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Sammanfattning

Min fascination för cirkus har pågått en längre tid, framförallt för den moderna formen 

nycirkus. I nycirkusföreställningar används musiken som ett viktigt element och jag har haft 

en längtan efter att få spela musik som skulle kunna passa ihop med cirkusnummer. Genom 

att komponera melankoliska och roliga melodier skapades ett underlag att jobba med för de 

personer som jag hittade till mitt projekt. Jag ville att alla skulle få känna sig delaktiga i 

arrangeringsprocessen och att det skulle göra melodierna till sina. Att jobba mot ett mål att 

spela in fyra låtar och ha en konsert gjorde att arbetet kunde sätta fart.  

Nyckelord: cirkus, orkester, arrangera, medbestämmande
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1 Inledning och bakgrund

 Jag är uppväxt på teatern. Min pappa är teaterman och på olika teatrar över hela landet har 

jag luktat scendamm, sprungit runt i kulisser och kostymförråd, pratat med skådespelare i 

sminket, legat och pluggat i gradängerna till pappas och andra regissörers repetitioner. När 

jag blev lite äldre, var jag ständigt beredd på att göra inhopp om någon mindre roll skulle 

bli sjuk, jag fick komma med synpunkter vid repetitionerna och satt och skumpade i 

turnébussar för jämnan (som jag också övningskörde). Teatern är hemma, och i vilken teater 

jag än kommer till känner jag den känslan. Cirkus är besläktad med teater och detta bidrar 

till igenkänningsfaktorn. 

På senare år har mitt intresse för nycirkus nått oanade höjder och jag vill helst inte missa 

något föreställningstillfälle. Under några år fanns en nycirkusfestival i Alby, och dit kom 

nycirkustrupper från hela världen. Numera finns den festivalen inte kvar, men Subtopia 

finns kvar som är ett centrum för nycirkus och för inte så länge sedan byggdes en ny scen i 

Alby till förmån för Subtopia; Hangaren. Där håller Cirkus Cirkör till och håller kurser samt 

föreställningar och då och då kommer en utländsk teatertrupp för att gästspela.  

Dessa föreställningar är en upplevelse både visuellt men också musikaliskt. Jag blev mer 

och mer intresserad av den musik som spelades och började se samband med mycket av den 

musik som jag lyssnar på. Jag samlade ihop de musikaliska intrycken till genren 

”Cirkusmusik”.  För mig ingår där artister som Tom Waits, Yann Tiersen och Detektivbyrån 

men också till exempel Rebekka Karijord som jag upptäckte för att hon gjorde musiken till 

Cirkus Cirkörs kritikerrosade föreställning Wear it like a crown1. Det här är musik som 

skiljer sig en hel del från varandra men jag kan på något sätt hitta en rörande punkt som 

landar i samma känsla jag får av scendammet, pratet utanför cirkusvagnen eller den 

akrobatiska kvinnan i lakansväven.   I mitt eget skapande av det jag kallar cirkusmusik har 

jag med inspiration från allt detta jobbat fram melodier som bygger på vemod kontra glädje, 

med mycket kromatik och umpa-umpa. Jag har suttit vid pianot och hittat på ett stort antal 
1 http://www.cirkor.se/content/wear-it-like-a-crown?language=sv
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melodier, många jag har glömt, många jag spelat in, och en hel del som jag spelat tills jag 

lärt in dem. Men piano räckte inte till, så jag började söka efter folk som skulle kunna gilla 

den här typen av musik.

1.1 Bakgrund

Cirkusens historia

”Cirkus är den ärligaste av konstarter, där försöker man inte dölja sågspånen”.2

Cirkus i olika former har existerat i mer än tvåtusen år. Den första formen av cirkus är inte 

alls likt det vi har idag. Under romartiden hade man stora hästkapplöpningar på bana. Ordet 

cirkus betyder just rännarbana. Cirkus Maximus i Rom anlades enligt traditionen 500 f Kr, 

och var just en skådeplats för hästkapplöpningar och processioner.3

Det var först på 1700-talet som det började utvecklas till det vi idag tycker är cirkus. Astley 

Philip var en man i England som var konstryttare och som började lägga in 

jongleringskonster och akrobatikakter mellan ryttarnumren. Därför kallar man honom den 

moderna cirkusens fader, och den moderna cirkusens födelse anges till år 1768. År 1787 

visades cirkus för första gången i Sverige, och sedan dess har det funnits en handfull 

svenska kringresande cirkusar bland annat Cirkus Scott.4

På 1970-talet växte en ny form av cirkus fram, utan djur och förlegade könsroller som man 

faktiskt kan se i gammal traditionell cirkus. Man kallade den modernare formen för 

nycirkus och koncentreras i huvudsak till akrobatik, och konstuttryck med den mänskliga 

kroppen. Den uppstod av konstnärer som ville hitta en form för konstnärliga uttryck som 

kunde skapas genom kollektivet, inte en cirkus med en cirkusdirektör som presenterar 

enskilda akter. Det var heller inte självklart för nycirkusen att använda sig av cirkustältets 

scenrum.

Redan i den tidigaste cirkusformen hade musik en stor roll. På muralmålningar som skildrar 

cirkus förekommer instrument. Instrument som flöjt och harpa flöjt och harpa har tydligen 

använts.5

Musiken i cirkusen har flera roller, dels som stämningsskapare dels som 

2 Hammarén, C i Eriksson, U (1993), s. 35

3 Eriksson, U. (1993), s. 35

4 Nationalencyklopedin 2000

5 Nagler, A.M. (1959), s.45
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precisionsinstrument, alltså för att ange när något exakt skall ske t.ex. under 

akrobatnummer. I dag skulle cirkus praktiskt taget vara omöjlig utan musiken och 

ljudinslagen. Den klassiska cirkusen, den i cirkustält med clowner djur och akrobater hade 

oftast en bleckblåsorkester.

Precis som den traditionella cirkusen tänjer nycirkusen på människans fysiska och mentala 
gränser. Dessutom gör nycirkusen risken till en möjlighet och skapar konstnärliga 
föreställningar genom gränsöverskridande kollektiva processer. Nycirkusartisten har valt 
sin cirkusdisciplin som ett sätt att kommunicera och undersöka världen.6 

 Det är något med cirkus som är fascinerande. Jag tittar på filmen La vie en rose om Edith 

Piaf (som barn bor hon på en cirkus, och hennes liv studsar mellan framgång, show och 

melankoli) eller Fire Eater (som handlar om två systrar på en cirkus, och stämningen där är 

kuslig och magisk på samma gång) På kvällspromenaden sätter de upp ett cirkustält på 

någon gräsplan för att få en glimt om hur livet skulle kunna vara, och tänker på de 

kringresande teatersällskapen och gycklargrupperna som bland annat porträtteras i Ingmar 

Bergmans storverk Gycklarnas afton. Det är något med stämningen och det där cirkuslivet 

som är spännande.

1.2 Syfte

Syftet med detta arbete var att skapa en orkester som tillsammans skulle arrangera mina 

stycken för att kunna genomföra konsert och inspelning. 

6  http://www.cirkor.se/content/wear-it-like-a-crown?language=sv
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2 Metod – den konstnärliga processen

Det konstnärliga arbete som jag har valt att jobba med under den här kursen är att jobba 

fram en orkester för att spela det material som jag komponerat. Det primära skulle vara den 

konstnärliga processen från material till spelbar produkt. Tanken var att produkten skulle 

bestå i dels en inspelning av ett antal låtar och även minst en konsert där vi spelar upp de 

låtar vi jobbat med. I en sådan process går man genom olika faser och jag ska beskriva de. 

Det började med små melodier som gick som ett mantra i huvudet. Det fanns alltid ett 

huvudtema och sedan kom små utvikningar till detta. Kompet var oftast i tretakt men det 

kunde också bli ett ”umpa-umpa” i fyrtakt. Och från det kompet kunde oändligt många 

melodier växa fram. Jag använde mig ibland av skapandet av alla melodier för att rensa 

tankarna, och melodierna fick ofta namn efter personer jag för tillfället tänkte på. Många 

låtar har fallit i glömska, en hel del är inspelade på mobilen och några har jag lärt mig 

utantill. Att inte behöva tänka på vilket ackord som borde komma härnäst eller vilken tonart 

man faktiskt befinner sig i är befriande, och att jobba med många toner och kromatik är helt 

enkelt helkul. Det lät fint på piano, men det räckte inte alls till. Jag satte mig vid datorn och 

spelade in lite arrangemang med olika midi-instrument för att få en bild av hur det skulle 

kunna låta. Det gick inte att komma ifrån att jag ville testa detta med andra instrument. Och 

det skulle slutligen också ske. 

Men vem vill spela den här musiken som låter som musik till ett trapetsnummer i en 

cirkusmanege?

Jag började söka efter folk, några nappade och några föll bort, men till slut hittade jag min 

basuppsättning och vi började spela min musik. Mina medspelare blev Elinne Leandersson- 

Andréas, Emma Linnros och Cecilia Thorén och från början hette orkestern Kakburken men 

då vi insåg att alla var glutenintoleranta bytte vi till Cirkusorkestern Celiaki. Jag hade en idé 

om att för att alla ska känna att det är kul och viktigt att spela musik som jag har skrivit så 

måste de få vara med och arrangera. Jag ville inte att det skulle kännas som om det var ett 

gäng som spelade min musik utan att vi var en grupp som spelade musik vi gillar och att det 

råkar vara låtar jag skrivit, men som har blivit till allas låtar.  Att fler kockar gör sämre 

soppa tror jag inte ett ögonblick på, utan med flera öron och idéer måste det ju bara bli 

vii



bättre. Jag släppte in alla möjliga idéer och låtarna växte till något helt annat än det de var 

från början. Kanske grundidén försvunnit en aning, men det är antagligen så en process ska 

se ut. Vi valde ett antal låtar som vi jobbade med och bejakade varje ny idé som kom. 

Till en början fanns en stor osäkerhet kring materialet, vi provade många idéer och visste 

inte riktigt vad vi bestämde, vi övade men tog ibland ett steg fram och två tillbaka. Att repa 

med personbortfall kunde vara bra för dynamiken i gruppen, för att checka att alla fick 

prova sina idéer och det kunde vara intressant att spela utan ett visst instrument ibland. Men 

det var också svårt då låtarna aldrig kan bli fullständiga utan allas insats. På sätt och vis var 

detta bra då det visade sig att alla var så pass delaktiga att det gjorde stor skillnad om en var 

borta. 

Att ha något speciellt att repetera inför gör att koncentrationen blir större. När vi började 

repa inför den lilla konserten vi skulle ha började vi få ihop allt, vi hittade en dramaturgisk 

linje mellan låtarna. Det är intressant att märka att vi gått från den instabila inlärningsfasen 

då vi chansade, gissade och improviserade till att det blev det en vana.

”När vanan väl är etablerad har den frigjort sig från minnesbilderna av de första 

framgångsrika handlingarna som lade grunden för dem”.7 

Vi valde att jobba med 7 låtar ur den repertoar vi hade. Några var skrivna av mig och några 

var skrivna av Emma Linnros. En låt är en cover som vi gjort om i vår cirkustappning. 

Ett ledord för vårt repetitionsarbete är lekfullhet. Cirkusorkestern Celiaki ska bygga på 

spelglädje och lek och nästan varje repetition började med att sitta och jamma på en ton, 

melodi eller ljud för att leka med ljuden. Vi leker fram våra karaktärer som vi byggt 

tillsammans för att skapa en teatral känsla och felspelningar blir till skratt. Eller så sitter vi 

bara och leker på golvet en stund. Stephen Nachmanovitch pratar i sin bok Spela fritt- 

improvisation i liv och konst om begreppet ”Galumphar” som handlar om hämningslös lek 

och att använda sig av den energin.8 Passande nog finns det en amerikansk nycirkustrupp 

som heter just Galumpa. Så här skriver de på sin hemsida: 

The three performers create a sensory feast of images ranging from the ridiculous 
to the sublime, drawn together into a seamless whole, consistently bringing 
audiences to their feet.9

7 Åberg, S. (2010), s. 37

8 Nachmanovitch,  S. (2010), s. 48

9 http://www.galumpha.com/about.php
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Violinen är ett leadinstrument för melodier som är passande till genren. Det är den klangen 

som är tänkt när musiken har skrivits, och därför ett av de viktigaste instrumenten. Den 

fungerar också som ett effektinstrument för att skita till lite. Detta i form av flageoletter 

eller annat skrap eller gnissel eller bara en bordun som fyller ut. 

Violan är ett bra komplement till violinen med lite med stadighet för sköna stämmor och för 

att kompensera diskanten. 

Ett dragspel hade varit på sin plats. Det var på gång ett tag men istället har vi melodikan 

som liknar dragspelets klang någorlunda och som ser ut som en leksak och är därför ett kul 

instrument att utforska. Melodikan kan spela melodi men också kompa eller bara fylla med 

lite toner. Det gäller att den inte är för bräkig och tar över soundet. 

Gitarren kom med för att det var mer passande som kompinstrument än pianot, eftersom det 

helst ska vara bärbara instrument, med en tanke om att kunna spela var som helst och hur 

som helst. Från början var den bara ett kompinstrument, men har också fått lite variationer 

på melodier, gärna i så lågt läge som möjligt för att kompensera att vi oftast saknar bas. 

På en låt är det oundviktigt att utesluta pianot som ska ligga som ett flytande komp till en 

smäktande rumba. Det finns fortfarande planer på att antingen lyckas få tag i en bärbar 

tramporgel alternativt bygga om en gammal orgel så att den blir lättare och därmed bärbar. 

Det afrikanska instrumentet kalimbans ljud är besläktat med speldosans fast mjukare och får 

agera komp och lägga fyllande riff. 

Klangspelet har hittills inte fått så mycket utrymme, men även där finns en speldosekänsla 

som är eftersträvansvärd. Med rätt anslag så kan den ge fin klang till melodier också. Det är 

viktigt med stor detaljrikedom och ibland kan det räcka med en endaste ton eller slag från 

ett instrument i en låt för att ge det där lilla extra som gör det så mycket bättre. 

När jag hälsade på mina föräldrar på Gotland i somras gick vi på loppisar och jag letade 

effektinstrument till mina låtar. Jag hittade en konstig flöjt, speldosor och en uggla i tyg som 

hoade när man klämde på den. Men så ville jag ha något som lät ”rrrrrrrrrr” och min 

mamma hittade till sist ett av Cirkusorkesterns favoritinstrument: kaffekvarnen. Det är en 

liten kaffekvarn i trä som ger ett fantastiskt knarrande ljud som vi använder oss av i flera 

låtar. 
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Till effektlådan hör bjällror, och koskällor, den hoande ugglan eller en burk som råmar när 

man vänder den uppochner. I en låt har vi en duett mellan två speldosor som spelar helt 

olika melodier men som i stort sätt slumpar fram ett tvåstämmigt tonmaterial. En annan 

speldosa vi har har bara några få toner som bildar ett dimackord som spelas runt runt. På 

detta ljud har vi byggt en suggestiv låt vi kallar snö. 

Från början var det tänkt att musiken skulle vara helt instrumental, men då flera av oss är 

sångare blev sången en naturlig del av musiken. Vi använder våra röster både med text och 

utan, och vi gillar att använda rösterna i olika improvisatoriska stämmor. En av mina låtar 

jag kallar för ”Johan” var från början en smäktande instrumental ballad för piano och violin 

men har nu fått text och blivit till en rumba med ett utbyggt arrangemang. 

När jag läste Spegling: vana, minne och analogiskt tänkande av Sven Åberg så associerade 

jag härmning och spegling till hur vårt material lärdes ut? Vi har bara tränat in melodier och 

ackord på gehör, skickat inspelningar och små meddelanden med olika idéer på. Vi insåg att 

vi inte hade en endaste liten not eller ackord till förfogande, när bastuban skulle göra sitt 

pålägg. Vi har jobbat enbart med härmning och upprepning för inlärning, och inte en 

endaste liten not har skrivits ner, inte ens tonart. 

Som tur är så har man att göra med otroligt duktiga musiker och det största ”ärkeproffset” 

som inspelningsteknikern uttryckte var vår bastubaist som lyssnade igenom låtarna, gjorde 

några omtagningar och satte en fantastisk basgång till två av våra låtar. Sammanlagt 

lyckades vi spela in tre låtar varav en låt är en trilogi med tre låtar i en. Repet inför 

inspelningen kändes bra. Det var en så stor skillnad att känna att det här har vi jobbat med 

nu, vi kan det här. Det var en säkerhet kring vårt arrangemang som så tydligt skiljde sig 

ifrån bara några veckor tidigare. 

På inspelningsdagen visste vi exakt vilken ordning vi skulle spela och hur vi skulle spela 

det. Vår inspelningstekniker kommenterade att vi verkade ha så bra koll på läget och var 

välrepeterade, vilket inte alltid är fallet vid inspelning. Han verkade intresserad av vårt 

material vilket kändes inspirerande. Vi försökte i så stor mån som möjligt att spela in 

samtidigt så att vi kunde följa och spela med varandra. Några pålägg var dock tvunget, inte 

minst för bastuban. Vi gick metodiskt genom låt för låt och sedan började vi om från början 

för att göra pålägg. Då det var något pålägg i nästan varje låt, så var vi också tvungna att 
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välja tagning där och då, vilket kommer att effektivisera mixningen sedan. Det allra sista vi 

gjorde var att lägga ett pålägg med bodypercussion för ett körparti, och ljudeffekter i form 

av andetag, vattenskvalp och en kaffekvarn. 

Så skulle materialet vi spelat in mixas. Det var inga större problem att välja olika tagningar 

då vi var tvungna att göra det under inspelning då vi hade pålägg i stort sätt överallt. Det är 

viktigt att inget av instrumenten tar över och att den detaljrikedom som vi jobbat fram på 

alla repen kommer till sin rätta. Det som blir extra kul är att höra den dynamisk 

förändringen från repen då vi har en bra och tydlig basgång som kommer att ge mycket till 

slutprodukten. 

Under hösten gjorde vi två framträdanden. Ett var en hel konsert på en fest där vi byggde en 

liten scen i en lada och fick precis det utrymme vi ville för en liten publik. Det var kul att 

sätta igång, men det kändes verkligen att det var ett nystartat band och hela tanken med ett 

visuellt uttryck försvann på så när som på kläderna och rekvisitan. Men det blev bra till slut 

och publiken var nöjd. Strax därefter började vi repa för att vara med på en annan konsert 

på Musikhögskolan. Under repetitionerna skapades en ny låt, en repetativ ljudsaga som 

handlade om snö, där musiken byggde på en av våra speldosors klang. Ljuden skulle ge en 

känsla av virvlande snöflingor och i slutet av låten byts de flesta instrumenten ut till rörelser 

som dels ”spelade” efterklangen av instrumenten, och dels utgjorde snöflingor. Då vi hade 

en hel klass med rytmikstudenter vid scenen fick även de komma in och agera snöflingor 

och till slut var hela scenen full. Detta gick så småningom över till ett körstycke. Jag tycker 

vi närmade oss det uttrycket som vi eftersträvade. Nu vill vi bara utveckla det ytterligare. 

2.1 Tidsplan

Tidsplanen var att repetera för en konsert tidigt på hösten för att sedan repetera inför 

inspelning som jag bokade relativt tidigt. Sedan jobbade vi inför konserten i slutet av 

terminen. 
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2.2 Dokumentation

Vi har gjort en inspelning av tre låtar (varav en är en svit på tre låtar) som finns på skiva. Det 

finns även bilder från våra två konserter. 

2.3 Svårigheter

Innan vi hade konsert och inspelning att jobba mot var de svårt att få till reptider, vi ställde 

in och prioriterade andra saker. Det gjorde att det då inte var så bra kontinuitet på 

repetitionerna. Detta gjorde det svårstartat varje gång. Ett annat stort problem för oss har 

varit att hitta en instrumentalist som kan agera bas. Först hade vi en cellist som lärde sig alla 

låtarna, men hon hade andra tider än oss, och då vi lyckades hitta en tid som passade henne 

så ställde hon in i alla fall. Det går inte att räkna in en medmusikant som inte dyker upp 

alltför länge. Vi gjorde konserten utan bas, vilket fungerade någorlunda bra, men tonbilden 

hade för mycket diskant. Snart fick vi en valthornist på kroken och det kändes spännande 

som komplement till violin, viola, gitarr, melodika, kalimba och piano. Men hon ställde 

också in, rep efter rep. Hon bedyrade dock att hon skulle komma repet innan vi hade 

inspelning, men 15 min innan vi skulle repetera ställde hon in. Dagen innan inspelning stod 

vi utan basstämma i alla fall. Det kändes som om det låg en förbannelse över  basinstrument 

för cirkusorkesterns del. Med bra kontakter lyckades vi lyckligtvis få kontakt med en kille 

som spelade bastuba och han lovade att komma på inspelningen och göra pålägg. 

2.4 Inspiration

Det visuella uttrycket är viktigt för mig. Jag kan självklart bara lyssna på musik och tycka 

att det är alldeles tillräckligt, men bilderna säger mig väldigt mycket också, och är en stark 

inspirationskälla. 

Det finns många typer av bilder som fungerat som inspirationskälla. Min bror är 

bildkonstnär och har delat med sig av sitt konstnärskap till mig. Han brukar säga då någon 

frågar vad det föreställer att ”det är vad du vill att det ska vara”. Jag tänker när jag ser en 

bild som griper mig så finns där en fantasivärld som ligger och lurar. En affisch, ett 

bokomslag eller framsidan på en LP- eller CD-skiva ska ge en bild av det verk som finns 

bakom. När man sätter upp en teaterföreställning ska den alltid fotograferas av till 
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pressarkivet, och dels har jag tagit del av många föreställningsbilder, men jag har också haft 

förmånen att få fota några föreställningar. Det gäller att fånga de ögonblick då det finns 

dramatik, och att försöka fånga spänningen. Vid ett tillfälle fick jag lov att fotografera under 

föreställningen av Wear it like a crown av Cirkus Cirkör och  de bilderna står mig nära för 

att skapa den sinnevärld och känsla som jag grundar mina kompositioner i. De bilderna 

visualiserar mycket av det som är cirkus för mig. Föreställningen bygger på några 

karaktärer vars speciella attribut är en viktig del av föreställningen. Ett exempel är en 

vitklädd docklik kvinna som i ett nummer använder sig av ett antal hattar. Hon sitter i split 

framför dessa hattar och väljer med stor noggrannhet. 

När jag letar bland gömmorna så hittar jag alltid rullar överallt med nedplockade, köpta 

eller skänkta affischer från olika typer av teaterföreställningar, konserter och dylikt. Denna 

bild ska i komposition med informerande text locka besökare och det gäller att ge en känsla 

av vad som komma skall. Denna bild är i samklang med det spelade verket, eller 

föreställningen och fungerar också i efterhand som minne för att återskapa en bild i huvudet 

om hur det var. Jag tror det är därför som det ligger affischer i drivor i garderoben, förutom 

de som sitter uppe på väggarna. 

Teatern är och förblir en stor inspirationskälla för mig, då jag har det med mig sedan 

barnsben, och fortfarande har det nära till hand tack vare min familj. Mycket inom teater 

går hand i hand med cirkustraditionen och framförallt den känsla som jag så gärna vill ge 

uttryck för i min musik. I teatertraditionen ingår att förstora uttrycken och att experimentera 

med dessa. Det teatrala uttrycket är en del av vårt skapande med cirkusorkestern. Vi vill inte 

bara hålla en konsert utan också ge en visuell upplevelse och därför är andra föreställningar, 

både teater och nycirkus, och även film, en viktig inspirationskälla. Jag är extremt 

intresserad av nycirkus. Det är ett samspel mellan en gallam cirkustradition, ett experiment 

med den mänskliga kroppen där nästan naturlagarna kan trotsas och det musikaliska 

uttrycket. Musiken finns alltid närvarande för att förstärka stämningen. Akrobatnumren 

fungerar också som en komposition i sig inte helt olik musik. Det handlar om flöde och 

timing och rörelserna som instrument. Jag har sett ett antal nycirkusföreställningar från hela 

världen, mestadels på cirkuscentrat Subtopia i Alby. Det har alltid varit en speciell 

upplevelse. Jag har sett tusentals teaterföreställningar med det är något med nycirkusen som 

griper mig på ett annorlunda sätt. Detta vill jag få ut i min musik. 
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Jag får ofta frågan om vad jag lyssnar på för musik. Jag känner aldrig att jag riktigt kan 

svara på den frågan. Det går inte att plocka ut en viss sorts musik ur mitt eget musikaliska 

sammanhang för att beskriva en egenskap hos mig. Lika svårt är det att beskriva när folk 

frågar vad cirkusmusik är för något. Rent spontant kanske man tänker sig manege eller 

tivolimusik eller med struttiga melodier och mycket diskant, och visst kan det vara en sorts 

cirkusmusik. Trots att det kan låta ytligt och lättspelat kan man hitta olika känslolager även 

där. Men för mig är genren mycket större än så. En av våra största konstnärer vi har är Tom 

Waits som har en helt unikt sätt att uttrycka sig i musik. Hans texter är poetiska och på 

samma gång sorgsna och kaxiga. Han själv sjunger lite skevt och man vet aldrig vad som 

ska hända i arrangemangen. Det finns två instrumentala låtar han har som får symbolisera 

cirkuskänslan. De heter Tango/Circus girl. Någon har gjort en filmupptagning då han spelar 

på Cirkus i Stockholm 1981 då han spelar med ett uttryck som få kan komma i närheten av. 

I Tango spelar han tillsammans med en kontrabas och spelar med fötterna och hela sin 

uppenbarelse. 

En helt annan typ av musik som jag inspirerats av är Detektivbyrån. Det är ett litet gäng 

från de värmländska skogarna som spelar instrumental musik med bland annat theremin och 

klangspel. Kompositionerna bygger på olika tema som spelas på olika sätt och bildar en 

unik ljudbild. 

När jag såg Wear it like a crown av Cirkus Cirkör var där specialskriven musik för 

föreställningen av Rebekka Karijord. Musiken och det som skedde på scen var starkt 

integrerade med varandra. Man kan se föreställningen i huvudet när man spelar musiken. 

Det är inte någon speciell instrumentation och inga knasigheter men den sorgesamma 

glädjen finns där. 

En sista representant till att försöka beskriva min tanke om den breda cirkusmusikgenren får 

bli Yann Tiersen som skrivit musik till bland annat filmen Amelie från Mont Martre. När 

man nämner den filmen med tillhörande musiken nickar folk förstående. Där finns 

dragspelet och plingandet och det är melankoli och det är show. Och det är just 

motsättningarna och konstrasterna som jag dras till i musiken. 
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3 Resultat

Målet med detta projekt var att få en inspelning av några av våra låtar, samt att göra minst 

en konsert och det har vi lyckats med. Den digitala produkten jag kan presentera är 

inspelningarna på en skiva samt lite dokumentation av konserterna. Med en tydlig tidsplan 

och delmål har jag lyckats att genomföra projektet som det är tänkt, med slutresultat och 

inspiration för vidare arbete. Med denna uppsats vill jag lyfta nycirkusens betydelse och 

med musiken som en viktig ingrediens. Jag har jobbat med ett projekt som är tänkt som 

komponent i en nycirkusföreställning. En dröm är att få komponera och spela för en 

nycirkusföreställning, där alla elementen blir lika viktiga och jag får skapa för en konstart 

som jag är så fascinerad av.
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4 Diskussion

Min tanke när jag ville använda mig av mina kompositioner för att bilda en orkester var att 

jag ville att musiken skulle bli allas. Jag ville inte ha en orkester där alla spelar ”min” 

musik. Jag tänkte att kanske engagemanget då inte blir optimalt, kanske att det finns risk för 

att det blir mekaniskt och för fast. Mina kompositioner bygger på melodier i A- B- och C-

delar med enkla komp till. Det finns nästan aldrig ett egentligt slut utan det bygger på olika 

tema som kan gå runt runt. Att variera instrument, tempo, tonhöjd och komp kunde vara ett 

sätt att få dynamiska stycken. Men vad som jag kände var viktigt var att alla skulle finna sin 

del i det hela. Alla skulle kunna komma med idéer om hur det skulle spelas. Jag spelade in 

låtarna i midiformat där jag presenterade temata för varje låt, och skickade ut dem, så att 

folk kunde lära sig melodierna och känna efter hur just de ville framföra det hela. När vi 

sedan började repetera jobbade vi först med inlärning av melodierna och hade enbart det 

som grund. Med utgångspunkt från detta kunde vi testa olika idéer och se till att alla kunde 

komma till tals, och visa vad just deras instrument kunde åstadkomma och bidra med till 

låtarna. Till en början var det svajjigt och oklart vad vi ville få till, men så småningom så 

började formen att sätta sig. Och även om vi kände oss klara så kunde vi testa nya idéer som 

kom upp i alla fall. På så vis har samtliga varit delaktiga i arrangemangen. Vi har inga noter, 

inga kompskisser och inga texter. Men snart kunde vi börja rita upp delar och namnge dem 

efter vem som ledde delen. Det visade sig i slutändan att alla verkligen hade sitt 

”bestämmande” i varje låt, och det hade blivit exakt så som jag ville. Folk hade gjort egna 

varianter på melodin, de hade gjort stämmor på melodin och sedan hade det skapats en 

stämma på stämman. Fungerar detta då? Måste inte en person bestämma för att det ska bli 

något? Kan alla vara med lika mycket, utan att det blir kaos eller enormt tidskrävande? 

Som Tilde Björfors skriver i sin bok Ett Cirkushjärta:

Kvalitet handlar om att vara strategisk, förebyggande och genomtänkt. Bygga strukturer 
som kan bära både långsiktiga bågar och den kreativitet som infaller i nuet. Och att hela 
tiden lära av erfarenheter. Galenskapen står för att säga ja till den första instinkten utan att 
begränsas av konsekvenserna. Att inte påverkas av vad som anses vara fel eller omöjligt. 
Att inte kunna, men att göra ändå.10 

10 Björfors, T. & Lind, K. (2009), s. 17
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Jag drar paralleller till teatervärlden igen, och rollen som regissör. I början -talet då det 

bildades många nya fria grupper11 var det omodernt med auktoriteter. Man ville helst inte ha 

en ledare överhuvudtaget och ensemblen jobbade fram föreställningen tillsammans. Jag 

intervjuade min pappa som på den tiden jobbade i Västernorrlands Regionteater där man 

verkligen hade anammat ”kollektiv regi”. De som inte var på scen satt i salongen och 

regisserade. 

Naturligt fanns det även på den tiden musikgrupper som bestämde kollektivt, till exempel 

Nationalteatern. De har skrivit en av artiklarna i Spela för livet- fria teatergrupper inför 80-

talet. Några som inte kom med i boken var Fria Proteatern. De kunde nämligen inte enas 

om en text. 

Det var intressant att läsa om Norrlåtars del i musiklivet då jag spelade med dem förra året 

på Jokkmokks marknad i en föreställning som heter Låtar och skrönor och som är en 

gränsöverskridande föreställning innehållande musik, berättelser och dans etc och är i sig 

även en inspirationskälla för mitt arbete med Cirkusorkestern. 

I Tuomo Haapala och Marie Melanders artikel Barn av sin tid? tar de upp, proggrocken och 

varför den blev populär. De behandlar även elgitarren som ett ”oumbärligt instrument” och 

hur många musikkritiker såg ner på exempelvis folkmusiken och predikade att de behövde 

föra in elgitarren i sin musik. De som kommer undan är Norrlåtar för att deras musik anses 

så rak och utan krusiduller. Men annars menade författarna på att det var mycket musik som 

låg utanför proggrocken som blev sågad ”musikerna får skulden för kritikernas 

okunnighet”.12

I enlighet med Cirkus Cirkörs inledningstext på deras hemsida13 tänjer nycirkusen på 

människans mentala och fysiska gränser. På sätt och vis är det det jag vill med min 

Cirkusorkester, att tänja på gränserna, både fysiskt och mentalt och musikaliskt. Jag vill 

hitta lösningar som jag inte hört tidigare och med hjälp av en grupp där alla är 

11 Rynell, E. & Åberg, L. (1977), s. 42

12 Rynell, E. & Åberg, L. (1977), s. 134

13 http://www.cirkor.se/content/wear-it-like-a-crown?language=sv

xvii



medbestämmande kan vi undersöka vad man kan göra med instrumenten, vad vi skulle 

kunna använda som instrument och prova alla idéer vi får. 

I inledningstexten står också att nycirkusen ”skapar konstnärliga föreställningar genom 

gränsöverskridande kollektiva processer”,14 och visionen är att skapa just detta med 

cirkusorkestern. Att hålla sig på ett och samma spår känns tråkigt och därför vill vi skrida 

över gränserna för att i slutändan komma med en helt unik produkt. Och det det kan bara 

ske genom kollektiva processer vilket är det den här uppsatsen delvis har sin utgångspunkt 

ifrån. En vision vi har dit vi ännu inte kommit är att göra konserterna till föreställningar där 

det visuella har en stor del. Det kan göras med ett eget uttryck och idéer kring våra 

karaktärer och rekvisita med mera. Men det finns också idéer om att ha med folk på scenen 

som inte spelar eller sjunger utan agerar clown, eller akrobat. Och den personen ska inte 

bara vara en illustration till det som spelas utan vara en lika stor del av det som ska 

framställas. Den tydliga utgångspunkten från nycirkusens värld samt att många av 

medlemmarna ur orkestern jobbar mycket med rörelse gör att det är oundvikligt att ha det 

tänket kring vår slutprodukt. 

14 http://www.cirkor.se/content/wear-it-like-a-crown?language=sv
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Bilaga 1

Synopsis Projekt Cirkusorkestern Kakburken

En tid tillbaka bildade jag ett band som till en början kallades för Cirkusorkestern. Det kom 

till för att realisera musik som jag skrivit i en genre jag kallar Cirkusmusik. Cirkusmusik är 

för mig melankoli och glädje på samma gång med influenser i ett brett spektra exempelvis 

Detektivbyrån, Tom Waits, Rebekka Karijord och Yann Tiersen. Men det finns också 

inspiration från alla de nycirkusföreställningar som jag har sett bland annat av Cirkus Cirkör. 

Våra låtar är både instrumentala och vokala men musiken är det centrala och samtidigt är 

uttrycket runtomkring en stor del av upplevelsen, då vi jobbar med det visuella också. Formen 

ska vara lekfull och alla i bandet ska vara delaktiga i arbetet med hur låtarna framförs. Jag vill 

att alla i gruppen ska hitta sin vinkling på låtarna. Arrangemangen bygger kring improvisation 

och lek utifrån våra gemensamma idéer.

Bandet har nu äntligen tagit form. Det har fått sitt fullständiga namn och vi har utökat 

repertoaren med nya låtar, både skrivna av mig och de andra i bandet. För tillfället har vi 

omkring 8 låtar och inom ramen för detta projekt på KMH vill jag fortsätta att utveckla 

bandet.

Vår målgrupp är musikintresserade som gillar att leka. Musiken skulle även kunna passa i en 

föreställning där den samverkar med artisterna. Musiken behöver inte ha med cirkus att göra 

men om man tänker sig en nycirkusartist som ska utföra en balansakt eller ett akrobatiskt 

nummer där det finns ett teatralt uttryck och där det kräver en viss sorts musik för att 

konststycket ska bli fulländat så är det där cirkusmusiken skulle kunna komma in.

Projektet ska resultera i att dels att göra en spelning på en liten scen i Stockholm samt att spela 

in låtar i KMH:s studio med pålägg och mixning.  Det ger oss två konkreta produkter som vi 

sedan kan utvärdera projektet efter.

För att kunna genomföra projektet på bästa sätt behöver vi en till medlem i bandet. Detta för 

att ha de instrumentala förutsättningar som krävs då det saknas bas. Om vi inte skulle hitta 

någon kan vi lösa det med pålägg i studion. Att hitta ordentligt med repetitionstider är också 

av stor vikt. Att ha fasta repetitionstider som vi kan förhålla oss till är en nyckelfaktor för att 

lyckas. Övriga resurser som behövs är tillgång till studio och hjälp med inspelning. Studion 
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måste bokas i god tid likaså konserten. Vi kommer att använda oss av våra instrument och 

röster. Förstärkning behövs för konserten och inspelningsutrustning för inspelning. 

Svårigheten med projektet är tidsplanering och tillgång till repetitionssal. 

Tidsplan

September Oktober November       December/Januari

Repetitioner 

Hitta en basist. Repetitioner

Konsert och 

inspelning. 15/11

Mixning och 

mastring. 12/12

Projektrapport 7/1

Redovisning
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Bilaga 2

Konsert på Kungliga musikhögskolan december 2012
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Konsert på Färingsö augusti 2012
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