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1. Inledning 

I det här självständiga arbetet vill jag beskriva konsekvenser av att implementera 

ceremoniella och rituella dramaturgier i min musik. Först presenterar jag mina 

erfarenheter av judiska ceremonier och riter och efter det, utifrån mina definitioner, 

beskriver jag hur jag har tillämpat dem i min musik. Jag tittar på begreppen ceremoni 

och ritual främst utifrån musikvetaren Ivo Supičić artikel “Music and Ceremony – 

Another Aspect”1 och mina samtal med rabbinen Chaim Greisman.2 Till detta 

exemplifierar jag hur jag använt mig av religiösa ceremonier och riter i min egen musik, 

med en genomgång av verken Tekiah (uruppfördes 29 maj 2015 på Musikaliska 

akademien i Stockholm av Blåsarsymfonikerna, f wind orchestra -- 2*15*2* 2331 12 0 

euf, 3sax) och Silent Prayer (28 januari 2016 på Berwaldhallen i Stockholm för 

solofagott och stråktrio. Musiker: Fredrik Ekdahl, solofagott; Christian Svarfar, violin; 

Eriikka Nylund, viola; Johannes Rostamo, cello).  

 

Bakgrund  
Min initiala kontakt med musiken kom via de judiska gudstjänsterna och dess ritualer 

och ceremonier som jag växte upp med. Inom dessa ritualer och ceremonier hade 

musiken en naturlig och viktig plats. I och med att min gudstro blev starkare så växte ett 

brinnande intresse fram för att utföra de judiska gudstjänsterna och dess ritualer och 

därmed växte jag närmare den judiskliturgiska musiken. Förutom att jag sjöng psalmer i 

synagogan så utförde jag en rit, den skanderande läsningen av Toran. Det råder delade 

meningar om huruvida man sjunger eller ”säger” Toran just på grund av att man ser 

ritualen som det primära enligt Chaim Greisman, rabbin hos Chabad i Stockholm.3 

Dessa två delar av den judisk-liturgiska musiken blev min ingång till musik generellt.  

 

                                                
1 I. Supicic, “Music and Ceremony – Another Aspect”, in International Review of the Aesthetics and Sociology of 
Music, Vol. 13, No. 1 (Jun., 1982). 
2 C. Greisman, intervju, 24 juli 2015. Intervjun ägde rum på Chabbad-huset i Stockholm. En heldag där jag 
intervjuade Chaim Greisman om judiska ceremonier och riter samt musikens funktion i dessa.  
3 C. Greisman, intervju, 24 juli 2015. 
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Den judisk-liturgiska musiktraditionen är muntlig. Traditionen av Toraläsningen är en 

tradition med vissa noterade element för hur man ska läsa Toran. Systemet för dessa 

kallas ”troptecken”. Troptecken är symboler som betecknar olika specifika melodier och 

finns över varje ord i bibeln. Man läser på så sätt ordens melodier efter varandra. Dessa 

traditioner har jag själv utövat och jag har fascinerats av både de vackra melodierna, den 

intressanta konceptuella aspekten av att tecknen följer konsekvent det tillstånd orden 

gestaltar och den intressanta formen som är en konsekvens av att musiken lärs utantill.  

 
Att lyssna på kantorn och sedan repetera det hen just sjöng blev det naturliga 

inlärningssättet. Detta inlärningssätt var till stor fördel för mig som dyslektiker där 

konsekvensen av dyslexin är att det är mycket svårt att ta till sig kunskap via avkodning 

av symbolspråk, vilket det moderna samhället och inte minst konstmusiken till en stor 

del bygger sin kommunikation på idag. Från mitt brinnande intresse för G-d4 i 

kombination med metoden för inlärning är det inte svårt för mig att nu i efterhand förstå 

varför jag valt att blicka mot det jag nu dras till från ett konstmusikaliskt sammanhang. 

 

Någonstans kring 15-års ålder, när jag av en slump började spela piano och 

”improvisera” så fann jag musiken. Musiken i kontexten av sig självt. Detta var något 

relativt nytt för mig. Jag hörde Bach för första gången, hörde mönster och såg mönster 

på klaviaturen när jag sedan på gehör spelade Toccata och Fuga i D-moll (transkription 

för piano av Carl Tauzing). Precis som med troptecknen och inlärningen med rabbinen 

som sjöng för mig först och sedan härmade jag honom. Jag och min pianolärarinna 

använde oss av samma taktik, och på så sätt lärde jag mig min repertoar.  

 

Något i musiken, strukturen och dess emotionella uttryck, kunde beskrivas utifrån sig 

själv och behövde inte vända sig till något metamusikaliskt för att förklara sig. Jag 

behövde inte vända mig till G-d för att förstå mig på skönheten i musiken. Som en 

kedjereaktion av att jag fann musiken påbörjades en överlappningsprocess och 

transformationsprocess, där religiositeten fasades ut och musiken fasades in med samma 

existentiella roll som religiositeten hade. På ett nästan omedvetet sätt började jag söka 

mig till musik som på något sätt anknöt till G-d, och idag handlar det mer om musik 

                                                
4 I den judiska traditionen benämner man inte guds namn istället skriver man G-d.  
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som anknyter till riten eller ceremonin i sig, oberoende av religion/tro. Till fonden av 

detta, min bakgrund, har min konstnärliga röst präglats av denna bakgrund och mitt 

intresse har alltmer utkristalliserat sig med hjälp av att mitt blickande mot det 

Österländska/Mellanöstern.  

 

De frågeställningar jag tar upp i min examenstext är till konsekvens av den bakgrund 

som jag precis har introducerat. Något som föll sig naturligt att reflektera kring var hur 

jag kunde implementera den tradition jag kommer från till en konstmusikalisk kontext 

och den mest centrala frågan som växte ur den nyfikenheten och som står till grund för 

denna uppsats är: Hur implementeras religiösa ceremonier och riter i en 

konstmusikalisk kontext och vilka dramaturgiska effekter har det? 

Definitioner 
För att kunna börja förstå konsekvenserna av att implementera rituella och ceremoniella 

strukturer/dramaturgier i en konstmusikalisk kontext, så är det viktigt att bena ut och 

definiera de grundläggande begreppen i frågeställningen. Ceremoni och ritual är 

begrepp som jag tidigt kommer att gå in på. Det är emellertid svårdefinierade begrepp 

när man fördjupar sig i dessa, men mycket lättare att förstå utifrån hur de appliceras och 

utövas.  

Ceremoni  

Ritualer och ceremonier är ett universellt fenomen som kan hittas i alla delar av världen 

under alla tidsepoker och i alla kulturer.5 Ceremonier är ofta högtidliga i regel och fyller 

en social eller en sociokulturell på ett symboliskt sätt med en konventionell funktion.6 

För att ge beskrivningen ett sammanhang att appliceras på så är t.ex. ett bröllop en 

ceremoni och de olika delarna i ceremonin benämns som ”riter”.7 

 

                                                

5 Nationalencyklopedin, ceremoni. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ceremoni (hämtad 2016-04-26).  

 
6 I. Supicic, “Music and Ceremony – Another Aspect”, in International Review of the Aesthetics and Sociology of 
Music, Vol. 13, No. 1 (Jun., 1982), pp. 21-38, s. 22.  

7 Nationalencyklopedin, ceremoni. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ceremoni (hämtad 2016-04-26).  
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Ritual 

Ritualer är kopplade till ceremonier men skiljer sig på det sättet att ritualens ”bärare” 

har som uppgift att sätta ”publiken” i en viss typ av social och emotionell trans som 

genom den är ett försök till att nå ett möte med en sociokulturell eller transcendental 

verklighet som annars hade gott oss förbi, men kan bli nåbar genom ”den”, ritualen.8 

Ritualen ger uttryck för en symbolik där det kollektiva beteendet (riten) med dess 

struktur och form vittnar om en högre typ av innebörd för de deltagande, om det så är av 

religiöst eller annat slag.9 Ett exempel, som är aktuellt för denna text, är den 

skanderande läsningen av Toran, som jag skriver mer om under avsnittet Ceremoniella 

och rituella dramaturgier (se nedan). 

 

2. Ceremonier och ritualer i konstnärliga 
sammanhang  

Porträtterande ceremonier och ritualer  
Utifrån definitionen ovan skulle även en konsertsituation kunna kallas för en ritual eller 

en ceremoni. En högtidlig situation och de som bär ritualen (musikerna/dirigenten) som 

för publiken (lyssnarna) till ett annat tillstånd. Supicic kallar det för ritualiserat 

lyssnande: ”Att lyssna till musik i en konsertsal blir ett kollektiv rit som celebreras i den 

totala tystnaden” (egen översättning från engelska).10 Delmoment i konserten själv, 

alltså musikverken, kan porträttera en ceremoni eller rit. Ett musikhistoriskt exempel är 

Verdis Requiem som porträtterar en ceremoni – rekviem.11 Som många andra tonsättare 

under romantiken inspirerades Verdi av den kyrkliga musikens texter och cermonier, 

Jag upplever att musiken porträtterar den religiösa funktionen av en bön för de avlidna. 

Jag upplever att tonsättaren har lyft ut den religiösa funktionen och låtit musiken vara 

                                                
8 I. Supicic (1982), s.22. 
9 Nationalencyklopedin, ritual. http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ritual (hämtad 
2016-04-30) 
10 I. Supicic (1982), s.23. 
 

11 Nationalencyklopedin, rekviem. http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rekviem 
(hämtad 2016-05-17).  
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det primära och istället för att använda bönen till den ursprungliga funktionen av att be 

så används den i ett konsertsammanhang där musiken porträtterar bönen. 

 
Denna metod för att hitta material och förhållningssätt till riter och ceremonier, religiösa 

sådana, blir ett viktigt element i mitt eget musikskapande som jag kommer ta upp senare 

i texten. En intressant aspekt, som jag också kommer reflektera över i avsnittet om mitt 

verk ”Tekiah”, är den hierarki som jag upplever bildas till konsekvens av att man 

implementerar eller porträtterar en ceremoni eller ritual.12 Antingen porträtterar man 

ritualen och ceremonin eller så porträtterar ceremonin och ritualen musiken. Funktionen 

blir den avgörande faktorn för att avgöra relationen mellan musiken till ceremonin eller 

ritualen. Om ett rekviem tonsatt av en kompositör spelas i sammanhanget av en 

gudstjänst så kan man se det som en del av en bön, men lyfts bönens text ur sitt 

sammanhang och tonsätts, som i detta exempel av Verdi, så gestaltar och porträtterar 

musiken bönen/riten.13  

 

Ceremoniella och rituella dramaturgier 
När vi talar om dramaturgi talar vi om ett verks uppbyggnad och berättarform. 

Historiskt hittar vi startpunkten i den västerländska dramaturgin i Aristoteles Poetik från 

ca 330 f.Kr.14 Jag har i denna examenstext, och i mitt tonsättande, intresserat mig 

mycket för ceremoniella och rituella dramaturgier och dess inverkan på musikalisk 

form. En ritual innefattar oftast både och eller ett element av antingen textläsning, 

musik, dans som jag nämner ovan. En absolut ritual till skillnad från en porträtterande 

är därför överordnad elementen av t.ex. musik och därför blir den t.ex. musikaliska 

dramaturgin underordnad den rituella och dess musikaliska struktur även så 

underordnad den rituella.15 

 

                                                
12 J. Mühlrad (2015), Tekiah, Svensk Musik Swedmic AB, Stockholm. 
13 Nationalencyklopedin, requiem. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/requiem (hämtad 2016-04-25). 
 
14 Nationalencyklopedin, dramaturgi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dramaturgi (hämtad 2016-04-
26). 
 
15 Nationalencyklopedin, ritual. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ritual (hämtad 2016-04-26). 
 



 6 

För att ge ett exempel på en ritual där den rituella dramaturgin styr och är överordnad 

musikens så vill jag, utan att gå in alldeles för ingående och detaljerat, nämna en judisk 

ritual - den skanderande läsningen av Toran. Rabbinen Chaim Greisman uttrycker det 

inte som ett ”sjungande” av Toran utan beskriver det istället som ett ”sägande” av den 

heliga texten, då han ser läsandet av Toran som något primärt rituellt snarare än 

musikalisk.16 Varje ord i Toran har en symbol över sig, som hänvisar till- och betecknar 

en slags melodisk gestik. Dessa symboler kallas troptecken.  

 
Troptecken är en seminotation som ger en antydan om kurvatur/gestik i form av en 

melodifras. En funktion är att möjliggöra inlärning och memorering av långa texter, 

som av tradition sker muntligt. I utförandet är melodifraserna ofta ornamenterade. Det 

finns tre huvudsakliga dialekter: den askenasiska (europeiska), sefardiska 

(Spanien/Västra Mellanöstern) och yemenitiska (Iran/Saudiarabien). Dessa skiljer sig 

mest i hur ornamenten utförs. Troptecknen förknippas med en melodi som jag nämner 

ovan. Den musikaliska formen utgörs därför av växlandet mellan dessa. Tecknen, och i 

förlängningen melodierna, är i sin tur underordnade texten och har till stor del 

funktionen av att gestalta/reflektera tillståndet i texten. I vilken ordning de kommer 

finns det ett slags grammatiskt språk som appliceras på symbolerna som bestämmer hur 

de förhåller sig varandra.17 

Ceremonier och ritualer i konstmusikaliska sammanhang  
Att vara på konsert skulle kunna jämföras med, som jag nämnde i början, en ritual eller 

en rituell situation i sig. Det kollektiva lyssnandet och samlandet kring musiken, eller 

som forskaren Ivo Supicic kallar konsertsituationen för: ”ett ritualiserat lyssnande” 

(egen översättning från engelska) och menar även att ”lyssna till musik i en konsertsal 

blir ett kollektiv rit som celebreras i den totala tystnaden”.18 När det kommer till den 

konstmusikaliska traditionen finns det en rad olika tonsättare som valt att tillämpa in 

ritualistiska element i sin musik, gränsen mellan rituella eller ceremoniella inslag, 

porträtterande, och rena ritualer är svårtydd.  

 

                                                
16 Chaim Greisman intervju 24 juli 2015. 
17 Chaim Greisman intervju 24 juli 2015. 
18 I. Supicic (1982), s.23.  
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3. Tillämpning i min egen musik 

I min musik har jag varit intresserad av att inte bara implementera en religiös text och 

textens tillstånd och innebörd utan implementera andra delar både direkt musikaliska 

men även de utommusikaliska parametrarna av ritualer. För att ge exempel på verk som 

där jag har jobbat med en rituell form som är applicerad på musik så kommer jag nedan 

gå igenom mina verk Tekiah och Silent Prayer.19 

Tekiah 
 
Verket heter “Tekiah” och är namnet på ett kommando för signalen att det är tid för att 

blåsa i den judiska reliken ”shofarhornet” som man blåser i vid varje judiskt nyår och 

försoningsdag.20 I detta verk hade jag en idé om att jag ville implementera inte bara 

gestiken/pulsen i shofar-blåsningarna, men även dess rituella form. Jag har studerat 

strukturen i riten och utgått från den när jag har skapat den musikaliska strukturen i 

stycket. Från riten har jag varit noga med form, puls och gestik av hornet i verket.  

 
Formen för shofar-blåsningen: 
A-BC(D-song)-A1 
 

• A = tekiah, (uthållen ton)  
• A1 = tekiah gedolah (mycket lång uthållen ton)  
• B = shevarim (1/4=60 puls på fjärdedelar)  
• C = teruah (snabba upprepningar, sextondelar, itererande ljud)   
• D = Bön som läses mellan nästsista och sista shofar blåsningen. (en heterofon 

melodi) 
 
 
 
De fyra uttrycken på engelska: 
 

Tekiah - A pure unbroken sound that calls man to search his heart, forsake his wrong ways, 
and seek forgiveness through repentance. The tekiah called the people to attention and to 
gather unto Moses. It is the calling note, calling your attention and holding you. It would be 
in general the summons to listen to God, to receive from Him the orders for the day. 

                                                
19 Tekiah (uruppfördes 29 maj 2015 på Musikaliska akademien i Stockholm av Blåsarsymfonikerna under ledning av 
Michael Bartosch, f wind orchestra -- 2*15*2* 2331 12 0 euf, 3sax) och Silent Prayer (28 januari 2016 på 
Berwaldhallen i Stockholm för solofagott och stråktrio. Musiker: Fredrik Ekdahl, solofagott; Christian Svarfar, 
violin; Eriikka Nylund, viola; Johannes Rostamo, cello.) 
20 Nationalencyklopedin, shofar. http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/shofar (hämtad 
2016-04-30). 



 8 

 
Tekiah gedolah - The prolonged, unbroken sound typifying a final appeal to sincere 
repentance and atonement. 

 
Shevarim- A broken, staccato, trembling sound. It typifies the sorrow that comes to man 
when he realizes his misconduct and desires to change his ways. 

 
Teruah - A wave-like sound of alarm calling upon man to stand by the banner of God. Teruah 
in Hebrew means not only a certain unique sound. It also connotes "to break", denoting 
breaking something and/or causing damage. It is the note for bustling, speedy activity, the 
signal for breaking up, for striking tents and breaking up camp.21 

 
 

Notbilderna som följer på kommande sidor visar makro strukturen som shofar-ritualen 

bygger på som är implementerad i min musik.22 

 
 
 
 
 
 

                                                
21 http://scripturestudies.spruz.com/blog.htm?a=&nid=59FD1083-FD64-4648-963F-E9B315036228 , (hämtad 2016-
04-29). 
22 J. Mühlrad (2015), Tekiah, Svensk Musik Swedmic AB, Stockholm.  
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Figur 1. Takt 1, A (Tekiah) – uthållen ton. 
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Figur 2 Takt 12, B (Shevarim) pulserande ton (ganska långsam). 
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Figur 3. Takt 21, C (teruah) itererande ton. 
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Figur 4. Takt 56 D (song/prayer) – en hetrofon melodi. 
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A1 (Tekiah hagdolah) – lång uthållen ton. 
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Reflektion över Tekiah 

Efter att ha reflekterat över konsekvenserna av att implementera aspekter av ritualen i 

mitt verk kommer jag fram till att mitt urval av ”vad” i riten jag har valt att plocka ut 

har haft samma inverkan och funktion i det rituella som det musikaliska. I Tekiah så 

betonas riktningen, det olika tillstånden. Min upplevelse är att de skarvar man hör 

gjorde att jag anade att det fanns en struktur som var överordnad den musikaliska 

formen eftersom den har blivit underordnad ordningen av shofar blåsningarna. Det hade 

fått större formmässiga konsekvenser ju fler aspekter av ritualen som jag potentiellt 

hade kunnat överföra/implementera till mitt egna verk.  

”D”-delen i stycket som jag nämner ovan (song) står i kontrast både stilistiskt och 

uttrycksmässigt till formdelarna baserade på stötarna och precis som i gudstjänsten 

uppstår det, för mig, intressanta övergångar mellan delarna. Det för mig intressanta är 

den konceptuella aspekten hur det principiellt är ritualen som måste få gå sin väg 

oavsett hur musiken påverkas. Ritualen hålls därför ihop rent formmässigt av andra 

parametrar än musikaliska som mer handlar om tillstånd eller möjligtvis uttryck och på 

så sätt accepterar man skarvarna.23 Jag kan själv uppleva något som jag kallar för 

formmässig dissonans.  

 

Så om dissonans är en ofullständig upplösning, ett ljud som de flesta uppfattar som 

oljud, så är formmässig dissonans en form som är ofullständig och abrupt avbryts och 

som de flesta uppfattar som något formmässigt inkorrekt. Medan en form för en ritual är 

underordnad riten själv och därför kan utgå från ritualens form hur musiken ska 

utvecklas så utvecklas musiken på ett mer oförutsägbart vis, på ett formmässigt 

dissonants vis. Jag associerar direkt till filmmusiken som ett exempel man kan jämföra 

med. En film t.ex. vars handling har en dramaturgi som, i konventionell film, är 

överordnad musiken och musiken är underordnad det som pågår på duken. Musiken 

finns där för att förstärka aspekter, måla, kontrastera, oavsett vad, så förhålla sig till den 

som är det primära, filmens dramaturgi.24 

                                                
23 C. Greisman, intervju, 24 juli 2015.  

24 Nationalencyklopedin, filmmusik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/filmmusik (hämtad 2016-04-
26). 
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Silent Prayer  
Tidigt i min kompositionsprocess för ett av mina två examensverk (1: Silent Prayer, 2: 

On the Verge of Eternity25) så bestämde jag mig för att till skillnad från några av mina 

tidigare verk där min idé har varit att ta in mindre element som ”inspiration”. I mitt verk 

Silent Prayer har jag snarare inspirerats och abstraherat judiska gudstjänsters och dess 

ritualersform. För att kunna implementera just en sådan form så byggde jag en egen 

form baserad på ”Moussaf” (på svenska, ”den tysta bönen”). Den tysta bönen är den 

allra heligaste bönen och läses därför tyst. Efter att den har lästs tyst så upprepas den av 

kantorn eller rabbinen högt en gång.26 Jag har inspirerades av ljudbilden som bildas i en 

synagoga när man kollektivt läser bönen ”tyst” tillsammans och gestaltar det genom t ex 

”väsande” pizzicato-tremolon. Verkets ceremoniella och formmässiga beståndsdelar är 

noga utskrivna för att visa styckets musikaliska form. Jag kände att det är lika viktigt för 

mig som för mina musiker att förstå verkets form för att det musikaliskt ska kännas 

övertygande för min publik. I partituret är de utsatta som rubriker som tydligt visar 

verkets form och vilken bön som pågår och dess uttryck (på engelska från verkets 

försättsblad).27 Min ambition är att nedan ge läsaren en bild av de formmässiga 

beståndsdelarna i verket. Efter det följer en mer djupgående reflektion.  

 
Nigun – The word means ”melody”. Within Kabbalah (a part of jewish mysticism) 
the wordless melody is often referred to as it is thought to communicate more than a 
melody with words.   

 
Figur 6. Takt 1 
 

Silent Prayer– is the name of a specific ceremony. It is supposed to be silent 
but whenever it is read (hummed) it is never perceived as silent since people 
in the room, in the synagogue, is making noise, often some humming och 

                                                
25 Uruppförs i oktober 2016 av Kungliga Musikhögskolans symfoniorkester under ledning av en dirigentstudent. Se 
partitur i separat bilaga.  
26 C. Greisman, intervju, 24 juli 2015.  
27 J. Mühlrad (2015), Silent Prayer, Svensk Musik Swedmic AB, Stockholm.  
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vibrating tones, the silent prayer parts is made as an abstraction of it. 
(measure 3) 

 
Figur 7. Takt 3 
 

Silent Prayer (Loud) – The silent prayer is always read idividually but when 
everyone has read it. Then in the end of the prayer you sing it loud. This part has the 
same function and it is most obvious in the parrameter dynamic. 

 

 
 
Figur 8. Takt 158 
 

Amen – The word amen (/ˌɑːˈmɛn/ or /ˌeɪˈmɛn/; Hebrew: ָאֵמן, Modern amen, 
Tiberian ʾāmēn; Greek: ἀµήν; Arabic: آآميین , ʾāmīn ; ”So be it; truly”) is a declaration 
of affirmation. Usually the congregation gathers at this word. I use it for the 
ensemble to gather themselves into one unity. 
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Figur 9. Takt 24 
 

Preaching – This part is re-appearing several times and is often in the contaxt of a 
soloistic basson-part. The basson is preaching and the strings have the 
charachter/feature as a conregation. The expression should result in the same 
expression when you something very very important to tell. 

 
 
Figur 10. Takt 18 
 

Kadosh kadosh – “kadosh kadosh” is often said in the context of a silent prayer. 
Whenever that word is sang you must sing it three times, the word “kadosh” means 
holy and according to traditional judasim, saying that word brings you closer to G-d 
and therefore you repeat it. 
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Figur 11. Takt 38 
 

Abstraction  - a kind of musical development generated by the the muscial cells and 
motivs that has been introduced earlier in the piece, a thought process, an 
abstraction.  
 

 
Figur 12. Takt 89 
 

Expressive Nigun/ Glossolalia – Glossolalia or (speaking in tongues) is the fluid 
vocalizing of speech-like syllables that lack any readily comprehended meaning, in 
some cases as part of religious practice. Some consider it as a part of a sacred 
language. It is a common practice amongst Pentecostal and Charismatic 
Christianity. 
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Figur 13. Takt 143 
 

 
 
 
 
 
 
 
Contemplation – in religion, a mysterious state of being of calmness and calmness in 
the light of the presence of G-d.  

 
Figur 14. Takt 812 
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Reflektion kring Silent Prayer 

Som jag nämner i början i frågeställningen om ”vad är en porträtterande ceremoni 

ritual” så anser jag att mitt verk ”Silent Prayer” är ett bra exempel på. Jag tog upp 

Verdis Rekviem som ett exempel, utifrån att han hade jobbat från just bönens text. Men 

bönen Silent Prayer innefattar flera riter och böner inom bönen som förhåller sig till 

vandra på ett, för mig, intressant vis. Så denna gång så gjorde jag en abstraktion av 

gudstjänst som jag sedan porträtterade, ett porträtt av ett porträtt. Och precis som i 

trop-traditionen så beror det på bönens uppbyggnad på vilka fraser eller teman som 

följer varandra, ritualens dramaturgi. Specifika delar präglas t.ex. av en viss gestik, ett 

visst ton material eller ljudbild. Så här såg dispositionen för gudstjänsten ut 

(dispositionen består ut av rubrikerna som jag har förklarat ovan):  
 

Nigun 
Silent Prayer 

Nigun 
Amen 

Silent Prayer 
Nigun 

Preaching (A) 
Amen 

Silent Prayer 
Preaching(B) 

Kadosh,Kadosh ,Kadosh 
Silent Prayer 
Preaching (C) 

Amen 
Preaching (D) 
Abstraction 

Silent Prayer 
Nigun 
Amen 

Preaching (E) 
Expressive Nigun/Glossolalia 

Amen 
Silent Prayer 

Kadosh, Kadosh, Kadosh 
Silent Prayer (Loud) 

Contemplation 
 
Verket består ut av sju olika böner som kombineras i olika kombinationer, 26 delar 

sammanlagt. De sju olika beståndsdelarna är Nigun, Silent Prayer, Amen, Preaching, 

kadosh kadosh kadosh, abstraction, contemplation. Nigun och Silent prayer är speciella 
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till sättet att de formmässiga delarna har del med funktionen av att vara en musikalisk 

utveckling (pilarna symboliserar musikaliska utvecklingen). ” (A) Silent prayer”à ” 

(A1) Silent Prayer loud” och ”(B) Nigun”à ”(B1) expressiv Nigun”. Abstraction och 

contemplation kommer bara en gång i hela stycket. Upprepning och symbolik är två 

viktiga element i en ritual. Båda dessa element är betydande för detta stycke.  

 
Ett exempel på hur jag har jobbat musikaliskt med symbolik är t.ex. Silent Prayer 

”frasen” som har en symbolisk funktion av att spegla ljudbilden som bildas i synagogan 

när man läser bönen tyst och präglas av stråkarnas pizz. tremolo och fagottens 

mumlande glissando-gest. Eller som i Preaching delarna, som präglas av en 

återkommande gest som från den fortsätter det musikaliskt att utvecklas. Det finns en 

symbolik till i denna formdel till hur kantorn förhåller sig till församlingen och hur 

fagotten förhåller sig till församlingen som i sin tur svarar på kantorns predikan och 

precis på samma sätt svarar stråkarna fagotten. Denna form är till resultat av att jag 

implementerade en rituell dramaturgi. Till konsekvens av att jag också utvecklade 

formdelarna t.ex. Preaching à A till Preaching à B så upplevde jag, även fast de inte 

kommer i direkt anslutning till varandra, en mer konventionell musikalisk utveckling på 

ett mer ”cirkulärt”, periodbaserat vis. Medan vissa andra delar som t.ex. ”Silent 

Prayer” var mer upprepande, repetitiv. Formen kändes därför för mig meditativ och 

repetitiv utan att egentligen använda mig av direkta upprepningar mer än då det 

formmässiga upprepningarna som då för mig upplevs meditativa.  

 

Jag har även låtit mig inspirerats av uttrycken i troptraditionens orientalistiska 

ornament. Ornamenten är oerhört komplexa och liknar i uttryck många andra 

mellanöstiska musiktraditioner. I sammabete med Fredrik Ekdahl (Sveriges radios 

symfoniorkesters solofagottist) så hittade vi en teknik som går ut på att kunna göra en 

drill, lite som en nervös flöjt, mellan flera toner, en slags flertonsdrill. Tack vare 

fagottens möjlighet till att ta olika grepp, bissbigliandon, så är det möjligt att drilla 

mellan upp till 6 toner, 3 toner med 2 variationer av varje ton. Fagottisten spelar alltså 

oartikulerat mellan dessa toner.  
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Noterat på detta vis:  

 
Figur 15. Trippeldrill takt 145 
 
För mig resulterade denna teknik i något jag som eftersträvade, ett ornament med hög 

komplexitet som starkt påminner om muntligt traderade trop-traditionens ornament. 

Ornamentet bidrar också till det önskade uttryck som jag sökte för denna komposition.  
 

4. Slutord 

Jag har i uppsatsen försökt visa och ge exempel på hur jag implementerar religiösa 

ceremonier riter i en konstmusikalisk kontext och vilka dramaturgiska konsekvenser 

och effekter detta får. Jag har gått in på hur jag tillämpar judiskliturgiska, muntligt 

traderade traditioner in i den noterade musiken. Dessa resultat har också genererat nya 

tankar och frågeställningar. Det finns givetvis oändligt med kunskap i dessa intressanta 

områden och när det kommer till fördjupandet kring vad konsekvenserna av att 

implementera ritualer/ ceremoniella dramaturgier i en konstmusikalisk kontext krävs 

vidare utforskande på fler parametrar. Konsertsituationen, som jag nämnt ovan, är en 

rituell situation men också en visuell situation, en parameter som kommer påverka 

intrycket av verket oavsett hur man känner. Genom denna examenstext och mina två 

examensverk förstår jag några av de formmässiga konsekvenserna som jag har tagit upp 

ovan. Dessa frågeställningar och resultat har emellertid skapat nya frågor och 

funderingar kring andra aspekter som att reflektera kring frågor som rör visuella 

aspekter av en konsert som jag tidigare har definierat som en rituell situation. Hur kan 

man på ett tydligare sätt kommunicera muntligt traderade traditioner till musikerna är 

också frågor som dykt upp under processen av kompositions arbete av mina två 

examensverk.  
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