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1. Inledning
Jag har tidigare haft mina funderingar över att reflektera kring mitt eget verk och mitt
eget komponerande. Funderingar om att det skulle bli för personligt och utlämnande.
Det finns dock något spännande i att skriva om sig själv och sitt komponerande, en
möjlighet att göra en resa inom sig själv. Så jag har i slutändan beslutat mig för att ta
denna chans att skriva om mina tankar kring musik och om hur jag arbetar med
utommusikalisk inspiration i mitt komponerande.
Orkesterstycket Kanoper, den klingande delen av mitt examensarbete, är
inspirerat av den egyptiska mytologin och gudavärlden; utan att jag är religös eller en
anhängare av den gammelegyptiska tron, men jag har en förkärlek för det mytiska.
Mytologi har varit ett stort nöje och en inspirationskälla för mig enda sedan jag var ett
litet barn och jag lånade böcker om grekisk, egyptisk och nordisk mytologi från
familjens bokhyllor, först kanske mest för att titta på bilder men allteftersom jag lärde
mig läsa så var det några av de första böckerna jag läste. Jag tycker att den egyptiska
mytologin lämpar sig väl för de undertonerna jag vill jobba med när jag skriver mina
stycken samt inspirerar till de klangerna jag vill ha med i mina kompositioner.
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2. Min syn på musik
Jag gillar att arbeta med en större övergripande idé till mina stycken när jag
komponerar, eftersom jag hämtar inspirationen till det musikaliska uttrycket i mina
övergripande idéer och bygger upp koncept kring dem. Jag arbetar även med ljud på ett
konceptuellt sätt när jag komponerar och har gjort det tidigare i ett stycke som heter
Take a Bow som jag skrev för Norrbotten NEO under mitt andra år på Kungl.
Musikhögskolan. Verket baseras på spektralanalyser av samplingar av cymbaler som
exciteras med stråke. Spektralanalys används för att se hur ljud är uppbyggda genom att
transformera ljudet från amplitud över tid till frekvens över amplitud och titta på
resultatet. Med spektralanlys kan man framställa ett spektrogram, som man ser på bild 1
så består den av ett tvådimensionellt koordinatsystem. Där X-axeln mäter tid, Y-axeln
mäter frekvenser och där färgen i spektrat anger hur stark varje frekvens är vid den
tidpunkten på X-axeln (svart = tyst och rött = starkast). Ur spektrogrammet kan man få
fram information om hur ljudet är konstruerat genom att titta på vilka frekvenser som
ljuder och hur starka de är. Jag använde analyserna från Take a Bow även i Kanoper
men istället för att återskapa ljud använde jag det till att skapa skalor som jag bygger
harmoniken i stycket på. Den centrala idén, eller konceptet, i Take a Bow är att
musikens kardinalstreck eller huvudbyggstenar är brus och sinustoner. Kardinalstreck är
de fyra huvudsakliga väderstrecken alltså nord, syd, väst och öst.1
Jag anser att musik är uppbyggd på en dualitet av ytterligheter inom ett
kontinuum av vågformer; där brus representerar den mest komplexa vågformen och
sinustonen den enklaste, om man betraktar det ur ett akustiskt perspektiv. Detta har jag
försökt gestalta i formen i Take a Bow. Styckets första sats består av representationer av
brus som vandrar mer och mer mot ton och de två mittensatser som består av olika
varianter av spektralanalysen, som jag tycker om att beskriva som musik, och som i
detta fall består av ett friare mer klassiskt komponerande. Jag menar att det är i
gränslandet mellan dessa två ytterligheter av kontinuumet som musiken existerar. Sista

1

”Kardinalstreck”, Malmström, Sten, Györki, Iréne & Sjögren, Peter A., Bonniers svenska ordbok, 8., [rev.] uppl., Bonnier,
Stockholm, 2002.
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Bild 1: En beskrivning av kontinuumet (som jag illustrerat med den röda linjen)
mellan sinuston, musik och brus. I praktiken motsvarar detta graden av entropi i
ljudinformationen.
I det här exemplet: sinuston, andra satsen ur Take a Bow och vittbrus.
satsen sluter kontinuumet med en representation av sinustoner som oscillerar och
interfererar med varandra.
Detta kontinuum av musikens ytterligheter, sinuston och brus, beskriver
egentligen graden av entropi i ljudinformationen. Entropi är i sin tur graden av oordning
i information. En sinuston har låg entropi eftersom den är konstant och oföränderlig.
Musiken har en måttlig grad av entropi då den har flera olika toner som dock är ordnade
men i förhållande till sinustonen så är musik betydligt mer oordnad. Brus däremot har
mycket hög entropi eftersom brus består av många olika sinustoner som infaller
slumpmässigt, vilket i fallet med musik och ljud innebär maximal entropi. När man
diskuterar entropi i informationssystem kallas det Shannon entropi efter matematikern
Claude Shannon.2 En intressant liknelse till idén om ett kontinuum av entropi beskriver
Rajesh Rao i sin TED-talk om skriftspråket från Induskulturen i Indien3, där han visar
2

Eric W. Weisstein, ”Entropy”, Wolfram MathWorld, <http://mathworld.wolfram.com/Entropy.html>, hämtat 2 juni 2015.

3

Rajesh Rao, A Rosetta Stone for a Lost Language, TED.com, mars 2011, <http://www.ted.com/talks/
rajesh_rao_computing_a_rosetta_stone_for_the_indus_script>, hämtat 2 juni 2015.
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en graf över graden av entropi i olika språk. Även musik kommer fram som ett exempel
på något med relativt hög entropi men med viss ordning. Rajesh jämför där förändring
av intervall i musik med bokstäver i språk.4 Jämförelsen som Rajesh gör med
förändringen av intervallen som den lägsta nivån av information, är baserad på en en
sonat av Beethoven och är därför kanske inte representativ för alla typ av musik. Graden
av entropi i musik kan skilja sig baserat på tidsepok och genre.
Jag tog med mitt tänkande runt koncept som jag utvecklade när jag skrev Take a
Bow till Kanoper och applicerade dem på organen som förvaras i de olika kanoperna. I
fjärde satsen Hapi, den kanop5 som innehåller lungorna, så representerar jag det genom
att blåssektionen får andas in och ut genom sina instrument som om det vore lungor som
andades. I andra satsen Imsetti så abstraherar jag något och försöker representera ett
koncept av levern eftersom de läkare jag frågade6 om hur en lever skulle kunna tänkas
låta så svarade de att det var svårt att höra eftersom de andra organen överröstade den,
vilket i sig är en intressant ingång. Jag fyller därför ut denna mindre konkreta idé med
min fantasi och låter levern bestå av brus och glissandon eftersom jag föreställer mig att
allt flyter runt i de små blodkärl som levern består av.
Min bakgrund som hornist, som främst spelade i orkestrar, tror jag har påverkat
mitt lyssnande då jag upplever det som att jag lyssnar ur ett större perspektiv. Jag
försöker lyssna till helhet, musikens större strukturer och klanger snarare än enskilda
stämmor. När man spelar i orkester har man inte tid att hinna lyssna specifikt till varje
stämma utan söker insatser och lyssnar på klanger för att orientera sig i tid och i
förhållande till när ens egen insats ska komma. Jag tror inte att detta lyssnande är något
unikt för mig men jag kan inte beskriva någon annans lyssnade än mitt eget. Mitt
lyssnade har dock varit problematiskt för mig i mitt komponerande stundtals. Jag har
mest skrivit kammarmusik när jag personligen har en ganska orkestral syn på mitt
komponerande. För mig var det en stor fröjd att äntligen få skriva för orkester, det var
som att hitta hem.
4

Rajesh Rao och andra, Entropic Evidence for Linguistic Structure in the Indus Script, 29 maj 2009,
<http://homes.cs.washington.edu/~rao/ScienceIndus.pdf>, hämtat 22 juni 2015.
5

Ett kärl som används för att bevara vissa interna organ i egyptisk begravningsrit, se sidan 10.

6

Tre stycken friare intervjuer som jag gjorde med personer i min närhet som är läkare och läkarstudenter. Läs mer på sidan 25.
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The art of music is no longer limited to the sounding models of instruments and voices. Electroacoustic
music opens access to all sounds, a bewildering sonic array ranging from the real to the surreal and beyond.
– Denis Smalley i Spectromorphology: explaining sound-shapes (s. 1)7

Jag kan finna många likheter mellan mitt lyssnande och Denis Smalleys idéer
om hur han betraktar ljud i texten Spectromorphology: explaining sound-shapes.7
Det var en stor ”aha-upplevelse” för mig när jag läste den texten för första gången i
höstas; han satte ord på hur jag tänkte. Det är även applicerbart på lyssnande av noterad
musik, som han själv antyder i texten. Jag anser att lyssnande måste vara detsamma
oberoende av genre om man ser på det ur ett akustisk perspektiv. Öronen förändras inte
beroende på vilken musik man lyssnar på, men däremot kan den intellektuella
avkodningen variera.
Jag har också en idé om zoom-nivåer i musik, om hur man lyssnar och att jag
generellt sätt försöker betrakta helheten av musiken; ett försök att betrakta varje
komposition som en egen klang. Jag tycker att den utzoomingen som sker när man
lyssnar på de större strukturerna i musiken ger ett bättre perspektiv och länkar bättre
med formen, i enlighet med Stockhausens idé om unified time structures8 eftersom form
bara är en konsekvens av längre våglängder. Jag ser ett samband mellan hur man
betraktar oljemålningar då man måste ta några steg tillbaka för att se själva bilden.
Däremot så finns det även i dem nivåer av perspektiv i zoomen. Då de kan bilda något
helt annat när man är mycket nära dem och kan se själva penseldragen. För att likna det
vid min musik så finner man inte dess sanna natur genom att lyssna på detaljnivå utan
man måste zooma ut och betrakta helheten.

7

Denis Smalley, Spectromorphology: Explaining Sound-Shapes, 1997, Organised Sound, Vol. 2 (August 1997), s. 107.

8

Karlheinz Stockhausen and Elaine Barkin - The Concept of Unity in Electronic Music från Perspectives of New Music, Vol. 1, No.
1 (Autumn, 1962), s. 39-48.
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3. Utommusikalisk inspiration till Kanoper
Kanoper började egentligen som ett helt annat stycke, en idé som jag har försökt närma
mig två gånger och som jag kallar för Sejd, där jag ville arbeta med nordisk schamanism
och trolldom. Ordet sejd är en benämning på en slags trolldom som utövas i nordisk
mytologi som nämns i Den poetiska Eddan9. Sejdandet har kopplingar till schamanism i
andra kulturer än vår egen och utfördes genom att sejdaren, som oftast var kvinna, gick i
trans. Den omnämns i Den poetiska Eddan när Loke kritiserar Oden för att ha sejdat och
att det skulle vara omanligt.10
Tyvärr så var inte idén om Sejd tillräckligt förlösande för mig kreativt så jag
tvingades byta ut den under hösten 2014 då jag fortfarande sonderade efter inspiration
till mitt orkesterverk. Jag hade dock försökt utveckla det konceptet redan under våren
2014 genom att spela in vevlira och kulning som jag tänkte använda som harmoniskt
material till stycket genom att analysera dessa instrument med spektralanalys.
Personligen så tror jag att kopplingen som jag byggde upp till folkmusik störde mig i
mitt komponerande. Den gav mig för starka kopplingar till redan komponerad musik så
idén kändes inte tyst utan den hade redan en röst, vilket låste mig i mitt komponerande.
Sejd hade dock redan lett in mig på ett sidospår som byggde på myten om att när
en person ska bli schaman så kommer gudarna under natten och plockar isär personens
organ och besvärjer personen med magi under tiden som de sätter ihop hen igen. Detta
förde mina tankar till egyptisk balsameringstradition som jag först använde för att
berika den utommusikaliska inspirationen till mitt koncept om sejd med saker som
djurhuvuden som täcker överdelen på kanopen och kardinalstreck. Tanken var då att jag
skulle kunna använda de olika djurhuvudens karakteristik och jordens väderstreck för
att skapa karaktärer att använda i mitt komponerande. Det var det som senare skulle bli
Kanoper.

9

Den poetiska Eddan, 2., omarb. uppl., Forum, Stockholm, 1964.

10

”Sejd”, Ewald, Stefan & Denzler, Georg (red.), Religionslexikonet, Forum, Stockholm, 1996, s. 480.
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Bild 2: Tankekarta som
var grunden,
inspirationen och
organisationen av mitt
komponerande i
Kanoper.
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En kanop är ett slags vas som
man placerar den dödes inre organ i
när man balsamerar denne efter att
man plockat ut organen ur kroppen
och konserverat dem. De placeras
sedan runt sarkofagen i ett bestämt
mönster.11 Vaserna gestaltar även fyra
undergudar som kallas Horussönerna

Bild 3: De fyra kanoperna.12

och de har som uppgift att vakta de
organ som läggs i respektive vas.12
Källmaterialet kring egyptisk mytologi är betydligt rikare eller åtminstone mer
lättåtkomligt än källorna jag hittade för sejd och den nordiska schamanismen vilket
gjorde det lättare att spinna vidare på. Det koncept som jag kunde bygga upp runt
Kanoper var mycket tydligare och kändes mer konkret för mig. Den hade till skillnad
från Sejd ingen röst sedan tidigare och organljud känns för mig lika naturligt som ett
naturljud; även fast de inte förekommer naturligt som hörbara ljud i naturen utan kräver
stetoskop eller liknande verktyg för att vara hörbara. Så idén skiftades från sejd och
schamanism till att handla om kanoper och organ, med organen som den centrala
konceptuella idén.
Min tankekarta (se bild 2) som är kompositionens startpunkt, gjorde jag tidigt i
kompositionens skede för att samla alla mina tankar kring den utommusikaliska
inspirationen. Tankekartor är en teknik jag använt länge i skolarbeten men inte i mitt
komponerande. Jag uppskattar den tydliga strukturen och hierarkien som den tydliggör,
både för mig själv och för utomstående läsare. Den reflekterar också på många sätt mitt
egna tänkande, hur jag drar slutsatser, hur jag expanderar mina idéer och tankar med
tydliga hierarkier och referenser för varje enskild idé. I mina tidigare kompositioner
brukade jag samla mycket utommusikaliskt material i små anteckningar, ofta i massa

11

”Kanop" Svenska Akademiens Ordbok, 1935 <http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/114/166.html>, hämtat 18 maj
2015.
12

”Painted wooden canopic jars”, The British Museum <http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/aes/p/
painted_wooden_canopic_jars.aspx>, hämtat 18 maj 2015.
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olika anteckningsböcker. Där gjorde de föga nytta under det kompositoriska arbetet
eftersom det skulle vara en för stor distraktion och för tidsödande att leta igenom olika
anteckningsböcker om jag ville bolla en idé mellan mig själv och min utommusikaliska
inspiration. Jag försöker ha en inre dialog med mig själv när jag hittar nya vinklar i min
komposition. Ofta upplever jag att de olika infall av inspiration jag får när jag
komponerar kan fälla hela kompositionen om jag låter dem gå förbi oreflekterat.
Eftersom mina kompositioner har en större idé måste lösa idéer avvägas mot denna
större idé. Jag uppskattar mina infall och tycker ofta att de tillför kreativ energi till
kompositionen. Det finns något speciellt med melodier, rytmer, harmonier och koncept
som kommit fram av tillfälligheter i kompositionen. Jag tror att det är ett resultat av att
det undermedvetna hela tiden arbetar med en frikopplad reflekterande process samtidigt
som mitt övermedvetna komponerar. Dessa infall har dock en tendens att fördunkla min
kompositoriska idé eftersom de ofta leder till sidospår, som blir för långa och gör det
svårt att värdera vad som är det centrala i kompositionen och vad som bara är en för
lång utvikning. Dessa långa utvikningar, ofta med insatser av helt främmande material,
tyckte jag var ett stort problem i Take a Bow. Detta har jag försökt korrigera och jobba
med i Kanoper, både för min egen utvecklings skull och för att höja kvaliteten på
musiken. Problemet med långa utvikningar är tydligt i de tidsbundna konstarterna
såsom teater, dans och musik, där man till skillnad från den grafiska konsten inte har
tillgång till allt material på samma gång; man är hänvisad till sitt minne om man vill
göra jämförelser med tidigare delar i stycket. Om man som upphovsperson är osäker på
vad den centrala idén är och svävar ut i sidospår, kanske med en helt annan infallsvinkel
på sitt verk, riskerar man att tappa båda klarheten i idén, gestaltningen och styckets inre
dramaturgi. Eftersom den större idén med kompositionen är så viktig för mig, kan jag
inte tillåta mig själv att sväva ut för långt och tappa greppet om min huvudidé. På så sätt
tror jag att denna tankekarta är en stor anledning till att Kanoper håller ihop mycket
bättre än mina tidigare kompositioner. Tankekartan gav mig möjligheten att alltid ha ett
papper med de huvudsakliga tankarna och de större idéerna liggandes bredvid på mitt
skrivbord under arbetets gång.
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Kanoper verkar vara starkt rotad i idén om det egyptiska men det var inte min
startpunkt och då syftar jag inte heller på Sejd som jag skriver om tidigare utan på själva
organen. Det klangliga perspektivet av organ kittlade verkligen mitt sinne och på så sätt
är de fyra mellansatserna utgångspunkten för stycket, vilket märks om man läser vad
som är huvudrubriken i tankekartan. Precis som med mitt lyssnande så är klangen viktig
för mig och utgångspunkten för allt jag gör. Jag arbetade med idén om den egyptiska
begravningsriten för att skapa ett mer expressivt material till mitt komponerande; efter
att ha fokuserat på klang i två år så hade jag i höstas lust att göra ett mer expressivt
stycke. Det är även relaterat till att jag ville sammanföra mina två stilar där Take a Bow
är den mer klangliga stilen och rotat i en mer intellektuell ingång till mitt
komponerande, jag försöker komponera mer med hjärnan än hjärtat. Den andra stilen är
den som jag har odlat enda sedan jag började komponera själv, en mer expressiv stil där
jag skriver mer från hjärtat och som är representerat i ett stycke jag skrev under mitt
andra år på Kungl. Musikhögskolan som heter Arvet som var skrivet för ett projekt vi
hade med Stockholms Läns Blåsarsymfoniker. Denna mer expressiva stil är rotad i att
jag är uppväxt i en romantisk bakgrund i mitt musicerande som hornist. Dessa formativa
år på kulturskolan har satt sina spår och följer med än idag utan att jag för den delen
ägnar mig åt romantik.
Därför var det för mig logiskt att ha två skilda idéer till Kanoper, en från båda
stilar. Vilket skulle göra att jag kunde sammanföra dessa två stilar, vilket jag anser att
jag har lyckats med. Eftersom jag inte försöker separera mellansatserna från
Invokationen och Exvokationen utan låter det glida mellan båda stilarna i dessa även om
de har två olika ingångsvinklar. Separationen motverkas av att jag till de organbetonade
mellansatserna har lagt till de utommusikaliska elementen av Horussönerna och att jag i
Invokationen, som är en åkallan av gudarna, tar med mig mitt klangliga perspektiv på
komponerandet.
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Bild 4: Spektrogram över hela Kanoper med satsnamn och delarna i Adagio Sacrale utskrivna.

4. Översikt över Kanoper
Kanoper består av sex eller fem och en halv delar beroende på hur man räknar. Delarna
är uppdelad i sex satser som ska sitta nära ihop med varandra och ha korta pauser
mellan varandra. Jag skiljer på delar och satser just här eftersom sats fem och sex sitter
ihop, går över i varandra sömlöst och bildar en egen formdel tillsammans.

Satserna är som följer:
I.

Invokation

II. Imsetti
III. Kebehsenuef
IV. Hapi
V. Duamutef (övergår i Exvokation)
VI. Exvokation

I bild 4 så har jag försökt skapa en översikt över stycket där satserna är
utmarkerade samt lagt till hänvisningar till repetitionsbokstäverna. Jag har även
markerat ut delarna efter vilka instrument som leder utveckligen av de olika
underdelarna i första satsen, eftersom den har flera delar i sig och för tydligheten för
referenser senare i texten.

!14

5. Horusögat och rytmik
Rytmiken i Adagio Sacrales andra del [I.b) i bild 4] bygger runt olika små celler som jag
komponerade rytmen till baserat på Horusögat.13 Kanoperna som representerar olika
mindre gudar i den egyptiska mytologin är alla söner till Horus, en av de centrala
gudarna. Horus får sitt öga utrivet i sex delar av sin onda farbror Seth men
kunskapsguden Toth (assimilerad till Hermes i den grekiska mytologin) lagar det med
de bitar som de hittar förutom en sista liten del som är försvunnen, den ersätter hon med
magi.14 Horusögats15 olika delar representerar även hieroglyferna för det egyptiska
räknesättet för att räkna med bråk eller egyptiska fraktioner som det kallas. Detta
räknesätt är sprungen ur en väldigt praktisk matematik och lämpar sig bäst för att räkna
ut hur man till exempel delar fem brödlimpor på åtta personer. Egyptiska fraktioner är
en annorlunda uppställning av bråk än den vi använder idag. Huvudprincipen är att man
skriver ner talen i så stora tal som möjligt i nämnaren men alltid med 1 i täljaren och
sedan adderar de mindre bråken. Till exempel om man ska beskriva 5/8 som ovan, så
skriver man det: 1/2 + 1/8.16
Som ni ser så representerar varje del av ögat ett bråk. I realisationen av det låter
jag dessa bråk representera ett notvärde. Sedan använder jag en seriell princip av att en
cell (som är markerade med siffror i bild 6 på sidan 17) måste innehålla alla dessa
notvärden men jag låter pauserna vara fria; för att tillåta mig att skapa förskjutningar
senare i verket samt att den textur jag ville skapa med dessa celler skulle behöva att det
fanns luft i rytmiken. Cellerna bildar grundstommen i Adagio Sacrale men ibland så
bearbetar jag bara en del av cellen innan jag låter hela cellen komma fram för att skapa
stämning av upptäckt och för att hushålla med mitt material.
Varför använder jag den seriella principen när jag verkar ha en helt fungerande
rad noter innan? För att jag ville göra om dem till celler och att de skulle hänga ihop
med varandra på ett rytmiskt plan. Jag ville dessutom att cellerna skulle vara en takt
13

Se bild 6 på sidan 17.

14Maria
15

Carmela Betró, Hieroglypics - The writings of ancient egypt, Abbeville Press, New York, 1996, s. 55.

Se bild 5 på sidan 16.

16

Eric W. Weisstein, ”Egyptian Fraction", Wolfram MathWorld, <http://mathworld.wolfram.com/EgyptianFraction.html>, hämtat 18
maj 2015.
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Bild 5: Horusögat (eller Udjat) med de egyptiska fraktionernas bråk inritade.17
långa så att de lätt skulle kunna sammanföras, bytas ut eller utvecklas parallellt med
varandra. För mig finns överlagringen som en stark central idé och det är ett17
grundverktyg i min kompositoriska verktygslåda. Jag använder överlagringar av ljud
genom att placera ljud eller noter bredvid varandra med förskjutning i olika stämmor.
Jag började med att göra musik med att skriva popsånger, till stor del i studio, och jag
anser att det var där mitt komponerande började. Överlagring som idé för mig kommer
nog till stor del från min kompositoriska bakgrund i studion. I studio arbetar man med
ljudet som regioner.18 Om man sitter i dessa ljudbehandlingsprogam ett tag så bjuder
deras grafiska utseende in mig till att börjar fundera på vad som händer om man flyttar
runt dem och kastar om dem lite hullerombuller, eller i processen av att bara klippa ihop
något så råkar man flytta en fil till fel plats. I den processen så faller det sig naturligt för
mig att börja överlagra ljud.
Överlagringen är ett simpelt verktyg och det är ett bra sätt att variera materialet
utan att behöva förändra det, eftersom att förändring då sker på det formmässiga planet

17

Benoît Stella, ”Arithmetic values represented by parts of the Eye of Horus”, Wikipedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/
Eye_of_Horus#/media/File:Oudjat.SVG>, hämtat 7 oktober 2014.
18

Ljudfiler i ljudbehandlingsprogram som Logic eller Pro Tools kallas för regioner.
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Bild 6: De första två raderna har jag komponerat fritt och i rad 3-4 har jag brutit ut
materialet från de första två raderna och gjort om dem till celler med en seriell
princip av att inget notvärde får upprepas.
istället för i behandlingen av materialet. Min inspiration till att överlagra mitt material
härstammar ur mina studier av kontrapunkt där kanonstruker är vanligt förekommande.
I mitt skapande på senare tid har jag börjat leta mig mer och mer tillbaka till
mina rötter och var jag var när jag började komponera. Dels för att hitta tillbaka till den
nyfikenheten som präglade komponerandet då, som till stor del berodde på att jag inte
hade en aning om vad jag gjorde. Jag tänker ofta på att det kan vara en ganska tung och
svår process att göra övergången mellan att hålla på med något på hobbynivå, och
nattkomponera på pojkrummet, till att försöka göra det till en profession, en process jag
känner att jag i högsta grad befinner mig i just nu. Jag upplever det ibland som väldigt
svårt att gå upp på morgonen och sätta mig och komponera som om det vore ett
”åttatillfem”-jobb men det är absolut nödvändigt för att genomföra något av värde och
för att kunna leva upp till den nivå som jag vill komponera på. Att söka mig tillbaka till
mina grunder har varit ett sätt för mig att försöka låna tillbaka lite av den nyfikenhet jag
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hade när jag började och jag tror att min tid som nybörjare satte större spår i mig än vad
jag trodde tidigare.
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6. Musikaliskt material
Harmoniken i Kanoper bygger den på spektralanalys av cymbaler som spelas på
med stråke som jag sedan satte ihop till en skala som jag tyckte om. Den skala som jag
utgick från har G# som centrum. Jag byggde ut den åt båda håll och konstruerade den så
att den skulle transponera sig själv när den gick över oktaven. Skalan ska egentligen inte
läsas som tre transponerade skalor utan som en enda lång skala. Den är gjord för att
kunna skapa hög dissonansgrad, speciellt vid överlagring. Med dissonansgrad menar jag
graden av dissonans i förhållandet mellan tonerna, speciellt i jämförelse med traditionell
tersstaplande harmonik genom att öka antalet icke-harmoniska intervall. Jag ville också
att skalan skulle ge mig den frihet jag vill ha när jag komponerar för kunna skapa
harmoniska utvikningar (att frångå det då gällande tonala centrumet). De olika delarna i
Adagio Sacrale har sin hemvist i olika transponeringar av denna skala, och det är inte
för att skapa en harmonisk progression i materialet enligt traditionella mått. Den
harmoniska progressionen handlar mer om dissonansgrad som jag också genomför
genom att överlagra celler med olika tonala centrum. Som gör att det existerar flera
tonala centrum samtidig som har små intervaller mellan varandra vilket skapar en högre

Bild 7: Mitt huvudsakliga harmoniska material till Kanoper som baseras på
spektralanalys av cymbaler som jag sedan har satt ihop till en skala.
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dissonansgrad. Vilket gör att entropin ökar i den harmoniska aspekten och för partier
närmre brus på kontinuumet av sinuston och brus.
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7. Kanopers enskilda delar
1. Invokation
Kanoper börjar med en invokation till gudarna. Tanken med den första delen av första
satsen är att det ska inleda stycket tyst och lugnt och få både gudarna och publiken att
lyssna. Första delen är skrivet ganska fritt, personligt och jag är inte bunden av att
genomföra någon specifik kompositorisk modell efter någon längre plan i denna del
utan handlingen står stilla. Det är musik som innehåller tvära kast, skarpa starka ackord
och emellan dessa är det ofta tyst. Musiken i denna passage blir någon form av
personlig signatur i stycket.
Jag betraktar det som den typ av musik jag komponerar på ett improvisatoriskt
vis. När jag komponerar fritt utan att förhålla mig till de system som jag ofta bygger
upp, betraktar jag det som att jag improviserar; utan att vara bunden till att jobba i
realtid som en vanlig improvisation skulle förutsätta. Det är en annan typ av
improvisation som jag, i brist på bättre ord, fortfarande kallar för improvisation för jag
tycker att det är den bästa liknelsen. Det skulle kunna beskrivas som den typiskt
romantiska synen av en person som komponerar när man bara sitter och inbillar sig
musik och skriver ner den. Vissa skulle kanske kalla det för inspirerad komposition för
att befästa den ännu starkare till romantiken. Eftersom det inte är standardmodellen för
hur jag komponerar så vill jag särskilja den från mitt mer normala systematiska
komponerandet när jag bygger mina system och försöker bearbeta idén från min
utommusikaliska inspiration. Detta mer systematiska komponerande är det jag försöker
förklara i denna uppsats, det är så jag jobbar när jag inte har dessa inspirerade
ögonblick. Det är dessutom nödvändigt för mig om jag ska klara av att hålla ihop ett
helt stycke.
Invokationens andra del börjar i Adagio Sacrale19 det är också styckets
huvudsakliga genomföring och sker i stråket. Jag ville fokusera på stråket i denna
komposition, dels för att de kunde producera den klangen som jag ville ha och dels för
att utveckla mitt komponerande för stråkar. Jag bröt ut stråkstämmorna ur partituret och
skrev delarna i den första satsen i en egen Finalefil som bara innehöll stråkarna med de
19

Se bild 4 på sidan 13.
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divisin som jag sedan använder i partituret. Det arbetssättet tyckte jag var väldigt
praktiskt och inspirerande och lät mig jobba på det sättet jag ville med stråket. Detta
passar mitt arbetssätt bättre än att sitta i Finale med ett jättepartitur. Jag arbetar till stor
del för hand och inte heller i particell då jag gillar att se hela bilden direkt. Kopplingen
fungerar bättre för mig ju närmare ett färdigt partitur jag är. Det var en utmaning för mig
att bryta ut stråkstämmorna men det ledde till ett bättre resultat än om jag hade behövt
sitta med ett stort partitur hela tiden.

Bild 8: Utdrag ur Adagio Sacrales första del i bokstaven C.
Invokationens andra del har tre distinkta delar i sig själv där den första (bokstav
C, exempel ovan) leds av första pulten i viola och cello som spelar en överlagring av
cell 6.20 Stämmorna rör sig inte speciellt mycket harmoniskt utan alla fyra stämmor har
två toner21 som de växlar fram och tillbaka mellan ganska självständigt, utom på ett
ställe där jag ville ha en harmonisk fokusering runt ett av mina ackord. Den rytmiken
som kommer från cellen som jag har valt i detta parti och de två ackorden som de
ursprungligen bildar har en starkt drivande effekt som jag sökte i denna del av stycket.
Harmoniken blir förskjuten av att de får utvecklas individuellt och ackorden som jag
utgick från när jag byggde detta material sammanfaller sällan, men det var heller aldrig
meningen. Det gör det också möjligt att nå den harmoniska samstämmighet som jag
sökte med mina ackord från början genom rytmisk permutation efter en av Messiaens
tekniker som kallas valeur ajoutée som ger en väldigt smidig känsla av förändring.22
20

Se bild 6 på sidan 17.

21

Se bild 9 på sidan 23.

22

En teknik som en av mina lärare introducerade mig för, som beskrivs tydligt i Ton de Leeuws bok Nittonhundratalets musik.
Ton de Leeuw, Nittonhundratalets musik, Aldus/Bonnier, Stockholm, 1967, s. 64.
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Bild 9: De två ackorden som används för viola och cello i bokstav C som nämns ovan.
1 & 2 är de två ackorden och de efterföljande takterna är olika kombinationer av de
enskilda tonerna i dessa ackord.
Messiaens Valeur ajoutée bygger på att man tar det minsta notvärdet och adderar det på
alla notvärden i takten. Jag har dock valt att bara applicera det på noterna och inte
pauserna för att uppnå en skevare förskjutning. För mig så är bildandet av en sådan
struktur som jag beskriver ovan självuppfyllande, jag uppskattar denna typ av
konstruktion för vad den själv är. Den har ett egenvärde och är vacker i sig själv på
grund av sin strukturella integritet. Jag tycker dessutom att det funkar väldigt bra
musikaliskt och speglar kanske också samhället idag på sitt egna sätt genom att vara
fyra självständiga stämmor/individer som till synes klarar av att röra sig själva men är
egentligen helt beroende av varandra.
Den andra distinkta delen börjar i bokstaven F (se bild 10) och är en ny struktur
med fyra stämmor från violin I och II:s första pult där jag använder cell tre till första
violinen och cell två till andra violinen. Här expanderar jag melodins omfång jämfört
med föregående del och jag tycker att man får en starkare känsla av kontrapunktik och
de bildar dessutom en typ av vidmelodik i min öron. Det finns ett starkare sentiment i
denna del och jag tycker att det finns en viss romantisk underton. Man hade så klart
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Bild 10: Kanoper: Bokstav F, solovioliner.
kunnat tolka detta som att åkallaren av gudarna här bedyrar sin kärlek till sagda gudar,
men den tolkningen är nog mer förankrad i romantiken än i mitt eget komponerande.
Efter den andra delen så kommer det ett litet mellanspel där jag startar upp den
tredje formdelen. I detta förspel kommer det ett soloparti för cellostämmans första pult
och den liknar inledningen till Adagio Sacrales första del. Den bör betraktas som en
parantes i det större perspektivet av Adagio Sacrales form, men är där för att skapa
kontrast och bilda en relief mot de större strukturerna jag arbetat mest med i denna del.
Det är egentligen mer av en duett för cellisterna än vad det är två solon då de har en
stark växelverkan.
I slutet av denna celloduett så börjar jag överlagra detta med solokören från
första delen, den som bygger på den sjätte cellen; fast nu ligger den i violin II och viola
och med ny harmonik. Den fungerar som något slags solokomp till cellon och injicerar
den med sin inneboende riktning framåt. Sedan överlagrar jag första violinernas melodi
från den andra delen. Så man skulle kunna säga att del tre är summan av del ett och två,
om man vill betrakta formen ur aritmetiskt perspektiv.
Invokationen avslutas sen med att jag tar upp orkestern till ett stort tutti efter att
blåsarna äntrar solistiskt en efter en med ett kort rytmiskt motiv som sedan crecenderar
till ett stort slutackord.
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2. Imsetti
Imsetti är den kanop som representerar levern och som jag nämnde tidigare i stycke 3.
”Min syn på musik” så har jag pratat med olika läkare som jag kommit i kontakt med
som min husläkare och två läkarstudenter. Jag frågade dem om hur de trodde att levern
lät utan att få något klart och tydligt svar eftersom de menar att leverns eventuella ljud
överröstas av de andra organens ljud. Så jag fick föreställa mig och lägger även in lite
olika aspekter av leverns funktion.
Levern består av små blodkärl genom vilka blodet renas och jag tänker att det
skulle skapa ett brusigt ljud som rör sig i enlighet med trycket i blodet som inlöper i
dess kärl. I musiken så abstraherar jag leverns funktion till en konceptetuell nivå där
”allt flyter” vilket reflekteras i musiken av att harmonin fokuserar på renhet eftersom
leverns huvudsakliga funktion är att rena blodet från orenheter. Därför har jag ett
förhållandevis rent ackord som spelas med flutter tounging i det ljusa träblåset och en
reflektion av det ackordet i harpa och piano, medan åtta stråksolister får representera
”allt flyter”-idén genom att spela glissandon som transponeras uppåt för violinerna och
nedåt för viola och cello eftersom avståndet över oktaverna är tänkt att skapa en känsla
av flytande och rörlighet. Att komponera brus och raka linjer ligger i enlighet med min
uppfattning om kontinuumet och är kanske tydligast representerat i denna sats.
Denna sats inleds också med ett solo för slagverkssektionen, något jag använder
som sammanbindande element även i senare satser. Jag använder sandpapper och en
slipkloss ovan på timpani, vispar på virveltrumma och preparerad gran cassa för att
skapa en brusig klang. Jag ger dessutom harpan och pianot en sammanbindande effekt i
denna sats då de rör sig fram och tillbaka och in och ut ur varandra.

3. Kebehsenuef
Kebehsenuef är den kanop som representerar tarmarna vilket så klart kan ta lite
uppenbara ljudmässiga gestaltningar som jag valt att inte göra, men jag har försökt ta till
vara på magen och tarmarnas kurrande genom att använda exaggerated bow pressure23 i
stråkarna. Jag har även här valt en konceptuell tolkning av idén då jag försöker gestalta
23

Exaggerated bow pressure är en stråkteknik där man använder ett överdrivet tryck med stråken på strängen vilket skapar en rivig
ton. Normal pressure används för att upphäva detta och återgå till normalt stråktryck.
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tarmarnas vindlande genom kromatiska rörelser i blåset. Det är också hämtat från mina
spektralanalyser till Take a Bow där jag hittade ett ljust kluster som jag representerade
med en slinga för flöjt med kromatiska löpningar och som jag i Kanoper väljer att tolka
lite friare. Jag fokuserar på harmoniken genom att bygga två olika celler där jag
noggrant valt yttertonerna och intervallen mellan dessa. Dessa två celler varav den ena
har en riktning uppåt och den andra nedåt och som jag placerar ut i träblåset, dessa har
även en rytmisk diminution av som jag placerar i det lägre träblåset. Båda dessa celler
vandrar i kromatisk riktning uppåt och nedåt från varje startton i föregående instans av
cellen.

Bild 11: Utdrag ur parituret från tredje satsen där jag har markerat ut
parallellogrammet och början på parallelltrapetsen.
Stråket bildar en väldigt intressant struktur gemensamt, som även återkommer i
sats fem; alla spelar långa toner med klangförändring, men tillsammans bildar de ett
slags arpeggierat ackord som är statiskt genom hela satsen. Dock ändrar
klangförändringen riktning från normal pressure till exaggerated bow pressure i början
till att vända i mitten av satsen och istället vandra från exaggerated bow pressure till
normal pressure. Jag behåller riktningen på det arpeggierade ackordet, riktningen på
detta som jag faktiskt ritade ut i mitt manuskript som linjer genom varje nothuvud. I den

!26

här satsen uppträder de först som ett parallellogram för att byggas upp igen och istället
bilda en parallelltrapets. Dessa geometriska former är mer ett sätt för mig att skapa
struktur i mitt komponerande och inspirerar mig till hitta nya vägar att skriva på istället
för att komponera fritt då jag skulle få svårt att hålla överblick och istället skriva hela
stycken på ett improvisatoriskt sätt som i invokationens inledning. Jag ser ett stort värde
i att blanda in utommusikalisk inspiration för att bryta mina egna invanda banor att
komponera på.

4. Hapi
Hapi är den kanop som representerar lungorna och här bearbetar jag det uppenbara
resultat av lungornas egna ljudbildning nämligen andningsljud. Efter en inledning med
ett av mina brusiga slagverkssolon, som denna gång får fortsätta genom hela satsen,
spelar stråket med dämpad sträng och col legno e crini med utmarkerad upp- och
nedstråk som jag vill att de ska överdriva för att skapa en känsla av in- och utandning.
För att sedan låta blåset kom in från toppen och ned med att blåsa luft ut och in genom
deras instrument, där brasset och fagotter har en augmenterad rytm för skapa en
kontrapunktik. Jag tycker man ska försöka behandla sitt material fullt ut även om det är
väldigt konkret och konceptuellt med ett kompositoriskt öga och applicera sitt hantverk
på det. Att försöka undvika de uppenbara och enkla lösningarna genom att behandla det
som vilket musikalisk material som helst. I detta fall att applicera hela sin
kompositoriska verktygslåda på ett material som är mer klang/ljud-baserat än ett
traditionellt notmaterial som man har lärt sig behandla med dessa verktyg.

5. Duamutef/Exvokation
Duamutef är den kanop som representerar magen och som ni ser i bild 224 så tycker jag
att det finns ett samband mellan dessa två av rent fysiologiska skäl då båda är en del av
matsmältningssystemet och därför delar de också musikaliskt material. Här lägger jag
dock mer fokus på det arpeggierade ackordet som tidigare förekom i stråkarna men som
nu ligger även i blåset. Som jag förstår det så är det tarmarna som gör det kurrande

24

Tankekartan på sida 9.
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ljudet i kroppen men i mitt huvud finns det något mer bastant runt själva magen i sig
själv. Magen är mer påtaglig dessutom känns denna sats betydligt mer som en schakal
än som en falk (som gestaltar den kanop som innehåller tarmarna) vilket det hade blivit
om jag hade vänt på ordning av kanoperna och låtit detta material vara Kebehsenuef
eller tarmarna.
Stråket har dock i denna del omvänd ordning på klangförändringen och vandrar
istället från exaggerated bow pressure till normal pressure och bildar i första början en
parallelltrapets eller pyramid om man vill, då jag väljer att utgå från kontrabasarna som
bas i denna parallelltrapets och sedan låter första violinen som är toppen ta paus och låta
den förändringen gå genom hela stråket hela vägen ner till basen igen. De bildar sedan
ett parallellogram och spelar nu med normal pressure hela vägen till exvokationen.
Samtidigt har blåset ett eget parallellt skeende som inte är en del av triangeln utan börjar
och slutar som ett parallellogram som är längre och med undantag för fyra högra
blåsstämmor som fortsätter en bit till. Jag ville att blåset skulle ha ett annat skeende för
att de har en annan klang och genomför inte heller samma klangförändring som stråket
gör. Det är återigen inspirerat av mitt förflutna i studioprogrammens värld då jag ser det
som en ganska tydlig crossfadening fast i noterad form. Det arpeggierade ackordet har
även en spatial idé då jag tänkte att stråket skulle sitta i en halvcirkel med första
violinerna till vänster om dirigenten och därefter andra violinerna, violan och slutligen
cellon längst ut på kanten om dirigenten. Jag skrev dock inte in i det i partituret och det
genomfördes inte heller på konserten.
Exvokationen genomförs av stråkarna i slutet då de vandrar över från normalt
spelsätt till att spela flageoletter som hela tiden stiger uppåt tills strängen tar slut. Jag
betraktar exvokationen som en typ av befläckad uppstigning eftersom det inte är en
speciellt ren harmonik som jag hade ansett vara den rakare tolkningen av en uppstigning
men den bildar en ganska stark kontrast till invokationen och delar inte heller
musikaliskt material med den.
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Bild 12: Utdrag ur parituret från femte satsen där jag grovt markerat ut de olika
geometriska formerna i både blåset och stråket som jag tänkte formerna när jag
komponerade.
Där man kan se början på parallellogrammet och parallelltrapetsen i blåset
respektive stråket.
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Bild 13: Fortsättning på de geometriska figurerna i bild 12 där man ser hur de
ljusaste stämmorna i träblåset fortsätter efter den geometriska figuren är sluten samt
början på ett nytt parallellogram i stråket.
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8. Sammanfattning
I denna text har jag beskrivit mitt arbete med Kanoper och verkets skapandeprocess. Det
jag främst lärde mig från arbetet med denna text var hur jag har utvecklat mitt arbetssätt
för att passa mitt tänkande så mycket som möjligt. Mitt tänkande fokuserar främst på ett
koncept eller en centralidé som ska genomsyra allt i kompositionen för att undvika att
blanda in för mycket nytt material i själva kompositionsprocessen. Konceptet eller
centralidén fungerar som ett mentalt bollplank för mig själv. Denna centralidé hämtar
jag i detta stycke från den utommusikaliska världen i form av egyptisk mytologi och de
fyra mittensatserna har ett koncept i att de är musikaliska gestaltningar av organ.
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10. Appendix
Till texten bifogas också mitt konstnärliga arbete:
1. CD-inspelning från konserten i Berwaldhallen 24 april 2015 med KMH
Symfoniorkester under ledning av Staffan Mårtensson.
2. Partitur: Kanoper (Filnamn: Kanoper III 17 CS.pdf).
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