detta lätt att artikulera med ord, snarare är det en intuitiv känsla det handlar 
om. Den känslan kan leda mig igenom en kommande kompositionsprocess baserat 
på det material jag precis testat mig fram till. 

Som kompositör känner jag mig säkrare än tidigare både i det övergripande arbetet 
men också på detaljnivå, i notationen och i förmågan att precisera och ringa in vad 
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jag vill åstadkomma i ett givet ögonblick. Även känner jag att jag fått en bättre 
förmåga att på kort tid producera ett verk, att inom en ganska kompakt period av 
arbete komma fram till ett resultat som är tillämpbart. 

Det är viktigt att understryka att jag är långt ifrån färdig med någon av de 
beskrivna processerna, det jag lärt mig och den musikaliska världen jag satt mig 
själv i måste utvecklas mera och självklart finns ingen ambition av att någonsin 
vara ”färdig” med detta. Det är en långtgående process som kanske kommer 
fördjupas och förfinas, kanske kommer den klinga av och ersättas av något annat. 
Vad jag dock vet är att det jag ägnat mig åt har satt i gång massor av nya processer 
som rent hypotetiskt skulle kunna hålla mig sysselsatt en väldigt lång tid framöver. 

En dag under arbetet med denna uppsats tog jag en paus och städade i min 
bokhylla. I ett gammalt skissblock hittade jag två meningar som jag formulerat runt 
tiden för min ansökan till masterutbildningen i ett försök att ringa in både en 
beskrivning av och en förväntan, en manifesterad önskan, kring min musik; 

”Musik som på papperet och i praktiken inte nödvändigtvis gör så stort väsen 
av sig men som på grund av just detta kan frammana en djupare resonans hos 
lyssnaren.” 

”Musik befriad från idiomatisk barlast”. 

Jag slås av naiviteten i det senare påståendet och relevansen och de inneboende 
möjligheterna i det första. Min förhoppning är att jag på något sätt lyckats skapa 
musik som är värdig de här beskrivningarna. 
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12. Bilagor 

Infinity suite #1 - partitur 

Circles – partitur och stämmor 

Fugor för två pianon - Contrapunctus I och II – partitur 

Rest in your enemys arms - partitur 

Improvisationer, benämnda 22/3 #1 - #3 - inspelning 

Infinity suite #1 - inspelning 

Fugor för två pianon – Contrapunctus I och II - inspelning 

Circles, från masterkonsert 2013-03-05 – inspelning 

Improvisation, från masterkonsert 2013-03-05 - inspelning 

Rest in your enemys arms – inspelning 

Jingle bells – inspelning 

 



Infinity suite #1 
for piano and doublebass 
 
 
 
Preface 
 
Each section of this piece consists of different ”cells” with musical material. Each cell has an 
approximate duration is separated from the next one by double barlines. 
The musicians play these cells in any order they desire, the only restrictions being that some 
of the cells can only be played a certain number of times and when asked for, a specific cell 
should be played first or last in a section. Each section should be played for some time 
without rushing to the next, this means that a majority of the cells will be played more than 
once if nothing else is instructed.  
The pause in each section should also be considered as musical material and not just as a 
pause. For the pianist, the pause can be used both for making the previously played cell ring 
longer(using the sustain pedal) or as a completely silent pause(in that case lifting the sustain 
pedal). 
The cells marked with a Q should only be played once and serve as the last cell to be played 
before entering the next section.(Effective in sections 6 and 7). 
The musicians should play each section for as long as they find it necessary and decide when 
to move on by playing a cell from the next section or by using some other kind of cue, i.e. 
each section is played attacca. 
 
Duration of each section is free, the total duration of the piece should be somewhere between 
18 and 30 minutes. If so desired, each section can be given a fixed duration within the scope 
of the total duration of the piece. 
 
Because of the openness of the piece many opportunities exist, for example: 

- Some sections can be longer than others. 
- If desired one of the musicians can choose to take more space, acting more as a soloist 

in certain sections while holding back in other sections. 
- The cells containing toneseries can be played a number of times by both musicians 

together, resulting in different contrapuntal textures. 
- Etcetera… 

 
Equipment used 
 
In order to play the piece the pianist needs a pair of medium soft mallets and an electric wisk 
of the kind used to foam milk when making coffee. The metal tip of the wisk should have 
lines of nylon fishing line attached to it. In order not the harm the strings of the piano only the 
nylon lines touch the strings when the wisk is used. 
 
The bassplayer needs a clothespin, preferably made of wood. This is attached to the E and A 
strings in sections 5 and 6 respectively. 
If the pianist prefers, some of the notes in the toneseries can be prepared using small pieces of 
rubber or wood that are placed between the pianostrings of the chosen notes. 

 
 
 



 
 
General guidelines for playing and notation 
 
Both musicians play from the same score. 
 
Some of the cells contain a toneseries notated with black noteheads ranging from two to eight 
notes. As a general guideline these can be played in any order and in any register on the 
instrument unless the words ”fixed pattern” appears in that cell, which means the notes should 
be played just as they appear in the score. 
pizz./arco = pizz. or arco to be used as desired for the whole toneseries or parts of it. (For the 
cellist) 
 
pizz./ord with arrow in between = this instruction is used for the pianist in section 1 and 
means the two tones should be executed with one note played pizz. and one played ord. 
Deciding which note should be pizz and which should be played ord. is left to the pianist. 
 
Harmonics are notated using square noteheads with the resulting harmonic within 
paranthesis(8vb sign is effective for both the square-head note and the note within 
paranthesis). If harmonics are to be produced within a certain range the range is notated using 
square noteheads and a bracket. 
 
Ranges to be used are notated with the lowest and highest note coupled with a bracket. 
 
Tapping one of the metal bars inside the grand piano with your knuckles is notated using a 
black square notehead. (Used in section 3). 
 
Sliding your nails against the bottom edge of the pianokeys close to the wood underneath the 
keyboard is notated with waved lines. Starting from approximately middle C, lines pointing 
upwards mean sliding your nails towards the high registers and lines pointing downwards 
means sliding your nails towards the low registers. 
 
(8) means the octave (higher or lower depending on where the symbol is placed) can be 
played if so desired. 
 
p – mf means that the musician can place the dynamic level anywhere between p and mf. 
If no dynamic level is notated the dynamics are free but should not be louder than mf and 
must not be changed around too much within a phrase or gesture. 
 
Noteheads with an x inside indicates how many attacks of a certain sound that should be 
played, for example in the first section the first cell has this notehead and a tie coupled with 
the instruction ”bow the tailpiece”, this means that the tailpiece should be bowed with one 
continous long note for the approximate duration stated. 
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Piano

Contrabass

start with this
cell, play 3x max

p pp
p

ppp p ppp ppp dolcissimo

Pno.

Cb.

p pp
p ppp

slower trem. 
than section I.

ppp dolce p Fixed pattern ppp dolce


pizz.

10´´ 7-10´´

LH  

10´´

RH  sparse harmonics
within given range,
one pitch at a time

10´´


5-12´´

Erik Hanspers

Infinity suite #1

I.




ord.

 Z

Mallets
l.v. sweep the strings w.

your fingers, mid.reg*

 


 

*on the strings located within the middle metal bars inside the grand piano

bow the tailpiece,
quite hard bowpressure

30´´

bow the bridge

7´´

bow the bridge

15´´ 5´´ 
5-12´´


7´´

sparse harmonics, choose from notes
below and make different lines, slowly

12´´ pizz.
10´´ 12´´

5-10´´

II.




gesture:
Mallets l.v.

 
 

  
Mallets l.v. 

 bow the bridge

20´´ arco  15´´
arco

10´´

 bow the tail-
piece

8´´


5-10´´



  





 
 




 

  







Pno.

Cb.

[ p - mp ] [ p - mp ]

play 3x max

ad lib ad lib

ppp dolce

play 2x max

Pno.

Cb.

[ p - mp ]
poco dim/cresc. ad lib p

ad lib ad lib


(ord.)

10´´
pizz.

10´´

RH
LH

*
12´´







12´´


5-8´´

 III.




*Slide your nails against the bottom edge of the pno.keys close to the wood underneath the keyboard. 
Line pointing up=towards high reg. and vice versa.

 
l.v.




 pizz. arco
8´´ arco

6´´

bow the bridge

8´´
5-8´´


12´´

8´´           +            4´´ 8´´ 5´´

IV.


  

Mallets
l.v.




arco/pizz.
15´´ arco

poco a poco s.p...s.p. poco a poco ord.....
15´´


arco

bow the ribs 
of the instrument

5´´

 
  

     

    

 

     

2







Pno.

Cb.

[ p - mf ] mf p

ad lib

Fixed pattern

p

Pno.

Cb.

mf p
presto

dim.

mf
p - mf


8´´  6´´

 
6´´ 10´´


3´´

V.


 

 *

*milkwisk




12´´ pizz.


bell-like sound
w. clothespin
on E string

6´´

 
arco.
6´´


3´´


8´´ 8´´ 6´´ Q 8´´

etc. 3´´



VI.








High reg.

8´´

Low reg.

8´´

pizz.


new bell-like sound
w. clothespin
on A string

4´´

 
arco.

4´´


3´´



      
 

 

   
   

  
  

   
    



 

             

3







Pno.

Cb.

p - mf Fixed pattern
p mf

Fixed pattern

Pno.

Cb.

mp
start with this
cell, play once pp


10´´ 4´´ +  4´´   10-20´´


6´´

12´´
Q

VII.




pizz. w. fingernail etc. rit.






arco.
20´´

bow the ribs
of the instrument

10´´ 10´´

bow  
the bridge

12´´

6´´


pizz.

12´´ 10´´


6´´

VIII.




ord.


Z

Mallets
l.v. 

 bow the tailpiece,
quite hard bowpressure

15´´ 6´´
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Circles 
for two pianos 
 
 
First performance by Mats Persson and Erik Hanspers March 5 2013. 

 
 
Guidelines for performance 
 
The piece is in three sections that are played attacca. The notation has a degree of openness in 
that the exact pitches to to be played are often not notated, instead melodic movements and 
gestures are shown in combination with a given range of notes to be used. All time codes are 
approximate and is first and foremost used to give an indication for when to start playing. It is 
of utmost importance that each section is not stressed or rushed through.  
 
Duration for each section is free but the total duration of the piece should be around 13 
minutes. 
 
In section I a score is used, in sections II and III parts for each pianist is used. 
 
 
 
 
Equipment required for performance 
 
Piano I 
- A fairly heavy metal rod, about 25 cm in length, approximately 1,5 cm in diameter. 
- One wooden mallet or wooden drumstick. 
 
Piano II 
- One small mallet with rubber tip, about 1 cm 
- A small wisk of the kind used for foaming milk when making different kinds of coffee. The 
wisk should have pieces of nylon fishing line attached to it. In the piece the wisk is held over 
the strings so that only the pieces of fishing line touch the strings. The metal tip of the wisk 
must not touch the strings in order to not cause any damage to the string bindings. 

 
 
 
 
Description and guidelines for each section 
 
Section I. 
 
This part is based on a melody that is shared by both pianists, when one pianist plays the 
written melody(marked solo) the other ”shadows” the same melody in different ways, using 
different registers, damped notes, pizzicato notes, etc. When shadowing the melody, some 
notes can be skipped, it is not necessary to play all notes if so desired.Piano I uses a metal bar, 
this is used to slide against the strings to produce a metallic, eerie sound and for affecting the 
attack of the notes played. Meanwhile piano II plays bell-like harmonics in the bassregister. 



 
 
 
 
Section II. 
 
Piano I – The left hand plays notes from a given range(Eb-Bb, halfwhole scale, i.e Eb, E, F#, 
G, A, Bb), all the time coming back to the startingnote which is Eb. Like a slow, sad chorale 
that is trying to find its way but keep coming back to the starting note. After a while the given 
range is extended with the same notes an octave down. 
The right hand plays a complimentary pizzicato part using note from given ranges. The 
melodic movement of both parts is illustrated in the score. Piano I stops playing before but the 
notes should be allowed to ring using the sustainpedal. 
 
Piano II – The right hand plays a glissando directly on the strings in the middle register, on 
the strings between the middle metal bars in the grand piano. The left hand answers with 
notes from a given range. The pianist should think in terms of creating melodic lines. The 
pattern uses increasing and decreasing numbers of notes and looks like this; gliss+1 notes, 
gliss+2 notes, gliss+3 notes, gliss+2 notes, gliss+1 note. This is repeated throughout the 
remainder of this section. Piano II continues for a while after piano I has stopped, the pattern 
stopping with one last note, this note should be g1. 
 
 
Section III. 
 
Piano I – Left hand plays with a small wisk in the lowest register of the piano, making very 
slow movements up and down within the given range. The right hand plays an echo of the 
pizzicato part in section II, but this time ord. The first note should be g4 and should sync with 
the wisk being turned on and used in the left hand part. After some time the given ranges in 
the right hand are expanded, this happens twice. Eventually the right hand part becomes more 
sparse, the last played note should sync with the wisk being lifted from the strings and turned 
off. Piano II continues and after a while starts playing bell-like harmonics on the lowest bass 
strings, in sync with piano II. Piano II gets softer and sparser and eventually fades into silence 
while piano I gets louder and continues with the harmonics until the end of the piece. 
 
Piano II – While piano I starts a metal rod is placed on the lowest bass strings of the piano. 
After a while piano II starts to play chords, three notes in each hand, no note should be 
doubled, no chords are repeated, for each dotted whole note a new chord is played. The pedal 
is lifted and depressed on each chord, the metal rod will resonate on each chord producing a 
metallic sizzling sound. The lower limit where to play is where the metal rod starts to affect 
the actual attack of the key depressed, the desired sound is a normal piano sound with the 
metallic sizzling as an effect, in other words, no key should sound ”prepared” in the sense of 
the rod affecting the direct attack of the key.  
Rhytmically this should be played steadily with a hint of rubato, and then more steady as 
piano I joins in. 
The left hand should stay in the middle/low registers to produce the sizzling sound, the right 
hand could move a bit higher if desired. Wide jumps in register between chords are not 
allowed, if you wish to move higher or lower that movement needs to be executed over a 
period of time.  



Play closely formed chords, avoid pure triads and anything that might sound like functional 
harmony. The chords should be relatively dissonant, the overall impression should be like an 
abstract machine slowly and gently moving forward. After a while piano I joins in and plays 
bell-like harmonics together with the chords. 
 
After some time, start removing notes and aim for the lower registers, going from six notes in 
each chord to just two in a rather short time. Strive to remove notes in decreasing numbers, 5, 
4 etc. Finally the chords have been reduced to a single melodic line in the lower registers. 
Play softer and softer as piano I grows louder, finally stopping on one note and letting it ring. 
Piano I will continue producing the bell-like harmonics for some time before finally stopping. 
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When a given chromatic range of notes is provided it is notated within square brackets, for example; [f#1-c2], 
or illustrated with the lowest and highest note within the staff, see below. If a chromatic range is intended for
both hands the square brackets will extend through both staffs, see example at bottom of this page.

pizz. = play directly on the string inside the grand piano
ord. = regular way of playing, by striking a key

Gesture:

D-c3


Harmonics are notated using
square noteheads, the desired note is
within paranthesis Chromatic range notated in the staff

Slide metal rod against strings to produce
a metallic and eerie sound

Examples of special notation





1-3 notes from given ranges.
[c#3-eb3]                1-3 

[c#2-eb2]


1-3 

etc.
 
Illustration of intended melodic gesture
within given range, number of tones are not fixed

 [Eb-Bb] etc.



 
A melodic line of two pitches
from given chromatic range 

 
The rhythm is fixed but not the
exact pitches to be played

 
 
Approximate range for both hands
together
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mf
p mf molto rit.

ppp

q ≈ 94

mf mf

poco rubato

con molto pedale
poco rubato

cantabile

con molto pedale



 lunga

 w. plastic mallet on string

*

 l.v.



Piano I & II
I. Erik Hanspers

    * if desired this could be a longer gesture,
containing more f# notes, played ad lib.




  lunga


 

w. drumstick on string l.v.





"shadow" the melody in different ways,
pizz, damped strings, different registers, etc

  




(ord.) solo   




     











         

 
 

              












cantabile

sempre

sempre

** the exact range depends on
which notes that are between the
middle metal bars inside of the grand piano


(ord.) solo 




"shadow" 




 "shadow"  

play more harmonics in
bassreg. ad lib aside from
those already notated, "like bells" 



 solo  

[B1-d2**]






  


 

make sounds with metal rod as the 
melody is played, and in between phrases





          


  

     
    


  

     
 






          








        

 
  

2









poco cresc.

poco cresc.
dim.

attacca

 more intense, more "bellsounds" ad lib.

  


  



 more sparse

 


  



 stop









 

 

 

 




         

3
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p

sempre Gesture:

more intense, cresc. mf
more sparse
dim.

attacca


pizz.

single notes,
sparse, start with c#3

[c#2-eb2]

[c#3-eb3] [c#3-eb3]

[c#2-eb2]
descending and ascending melodic movement,
use given notes

1-3 
1-3  etc.

Erik Hanspers

Piano I
II.

0:10




(ord.)
"like the beginning of a
slow, lost chorale"

[ halfwhole scale Eb-Bb]
vary this kind of melodic gesture,
slowly


[halfwhole scale Eb-Bb]

 distribute and vary the melodic movement
in the given registers

[halfwhole scale Eb1-Bb1]

 stop
l.v. pno II continues (pno II continues)

1:25
stop

l.v.
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mp
sparse

p mp p sim.

sempre

cresc. dim.

p dim. ppp

attacca



Piano II

[d-c2]*

slow gliss on strings
in given reg.

gliss



gliss



gliss



gliss

repeat and
and vary
the material
within the
repeat signs

 

II.
Erik Hanspers

0:20




one note 
from given 
reg.


two tones
from given
reg.

 
etc.
  





 continue for as long
as necessary with the
repeated material, end with one
last statement of the material,
slow and gentle

pno I stops.
gliss gliss

 

gliss



gliss


gliss




   

**The last tone must be g1.

* Exact range depends on which pitches
that are included within the metal bars
inside the grand piano. This can vary
from one piano to another.

  **
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p - mp

sempre

dim.

ppp poco a poco cresc.

etc.

  sim.

f cresc. ff mf

No pedal on last note, let ring
for a few seconds only.








Piano I

(ord.)

single, sparse notes

[f2-g2]

[f3-g3] 1-3 
1-3 

continue with the same kind of
melodic movement


[e3-g#3]

[e2-g#2]

III.

0:00

Erik Hanspers

0:15





[A2-B]

use wisk in given reg,
make very slow movements up and down.

*

*    = milkwisk


[eb2-a2]

[eb3-a3]

more sparse stop
l.v. pno II continues

 stop wisk

l.v.




    [A2-C1]

harmonics in given reg. "like church bells". same rhythm as pno I

 

 pno II stop
stop

 


*

*
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place metal rod on
strings in bassreg.

app. D-c3
p - mp

q ≈ 68

  sim.

p poco a poco dim.






pno I start play chords, 3 notes in each hand, 

no note doubling, mildly dissonant,
poco rubato ad lib.

  etc.

III.
Erik Hanspers

Piano II

0:00 0:20-0:30 ca


   

 spread chords more if desired
pno I stop

more steady rhytmically

     etc.

 pno I starts
play fewer and fewer notes so that
eventually only single low bassnotes
remain, play these for a while, 
softer and softer then stop




pno I continues

stop

pno I stop

 l.v.
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p

    

q = 40 or slower



p



     

7

   








u.c./t.c. ad lib except where especially notated

Erik Hanspers

Contrapunctus I

      


u.c./t.c. ad lib except where especially notated    

      


     


     

                   

  

              

                














12

  

    
16

      

  



20

        

    


1




    





   







    
           

              

          

          

           

          
  

          
               

       
    

             

2












24

   

    
29

     

      

pp

34

   

    

   
2

 

  


 



     





 

 

   

 u.c.

    

          
           
  

       
 

                
              

            

     

  


       

 
  

  
  


          

3












39

   

  
42

    

  47

   

   


 




 
3

 

  
t.c.





 




 

 

    
  

            


      

   


    

 
         

 


       
  

          

        
  


     

     
            

           
 




  
   

4












52

   

      
57

  

 



61

  

       


4

     

  




   





 


5

 








                

               

             

    

                   
   

      
       

           

              
         


             
             

5












 

66

   

     

  

70

    

   
74

    

   


6









 

 


7



     
 

u.c.



          

          

            
              

          

        
          

    
              

             

      
      

6












  

80

 

    
85

 

pp

   91

 


 

   


    8
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Piano 1

Piano 2

q = 64

p

q = 64

Pno.

Pno.

p

10

Pno.

Pno.

18






         

Contrapunctus II
Erik Hanspers

         

  

 


     

 

        
1

   
 


        

       


  


 


     

        
     

  
 

         


                 

    

  

  


      

       
      









Pno.

Pno.

25

gradually lift pedal

Pno.

Pno.

34

Pno.

Pno.

42

gradually lift ped.

         
 

  

          

        








          

    
2


 

    
 

      




          
     






    

     
     


  

  
        

   

        

      
  

  
    

                 
         

2










Pno.

Pno.

51

Pno.

Pno.

58

Pno.

Pno.

65


        




  



       











 


   




  

  
           

       
      

    
  

  
       

             
  








  

  
      

              


           
 

            




           
    


  

  
  

 

3










Pno.

Pno.

71

gradually lift ped.

pp
p

gradually lift ped.

Pno.

Pno.

77

Pno.

Pno.

84


  3


 




u.c.    t.c.
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Pno.

Pno.

92

Pno.

Pno.

100

Pno.

Pno.

105

gradually lift ped.








  


4
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Pno.

Pno.

gradually lift ped.

111

gradually lift ped.

Pno.

Pno.

118

Pno.

Pno.

125

 

5

  


 

     



 



  

 


 loco
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* Depress chromatic cluster between given notes silently, use palm of left hand
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q = 54, calmato, molto dolce, solitudine
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44 54 64 44
44 54 64 44
44 54 64 44

64 54 44 54
64 54 44 54
64 54 44 54
64 54 44 54

54 44 54 44 64
54 44 54 44 64
54 44 54 44 64
54 44 54 44 64

&
sempre legato,
non troppo vibrato

Sul D con sord! ! " !

Rest In Your Enemys Arms

Erik Hanspers

1

B con sord

sempre legato,
non troppo vibrato!

?con sord "

?con sord " S

& !

B
?
?

&
Sul A" ! "

B
poco piu vib. vib. norm.

?
?
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˙ ˙ ™ w ˙ ˙ ™ w w ™
˙̇ ˙̇ ™™ ww ˙̇ ˙̇ ™™ ww ww ™™
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mp p
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44 54 44 54 64
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64 54 44
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B
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V.S.

poco piu calmato e mesto

44
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piu calmato e mesto

54 44
54 44
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54 44

54 44
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54 64 74 64
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B
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&
poco piu vib. vib. norm.

Sul A

B poco piu vib. vib. norm.
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?

&
Sul D

B
?
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&
Sul A! poco piu vib.  vib. norm.
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poco piu vib. vib. norm.
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B
poco marcato,
poco piu vib.

? meno vib.   .   .   .   . vib. norm.

?
-
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B norm. #
?
?

&
Sul G Sul D #
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poco espr.
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