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Abstrakt 
Mitt examensarbete var att göra musik till Romateaterns uppsättning av 

Shakespeares komedi Trettondagsafton, sommaren 2011. Detta är den 

skriftliga delen av mitt examensprojekt. Jag börjar med en kort inledning 

om bakgrunden till projektet samt skriver kort om ordet musik som 

begrepp, musikens roll i vårt samhälle och hur vi tar till oss musik när den 

presenteras i samband med andra konstformer som t.ex. teater. Jag 

sammanfattar sedan kompositions och repetitionsperioden i kronologisk 

ordning fram till en vecka efter premiären av pjäsen; alltså från det första 

mötet med regissören till tiden innan premiären då jag bodde på Gotland 

och jobbade intensivt. Efter detta listar jag de största utmaningarna från 

denna period och avslutar med sektionen Lärdomar där jag sammanfattar 

de största erfarenheterna som jag tagit med mig från detta projekt. Utöver 

denna skriftliga sammanfattning av projektet har jag även med två stycken 

bilagor. Bilaga 1 är ännu en skriftlig del där jag går igenom alla 

musikaliska teman som finns med i pjäsen. Bilaga 2 är en CD-skiva med 

ljudexempel till varje tema som diskuteras. Bilaga 3 är CD-skivan med 

utvald musik från pjäsen som såldes efter föreställningarna och på 

Romateaterns hemsida. 
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Abstrakt 
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Bakgrund 
 
Mitt examensarbete var att göra musik till Romateaterns uppsättning av Shakespeares komedi 

Trettondagsafton, sommaren 2011. Varje sommar sätter Romateatern upp en Shakespearepjäs i 

en klosterruin i det lilla samhället Roma på Gotland och i år blev det som sagt komedin 

Trettondagsafton.  Jag kommer i denna uppsats att beskriva hur jag gick till väga med 

musikskapandet, reflektera över samt analysera resultatet. 

 

I många äldre kulturer har det förr inte funnits ett specifikt ord för musik. Att dansa och göra 

musik var till exempel samma sak – för att göra musik med ett instrument eller kroppen var du 

tvungen att röra dig, och då dansar du ju. Likaså när du rör dig rytmiskt hörs även en puls. I det 

östafrikanska språket swahili till exempel, finns ett ord som heter ngoma som står för både 

musik, dans och fest. Vidare finns ordet och tecknet ”yue” från kinesiskan som idag står för 

musik men som ursprungligen stod för den glädje som förmedlas av all form av konst (Valkare 

2009). Slutligen härstammar ordet musik från det grekiska ordet mousiké. Mousiké syftade från 

början till de gamla grekiska musornas olika sysslor så som musik, dans, målning, men även 

också astronomi, matematik, inspiration osv (Nationalencyklopedin, 2011). I många 

västafrikanska länder har det funnits och finns fortfarande en stor tradition där berättelser och 

landets historia sjungs av en såkallad griot (Nationalencyklopedin, 2011). Men i vår 

västerländska kultur och språk har vi sedan länge skiljt på vad som är vilken konstform. Men när 

vi ser en teater eller en film så upplever vi inte alla konstformer som är med separat. Manus, 

skådespeleri, scendekoration och musik kombineras till en helhetsupplevelse. I detta 

sammanhang skiljer vi alltså återigen inte på musik och annan konst. Och i teater sker denna 

blandning av konst helt och hållet live, i realtid, inför publiken. Och publiken ifrågasätter inte 

detta utan tar till oss konsten som helhet! 
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Sammanfattning av kompositions- och repetitionsperiod 
 
Jag fick kontakt med Romateatern genom KMH. Det blev bestämt att jag och regissören Thomas 

Segerström skulle mötas i början av januari tillsammans med lärarna Johnny Wingstedt och Peter 

Schyborger. Inför detta första möte hade jag fått läsa Thomas bearbetning av manuset till pjäsen. 

Jag hade fört anteckningar vid varje passage där det uttryckligen stod att det skulle vara musik. 

Där skrev jag vad jag fick för känsla av scenen och vad för typ av musik jag själv kände skulle 

passa just där. Vid varje ny anteckning fick jag på så vis en klarare bild av vad för allmän 

karaktär jag själv ville ha på musiken. Jag fick en känsla av att vemod och svensk folkmusik-

karaktär skulle passa. Jag hade även hunnit se Stockholms Stadsteaters uppsättning av 

Trettondagsafton (2010) inför mötet med Thomas. Där hade de gjort en väldigt egen tolkning 

med scenografi och musik. Det verkade som att de ville att allting skulle kännas lite som ett 

cirkussällskap, med många löst hängande tyger i kostymerna och mycket romsk/österländsk 

karaktär på musiken. Redan där kände jag att jag själv ville ha lite mer vemod och svensk 

folkmusik i min musik till pjäsen. Det är svårt att säga vad som gav mig denna känsla. Jag tror 

mycket berodde på texterna i narrens/narrarnas sånger som alla var väldigt vemodiga. Det kändes 

som att varje gång William Shakespeare la in en sång så var den alltid så dyster, lite som att 

sångerna hela tiden visade på hur verkligheten egentligen såg ut; hur alla karaktärer i pjäsen bar 

på var sin allvarliga sorg. Detta i kontrast till det tokiga, lättsamma och komiska. Sångerna 

skapar en motvikt i berättelsen och ger komedin en mycket dystrare botten. Alla dessa tankar 

bidrog till att musiken huvudsakligen skulle ha liknande funktion som sångtexterna.  

Väl vid mötet berättade Thomas om hur han tänkt att pjäsen skulle vara, vad för karaktär 

den skulle ha, vilka ämnen och teman han ville belysa, samt vad han hade för idéer med 

musiken. Thomas visade sig vara en regissör som arbetar väldigt noggrant med musiken i sina 

uppsättningar. Han brukar vilja ha musiken interfolierad mellan scener för att accentuera 

miljöbyten och känslomässiga förlopp hos karaktärerna. Vidare beskrev han utförligt vad han 

hade för syn och vision om just Trettondagsafton. Enligt honom är Trettondagsafton en komedi 

med kärlek och mörka/tragiska/sorgliga undertoner. Detta skulle gärna få speglas i musiken. 

Eftersom pjäsen är skriven på tidigt 1600-tal och scenen den skulle sättas upp på är en gammal 
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klosterruin skulle musiken gärna få flörta med denna tidsepok. Kläderna och scenografin skulle 

nämligen vara inom ramen av tidsepoken men med lite galna utflykter i färger och liknande. Jag 

nämnde mina tankar om folkmusik och vemod och vi tycktes vara överens om en gemensam 

grund. 

 

De första idéerna 
Med detta som underlag fick jag direkt inspiration. Jag började spela in musikaliska grundidéer 

på piano. Många melodier dök upp på tunnelbanan och liknande platser. Jag sjöng då in de 

melodierna i min mobil, för att sedan på kvällen göra om dem till en liten pianoinspelning. 

Klockan två på natten i mitten på januari gick jag upp ur min säng för att jag inte kunde sova. Jag 

satte mig vid pianot och började spela medan jag tänkte på en vän som just då var ganska utsatt. 

Det blev en vemodig, försiktig melodi vars harmonik pendlade mellan E-moll och G-dur. Jag 

spelade snabbt in idén, tillsammans med lite fler melodier från mobiltelefoninspelningarna. 

Sedan skickade jag iväg allt till Thomas via mejl och gick och la mig. Jag fick ett svar från 

Thomas nästa dag där det stod “Bra skisser. Jag fastnade direkt för 1:an. Den kan vi säkert fetta 

till i ett magnifikt sentiment”. Den melodin visade sig sedan bli huvudtemat för hela pjäsen. 

 Jag och Thomas träffades sedan för första gången helt själva för att tillsammans gå 

igenom manuset bit för bit och diskutera vad musikens roll borde vara vid varje scen. Detta möte 

blev startskottet på en otroligt inspirerande resa. Thomas förklarade noggrant hur han tänkte med 

varje scen och hur han kände att scenerna med musik skulle ha för stämning och så vidare. Jag 

antecknade flitigt och bidrog med mina egna idéer och tankar. Vi kom tillsammans fram till att 

den där första pianoidén jag hade skickat honom passade väldigt bra in på den allmänna 

stämningen i pjäsen: komik och kärlek med en mörk och vemodig underton. Jag gick ifrån vårt 

möte och på vägen hem kom det till ytterligare tre melodier över harmoniken av den där första 

pianoslingan i mitt huvud. När jag väl kom hem spelade jag in alla tre melodier och 

experimenterade fram ett arrangemang där jag la alla melodier på varandra. Jag använde mig av 

instrumentsamplingar som jag tyckte hade en medeltida klang och byggde upp arrangemanget 

genom att lägga till ett instrument och melodi för varje ny vända. Jag skickade iväg detta 

arrangemang till Thomas och det blev genast bestämt att denna musik skulle bli huvudtemat för 

pjäsen. Någon timme efteråt fick jag ett till samtal från Thomas där han sa att känslan av detta 

huvudtema passar väldigt bra in på känslan av texten till slutlåten av pjäsen. Jag satte mig ned 
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direkt vid pianot och provade att sjunga texten med huvudtemamelodin på olika sätt - och det 

visade sig passa perfekt ihop! Så nästa dag hade jag spelat in och arrangerat slutlåten genom att 

sjunga in texten till huvudtemats bakgrund. Det kändes genast som en hit! 

 

Första mötet med “narrarna” 
Jag och Thomas hade två möten till där vi fortsatte att gå igenom manuset tillsammans. Jag 

antecknade och provade olika musikaliska idéer vid pianot medan Thomas pratade och gav 

inspiration. Jag hade nu lagt fokus på att få klart alla sånger som fanns färdigskrivna i 

originalmanuset. Sångerna framförs av en eller två narrar i pjäsen och jag och Thomas hade 

bestämt träff med de två skådespelarna som skulle spela narrarna: Tobias Aspelin och Stefan 

Marlin. När vi några veckor senare träffade Tobias och Stefan hade jag redan tonsatt nästan alla 

narrsånger. Jag presenterade sångerna och vi träffades en gång till för att repetera och testa olika 

arrangemang så som stämmor och tonarter. Den 15:e april var det kollationering - alltså när hela 

ensemblen träffas för första gången och läser igenom manuset tillsammans. Jag presenterade det 

färdiginspelade huvudtemat, sedan framförde jag och “narrarna” resten av sångerna live. Vi fick 

bra respons och ensemblen kände sig taggad! 

  

Repetitionsperioden i Stockholm 
Innan hela ensemblen åkte ned till Gotland repeterade de i en av Riksteaterns replokaler i 

Hallunda. Jag åkte dit varje vecka och testade olika musikaliska idéer till olika scener samt 

assisterade Stefan och Tobias i de scener där sånger förekom. Jag hade även några separata 

musikrepetitioner med Stefan och Tobias. Samtidigt komponerade jag och arrangerade upp olika 

teman hemifrån som jag löpande skickade till Thomas. Jag kände redan här att narrlåtarna som 

var komponerade var såpass starka att jag borde utgå från dem och ha dem som grund när jag 

komponerade många andra teman. Som kompositör satt jag även med på alla produktionsmöten 

som teatern hade. Där pratade vi om allt från reklam för showen/teatern till tekniska detaljer vid 

scenen. Jag fick en budget för instrumentköp och kontaktuppgifter till ljudfirman som teatern 

brukar anlita på Gotland. 
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Repetitionsperioden på Gotland 
Den 15:e maj åkte jag tillsammans med hela ensemblen ned till Gotland. Jag hade bestämt med 

teatern och KMH att jag skulle pendla mellan Gotland och Stockholm för att ha möjlighet att 

klara av mina studier. I början av varje vecka var jag på Gotland för att sedan mot slutet av 

veckan åka tillbaka till Stockholm och gå på lektioner och dylikt. På Gotland fick jag tillgång till 

ett litet rum som scenbyggarna klädde i tyg för ljuddämpning. Jag hade med mig min egen 

studioutrustning hemifrån som jag monterade upp i detta rum som nu blev min lilla studio på 

plats. Repetitionsperioden på Gotland var mycket tuff och intensiv. Scener repeterades mellan kl. 

10 och kl. 22 varje dag, med mycket övertid. Alla skådespelare behövde inte vara på plats vid 

varje repetition, men jag satt med vid de flesta repetitionerna eftersom så många scener skulle 

innehålla musik. Satt jag inte vid teaterrepetitionerna så var jag antingen i min studio eller 

repeterade med Stefan och Tobias. Ofta blev det så att jag inte hade tid att vara i studion och 

komponera förrän efter teaterrepetitionen var slut, alltså runt kl 22. 

 Men vi arbetade på och plötsligt var det juni. Från och med då bodde jag på Gotland fram 

till premiären. Ett ljudsystem istallerades, som bestod av sex stycken ”Bose-pinnar”1 på var sin 

sida av scenen och en subwoofer2 under publikläktaren. Jag hade nu börjat få en bättre överblick 

av alla musikaliska teman och pjäsens händelseförlopp. Successivt blev musiken mer och mer 

färdig och jag använde mig mer och mer av inspelningar istället för livespelat piano. Det sista 

steget var att föra över all inspelad musik till ett program som heter Qlab3. Detta program är till 

för att sätta igång inprogrammerade ljud- och ljusväxlingar genom en laptop. Veckan innan 

premiären satt jag med ljusdesignern Tobias Hagström-Ståhl och 

föreställningsteknikern/föreställningschefen Anders Andersson och programmerade in 

ljusväxlingar och visade var någonstans i manuset alla ljudinslag skulle ske som sedan Anders 

skulle sköta. Under denna sista vecka var det även publikrepetitioner då vi varje kväll drog 

igenom hela föreställningen med en testpublik. Sedan var det dags för premiär och det blev 

succé!  

 

                                                
1L1® Loud Speaker System, av märket Bose®. Högtalarna är formade som smala rör. Tack vare deras pattenterade teknik 
upplevs ljudet ungefär med samma volym oavsett hur långt bort man är från högtalaren inom en viss radie. 
2 En stor högtalare som spelar upp djupa basfrekvenser 
3 QLab® är skapat av företaget Figure 53 ®. 
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Inspelning och producering av skivan 
Under mina sista dagar på Gotland efter premiären hade jag två uppgifter. Den första var att 

kontrollera och göra små korrigeringar av ljudnivåer i musiken och högtalarsystemet genom att 

sitta med på varje föreställning och göra små anteckningar för att sedan ändra i QLab dagen 

efter. Den andra uppgiften var att spela in Stefan, Tobias och resten av skådespelarna som sjöng 

för att sedan sammanställa de låtarna tillsammans med de olika instrumentala styckena på en 

CD-skiva. Denna CD-skiva skulle sedan säljas efter föreställningen samt på Romateaterns 

hemsida. Jag hade en vecka på mig att spela in allt material jag behövde till skivan. Förutom 

Stefans, Tobias och fem andra skådespelares röster användes gitarr, dragspel, munspel, bodhran-

trumma4, djembetrumma5 och tamburin till låtarna som framfördes live på scen. Inspelningarna 

skulle ske i mitt lilla studiorum vid teatern. Alla skådespelare var dock lediga dagtid inför varje 

föreställning och var alltså inte på plats vid teatern. Men jag lyckades få till 4 timmars 

inspelningstid var med Stefan och Tobias. Inför inspelningarna förberedde jag en inspelad 

instrumental grund till varje låt som de skulle sjunga till. Den sista timmen av respektive 

inspelningstid med Stefan och Tobias ägnade jag åt att spela in saxofon (Stefan) och munspel 

(Tobias). Jag spelade in en tagning var med skådespelarna Johan Wahlström och Ulf Brunnberg 

som sjöng på låten Håll käft din gaphals.. Skådespelaren Matilda Nyberg fick representera tre 

stycken tjejer som körade på låten Jag vill ha ett rus genom att jag spelade in henne flera 

tagningar. När jag väl hade allt material jag behövde för skivan och ljudet på scenen fungerade 

bra utan min uppsikt, åkte jag hem till Stockholm. Väl hemma började jag producera och mixa 

alla låtar till skivan. Nu gällde det att så fort som möjligt få skivan klar så att man snarast kunde 

börja sälja den vid föreställningarna innan spelsäsongen tog slut. Jag spelade in alla gitarrspår 

samt använde mig av samplingar för att få till en riktig bra ljudbild som inte nödvändigtvis 

behövde låta exakt som det var på scenen vid föreställningarna. De flesta instrumentala styckena 

var jag även tvungen att förlänga eftersom uppspelningarna av dem under pjäsen oftast inte var 

särskilt långa. Jag mixade/mastrade sedan inspelningarna och skickade iväg en master-CD till 

tryckeriet CMM Group för att trycka upp 100 exemplar. 50 stycken skivor till beställdes när de 

första 100 hade sålt slut! 

 

                                                
4En irländsk, platt bastrumma som man håller i med ena handen och slår på med en trumpinne. 
5Afrikansk timglasformad trumma som man slår på med händerna 
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Utmaningar 
 

Att behålla översikten 
En av de största utmaningarna för mig var att få en överblick av musikens förlopp genom hela 

pjäsen, vilka olika teman som används var osv. I början hade jag utgått från mina anteckningar 

från våren, som jag successivt byggt på och ändrat. Men senare i slutet av maj började jag att 

använda mig av ett Exceldokument6 där jag gav en specifik färg åt varje musikaliskt tema. På så 

sätt fick jag mycket enklare en överblick av hur många gånger ett tema återkom. Om någonting 

ändrades, t.ex. om ett tema försvann eller lades till i en annan scen så blev det ju ofta direkt 

obalans i hur många gånger, samt var, de olika musikaliska temana spelades. Det blev ett delikat 

pussel att lägga. Pjäsens berättelse och skiftningar skulle ju speglas i musiken samtidigt som 

musiken själv berättade en egen historia med sitt eget förlopp. Det gällde att behålla det 

musikaliska förloppet samtidigt som man följde pjäsens handling. Ofta var livemusiken 

interfolierad med de inspelade styckena. Till exempel kom narrarna ibland “intutandes” på någon 

låt inför en scen eller ett scenbyte. Detta innebar att jag ibland var tvungen att testa andra 

musikaliska entréer med Stefan och Tobias som då var tvungna att lära sig något nytt varje gång. 

 

Att tajma och komponera till ett levande framförande 
En annan utmaning var att testa sina komponerade idéer till en scen som framförs av levande 

människor. Hur lång tid en scen tog varierade varje dag. Under en väldigt lång period satt jag 

fortfarande och spelade live med piano till varje scen för att kunna ha kvar friheten att testa olika 

spontana infall och få direkt inspiration av det som hände på scenen med skådespelarna. När jag 

väl hade inspelade stycken blev det fortfarande en massa ändringar när man väl fick se och höra 

sceneriet, skådespeleriet och musiken tillsammans. Och ju mer vi närmade oss premiären desto 

kortare blev scenerna eftersom skådespelarna blev mer inrepeterade. Detta betydde att jag 

kontinuerligt behövde korta av inspelningarna. 

 

 

 

                                                
6Ett kalkylprogram från Microsoft® 
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Visioner - mina kontra Thomas, narrarnas och de övriga skådespelarnas 
En av de största utmaningarna var att försöka balansera de olika medarbetarnas visioner. 

Regissören hade sina idéer och visioner, jag hade mina och narrarna samt resten av 

skådespelarna hade sina. När jag och Thomas satt själva och pratade brukade det oftast gå 

smidigt. Men det blev också många ändringar när vi fick se och höra musiken tillsammans med 

sceneriet och skådespelarna. 

 Allra svårast var att jobba med livemusiken eftersom den inte skulle framföras andra än 

skådespelarna själva. Jag var ju ansvarig för musiken och hade mycket att säga till om där, 

medan Thomas var ansvarig för hela föreställningen. Men samtidigt skulle ju livemusiken helt 

och hållet framföras av Stefan och Tobias som behövde känna sig bekväma i sina roller som 

musikanter och även sätta sin egen karaktär på låtarna för att det skulle bli riktigt bra! Ibland 

kunde inte mina visioner presenteras korrekt eftersom musiken t.ex. inte hade hunnits repetera 

färdigt än samtidigt som Stefan och Tobias hade egna visioner som färgade musiken. När jag, 

Stefan och Tobias hade egna musikrepetitioner skedde det även mycket komponerande i stunden 

då man fick spontana idéer, precis som när man repeterar i ett band. Stefan och Tobias bidrog 

mycket med just sådana spontana idéer och lösningar! Väl uppe på scen gällde det att visa upp 

vad man tänkt sig inför resten av skådespelarna och regissören. Det skedde krockar åt många 

håll, både mellan mig och Thomas, mig och narrarna, samt Thomas och narrarna plus resten av 

skådespelarna som framförde musiken. Tillsammans stötte vi och blötte för att komma fram till 

olika lösningar och resultat även om det i slutändan var regissören som bestämde. Ofta löste det 

sig genom att vi fick tillräckligt många musikrepetitioner så att alla fick tid att spela ihop sig. Då 

hände det nästan automatiskt att alla insåg vad som lät bäst. 

 

Musiklärare, kompositör och bandmedlem 
Under själva musikrepetitionerna hade jag en för mig ovan roll. Jag var kompositör till musiken 

som jag skulle lära ut till andra utan att själv vara med och spela. Jag balanserade mellan att vara 

pedagog och lära ut låtarna på bästa sätt, samtidigt som jag var bandmedlem och inbjöd till 

spontana idéer och egna färgningar på låtarna av musikerna/skådespelarna. Och i slutändan var 

jag återigen kompositör som hade sista ordet ifall jag tyckte det gick för mycket åt fel håll. Även 

här var lösningen många musikrepetitioner. Ju fler repetitioner vi hade desto mer kom vi överens 

och hittade lösningar tillsammans som vi alla tyckte om. 
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Hitta tid och hinna klart 
Det var extremt svårt att hitta tid till att komponera och producera. Eftersom repetitionsdagarna 

inte blev klara förrän kl 22 så hade jag endast kvällar och nätter på mig att komponera och 

producera musik samt göra ändringar inför nästa dags repetition. Till slut började jag jobba med 

musiken i min bärbara dator vid scenen samtidig som repetitionerna pågick. Ibland var 

ensemblen ledig över någon helg. Dessa helger var guld värda för mig då jag fick flera timmar på 

mig att under dagtid spela in och komponera. 

 

Ljudsystemet på scenen 
Eftersom scenen som högtalarna skulle stå på hade en väldigt noga uttänkt dekor, kunde man inte 

placera högtalarna var som helst. Jag, Thomas, scenbyggarna och Stefan Ohlsson som levererade 

ljudutrustningen diskuterade tillsammans och kom först fram till en lösning med ett set högtalare 

(tre stycken Bose-pinnar på varandra) på var sin sida av scenen, bredvid lite murgröna och träd. 

Vi upptäckte ganska snart att ljudbilden inte återgavs korrekt med denna lösning. Dessutom 

skulle narrarna spela låten Liten Dräng uppe på muren samtidigt som inspelad musik skulle 

assistera dem. Som högtalarna satt nu kunde de inte höra musiken tillräckligt bra och hamnade 

hela tiden ur tempo. Vi var alltså tvungna att placera om högtalarna. Förslaget var nu att dela upp 

de två högtalarseten i fyra set, med två set på varje sida; två högtalare på varandra framför muren 

och en högtalare bakom/ovanpå muren. På så vis skulle spridningen av ljudet bli bättre och 

narrarna skulle kunna höra den färdiginspelade musiken mycket mer eftersom den skulle komma 

bakom dem och inte under deras fötter. Nya högtalarställningar monterades och svetsades fast på 

muren så att de lätt kunde monteras av efter varje föreställning/rep. 

 

Mikrofonförstärkning av narrarna 
För att de sånger som framfördes live och akustiskt skulle höras ut behövdes 

mikrofonförstärkning. Även här blev det svårt eftersom man inte bara kunde ställa ut ett 

mikrofonstativ mitt på en dekorerad scen som skulle föreställa 1600-talsmiljö. Vi kom fram till 

lösningen att Stefan, Tobias, och den ena gitarren skulle mickas upp med en mygga och trådlös 
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myggsändare7. Samtidigt fick inte ljudbilden förändras alltför drastiskt mellan helt oförstärkta 

dialoger och ett förstärkt sångframträdande. Därför hade vi volymerna extremt lågt på alla 

mikrofoner så att man endast upplevde en liten volymökning i rösterna och gitarrspelet, där 

ljudet från högtalarna blandade sig med direktljudet från narrarnas röster från scenen. Dessvärre 

såg det extremt fult ut med myggor fasttejpade på narrarnas kinder mitt bland alla väldesignade 

scenkostymer. Vi bad därför kostymören och scenografen Marcus Ohlsson att sy in myggorna i 

narrarnas kragar. Dock ändrades ljudet från mikrofonerna drastiskt då myggorna inte längre var 

vid munnarna - det lät istället väldigt bumligt, mulligt och nasalt. Vi fick experimentera mycket 

med EQ-filter8 för att få fram en ok förstärkning som blandade sig väl med den akustiska miljön. 

För att gitarren skulle låta så akustisk som möjligt köpte jag en gitarr som hade två stycken 

inbyggda mikrofoner i sig: en vanlig gitarrmikrofon och en dynamisk mikrofon. Den dynamiska 

mikrofonen återgav en mycket mer akustisk och verkligare klang, men drog man på för mycket 

på den så blev det lätt en rundgång i högtalarna. Vi fick experimentera fram en bra blandning 

mellan de båda mikrofonerna tills vi kände oss nöjda.  

 Tills sist låg utmaningen i att sätta nivåer till varje låt. Det var nämligen 

föreställningsteknikern som skulle sköta liveljudet också och han hade inte tid att dra i 

ljudvolymer på känn samtidigt som han skötte alla ljus- och ljudväxlingar Därför ägnade jag 

mycket tid åt att hitta en grundvolyminställning som kunde fungera för de flesta låtar. Låtarna 

Jag vill ha ett rus och Liten Dräng behövde dock mer volymökning och jag hittade till slut en 

gemensam inställning för de båda låtarna också. På så vis hade föreställningsteknikern endast två 

volyminställningar att hålla reda på. 

 

Låten Jag vill ha ett rus 
Låten Jag vill ha ett rus var verkligen en utmaning att få till på ett bra sätt. Dels var det väldigt 

mycket text i låten. Vi kapade ganska snart två refränger och en vers från texten så att inte låten 

skulle bli för lång.  Texten hade heller inte lika tydligt korta fraser som resten av låtarna från 

originalmanuset så det var svårt att få till en medryckande melodi som lät naturlig. Vidare skulle 

låten vara väldigt energisk, festlig och pampig, inte bara för innehållet i texten eller situationen 

                                                
7 En liten mikrofon som kan fästas i kragen eller tejpas fast på en människa. Mikrofonen är sedan kopplad till en trådlös sänder 
som skickar signalen till en trådlös mottagare som är inkopplad till mixerbordet. 
8 EQ-filter är när man tar bort valda frekvensområden i en ljudfil 
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på scenen utan också för att den skulle avsluta hela första akten! Det bestämdes ganska fort att 

Stefan Marlin skulle spela saxofon på låten, helt enkelt för att det lät bra och livfullt. Det betydde 

att Tobias Aspelin behövde spela gitarr. En av statisterna, Kristian Livén, berättade att han kunde 

spela trummor. Jag utgick från detta och byggde mycket av låten på ett energiskt trumkomp och 

handklapp med utgångspunkt att han skulle vara med på scen och spela samt att resten av de som 

framförde låten skulle klappa händerna. Dock skulle inte statisterna vara med och repa med 

resten av ensemblen förrän en bit in på juni, vilket betydde att vi aldrig fick höra hur Kristian, 

Stefan och Tobias skulle låta tillsammans. Jag hade därför gjort ett färdiginspelat trumkomp som 

backup ifall det inte skulle fungera med livetrummor. Det var också från början bestämt att Johan 

Wahlströms och Ulf Brunnbergs karaktärer, Tobias Rap och Andreas blek af Nosen, skulle vara 

med och sjunga på denna låt. Vi repade på den tillsammans regelbundet men i mitten av juni 

beslutades det dock att Ulf och Johan inte skulle vara med och sjunga längre. Någonstans här 

bestämdes det samtidigt att vi skulle köra helt akustiskt med Kristian på djembetrumma. När Ulf 

och Johan inte längre var med och sjöng beslutades det att resten av hovpersonalen skulle vara 

med och klappa händerna, spela tamburin och sjunga. Härifrån repade vi med vår nya sättning 

och låten blev till slut så energiskt, livfull och bra som det var tänkt! 

 

Skivinspelning och mixning 
Förutom att jag hade väldigt knappt med tid att spela in allt material jag behövde till skivan så 

var de akustiska förutsättningarna för att göra en bra inspelning väldigt svåra. Jag hade från 

början tänkt hyra in mig tillfälligt hos någon närliggande professionell studio för att spela in det 

som behövdes. Jag fick dock efter premiären reda på att det inte fanns någon budget för detta. Så 

istället spelade jag in Tobias, Stefan och resten av skådespelarna i mitt lilla temporära tygklädda 

studiorum i baracken vid scenen. Detta rum var inte alls akustikbehandlat och utrustningen som 

fanns där var min egen som egentligen inte dög till att spela in röster, munspel, dragspel eller 

saxofon på professionell nivå. Jag hade endast ett enkelt ljudkort med en billig och simpel 

kondensatormikrofon. Baracken låg dessutom vid en kohage så rummet var hela tiden fullt av 

flugor som parade sig och flög förbi mikrofonen. Rummet hade heller ingen ventilation så det 

gällde att vara snabb med inspelningarna så att man så fort som möjligt kunde sätta på 

bordsfläkten och öppna dörren mellan tagningarna för att få in frisk luft. 
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 Mycket jobb låg därför i att sedan mixa allting så att det över huvud taget lät ok. Jag 

använde många EQ-filter och andra pluggar för att rensa i frekvenser och plocka fram/lägga till 

övertoner. Till exempel lät saxofonen i låten Min Kära extremt nasal och dessutom falsk och 

felstämd. Här använde jag mig av en övertonsplugg i Tony Maserati-serien9 och sedan åtskilliga 

EQ-filter samt reverb och delay för att få fram ett riktigt fylligt ljud. Alla saxofon- och 

röstinspelningar körde jag genom pluggen Melodyne10 för att de inte skulle låta falska. 

När jag förberedde varje låt för inspelning bestämde jag mig för ett tempo och la ut ett så 

kallat klickspår11. På så vis kunde jag spela in Tobias och Stefan var för sig och sedan själv lätt 

lägga till instrument så att det blev ett bra resultat. Men eftersom Stefan och Tobias alltid hade 

repat och spelat låtarna helt akustiskt var de ovana vid att spela till klick/metronom och det blev 

en del problem med tajming eftersom de inte hann vänja sig vid att sjunga låtarna till klick under 

den korta inspelningstiden. Jag använde mig därför mycket av funktionen Flextime12 som finns 

inbyggd i Logic Pro 913, samt av Melodyne, där jag flyttade många ord och fraser så att Stefan 

och Tobias lät mer ok tillsammans. Likadant gjorde jag med saxofonen och munspelet så att 

timingen blev ok. 

 

Lärdommar 
Bland de största erfarenheter jag fått med mig från att skriva musik till Romateaterns uppsättning 

av pjäsen Trettondagsafton var att få vara med om hur en repetitionsprocess fungerar för en 

teater. Jag fick förmånen att följa med regissören i en gemensam process där vi började med att 

diskutera pjäsen och känslan vi ville förmedla innan vi ens träffat skådespelarna för första 

gången. Att sedan få träffa alla skådespelare, få vara med på otaliga repetitioner både i 

Stockholm och på Gotland och konstant jobba nära både skådespelare och regissören ända fram 

till premiären har gett mig en enorm inblick i hur en repetitionsprocess inom en stor teater ser ut.  

Att jag själv också fått bidra med något så viktigt som komponerande av all musik till pjäsen har 

gjort att jag haft ett stort aktivt deltagande i denna process. Det var en stor upplevelse att få se 

                                                
9 Ett pluginpaket från Waves® 
10 En plugin från Celeomny® som används för att rätta till och ändra tonhöjd monofoniska tagningar (så som sångtagningar eller 
saxofontagningar) 
11 Ett percussivt ljudspår vars funktion är att visa tempo som musikerna sen kan förhålla sig till. 
12 En inbyggd funktion i Logic Pro 9 som gör det möjligt att ändra tajmingen i en tagning utan att behöva klippa upp fraser eller 
toner för sig. Istället behålls tagningen intakt och ändrar uppspelningstid dynamiskt. 
13 Ett musikproduktionsprogram från Apple® 
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och höra min musik tillsammans med hela sceneriet, skådespelarinsatserna och publikens 

reaktioner. Denna blandning av komponenter var för mig ännu mer kraftfull att uppleva än när 

jag t.ex. gjort musik till ett färdigt filmklipp. Jag har heller aldrig fått vara med om att skriva 

musik till en sådan lång föreställning och fick för första gången uppleva hur det var att tänka 

strukturellt kring musikens förlopp genom en hel pjäs. Att skriva musiken till denna pjäs var så 

mycket mer än att bara göra bra musik. Jag fick hela tiden tänka på historien, alla karaktärer samt 

alla känslor som jag och Thomas ville förmedla. Det var verkligen som att musiken var en till 

skådespelare – med den enda skillnaden att jag (tillsammans med Thomas Segerström) fick 

friheten att helt och håller skriva våra egna repliker! Vi vet ju alla att en bild säger tusen ord, 

likaså gör musik och all annan konst. Med detta sagt blev ju varje musikalisk insats så mycket 

mer laddad med tanke på dess kontext i pjäsen. Musiken berättade alltid något för publiken som 

hade med historien i pjäsen att göra. 
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Bilaga 1: Överblick av musikaliska teman 
 

Primära teman 
Nedan följer en sammanfattning av varje musikaliskt tema som förekommer i pjäsen. 

 

Huvudtema 
Huvudtemat genomsyrar hela pjäsen och fragment av det återfinns i många av de andra 

musikaliska teman. Grundmelodin är följande: 

Ljudexempel: Primära Teman/ “Huvudtema” 

 

 
Ljudexempel: Huvudtema, CD - spår 1. 

Det är exakt detta som spelas av pianot i början av låten Huvudtema på skivan. Det är också 

exakt detta som jag spelade på pianot när jag fick den första grundidén till huvudtemat. Senare i 

samma ljudexempel träder snart en andra melodi in som spelas av ett dragspel och klockspel: 
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Ljudexempel: Huvudtema, CD - spår 1. 

Detta kan man säga är den sekundära stämman/melodin i huvudtemat. Det är dessa två melodier 

som återkommer här och där genom hela pjäsen. För mig representerar detta tema varje karaktärs 

kärlek och utsatthet. Den sekundära melodin sätter en lite mer tragikomisk karaktär på temat 

vilket passar bra när hela pjäsen ju är en komedi. 

Den sista melodin som läggs till i huvudtemat är en uppgång och nedgång i G-dur: 

 

 
Ljudexempel: Huvudtema, CD - spår 1. 

Även denna enkla melodi har en känsla av melankolisk ensamhet över sig. Dessa tre melodier 

utgör själva huvudtemat i sin grundform. I inspelningen hörs en akustisk gitarr som spelar 

väldigt tydlig baktakt. Början av inspelningen “1. Huvudtema” är bara piano och redan där hör 

man en tydlig baktakt i pianots basstämma (se notexempel 1). Vad som gör detta temas rytmik 
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lite speciellt är att det finns ett tydligt baktaktskomp fast periodvis går melodin och ackorden 

som om det vore 6/4 takt. Man skulle alltså kunna tolka temat på detta vis: 

 

 
Ljudexempel: Huvudtema, CD - spår 1. 

 

Jag har valt att tolka hela temat i 4/4 (alltså enligt notexemplen 1, 2 och 3) med tanke på hur de 

andra melodiernas insatser ter sig över harmoniken. Rent formmässigt ser vi en tydlig AABA 

form där B är delen där harmoniken går till C, G, D, Em. En anledning till att jag tar upp detta 

sätt att underdela temat 6/4 är för att det var mer pedagogiskt att lära ut sången Liten Dräng, som 

har samma melodi som huvudtemat, till de som spelade narrarna. 

Egentligen hörs aldrig huvudtemat i sin helhet förrän under andra akten av pjäsen. Då 

börjar det med att karaktärerna Olivia och Sebastian kysser varandra för första gången och går ut 

från scenen. Under denna sekvens hör man bara pianot samt lite gitarrplock. In kommer sen 

karaktären Tobias Rap som har bestämt sig för att sluta supa och går därför runt på scenen och 

plockar fram sin sprit ur olika gömställen för att sedan hälla ut den. Nu har musiken kommit 

igång och den sekundära melodin spelas ovanpå huvudmelodin. Karaktären Maria får syn på 

honom medan han gör detta, alla tre melodier spelas samtidigt och musiken når sin klimax. 
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Maria och Tobias går mot varandra och de blir ett par och går ut från scenen. Musiken avslutas i 

moll och narrarna gör entré i nästa scen och framför En slant och ett kopparmynt i samma 

molltonart medan karaktären Malvolio är inlåst i en källare.  

 Andra gången temat hörs i sin helhet är i slutet av pjäsen, då allt är uppklarat och det ska 

firas dubbelbröllop. Temat kör då igång med full dynamik direkt medan alla karaktärer förutom 

Andreas Blek af Nosen gör sorti. Narrarna sitter nu uppe på muren och börjar spela Liten dräng 

medan Andreas går och sätter sig och surar. Pjäsen avslutas med att narrarna sjunger denna sång. 

 

Liten Dräng 
Denna låt sjungs av narrarna uppe på muren i slutet av pjäsen och avslutar på detta vis hela 

showen. Det börjar med att det ska firas dubbelbröllop och alla karaktärer förutom Andreas gör 

sorti. Medan detta sker spelas inspelad musik med huvudtemat i fullt ös. Andreas sätter sig 

ensam på en bänk och grubblar medan narrarna börjar sjunga på första versen ackompanjerade 

av den färdiginspelade musiken samt deras egna gitarrer. Tobias Rap kommer och bjuder honom 

på lite sprit från en flaska som ligger kvar i ett av hans gömställen. Malvolio går förbi med sin 

resväska där det sticker ut gula strumpor, tittar på Tobias och Andreas och säger “USCH!” och 

fortsätter gå iväg. Andreas försöker bjuda Tobias på sitt glas med sprit men Tobias tackar nej. 

Andreas fortsätter att försöka bjuda och till slut tar Tobias en klunk. Maria kommer precis ut och 

ser detta. Hon stormar ut och Tobias springer desperat efter henne. Kvar är Andreas som sakta 

lunkar iväg på scenen ut genom valvet i muren medan den ena narren spelar en vända med 

munspelssolo. Och så är narrarna ensamma kvar på muren. Nu har den inspelade 

bakgrundsmusiken slutat och endast narrarnas gitarrer och röster hörs medan de sjunger sista 

versen. Det är helt mörkt på scenen förutom en liten strålkastare på narrarna. Efter den sista 

frasen “regnet regnar var eviga dag” släcks scenljuset och pjäsen är slut! 

 Melodin är en blandning av de den första och andra melodin i huvudtemat. I början av 

versen används huvudmelodin och över B-delen används den sekundära melodin. Dessa två 

fraser av respektive del kan man säga är de starkaste och mest tydliga/direkta. Om du lyssnar på 

det instrumentala huvudtemat är det som att de olika melodierna går ihop och formar just denna 

gemensamma melodi som sjungs i Liten Dräng.  
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Texten stämmer väldigt bra överens med melodin och harmoniken. Inte bara formmässigt utan 

även det känslomässiga innehållet som också anspelar på ensamhet och tragikomik. Som visat i 

notexemplet ovan har jag här valt att tolka låten i 6/4 p.g.a. av att det blev mer pedagogiskt att 

förklara det så för de som skulle sjunga låten. 

Ljudexempel: Liten dräng, CD-spår 2 

 

 

Oh kom snart död 
Denna låt spelas i början av andra akten. Narrarna hoppar fram efter att stått gömda bakom 

scenen och framför sedan denna sång direkt för publiken. Medan narrarna sjunger låten gör 

Viola förklädd till Cesario entré för att sedan stå still och iaktta narrarnas sång. Narrarna märker 

att hon kommer men låtsas inte om det utan fortsätter sjunga ut till publiken. Det märks att Viola 

blir tagen av sången. När de har spelat klart frågar Viola eftertänksamt “Lever ni på er musik?” 

varpå narrarna svarar “Neeeeeeej! Vi dör om vi måste ta den här en gång till!”. 
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Inför att jag skulle komponera/tonsätta denna sång under våren hade Thomas gett sin beskrivning 

av vad för känsla han vill ha i låten. Han ville att den verkligen skulle vara dyster, tragisk och 

sorlig. Den skulle på något sätt spegla alla karaktärers känsla av hopplöshet. Jag utgick från hur 

Thomas fraserade när han läste texten och byggde sedan låten på det. I låtens B-del skulle det 

lyftas upp lite i dynamik och känsla för att sedan landa tillbaka i det dystra tunga.  Om man läser 

texten rakt av får man ganska lätt en känsla av 3/4-dels takt. Jag bestämde mig redan då att en 

trumma som markerar 1:a och 3:e slaget i varje takt, i typiskt svenskt folkmusikmanér, skulle 

passa denna låt. På så vis blev det också bestämt att den ena narren skulle spela trumma och den 

andra ett ackordinstrument vilket då blev gitarr. Jag hade också mycket tidigt en bild av att 

narrarna skulle återspegla sina karaktärer i musiken. I många uppsättningar av Trettondagsafton 

finns det nämligen endast en narr. I Romateaterns version är narrarna två fast delar på samma 

repliker. Detta bjuder ju in till mycket roligt och kvickt spel där narrarna kastar repliker mellan 

varandra samt ofta delar på en och samma replik. Jag ville att detta skulle återspeglas så mycket 

som möjligt i musiken genom att de båda har sina fristående stämmor som är likvärdiga 

varandra. Detta hörs mycket tydligt i låtens B-del/refräng. Målet var också att vrida denna 

tragiska stämning så långt att det snuddade vid komik. Med t.ex. den väldigt ljusa falsettstämman 

i B-delen bjuder jag in till detta. När narrarna sedan framförde sången på scen var de 

dödsallvarliga och använde sig av nästan överdrivna sorgsna och lidelsefulla gester och 

ansiktsuttryck för att förstärka tragikomiken. 

Låten Oh kom snart död låt visade sig bli ett väldigt starkt tema genom hela pjäsen. Näst 

efter huvudtemat används melodin från Oh kom snart död flest gånger i pjäsen (se Sekundära 

teman/Dödstema). 

Ljudexempel: Oh kom snart död, CD-spår 3 

 

Festtema 
Detta tema har en irländsk folkmusikkaraktär över sig. Melodin som spelas av flöjterna är den 

huvudsakliga drivkraften över gitarrerna och de fjärdedelsmatande trummorna. När dragspelet 

kommer in hör man mycket anknytningar till den sekundära huvudtemamelodin. Harmoniken är 

dock annorlunda här än vid huvudtemat. Visserligen rör den sig fortfarande mellan E-moll och 

G-dur vilket föreslår en lite melankolisk känsla. Men den är samtidigt mer längtande (pga av att 

varje ny fras börjar med subdominantparallellen -dur), drivande (p.g.a. snabba ackordsbyten) och 
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glad (p.g.a. att den landar på G-dur). Detta tema hörs för första gången när karaktärerna Tobias 

Rap och Andreas Blek af Nosen ska iväg och festa efter en scen. Sedan hörs den när narrarna gör 

entré bakfulla. Narrarna spelar även detta tema på saxofon och gitarr vid flera tillfällen då de 

själva gör entré. 

Ljudexempel: Festtema, CD-spår 4 

(OBS. ljudexempel från CD-skivan, stycket är förlängt) 

 

 

Min kära 
Detta är en kärleksvisa som narrarna sjunger på beställning av Tobias Rap och Andreas Blek af 

Nosen. Tobias och Andreas blir tagna av sången och under sista versen börjar Tobias Rap gråta. 

Sången avslutas och Tobias Rap ställer sig upp och säger “Nä ska vi inte ta och salta luften med 

en kanon!” varpå låten Håll käft din gaphalls framförs. 

Direktiven för Min kära var ganska tydliga - jag behövde komponera en smäktande ballad som 

skulle få Tobias att gråta. Även här tänkte jag på narrarnas olika stämmor som fristående och 

likvärdiga. Låten skulle även spegla resten av karaktärernas kärlek. Om man lyssnar på texten så 

märker man att den handlar väldigt mycket om Violas hemliga kärlek till Orsino, t.ex. i textraden 

“Säg vart är du på väg, min kära. Din hjärtans vän finns ju här helt nära”. Vi kapade dock den 

näst sista versen för att låten inte skulle bli för lång. Som inspiration hade jag vokal (svensk) 

folkmusik som ofta använder sig av två eller fler fristående sångstämmor. 

Ljudexempel: Min kära, CD-spår 5 

 

 

Håll käft din gaphals 
Denna låt framförs direkt efter låten Min kära. Den sjungs av narrarna (Tobias Aspelin och 

Stefan Marlin), Tobias Rap (Johan Wahlström) och Andreas Blek af Nosen (Ulf Brunnberg). 

Sången är en kanon. Målet här var att komponera något riktigt fartfyllt men som samtidigt skulle 

vara tydligt och lyfta fram texten. Jag utgick ifrån hur det lät när man läste texten högt. Då ligger 

betoningen automatiskt på orden “håll käft” och “orkar inte mer”. Det tog ett tag att 

experimentera fram en bra melodi, men till slut satt den. Melodin inbjuder skådespelarna att 

verkligen skrika “Håll käft! som att de verkligen vill att någon ska hålla käft. Melodin går upp 
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mot slutet och når sin klimax vid ordet “meeer!”. Låten består av tre stämmor. De första två 

stämmorna sjungs av narrarna och är exakt likadana fast de sjungs med två takters mellanrum.  

Den tredje stämman sjungs av Andreas blek af Nosen och Tobias Rap samtidigt. Den stämman 

skiljer sig lite. Jag ändrade först denna stämma för att Ulf och Johan inte kunde komma upp i 

samma tonhöjd som Tobias och Stefan. Ulf och Johan sjöng inte samtidigt då utan sjöng 

samtidigt som respektive narr. Men sedan när man fick höra allt tillsammans lät det väldigt  

snyggt ihop och jag bestämde därför att Ulf och Johan skulle sjunga ihop så att den stämman 

verkligen trädde fram.  

 För att musikaliskt variera denna kanon arrangerade jag upp en liten ackordföljd som 

spelas av den ena narren (Tobias Aspelin) på gitarr. Ackorden börjar med att ligga på tonikan, 

fast utan någon durters (C#sus) för att sedan gå upp till och växla mellan subdominantparrallell 

och dominant (G# och A#). På detta vis får låten en AABA form! Den andre narren 

ackompanjerar på bodhrantrumma för att bidra med rytm och fart. 

Ljudexempel: Håll käft din gaphals, CD-spår 6 

(OBS. stycket är från CD-skivan och färre instrument spelas på scen) 

 

 

En slant och ett kopparmynt 
Denna sång framförs av narrarna medan Malvolio är inlåst i en källare. Instrumenteringen på 

scen var dragspel och gitarr. Denna melodi var bland de första jag kom på när jag tänkte på 

narrarnas karaktärer under våren 2011. Den är mycket vemodig och tillsammans med texten får 

man en bild av narrarna som lite luriga och läskiga, som om man inte vet var man har dem. 

Mellan de olika sångfraserna har Malvolio repliker då han säger saker som “Narrar! Är det ni?! 

Hör ni mig?!” varpå narrarna bara fortsätter sjunga. Sången öppnar upp mot slutet med stämsång 

och gitarrackompanjemang när de sjunger textraden “men jag är fri som fågeln” för att verkligen 

understryka förändringen i textens förlopp. Denna melodi finns även som ett sekundärt tema, fast 

då i dur (se Sekundära teman / Olivias entréer). 

Ljudexempel: En slant och ett kopparmynt, CD-spår 7 

(OBS. ljudexempel från CD-skivan, introt är annorlunda på scen där denna låt då sitter ihop 

med huvudtemat) 
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Jag vill ha ett rus 
Låten Jag vill ha ett rus avslutar akt 1. På scenen sjungs och spelas låten av narrarna och Olivias 

hovpersonal. Hovpersonalen består utav karaktären Maria (spelad av Agneta Wallin) samt fyra 

stycken statister (Matilda Nyberg, Jasmine Rosell Olsson, Kristian Livén och Pontus Törnqvist 

Lovén). Tjejerna körar medan killarna spelar på en djembetrumma respektive tamburin. Denna 

låt finns inte inskriven i originalmanuset av William Shakespeare utan är ditlagd av regissören. 

Texten till låten är skriven av en svensk vissångare från 1800-talet vid namn Filikromen. Här 

gällde det att få till ett festligt sound med de instrument och sångare som vi hade på scen. Låten 

var verkligen en utmaning att få till på ett bra sätt (se Utmaningar / Låten Jag vill ha ett rus).  

 Låten går i G-dur men vilar på ett G med D i basen i verserna. Detta bidrar till ett litet 

folkligt sound med en sorts bordunkänsla. Jag försökte få till ett riktigt festligt sound med de 

instrument som fanns tillgängliga på scen. Tobias och Stefan sjunger samma stämma samtidigt 

hela låten igenom för att det ska låta spontant och festligt. För att öka dynamiken i refrängerna 

använder jag mig av en enkel tersstämma som sjungs samtidigt utav alla tre tjejerna från Olivias 

hov. På skivinspelningen hörs dock en tredje stämma. Harmoniken börjar också röra på sig från 

subdominanten C till tonikaparallellen Em. Vidare stannar jag upp trum- och 

gitarrackompanjemanget och låter de markera 1:a och 3:e slaget i varje takt - även detta bidrar 

till att intensiteten ökar. Refrängen avslutas med att alla sjunger ut i stämmor och saxofonen 

börjar spela ett solo. Medan saxen spelar solo så tjoar, tjimmar och dansar de andra på scenen. På 

så sätt kan man se refrängen som en enda stor intensiv uppbyggnad till saxsolot och det fortsatta 

festandet. För att ge lite variation i detta ganska monotona komp bestämde jag att den sista 

versen i texten fick bli ett stick, med oh-körer, i ett lägre tempo och utan trumspel. Låten drar 

igång igen för sista refrängen som då blir låtens klimax. När saxen börjar sola igen drar sig 

hovpersonalen sakta ut från scenen medan de dansar, klappar händerna och tjoar. Kvar är 

narrarna med bara gitarrkomp och saxsolo. De gör ett abrupt avslut och första akten är klar! 

Ljudexempel: Jag vill ha ett rus, CD-spår 8 

(OBS. ljudexempel från CD-skivan, färre instrument spelas på scen) 
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Sekundära teman 
 

Variant på huvudtemat – Olivia blir kär 
Detta tema hörs endast en gång och det är när Olivia precis har blivit förälskad i Viola som är 

förklädd till mannen Cesario. Detta sker under första akten i scen 16 och det är första gången 

man får höra huvudtemamelodin i pjäsen. Jag la upp det så att man enbart hör denna 

huvudtemamelodi när det är äkta kärlek inblandad. Medan musiken spelar sker ett scenbyte. 

Olivia stormar ut och betjänten Malvolio jagar efter Cesario för att lämna en ring från Olivia. 

Alltså behövde musiken vara fartfylld men ändå spegla Olivias kärlek. Olivias kärlek är i sig 

väldigt dramatisk och fartfylld så denna kombination fungerade bra. Huvudtemamelodin spelas 

rakt av fast av ett dragspel istället för piano. Harmoniken är dock mer lik Festtemat än 

Huvudtemat och bidrar med en drömsk och samtidigt fartfylld känsla. Detta tema har även rakare 

perioder med en tydlig 4/4 takt. 

Ljudexempel: Olivia blir kär, CD-spår 9 

(Obs! Ljudexemplet är från CD-skivan och är förlängt). 

 

Variant på huvudtemat – Orsino och Viola 
Viola (förklädd till Cesario) och Orsino sitter och pratar i scen 25. Orsino vet inte om att hans 

tjänare Cesario är en utklädd Viola som är förälskad i honom, men det uppstår ändå en attraktion 

mellan dem båda. Viola/Cesario bryter deras tysta kärleksfulla ögonblick med att säga “Nå ska 

jag gå?” varpå Orsino säger “Javisst ja, så var det. Gå till mitt hjärtas grymma dam och säg att 

min kärlek vägrar lyssna till ett nej”. Precis när han har sagt denna replik sätter denna musiksnutt 

igång. Viola har lämnat scenen och Orsino står kvar och tittar ut mot publiken som om han 

tänker till och funderar över vad som just hänt. Han vänder sig sedan om och gör sorti. Detta är 

första gången huvudtemat hörs såpass tydligt och klart. Som en kommentar till den riktiga 

kärleken som finns där. 

Ljudexempel: Scen 25 – 26, Orsino och Viola, CD-spår 10 
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Version på huvudtema – Sebastians kärlekstema 
Detta är ännu en version på huvudtemat. Den kommer två gånger under pjäsens gång. Första 

gången är vid introt till akt 2, scen 29. Inspelningen sätter igång medan publiken precis har satt 

sig ned. Publikens sorl tystnar. Mot slutet av stycket riktas en strålkastare mot toppen av ena 

vänstra av muren (från publiken sett), där karaktärerna Sebastian och Antonio gör entré och 

andra akten börjar. Just denna version inför akt 2 är fartfylld och äventyrlig. Dels för att spegla 

Sebastians karaktär som ungkarl, men också för att ge en känsla av att andra akten börjar och 

många spännande saker kommer att hända. 

Ljudexempel: Scen 29, Akt 2 Intro/Sebastian, CD-spår 11 

 

Nästa gång detta tema dyker upp är i scen 47 när Sebastian och Olivia precis har älskat med 

varandra. Temat spelas nu försiktigt och luftigt på ett ensamt piano. Sebastian och Olivia finner 

ju äkta kärlek hos varandra och musiken som är en tydlig version på huvudtemat speglar detta. 

Ljudexempel: Scen 47, Sebastians monolog, CD-spår 12 

 

Dödstemat 
Pjäsen börjar med att man hör en stor och tung bastrumma som spelar samma rytm som i 

dödslåten (på 1:an och 3:an i en 3-takt). Ackordinstrument kommer in och fyller i med ackorden 

Bm och F#m vilket ger en ännu mer dyster klang. Efter en hel ackordvända kommer ett 

begravningståg in på scenen bestående av i princip hela ensemblen som går svartklädda och 

dystra över scenen och ut genom mittenvalvet. Medan de gör det börjar en melodi spelas som 

leker med dödstemamelodin (att allt detta är en version på dödstemat vet förstås inte publiken 

än). Samtidigt som begravningståget gör entré kommer även narrarna upp bakom den högra 

muren med saxofon och gitarr. Narrarna sätter sig på muren och tittar ned på begravningståget. 

Musiken spricker upp i en sorts klimax där ackorden istället går från D till F#m och en alternativ 

melodi spelas på klockspel. Samtidigt börjar narrarna spela med. Musiken går tillbaka till Bm - 

F#m och saxen spelar nu de två sista tonerna i Oh kom snart död (A F#). Orsino träder in på scen 

och lyssnar på musiken. Begravningståget har försvunnit och kvar är endast Orsino som lyssnar 

och narrarna som spelar. De sista två tonerna spelar narrarna alldeles själva utan bakgrundsmusik 

och när musiken har tystnat ber Orsino direkt narrarna att spela igen. De sätter igång och spelar 

nu istället den riktiga Oh kom snart död-låten instrumentellt, fast lite avkortat. De kommer 
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ganska snabbt in på de två sista tonerna varpå Orsino avbryter musiken och säger “Den där tonen 

ja! Den som sjönk och dog! Ta den igen!”. Narranarna börjar nu repetera dessa två toner och 

ackord medan Orsino säger “Den rörde vid mitt hjärta så som vinden blåser över backvioler. Nej! 

Sluta! Tyst! Nu var den inte lika ljuv som nyss” varpå narrarna slutar spela igen och går därifrån. 

Orsino håller sedan en monolog om kärlekens grymhet.   

Ljudexempel: Scen 1 intro - Begravningståg, CD-spår 13 

(Obs! Endast färdiginspelad musik, alltså inget ljudande exempel på narrarnas spel till 

begravningståget). 

 

Efter att Orsino har haft sin monolog om kärlekens grymhet hörs en stor åskknall, Orsino går sin 

väg och Viola och en kapten kommer upp på vänstra muren. Förutom åskvädret hörs även två 

ackord från dödstemat: 3 /4  | Bm G | Bm |. Dödstemat forstätter på så viss in till nästa scen som 

också är ganska hopplös och tragisk; Viola har precis blivit räddad från en sjunkande båt och tror 

att hennes bror har drunknat i havet under denna storm. 

Ljudexempel: Scen 2, Violas första entré, CD-spår 14 

 

Narrarna kommer också in och spelar hela Oh kom snart död-låten instrumentalt med saxofon 

och gitarr i scen 25 medan Orsino och Viola/Cesario lyssnar och kommenterar musiken. Även 

här blir narrarna abrupt avbrutna av Orsino som säger “Den var vackrare igår”. I originalmanuset 

sjunger narrarna/narren Oh kom snart död här i scen 25 istället för som i vår pjäs där själva låten 

sparas till scen 30. 

 

Olivias entrémusik 
Olivias entréer föregås/ackompanjeras nästan alltid av musik i denna uppsättning av 

Trettondagsafton. Redan i början av scen 10 när Olivia och hennes hov gör entré för första 

gången så hörs en liten ensam melodislinga. Denna melodislinga är en version av melodin i låten 

En slant och ett kopparmynt. Harmoniken i just denna scen är heller inte lika tydlig men antyder 

en ”durkaraktär”. Andra vändan är det tvåstämmigt lite som en klassisk fuga och man får en 

känsla av uppstramad tillgjordhet. 

Ljudexempel: Scen 10, Olivias hovs entré, CD-spår 15 
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Andra gången Olivia gör entré är när hon i andra akten har tagit på sig en stor rosa klänning för 

att charma Cesario. Först hörs bara musiken och sedan träder Olivia in väldigt graciöst och 

dansar nästan balettlikt till musiken. Det vi hör är samma melodi som sist i scen 10 fast med ännu 

tydligare durharmonik. Musiken avslutas med två ackord (C G) som spelas med samma frasering 

som dödstemat - som om denna musik är den glada kärleksfulla avspeglingen av det mörka 

dystra och hopplösa från dödstemat. 

Ljudexempel: Scen 32, Olivias entré ny klänning, CD-spår 16 

 

Olivia gör entré två gånger till under pjäsens gång. I scen 47 då Sebastian har sin monolog där 

han frågar sig vad som egentligen har hänt honom, avslutar han med att säga “Oh, här kommer 

hon”. Lite innan han säger detta spelar musiken de två ackorden C G igen precis på samma sätt 

som i scen 10 och Olivia träder in. Det är som att musiken pratar med Sebastian och berättar att 

Olivia kommer. 

Ljudexempel (slutet av stycket): Scen 47, Sebastian kärlekstema, CD-spår 12 

 

Olivias sista entré görs i scen 51 medan Orsino pratar med den tillfångatagna Antonio. Här blir 

Orsino praktiskt taget avbruten av musiken som återigen spelar ackorden C G varpå han säger 

“Olivia kommer!” och Olivia träder in.  

Ljudexempel: Scen 51, Olivia entré ”Olivia kommer!”, CD-spår 17 

 

 

Min kära-temat 
Temat från låten Min kära spelas förutom när låten framförs en gång till i pjäsen. Det är i scen 55 

när Viola träder in med klänning. Orsino omfamnar henne och de kysser varandra. Vid Violas 

entré hör man kärlekstemat kraftfullt och maffigt på piano, gitarr och hackbräde. Kärlekslåten 

framförs ju ganska försiktigt och trevande medan texten målar upp en bild av obesvarad kärlek. I 

scen 55 är det som om denna kärlek äntligen är besvarad! 

Ljudexempel: Scen 51, Viola entré ny klänning, CD-spår 18 
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Malvolios kärlekstema 
Andreas Blek af Nosen, Tobias Rap och Maria vill hämnas på Malvolio för att han är så “dum 

och dryg”. De gör detta genom att placera ut ett falskt brev där de har fejkat Olivias handstil och 

där det står att Olivia är kär i Malvolio. Malvolio gör entré i scen 26 och har en monolog där han 

dagdrömmer om hur det skulle vara att vara ihop med Olivia. Han hittar brevet, läser det, går helt 

på att Olivia är kär i honom och blir jättelycklig. Under nästan hela denna monolog är det ett 

försiktigt piano, cembalo och trumpeter som ackompanjerar med enkla ackord i G dur. Ackorden 

går mellan G, C, D och Em och sättet och ordningen de spelas ger en känsla av töntighet, 

banalitet, uppstramad känsla och bröllop. Denna musik kommer igen vid slutet av scen 26 då han 

läst färdigt brevet.  

Ljudexempel: Scen 26 - Malvolio monolog, CD-spår 19 

Ljudexempel: Scen 26 - Malvolio ”Jag är lycklig”, CD-spår 20 

 

Han blir lurad att ta på sig gula strumpor med strumpebanden i kors och gör entré med denna 

utstyrsel i scen 35. Här ackompanjeras han återigen av samma ackord men som spelas inte bara 

av ett piano utan även av cembalo och trumpeter för att verkligen accentuera Malvolios absurda 

passion och framtoning. All denna enkla musik symboliserar Malvolios patetiska kärlek som till 

slut gör honom nästan galen. Mycket riktigt tror Olivia att han är galen och Malvolio spärras in. 

All denna musik pågår endast under monologer/dialoger och hörs aldrig ensam. Reslutatet av 

Malvolios monologer som framförs av skådespelaren Mikael Segerström tillsammans med dessa 

gulliga/töntiga pianoackord blir väldigt komiskt! 

Ljudexempel: Scen 35, Malvolio gula strumpor, CD-spår 21 

Ljudexempel: Scen 36, Malvolio ensam med drömmar, CD-spår 22 

 

Andreas blek af Nosens fäktningstema 
Andreas Blef af Nosen blir lurad av Tobias att fäktas med Cesario/Viola. Andreas pendlar mellan 

att vara rädd/feg och vilja vara överdrivet heroisk. Musiken speglar i dessa situationer Andreas 

vilja att vara heroisk genom att vara just överdrivet heroiskt. Musiken flörtar lite med 

amerikansk westernfilmmusik, fast med överdrivet stor orkestrering och pukspel. Musiken går i 

någon sorts marschtakt som accentueras av virveltrumman som då ger en ganska militärisk 
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känsla. Första gången detta tema spelas är egentligen i en övergång mellan scen 37 och 38.  

Malvolio blir tillfångatagen av vakter då alla tror att han är galen. Då börjar puk- och 

trummspelet medan Tobias säger “Sätt honom i en mörk cell så han får göra bot och bättring!” 

varpå Andreas träder in till detta trumkomp. När Andreas är helt inne på scenen spelas själva 

temat av orkester, musiken avslutas och Andreas räcker fram sin hand och säger “Här är 

utmaningsbrevet!”. 

Ljudexempel: Scen 37 – 38, Malvolio tillfångatagen och Andreas utmaningsbrev, CD-spår 23 

 

Nästa gång det spelas är när Andreas och Cesario/Viola börjar fäktas. Andreas har nu fått för sig 

att Cesario/Viola är jätteduktig på att fäktas, medan Viola själv också är rädd och tror likadant 

om Andreas. Fäktningen blir därför väldigt komisk där båda två är jätterädda för varandra och 

knappt vågar fäktas. Samtidigt spelas Andreas överdrivna heroiska musik och det hela blir 

ganska absurt och komiskt. Fäktningen och musiken avbryts av att karaktären Antonio kommer 

in för att rädda den han tror är Sebastian, alltså Viola - Sebastians tvillingsyster förklädd till man. 

Ljudexempel: Scen 39 - Andreas och Viola fäktas, CD-spår 24 

 

Antonio blir tillfångatagen av vakter och blir arg när Viola som inte känner honom inte ens vill 

ge tillbaka hans pengar och förnekar att hon/han ens känner Antonio. Viola går iväg och Andreas 

blir direkt övertalad av Tobias att Cesario (Viola) är feg som inte vill hjälpa en vän i nöd. 

Andreas säger då “Åh fan! Då sticker jag efter och klår upp honom!” varpå musiken börjar igen - 

denna gång med trumkomp och en avslutande svans av det heroiska temat som nu flörtar lite 

med huvudtemat. 

Ljudexempel: Scen 41 - Andreas får blodad tand och går ut, CD-spår 25 

 

Sista gången detta tema hörs är när Andreas kommer in för att klå upp den han tror är Cesario 

men som i själva verket är Sebastian. Nu hörs bara trummorna medan Andreas bestämt kliver in 

och säger “Mig lurar ni inte!”. Andreas blir dock nedslagen av Sebastian. 

Ljudexempel: Scen 43 - Andreas kommer in, CD-spår 26 

  

 
 


