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SAMMANFATTNING

Den här uppsatsen tar upp möjligheterna att få elgitarr och stråkorkester att samklinga trots deras 
skilda klangfärger och speltekniker. Som grund att applicera min forskning på har jag skrivit manus 
till en ljudnovell och spelat in den. Till den har jag sedan komponerat bakgrundsmusik bestående av 
stråkorkester och elgitarr. För att möjliggöra inspelning och bearbetning av musiken har jag använt 
ett sequenserprogram som heter Cubase. I processbeskrivningen går jag igenom sex olika exempel 
från ljudnovellens musik och redogör för hur jag provat olika spelsätt och redskap. Jag har bland 
annat använt mig av en E-bow och därmed hittat ett sätt att sammankoppla de två olika 
instrumentgrupperna. I slutändan fann jag att blandningen av elgitarr och stråkinstrument 
resulterade i en ny klangfärg som skapade en unik stämning i ljudnovellen. 

Nyckelord: elgitarr, samklang, stråkorkester, e-bow, ljudnovell, musikdramatik, instrumentation
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FÖRORD

Sedan jag börjat kompositionsutbildningen i Piteå, har jag utvecklat ett starkt intresse för 
musikinstrument och deras klangfärger i kombination med varandra. Orkestrering och 
instrumentation har varit de två mest givande och stimulerande ämnen jag fått ta del av under mina 
tre år på skolan. Anledningen till att mitt examensarbete berör just föreningen av klangfärger är 
alltså inte så underlig. Som tidigare hårdrockare ligger även den genrens instrument nära mitt hjärta  
och därför var sammanstrålningen av dem och orkesterinstrument ett lockande ämne att dyka ned i.

Musikdramatik är något som under lång tid starkt tilltalat mig och intresset har ökat ännu mer under 
de senaste fyra åren i och med att jag lärt känna musikaler och andra dramatiska verk som verkligen 
fångat och berört mig.

Jag vill tacka några som varit till stor hjälp under arbetets gång:

Anni Hemlin – trots din fibromyalgi tog du dig an den krävande utmaningen att läsa in hela 
manuset och sjunga in alla sångerna under ett fåtal dagar. Du gjorde det med en sådan glans och ett 
fantastiskt uttryck att det inte är tänkbart att du under inspelningen varit så kraftigt sjuk.

Jan Sandström – jag undrar om man kan ha en bättre handledare. Du har alltid svar på frågorna och 
alltid något kreativt eller smart att tillägga när man diskuterar saker. Din erfarenhet som tonsättare  
och människa är en förmån att få ta del av.

Kjell Peder Johanson – du hjälpte mig verkligen när jag satt och skrev mitt manus.   
Utan dig hade ljudnovellen blivit dubbelt så lång och fylld med onödiga textrader som fått  
berättelsen att stagnera.
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INLEDNING OCH BAKGRUND

IDÉERNA VÄXER FRAM

När jag under andra året på kandidatutbildningen i Piteå skulle bestämma inriktning i tredje årets  
examensarbete, riktades mina tankar omedelbart åt ett speciellt håll. 

Eftersom musikdramatik influerat mig mycket de senaste åren, växte en längtan efter att få 
komponera en egen musikal.

Begreppet musikal är för mig dock väldigt mycket förknippat med show, dans och Broadway, något 
som inte direkt överensstämde med min examensidé. Jag ville skapa en föreställning med endast en 
person på scenen. Denna roll skulle berätta och sjunga om sitt öde.

Så långt var jag nöjd. Men skulle forskningen handla enbart om komponerandet i ett större 
perspektiv? Det finns numera redan en del exempel på detta, t. ex. The Process of Writing the Mini  
Opera Dimmalimm av Margrét Brynjarsdóttir och Gísli Jóhann Grétarsson. Jag vände mig därför åt 
ett annat håll när det gällde syftet. 

Idéerna till mitt manus hade börjat gro och med dem fördes tankar kring valet av instrumental 
beledsagning. Berättelsen skulle utspela sig i en koma, i vilken en flicka hamnat efter en olycka.  
Flickan skulle i sitt skenbart medvetslösa tillstånd få märkliga upplevelser. Handlingen var 
fortfarande i ett tankestadium men öppnade ändå upp idéer om den musikaliska omgivningen. Jag 
insåg snart att min bakgrund som afromusiker skulle bli användbar.

BAKGRUND

Som åttaåring började jag spela trummor, och eftersom mina två äldre bröder spelade gitarr och bas 
föll det sig naturligt att vi musicerade tillsammans. Repertoaren var smal och bestod främst av 
Metallica-låtar, men det var likväl otroligt stimulerande för en åttaåring. Under tonåren breddades  
repertoaren en smula. Genom kontakten med genren black metal gav lärdomen om snabba fills och 
utmanande rytmer nya impulser och ny stimulans. Parallellt med hårdrocken fann jag även en annan 
musikalisk influens i TV-spelsmusikens mer symfoniska och orkestrala klangbild, ett intresse som 
skulle utvecklas de kommande åren.

Under gymnasieåren på Nolaskolan i Örnsköldsvik studerade jag trummor som huvudinstrument på 
det estetiska programmet. Här presenterades nya genrer för mig. Som kontrast till den metal jag 
dittills och fortfarande utövade fann jag ABBAs musik och blev stormförtjust. Även jazz tilltalade 
mig och efter gymnasietiden sökte jag mig vidare till musiklinjer på olika folkhögskolor för att  
ytterligare utveckla mina nya musikaliska intressen.

Jag studerade ett år som jazztrummis på musiklinjen vid Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa, och 
flyttade därefter till Linköping för att fortsätta spela i ett band som jag och ett par kompisar bildat  
under studieåret.

Musicerandet gav mig glädje, men intresset att komponera växte sig starkare. Den orkestrala 
klangbilden som planterats under tonåren i och med TV-spelsmusiken motiverade mig alltmer.  
Jag influerades därför nu i hög grad av filmmusik och musikal. Så istället för att fortsätta satsa på 
bandet beslutade jag mig för att utveckla mitt komponerande via högskola. 
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Dock hade jag ännu inte tillräcklig kunskap för att studera på hög nivå. Jag sökte därför till Hola 
folkhögskola utanför Kramfors. Där studerade jag ljudteknik och låtskrivande och förberedde mig 
för att söka till kompositionsutbildningen vid Musikhögskolan i Piteå.

Nu låg mitt största fokus på orkestermusik, mycket tack vare musikalen Kristina från Duvemåla 
som jag blivit introducerad för under året på Hola. Jag började plötsligt höra och urskilja olika 
instrument som fagott och oboe, vilka jag tidigare knappt känt till. Nu berörde de mig lika mycket  
som elgitarr och trummor.

Alla år jag spenderat med afromusik har bidragit till att göra mig till den jag är i dag, och när det nu 
var dags att komponera min musikdramatiska berättelse fann jag det passande att nyttja en 
kompgrupp tillsammans med orkesterinstrument. Kompet skulle spela traditionellt komp på några 
av sångerna som skulle skrivas i någon slags softrock-stil. Men jag ville experimentera med 
möjligheterna att få orkestern och kompgruppen att skapa ett sound ihop och därmed vidga 
uttrycksmöjligheterna i föreställningens bakgrundsmusik.

Nu hade jag äntligen något att forska om. Eftersom orkestrering och instrumentation kommit att
intressera mig enormt sedan jag börjat på musikhögskolan passade det alldeles utmärkt att det skulle 
innefatta själva forskningen och i sin tur uppsatsen. Musikdramatiken skulle bli det konstnärliga 
fundamentet att applicera min forskning på.

Det ursprungliga syftet var att utveckla olika sätt att få en kompgrupp att klangligt sammansmälta  
med orkesterinstrument i en musikdramatisk föreställning. Under arbetsprocessen kom dock en del 
att förändras. Elgitarren lyftes fram och de övriga instrumenten i kompgruppen uteblev i 
undersökningen. Orkestern skalades ned till endast stråksektionen och föreställningen blev istället 
ett inspelat verk.

7



LJUDNOVELLEN SKAPAS

DEN FÖRSTA FÖRÄNDRINGEN

I början av det tredje läsåret när vi på allvar skulle sätta igång med våra arbeten skedde en viss 
förändring i mitt. Jag hade börjat att skriva mitt manus under sommaren och fått ihop en hel del.  
Dock kände jag allt eftersom jag skrev hur manuset började likna en bok mer än ett text som skulle 
framföras på en scen. Jag blev lite bekymrad över detta men mindes min plan B som jag skapat 
redan före sommaren. Om det av något skäl inte skulle bli någon fysisk föreställning ville jag göra 
berättelsen i inspelad form. När jag berättade om mina bekymmer för min handledare Jan 
Sandström tyckte han att min plan B lät spännande och att jag borde överväga den. Jag bestämde 
mig för att satsa på det andra alternativet, och kunde gå vidare med manuset i den stil jag dittills  
skrivit.

Jag funderade på i vilken kategori jag skulle placera mitt inspelade verk. Efter att ha tagit tid medan  
jag läst hela manuset räknade jag med att det färdiga resultatet skulle bli 40-45 minuter långt. 
Därmed uppfyllde verket inte riktigt kravet för att kallas ”ljudbok”. Jag insåg dock att noveller 
brukar vara kortare och därmed dök ordet ”ljudnovell” upp i mitt huvud. Det tyckte jag lät passande 
men ljudnovellen skulle ju komma att innehålla flera sånger samt bakgrundsmusik också. Jag hade 
tänkt benämna min sceniska ursprungsidé som en ”musikdramatisk föreställning” och det slog mig 
därför att verket i sin nuvarande form borde bli en ”musikdramatisk ljudnovell”.

OCH BLAND STJÄRNOR SKALL DU ÅTER VARA

Titeln på ljudnovellen är Och bland stjärnor skall du åter vara. Den handlar om en ung flicka som 
hamnat i koma efter en överdos av medicin. Hon befinner sig i en underlig värld omedveten om sin 
olycka och följer en väg allt djupare in i koman. Under vägen får hon då och då minnesbilder av sitt 
förflutna, vilket representeras av sångerna. Hon var ensam och olycklig som barn och 
sinnesstämningen har inte ändrats i hennes yngre vuxenliv där hon nu befinner sig. Efter att ha 
passerat en rad underliga landskap finner sig flickan till slut stående i ett rum framför en stor port av 
gnistrande stjärnljus. När porten öppnas dör flickan i sitt verkliga liv men hennes själ vaknar 
samtidigt på universums sista natt. Hon ser hur tiden tar slut men också skapas på nytt. Flickan 
sveps bort i de växande stjärnornas eld och blir en del av evigheten som sparas i rymdens vidder för 
all tid.

EN PASSANDE RÖST

Jag skrev färdigt manuset i oktober och spelade in all text och sång i november.
Under sensommaren och hösten hade jag komponerat fyra sånger som skulle ingå i novellen men 
när manuset var klart märkte jag att det inte fanns utrymme för den tredje så jag utlämnade den.  
Text och sång framfördes av Anni Hemlin. Anni har sedan tre års ålder spelat teater från amatörnivå 
till semi-professionell nivå. Samtidigt som jag började min kandidatutbildning, blev hon antagen till  
utbildningen för musikalartister vid Performing Arts School i Göteborg. Tyvärr kunde Anni inte 
studera på skolan mer än en kort tid på grund av en latent muskelsjukdom som nu blivit allt 
allvarligare. Hon sjukskrevs och fick hoppa av sin utbildning.

Redan tidigt i mitt arbetet hade jag tänkt mig Annis röst som berättare och sångerska. Mina visioner 
var en mer musikalliknande röstkaraktär än en klassiskt skolad, något där Annis stämma passade väl 
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in. Anni kommer från skåne och vi diskuterade ett tag om hon skulle använda rikssvenska för att 
man som åhörare är mer van att lyssna till det. Men samtidigt kände jag att det förmodligen skulle  
vara enklare för henne att uttrycka sig både i sångerna och den talade monologen på sin dialekt. Jag 
tycker också om skånska väldigt mycket. Det är en härlig dialekt som har en slags mustighet, även 
om den i vissa fall kan vara svår att förstå för en ovan lyssnare. Annis skånska är däremot mild och 
lätt att förstå vilket gjorde det ännu enklare för mig i mitt beslut.

DEN ANDRA FÖRÄNDRINGEN

När all text och sång var inspelad började det bli dags för mig att utföra själva forskningen.
Det hade redan blivit december och jag började känna att utrymmet för att experimentera med både 
gitarr, bas och trummor inte riktigt fanns. Det skulle bli ett alltför omfattande arbete och min 
tidspress utgjorde ytterligare hinder. Jag märkte också hur mycket jag kunde upptäcka klangligt med 
endast elgitarren och det skulle räcka gott och väl för den här forskningen. Jag tänkte också på 
risken att den inspelade texten skulle kunna dränkas i för mycket musik. En hel kompgrupp och 
orkester hade som jag kände det tagit för mycket plats och stört monologen. Därför valde jag också 
att endast fokusera på stråket i orkestern när det var bakgrundsmusik och på så sätt skapa plats för 
den talade texten. Nu hade jag plötsligt bara elgitarr och stråk att förhålla mig till och hitta  
samklanger med. Det blev en mycket mer genomförbar arbetsprocess och det fanns tillräckligt att  
utforska.

VARFÖR JUST STRÅKORKESTER?

Stråkinstrument är väldigt tacksamma att arbeta med då de kan spela oavbrutet under väldigt lång 
tid. Trä- och bleckblåsare måste andas med jämna mellanrum vilket leder till avbrott i långa toner. 
I det här arbetet kände jag att det verkligen behövdes något slags lim för att hålla ihop den 
långsamma handlingen. Jag ville ha en stabil matta i musiken som också kunde ligga och värma den 
talade texten utan att ta för mycket plats rent klangfärgsmässigt. En annan anledning till mitt val av  
stråkorkester var att den förmodligen skulle vara en tacksam instrumentgrupp att orkestrera 
tillsammans med elgitarr eftersom båda är stränginstrument.

SYFTET

Arbetets syfte är att hitta olika sätt att få elgitarr att klangligt sammansmälta med en stråkorkester i  
en musikdramatisk ljudnovell. Sammansmältningen av de båda instrumentgrupperna ska också
hjälpa till att förstärka känslan och komplettera beskrivningen av den främmande värld flickan 
kommit till.

METODEN

Som grund till mitt forskningsarbete skrev jag manus till ett musikdramatiskt verk. Därefter 
använde jag mig av ett sequenserprogram i datorn för att kunna spela in elgitarr och även arbeta 
med en virtuell stråkorkester. Med hjälp av redskap som E-bow och sliderör experimenterade jag 
mig fram till olika sound på elgitarren. Jag använde mig av flera tagningar för att möjliggöra 
överlagringar av gitarrljuden.
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MINA VERKTYG

För att mitt arbete skulle kunna genomföras behövde jag vissa verktyg. Nedan beskriver jag dessa 
och deras funktioner.

INSPELNINGSPROCESSEN I CUBASE

Jag använder sedan många år tillbaka ett sequenserprogram till dator som heter Cubase1.
Då jag har ett starkt intresse och tidigare arbetat en hel del med studio- och ljudteknik kände jag 
trygghet i att själv spela in ljudnovellen och musiken hemma.

Metoden jag använde för att utforska gitarren tillsammans med stråket var alltså att spela in den i  
Cubase och prova mig fram. Jag nyttjade även ett program som heter Amplitube 32.

Stråket jag använt är virtuellt men det är riktiga instrument och musiker som man samplat, så det  
finns någorlunda realism i ljuden. Programmet som innehåller samplingarna heter EWQL 
Symphonic Orchestra. Samplingarna har jag styrt via MIDI3 i Cubase och därför hela tiden kunnat 
justera eller ändrat efter behov och behag under arbetets gång. Att på detta sätt enkelt kunna 
förändra ljudbilden var en viktigt del för möjligheten att experimentera. Hade jag spelat in en riktig  
stråkorkester hade jag aldrig kunnat gå tillbaka i musiken och ändrat sådant som jag kanske ångrat 
eller inte längre tyckt passar. Givetvis skulle en riktig orkester ändå varit att föredra då det verkligen 
blir en annan sak med levande musiker och inte lika platt och mekaniskt som det virtuella 
ljudlandskapet. Men i det här arbetet tyckte jag att det var bekvämt och smidigt att kunna arbeta  
hemma med den utrustning jag har tillgång till.

E-BOW

För att få texten att flyta har jag i uppsatsen valt att böja orden E-bow och delay i bestämd form, när 
det krävs, så som vi gör när vi pratar (E-bowen, delayet).

E-bow är ett tillbehör för elektriska stränginstrument som elgitarr och bas. Enkelt beskrivet är det en 
magnet i ett plasthölje som drivs av ett 9 volts batteri och som man placerar över mikrofonerna på 
instrumentet. Magneten försätter strängarna i svängning och resultatet blir en jämn rundgång. 
Därefter kan man använda många tekniker för att skapa olika effekter. Den har två lägen som man 
lätt växlar mellan med hjälp av en liten knapp på baksidan av höljet (se bild 1). Det ena ger en jämn 
och rak ton medan det andra är mer övertonsrikt. Jag har genomgående använt mig av det 
förstnämnda då det givit mig mer kontroll på övertonerna.

Jag upptäckte E-bow första gången när jag var 14 år och just börjat lyssna på ett svenskt metalband 
som heter Opeth. Vid den tiden hade jag dock ingen aning om vad det var som gjorde att vissa av 
gitarrerna i deras musik lät så ovanliga, men det tilltalade mig väldigt mycket. Några år senare fick  
jag reda på att det var just en E-bow som skapat de ylande och klagande ljuden jag hört.

1 Cubase är ett program till dator som man använder för att spela in och mixa musik.
2 Amplitube 3 är en mjukvara som innehåller en rad olika förstärkarsimulatorer och effekter för elgitarr.
3 MIDI är en förkortning av Musical Instrument Digital Interface. Det är ett digitalt gränssnitt som används för att  

kommunicera mellan t. ex. synthar/keyboards och datorer. Ett elpiano med MIDI-funktion kan användas för att styra 
virtuella instrument i datorn. MIDI-informationen är förändringsbar och man kan lätt gå in och ändra tonhöjder, 
anslag och andra parametrar efter att man spelat in dem.
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Åren har gått sedan dess och redskapet hade mer eller mindre halkat ur mina tankar tills jag kom på 
idén till det här examensarbetet. När jag började fundera på olika sätt att använda elgitarr i orkestral  
musik slog det mig plötsligt att en E-bow lär erbjuda många möjliga sound till hjälp för min 
undersökning.

Bild 1: E-bow. Nedan syns knappen för växling mellan de två lägena.

Bild 2: E-bow. Den blå LED lampan indikerar var magnetens sweetspot ligger och det är därför 
lätt att orientera sig över mikrofonerna med hjälp av den för att finna platsen där signalen blir som  
starkast.
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Bild 3: E-bow placerad på gitarren vid halsmikrofonerna. Här syns hur G-strängen försatts i  
vibration av magneten.

DELAY

Arsenalen av olika ljud och effekter till gitarr är på gränsen till oändlig och jag visste inte riktigt hur  
jag skulle gå tillväga för att inte fastna i ett träsk av rattande och pillande i gitarreffekterna.
Redan långt innan jag började att experimentera med gitarren, hade jag tänkt att jag ville ha ett rent  
ljud med delay eftersom jag av erfarenhet vet att det låter snyggt och skapar atmosfär. Därför tog 
jag fram ett sådant ljud när jag skulle sätta mig ned för att prova min E-bow,
och mycket riktigt fungerade det som jag tänkt.

Delay, som på engelska betyder försening, är en vanlig effekt som oftast används tillsammans med 
gitarr. Man skulle kunna beskriva det som ett eko som tonas ut efter ett antal studsar. 
Ett delay har tre huvudsakliga parametrar som man kan justera för att få det att passa till ens 
ändamål. Den första är Time som styr hur lång tid det tar innan studsarna kommer och det mäts 
vanligast i millisekunder. Den andra är Feedback som bestämmer hur många gånger ljudet studsar 
tills det tonat ut och den tredje brukar heta Mix. Det reglaget styr balansen mellan gitarrens insignal 
och delayet, dvs hur mycket eller lite av gitarrens grundljud man vill höra.

Jag har ställt tiden på mitt delay så att det svarar ganska snabbt, 422 m/s. Det gör att när jag 
använder E-bow som skapar långa toner, blandas delayet i sig själv och bildar en stor atmosfär 
istället för att man hör tydliga attacker och svar.

12



SLIDERÖR

Sliderör är ett användbart redskap för egentligen alla stränginstrument men vanligast 
förekommande på gitarr. Det används för att göra steglösa glissandon mellan toner och bidrar till att  
man slipper bandljuden när man t. ex. glider upp eller ned längs gitarrhalsen. Eftersom 
stråkinstrument inte har några band på sina greppbrädor finns det en möjlighet till klanglig 
synkronisering med den ljudbild som slideröret skapar. Jag tyckte att det var intressant då det för 
instrumentgrupperna närmare varandra och öppnar upp för möjligheten att enhetligt samklinga.

När jag fick min E-bow var jag genast ivrig på att prova kombinationen av den och sliderör. 
Jag placerade E-bowen ovanför stallmikrofonen på gitarren och drog sedan med slideröret precis 
framför (se bild 4). Resultatet blev ett högfrekvent tjutande som jag kunde tona in och ut efter 
behov med hjälp av att flytta E-bowen fram och tillbaka över mikrofonen.

Jag spelade in några sådana ljud till en stråkbakgrund som jag gjort och i mina öron smälte de 
samman otroligt bra. Det skapade en klagande och atmosfärisk känsla och jag insåg snabbt att det 
här kommer att utgöra en stor del av soundet i min musikdramatiska ljudnovell.

Bild 4: Sliderör och E-bow placerade över stallmikrofonen på gitarren.
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BESKRIVNING AV KOMPOSITIONSPROCESSEN

Lyssna på Och bland stjärnor skall du åter vara, som är bilaga 1. Jag kommer sedan att gå igenom 
kompositionsprocessen och hänvisa till kortare utsnitt ur ljudnovellen.

SEX OLIKA STÄMNINGSHÖJARE

Här följer sex olika utdrag ur berättelsens bakgrundsmusik där gitarren och stråket blandats.
Exemplen finns på bilaga 2 och jag har på vissa av dem även valt att lägga till spår där endast 
gitarren hörs då jag tror att det kan vara av intresse för lyssnaren. Texten är inte inkluderad då 
fokus ligger på det instrumentala. Jag har också lagt till bilder som illustrerar några takter av 
musiken för att läsaren ska få en mer övergripande förståelse av det som sker.

DEN OÄNDLIGA AVGRUNDEN
Spår 1 och 2 på bilaga 2

Det första exemplet jag valt är när flickan i berättelsen kommer ned i underjorden och finner sig 
stående vid ett avgrundsdjup. Jag ville gestalta flickans svindel och adrenalinet som växer inom 
henne när hon tappar balansen. Jag upptäckte till min förtjusning att om man drar E-bowen över alla 
strängar i slumpvis ordning, upp och ned, och samtidigt dämpar strängarna med vänsterhanden på 
greppbrädan, skapas ett ljud som påminner om col legno battuto4 på stråkinstrument.
Lyssna på spår 1, där endast gitarrerna hörs, för att få en tydlig bild av ljudet.

Jag förstärkte effekten ytterligare genom att addera viola att spela ett svällande tremolo på 
ettstrukna Ess samt cello spelandes en halvtons-drill en oktav och en stor septima under violan. 
Intervallen tillsammans med artikulationerna skapade spänning och intensitet.

Eftersom jag är ute efter att använda gitarren på ett orkestralt sätt ville jag lägga till ännu mer för att  
försöka utöka soundet på det hela. Jag provade att dubblera cellon med en gitarr som spelade 
samma sak. Jag tog hjälp av E-bowen för att hålla igång tonen medan jag drillade. 
Även den gitarren hörs på spår 1.

Jag lyckades inte få till det som jag ville och jag använde en hel del tid för omtagningar med olika  
inställningar på gitarren men blev ändå aldrig nöjd. När jag hade nedskruvad tonkontroll blev ljudet 
otydligt och för dovt och när jag hade den uppskruvad blev det för intensivt och nästan distorderat. 
Jag provade att spela en oktav högre istället med tonkontrollen nedskruvad. Det blev verkligen en 
helt annan sak. Gitarrljudet blev fylligt och runt men krockade inte längre med cellons basiga ton.  
Jag använde även delay på den gitarren för att få ljudet att svälla ytterligare. Lyssna nu på spår 2. 
Där finns utsnittet i sin helhet.

4 Col legno battuto är en spelteknik på stråkinstrument där man slår an strängarna med träsidan av stråken.
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Bild 5: Den oändliga avgrunden. Den svarta rektangeln representerar E-bowen och pilarna visar  
hur den dras över strängarna.

RÖTTER SOM STRÄNGAR PÅ EN ENORM HARPA
Spår 3 på bilaga 2

Efter att flickan stannat upp vid avgrunden får hon syn på en massa långa rötter som hänger från 
taket. Hon beskriver dem som strängar på en enorm harpa där de i olika längder sjunker djupt ned i 
mörkret. När hon griper tag i en rot ger den ifrån sig en ton som klingar ut i tystnaden. Till en början 
var jag osäker på om jag skulle gestalta ljudet av strängarna/rötterna eftersom det lätt kan ta bort  
den spännande stämningen i scenen och frånta lyssnarens egna tolkning av ljudet. Men jag ville 
ändå undersöka den teknik som jag först provat med E-bow och sliderör. Jag tyckte dessutom att det 
vore passande att rötterna skulle representeras av ett entonigt fallande glissando.

På det här stället hade jag redan lagt en stråkbakgrund: ett femstämmigt ackord med flageoletter i  
diviserade violinsektioner samt viola. Jag lät dem ligga kvar eftersom de bidrog till en stillsam 
atmosfär och en bra grund att prova mina gitarridéer på.

Jag gjorde några tagningar och provade först det väldigt högfrekventa tjut som jag hittat nära 
stallmikrofonen med slideröret. Men det upplevde jag för skarpt för att passa till de väldiga rötter  
som skulle representeras. Jag provade istället att utföra glissandot längre ned på gitarrhalsen och på 
en lägre sträng. Det fungerade bättre men jag tyckte att det blev för långt. Om tonen blev för 
utdragen tog den för mycket plats och störde monologen. 

Jag var ute efter ett kort gnällande ljud, liknande det vi människor ger ifrån oss när vi suckar 
bedrövat. Sucken är oftast kort och i och med att man samtidigt formar en ton i halsen och snabbt 
släpper ut luften ur sina lungor, bildas ett fallande glissando. Rotens suck skulle dock inte bli riktigt 
så kort och avhuggen som hos en människa men det var själva gesten jag ville åt. Jag använde delay 
för att dels skapa det mörka schaktet som flickan står vid, dels för att gestalta att tonen klingar ut i  
tystnaden. Glissandot blev alltså ganska kort utfört men delayet gjorde att tonen vibrerade kvar. 
Lyssna på spår 3.
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Bild 6: Rötter som strängar på en enorm harpa.

EN ROT KOMMER NEDSTÖRTANDE TILL MARKEN
Spår 4 och 5 på bilaga 2

När jag skulle börja skriva musik till den här delen av berättelsen då flickan kommit ned i skogen 
och plötsligt ser sin rot komma nedstörtande, upptäckte jag hur svårt det var att komma på 
någonting som fungerade musikaliskt. Det var lätt att bli ivrig på ”actionmusik” och vilja göra för 
mycket men det hade dränkt monologen och inte heller varit särskilt passande till handlingen. 
Jag var inställd på att stråket skulle få göra något men när det inte lossnade några idéer tog jag 
istället upp gitarren.

Jag hade mitt vanliga ljud med delay inställt och började, utan att egentligen tänka så mycket,  
pumpa dämpade åttondelar med plektrum på de två lägsta strängarna. Delayet hade samma 
inställningar som tidigare och jag följde tempot som studsarna erbjöd. När jag hamnat i fas med 
dem gällde det bara att hålla tempot stadigt så att det inte skulle bli otajt. Eftersom min feedback var  
inställd på att studsa många gånger, fördubblades ljudet hela tiden och skapade ett fylligt sound. 
Det hela gav en uppjagande känsla, som dock inte tog över texten eller kändes överdriven i 
sammanhanget. 

När jag hade blivit klar med åttondelstugget spelade jag även in några tjut, liknande de jag använt  
tidigare, för att förstärka ytterligare och återknyta till rötternas toner. Jag nöjde mig med att låta  
ljudavsnittet bestå av de två gitarrerna och gick vidare till nästa musikdel. Lyssna på spår 4.

Efter några veckor när jag gick tillbaka och lyssnade kändes det dock ganska fattigt och tomt. 
Jag tänkte på mitt syfte med arbetet och insåg att det inte blivit uppfyllt i det här exemplet, detta  
eftersom det saknades stråk. Cello, kontrabas och viola fick därför lägga en lång låg ton för att 
stötta den pumpande gitarren underifrån och när jag förde in violinerna i ljudbilden fick de spela 
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flageoletter tillsammans med den tjutande gitarren. Jag blev glatt överraskad över hur bra de 
klingade tillsammans. Violinerna spelar tvåstrukna Ess och faller till D nedanför medan gitarren 
börjar på tvåstrukna G, gör ett kort stigande glissando och landar på Ass.

Bild 7: En rot kommer nedstörtande till marken.

Det var nästan svårt att skilja på violin och gitarr när de spelade i samma register samtidigt. 
Lyssna på spår 5 där alla instrument är inkluderade.

ETT TJUTANDE FRÅN NÅGONSTANS
Spår 6 på bilaga 2

Ett återkommande ljud i berättelsen som flickan hör vid några tillfällen är ett slags mekaniskt  
pipande eller tjutande som hon inte kan avgöra från vilket håll det kommer. Egentligen är det  
maskiner från sjukhuset där hon ligger som tränger igenom koman. Det här exemplet skiljer sig en 
del från de andra då det egentligen inte är musik eller ens stöttas av musik. Eftersom jag valt att inte  
ljudlägga något annat i berättelsen tvekade jag över att ens prova att gestalta tjutet. Men jag  
bestämde mig för att ge det ett försök då det skulle vara intressant ur ett instrumentationsperspektiv.  
Hur skulle jag lösa den effekten med elgitarr?

En idé om hur jag skulle få det högfrekventa ljud som krävdes dök upp i mina tankar. Jag hade ju 
vid tidigare tillfällen experimenterat med sliderör och E-bow på gitarren och upptäckt vilka tjut man  
kunde få till. Dock behövde jag nu ett anslag för att få ett jämnt pipande. Med hjälp av slideröret 
placerat över halsmikrofonen och ett anslag med plektrum på ljusa E-strängen försökte jag få fram 
ett statiskt ljud. Jag spelade bara första slaget och lät mitt delay göra tre studsar innan jag åter slog 
an strängen. Det var svårt att hålla röret alldeles stilla under lång tid och minsta förflyttning ändrade 
tonhöjden en aning, vilket orsakade att ljudet inte blev tillräckligt mekaniskt. Till slut lyckades jag 
få till det korrekt och behöll det. Jag använde det statiska ljudet igen, senare i berättelsen. Lyssna på 
spår 6.
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SPEGELBILDEN I DEN STENIGA KORRIDOREN
Spår 7 och 8 på bilaga 2

När jag skriver verk för orkester brukar jag tycka om att instrumentera attack och efterklang i 
separata instrumentgrupper eftersom det bildar en större skiktkänsla. Jag har t. ex. i ett stycke lagt 
vibrafon som attack och sedan låtit ett sordinerat horn och några träblåsinstrument ta över 
efterklangen. Ackordet som instrumenteras blir då inte så platt som om det legat i en och samma 
instrumentgrupp.

Jag bestämde mig för att testa samma teknik i musiken till den här berättelsen. Det behövde vara på 
ett ställe där det inte kändes konstigt att det plötsligt kom ett ackord med kort attack. All musik  
hittills i berättelsen hade haft långsamma intoningar. Jag lyssnade genom hela berättelsen och 
fastnade vid delen när flickan befinner sig i den steniga korridoren och ser sin spegelbild bakom sig. 
Det är en kall plats hon står på och hela händelsen är kuslig i och med att hon inser att hon blivit 
instängd. Ramarna som hon ser framför sig i korridoren kan hon gå genom men när hon gjort så blir 
de genast speglar som hon inte kommer tillbaka genom.

Eftersom det var en kuslig stämning jag ville åt provade jag olika skeva kombinationer av toner på 
gitarren. Jag testade att spela in en av kombinationerna som ett arpeggio genom att dra med 
plektrum och använda samma delay som jag haft inställt tidigare. Sedan lade jag stråk med samma 
toner för att se om mina idéer fungerade. Det gjorde de, men ackordet kändes lite för skevt och jag 
insåg även att jag inte borde spela ackordet som ett arpeggio om jag ville ha tydlig attack. Delayet  
som var aktiverat hindrade också den effekten så jag bestämde mig för att börja om från början.

Nu kom jag att tänka på att ett dimackord ofta kan bidra med en ganska obekväm känsla när det 
spelas helt för sig själv. Jag provade några olika och landade på det lägsta Ass:et på gitarren. Det 
kändes som ett bekvämt register. Jag spelade in det ackordet men den här gången plockade jag alla 
strängarna med fingrarna på en gång och utan delay. 

Jag hade i höstas testat att på en klassisk gitarr slå an strängarna vid 12:e bandet och märkt att 
klangfärgen liknar en harpas. När jag nu satt och spelade in mitt ackord mindes jag den funktionen 
och provade mig fram på olika band för att hitta soundet. Dock gjordes det nu på en elgitarr och 
eftersom den inte nyttjar nylonsträngar lät det inte längre som harpa. Men jag lyckades ändå hitta en 
klang som jag tyckte om. Vid 9:e bandet på gitarren fick jag ett mer öppet sound eftersom anslaget  
hamnar mer på mitten av strängen än den gör när man slår an som vanligt, närmare stallet.

När jag blivit klar med inspelningen av ackordet lade jag på stråksektionen, med samma toner som 
gitarren. Av vana började jag med att placera violinerna högst upp och lät sedan viola, cello och 
kontrabas ligga under i sina respektive normala register. Jag kände att det nog ändå skulle vara bra 
med något litet crescendo upp mot ackordet så att det inte skulle komma allt för plötsligt. Violin II  
fick diviseras och spela två toner med flageoletter som inte ingick i ackordet. Meningen var att de 
skulle göra ett crescendo och sedan försvinna när gitarren och resten av stråket kom in. Men jag 
tyckte att de passade bra mot den övriga klangen så jag lät dem ligga kvar. Dock valde jag att gå 
ned i dynamik i violin II då jag ville att flageoletterna skulle ligga som en subtil nyans under det  
huvudsakliga ackordet. Lyssna på spår 7. Där hörs den första versionen av stråket som jag beskrivit 
ovan.
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Bild 8: Så här placerade jag först stråket i förhållande till elgitarrens ackord.

Det lät ganska bra tyckte jag, men det var något som gjorde att det inte smälte samman helt. Det  
slog mig då att stråket kanske borde spela i exakt samma register som gitarren. Ackordet på gitarren 
innehöll fyra toner som låg ganska nära varandra och inte alls så utspritt som jag precis lagt stråket.
Nu flyttade jag om så att ackordet i stråket totalt överensstämde med det i gitarren. Även om 
skillnaden blev ganska subtil så upplevde jag ändå att det lät mycket bättre och att samklangen blev 
mer enhetlig. Stråket kändes fylligare och inte lika tunt.

Jag kopierade tagningen från gitarren och klistrade in så att den hamnade några sekunder senare, 
när stråket gör ett crescendo. På så sätt sker en återkoppling till berättelsen där spegelbilderna av 
flickan skapas en efter en. Att jag också lade det där crescendot når sin kulmen, skapade en känsla 
av upprepning eftersom stråket, från första anslaget, diminuerat och nu åter vuxit som för att föda 
ännu en bild av flickan i spegelkorridorens evighet. Sedan dämpade jag stråket igen och lät det 
klinga ut. Lyssna på spår 8 där det slutliga resultatet hörs.
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Bild 9: Det slutliga resultatet.

VÄRLDEN RÄMNAR
Spår 9 och 10 på bilaga 2

När flickan kommit genom portalen ser hon hur universum dör och hur stjärnorna växer för att 
sluka allt omkring sig. Här komponerade jag först en stråkbakgrund men jag var nyfiken på att 
expandera ljudbilden ytterligare med hjälp av gitarren. Exakt vad den skulle spela var dock ännu 
oklart för mig. Jag hade under en tid funderat på hur det skulle bli om jag exakt dubblerade 
stråksektionen med gitarr. E-bowen behövdes garanterat för det experimentet och jag skulle behöva 
spela in fyra olika stämmor.

Först av allt var jag tvungen att lära mig de fyra stråkstämmorna på gitarren. Stråket bestod av 
violin I i divisi, violin II samt viola. Även cello och kontrabas fanns men jag lät dem vara i fred 
eftersom de två tillsammans redan spelade bastonerna. Det hade blivit grötigt i basregistret om jag 
lagt till ännu ett instrument.

Jag använde inget delay den här gången eftersom det genast hade plockat bort möjligheten att exakt 
samklinga med stråket. Violastämman var den första jag försökte lära mig och jag insåg snabbt att  
det var svårt att spela rätt toner på gitarren samtidigt som jag lyssnade. Det fanns inga jämna slag att  
gå efter då stråket spelade rubato, och det blev inte heller lättare av att jag behövde tona in och ut  
ljudet på gitarren med E-bowen för att undvika anslagen av tonbytena. Det var besvärligt att hinna 
med att byta ton samtidigt som violan gjorde det. Men jag kom på att jag kunde öppna det fönster i  
Cubase där MIDI-informationen över violastämman syns. Eftersom fönstret följer med tidslinjen 
framåt medan jag spelar in kunde jag följa stämman visuellt samtidigt som jag spelade. Dock var 
det fortfarande mycket att hålla reda på eftersom jag både skulle justera E-bowen fram och tillbaka 
över mikrofonen för att tona in och ut samt pricka rätt toner på gitarrhalsen medan jag försökte läsa 
av när violan bytte toner på skärmen.
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Bild 10: Så här ser fönstret med violastämman ut i Cubase som jag följde medan jag spelade in.

Efter att jag spelat violastämman några gånger började den fastna och jag kunde slappna av lite mer 
och försöka få det jag spelade att låta bra. Problem uppstod dock när jag lyssnade på det jag spelat 
in. Soundet på gitarren var för markerat och smälte inte riktigt samman med stråket.

Nu började ett väldigt experimenterande med ton- och volymkontrollen på gitarren för att försöka 
maskera det gälla hos gitarren men samtidigt behålla någon slags tonkvalité och volym.
Eftersom stämman krävde att jag spelade högt upp på halsen blev strängens längd kortare och 
påverkade E-bowens inverkan då strängen inte kunde vibrera så kraftigt. Det bidrog i sin tur till en 
vek och volymfattig ton när jag hade volymkontrollen kraftigt nedskruvad på gitarren. Vissa toner i 
stämman låg dock placerade längre ned på greppbrädan vilket innebar att de tonerna klingade 
kraftigare och ställde till det ytterligare för mig. Jag blev tvungen att försöka hitta ett läge där alla  
toner fick ungefär samma utrymme. Det var bättre att det blev lite för svagt än för starkt eftersom 
det är enklare att höja volymen på de inspelade tonerna i Cubase och ändå behålla den svaga 
intensiteten än att sänka volymen och försöka dölja att en ton klingar mer intensivt än sina kamrater.

Efter ett äventyr av rattande fann jag att lösningen på mina problem var halvt nedskruvad volym 
och helt nedskruvad tonkontroll på gitarren. E-bowen hade jag placerat strax innan halsmikrofonen 
för att dämpa signalstyrkan en aning. Nu lät det bättre när jag provade att återigen spela in 
violastämman. Det enda som saknades nu var de tre resterande stämmorna från stråket, sedan skulle 
jag få höra resultatet som jag ivrigt längtade efter. Det tog en lång stund innan jag lyckats lära mig  
alla stämmor och spelat in dem till stråket. När jag lyssnade på allt kändes det nästan bra. Nu var 
det bara en fråga om att justera volymnivåerna inom gitarrstämmorna men även mellan dem och 
stråket. Jag ville att gitarrerna skulle bilda en slags tunn, skimrande hinna över stråket och därmed 
skapa två skikt av samma fyrstämmighet. Det tog inte någon lång stund innan jag mixat ihop de 
båda instrumentgrupperna och fått en lagom subtil utökning av det annars vanliga soundet av 
stråkorkester. Lyssna på spår 9. Där hör du resultatet av stråk med exakt dubblerade 
elgitarrstämmor. Lyssna sedan på spår 10 för att höra hur endast de fyra gitarrstämmorna låter.
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Jag blev väldigt glad över hur det gick att väva in fyra elgitarrstämmor utan att det lät för mycket  
elgitarr. Klangen hos gitarrerna liknade snarare en flöjts och det var intressant att man kunde få 
fram ett sådant ljud med hjälp av E-bowen och tonkontrollen. Tanken var aldrig att gitarrerna skulle 
låta exakt som stråkinstrument eftersom jag då lika gärna kunnat använda bara stråk. Nej, meningen 
var ju att finna sätt att få de två olika instrumentgrupperna att samklinga och samtidigt skapa ett  
unikt sound till den musikdramatiska ljudnovellen. 
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REFLEKTION

VARFÖR INTE GITARR HELA TIDEN?

Det finns många ställen i berättelsens musik där jag inte använt gitarren alls. Men jag kände att det  
inte fick bli för mycket av sammansmältningen om den skulle bli unik. Jag ville applicera min 
forskning och mitt syfte på platser i berättelsen där det verkligen skulle förstärka känslorna och 
därmed vidga uttrycket.

 DISKUSSION

Det sex utsnitten som jag tagit upp i den här uppsatsen blev verkligen helt annorlunda än jag först 
föreställt mig. Jag hade från början av undersökningen tänkt mig ett tiotal olika utsnitt och min 
vision var att jag skulle komma fram till hur många möjliga kombinationer av samklang som helst.  
Så blev inte riktigt fallet men jag fick ut en del saker som jag är övertygad om att man skulle kunna 
utveckla ytterligare i liknande eller kanske helt andra sammanhang. 

Jag hade också tänkt att jag skulle utveckla en massa olika tekniker och hitta många redskap att  
undersöka med elgitarren. Men i slutändan blev det främst användandet av E-bow som jag 
koncentrerade mig på. Jag fick ju faktiskt på så sätt chansen att lära känna det redskapet och 
utveckla mitt eget musicerande på elgitarr med hjälp av den. Jag kan starkt rekommendera alla  
gitarrister som inte äger en E-bow att skaffa en. Det öppnar upp till många nya spelsätt och kan vara 
ett inspirerande tillbehör att ta till när det blivit torka i hjärnlunden.

Det har varit väldigt svårt att få klangerna av de skilda instrumenten att linda sig kring varandra 
på ett snyggt sätt men det visade sig att tonkontrollen på gitarren spelar en viktig roll i att forma ett  
sound som ska passa till stråk. Då man skär bort lite av de höga frekvenserna mildrar man gitarrens 
genomträngande karaktär något och det bidrar till att soundet blir rundare och mjukare. Det skulle 
kunna liknas med det som sker när man sordinerar stråkinstrument.

Flageoletterna i violinerna var nog det som jag tycker sammansmälte med gitarren bäst, åtminstone  
när de placerades i någorlunda liknande register. Det övertonsrika i flageoletterna skapar ett  
skimrande fundament att tillämpa det mesta på när man orkestrerar. Det blir ett otroligt skirt och  
atmosfäriskt sound.

Något som jag aldrig ens testade, var hur E-bowens övertonsrika läge hade låtit tillsammans med 
flageoletterna. Det är ju typiskt att man ska komma på en massa idéer när man precis är färdig med 
sitt arbete. Men jag ska ta dem med mig till framtida experiment och kanske är det någon som läser  
det här som hinner före.

I slutändan kom jag fram till att stråket och elgitarren egentligen inte behövde spela på samma sätt  
eller blanda sig i varandra för att skapa en enighet. Jag märkte att även om gitarren låg utanför 
stråkorkestern så fanns där en slags enhetlig klang ändå, t. ex. i Rötter som strängar på en enorm 
harpa, där gitarren och stråket spelar helt skilda saker men ändå bildar en sammanhängande 
ljudbild.

Själva soundet som bildas när de två instrumentgrupperna sammanstrålar, i eller utanför varandra, 
bidrar till att det traditionella sätts åt sidan för att öppna upp en ny klanglig värld att ta del av. 
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SLUTORD

Jag känner verkligen att jag skulle vilja prova de effekter jag kommit fram till med verkliga 
stråkmusiker. Jag är övertygad om att blandningen av instrumentens färger gifter sig ännu bättre 
med riktiga stråkinstrument. Det skulle också ge friheten att testa olika utökade tekniker även på 
stråket och då kanske komma fram till ytterligare spännande kombinationer. Även andra 
instrumentgrupper vore intressanta att prova tillsammans med elgitarren.

Själva idén om att utforska klangfärgerna och sounden hos olika instrument för att sedan kombinera 
dem i en enhet är för mig väldigt intressant. Jag kommer att fortsätta göra detta och hoppas att andra 
ska bli nyfikna på det efter att ha läst den här uppsatsen.
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