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Abstract
Title: iOPERA - THE VIRTUAL OPERA HOUSE

Language: Swedish
(Swedish title: iOPERA - DET VIRTUELLA OPERAHUSET)
Keywords: opera, music theatre, internet, multimedia, virtuality, interactivity.

Classical music has a troubled history regarding the transformation into new forms of media, and 
the Internet is no exception. The aim of the present research project is to explore the possibilities of 
building a virtual, interactive opera house on the Internet, seeking answers to the following research 
questions: 
– Is the Internet an ideal platform for a composer of scenic music who, like myself, strives to 
control all artistic parameters? Or can it turn out the be just the opposite: a creative forum where 
boundaries between author and audience/users tend to dissolve?
– In what way should my music develop to fit into this new arena? And conversely, how will it be 
possible to develop the Internet to suit my musical and artistic intentions? 
– Is it possible, in this new public environment, to come through with art and music intended to be 
an alternative to cultural commercialism and economic speculation and a voice against alienation 
and intolerance?
– How can the increasingly neglected genre of art music find a new audience on the Internet? 
– How can economic needs be met without losing artistic values?

In order to find answers to these questions, iOPERA AB was formed and the production of The 
Woman of Cain, the first opera exclusively designed for the Internet, began. The idea of a crossover 
platform for interactive, virtual opera on the Internet started to take shape. Some of my research 
questions are yet to be answered, but it has become clear that the adaption of the art of music drama 
to the Internet is possible. The idea of letting opera develop and adjust to the Internet is attractive, 
and I have not found that the genre would thereby be artistically compromised, especially since 
most art forms have successfully made the leap into new media and new distribution methods. In 
the near future, all kinds of creators will be able to develop skills and craftsmanship in various 
artistic fields, as software and interfaces become more accessible. The idea of a virtual opera house 
on the internet appears to be within reach and a logical step to take.

The text of the thesis is accompanied by a DVD containing material from the opera production, 
including full score, libretto and media files.
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1. Inledning

Vid ett oräkneligt antal konsert- och teaterbesök har det slagit mig hur mycket det är i en 
scenisk produktion som lämnas utan åtanke och som därmed riskerar att äventyra den 
avsedda upplevelsen hos åskådarna (någon form av upplevelse blir det ju hur man än 
gör...). Det kan vara blommor, placerade på scenen av någon som inte läst partituret, eller 
en musiker som bär olika kläder till olika kvällar med samma föreställning. Ljussättaren 
kanske är ny på jobbet och den grönt lysande nödutgångsskylten har någon tejpat över 
med ett trasigt ljusfilter och lite gaffatejp. Vilket håll kommer solisterna och dirigenten in 
från, och varför tittar musikerna i sina noter istället för ut i publiken som de spelar för? På 
en vanlig scen, i ett vanligt konserthus vimlar det av obeaktade parametrar, som nästan 
ber om att få bli regisserade eller åtminstone genomtänkta, detaljer som skulle kunna 
användas till att förstärka ett sceniskt verks uttryck, om bara upphovsmannen förstod att 
utnyttja dem redan från början, på skrivbordet, i manuset eller partituret.

Under min snart 20 år långa karriär som tonsättare har jag hela tiden sökt efter nya former 
för mitt skapande. Och det har visat sig att det är just de visuella parametrar som inramar 
musiken som intresserar mig mest. Nästan alla mina verk under de senaste tolv åren 
innehåller sceniska, koreografiska eller filmiska element. 2001 regisserade och 
producerade jag tillsammans med filmaren Jan-Olov Granqvist och fotografen Jens Fischer 
kortfilmen Brassbones, en västernpastisch där alla bär brassinstrument istället för 
skjutvapen (DVD ex. 1: Brassbones, trailer).1 Jag har tonsatt nio större dansproduktioner och 
mina konsertverk för solist och orkester innehåller, med få undantag, inslag av 
musikteater eller filmprojektioner (DVD ex. 2, Högberg, visual promo).2 I dessa produktioner 
har jag strävat efter att ha kontroll över verkens alla delar, från ljussättning och dekor till i 
partituren inskrivna scenanvisningar för solister, dirigenter, scentekniker och ensembler. I 
vissa produktioner har mitt konstnärliga inflytande över de utommusikaliska 
ingredienserna dock varit marginellt medan jag i andra verk har haft full kontroll över alla 
moment och beståndsdelar, som i fallet med västernfilmen. När min och Tove Alsterdals 
första opera, The Woman of Cain lades ned 2005 innan den ens satts upp, och min 
förläggare lyckats förhandla ut rättigheterna till den, väcktes idén om att hitta ett sätt att 
publicera den på internet. Och varför inte? Jag vill att mitt skapande ska nå ut till så 
många som möjligt och statistiken talade sitt tydliga språk; det är på internet publiken 
finns. Internet är vår tids största arena, det är denna virtuella plattform som drar mest 
publik och engagerar flest människor. Är det också där mitt konstnärliga kontrollbehov 
kan utvecklas, eller blir det kanske tvärtom så att interaktiviteten minskar eller rentav 
eliminerar kontrollmöjligheterna?

För att komma åt internet måste man använda någon form av dator.3 Datorn har varit mitt 
arbetsredskap under nästan hela min studietid och hela min yrkesverksamma tid. I början 
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2 Komplett verkförteckning finns på www.courthousemusic.com

3 Nuförtiden går det att komma åt internet med de flesta bärbara telefoner och läsplattor och definitionen för 
vad som är en dator har vidgats rejält de senaste åren.



av 1990-talet var jag en av de första som, efter enträget tjatande, lyckades få Centrala 
Studiestödsnänmden (CSN) att betrakta datorn som ett huvudinstrument för 
tonsättarstudenter. Därmed kunde det beviljas extra studiemedel för inköp av en Apple 
Macintosh. Fram tills att en virtuell operauppsättning kom på tal hade jag dock varit en 
måttlig användare av internet. Men efter ett par månader av intensivt surfande upptäckte 
jag på allvar de enorma möjligheter internet har och idén om den perfekta, multimediala, 
plattformen för mitt skapande började växa fram: en gränsöverskridande, virtuell 
musikteater på internet. Trots min tidigare strävan efter kontroll över mina verks samtliga 
parametrar intresserade mig internets inbyggda interaktivitet till den grad att jag vill ta 
reda på var gränsen går mellan upphovsman och medskapande åskådare. Går den 
gränsen att sudda ut helt?

En reflektion över konstnärlig forskning
Konstnärlig forskning bedrivs ofta nära någon form av produktion eller verk. I det här 
fallet handlar det om den virtuella uppsättningen av operaverket The Woman of Cain. Som 
kommer att framgå av texten så var själva operan inte helt fullbordad när 
forskningsprojektet inleddes, utan har fått sin slutgiltiga form under arbetets gång och 
därmed också direkt påverkats av forskningsarbetet. Att bedriva konstnärlig forskning 
kring mitt eget konstnärskap är naturligtvis förenat med problematik. Att vara självkritisk 
är alla gånger inte enkelt, inte heller att betrakta sina egna konstnärliga värderingar med 
distans. Samtidigt som jag ju är medveten om att det är just det som är själva fundamentet 
i all forskning: att betrakta något. Men jag kan tycka att det är just det subjektiva i 
sammanhanget som gör konstnärlig forskning intressant. Redan i valet av det som skall 
beskrivas eller undersökas finns en närhet till materialet som inte går att komma ifrån. Om 
konstnären och forskaren är samma person tvingas denne att konfrontera sitt skapande i 
ett omvärldsperspektiv. Ofrånkomligen påverkas det konstnärliga innehållet av detta 
självrannsakande möte som då blir en del av skapandeprocessen. I konstnärlig forskning 
gör man i mitt tycke klokt i att bejaka detta och jag upplever det inte som ett problem, 
snarare en resurs där två olika uttryck för samma ambition kan ge näring åt varandra. Min 
syn på min opera förändras av att jag betraktar den från distans och tillåter mig att 
kontinuerligt ändra, och förhoppningsvis förbättra verket. Och då förändras ju 
ofrånkomligen materialet jag betraktar. Jag förbehåller mig rätten att bejaka 
subjektiviteten, närheten, åtminstone i de fall där mina konstnärliga val är hämtade ur 
mitt eget upparbetade konstnärskapital, ett kapital som är summan av mina tidigare 
studier, erfarenheter som yrkesman och förvärvade insikter. Verket som presenteras i den 
här licentiatuppsatsen, operan The Woman of Cain, har påverkats just på det viset. 
Forskningsarbetet har haft för avsikt att undersöka förutsättningarna för hur ett sådant 
operaverk ska kunna ta plats på internet och forskningsresultaten har direkt påverkat hur 
verket fått sin slutgiltiga utformning, både musikaliskt, formellt och hur den tänkta 
virtuella iscensättningen ska utformas. Forskningsarbetet har inte bara påverkat The 
Woman of Cain utan står i symbios med det konstnärliga skapandet. På så vis kan arbetet 
med The Woman of Cain i många avseenden betraktas som ett konstnärligt 
utvecklingsprojekt. Tonsättaren Hans Gefors skriver följande i sin aktuella avhandling, 
Operans dubbla tidsförlopp:
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Konstnärlig forskning sätter konstnärens reflektionsförmåga på prov. Den form för 
förstående kritik som utövas inom den vetenskapliga kunskapsproduktionen 
kommer att gagna konstnärer inom konstnärlig forskning. Konstnärers 
självförståelse och tankegångarnas relevans mår väl av att bli föremål för 
diskussion.4

Rolf Hughes med flera menar i artikeln ”Artistic research today and tomorrow” att det lätt 
kan uppstå brister i konstnärlig forskning vad det gäller koppling till annan forskning.5 
Begreppshantering och kritisk reflektion hamnar vid sidan av när forskaren och 
konstnären är samma person och i vissa avseenden är för nära sitt eget verk. Konstnärlig 
forskning, menar jag ändå, måste förbehålla sig rätten att i vis mån skapa egna metoder 
och kriterier i varje enskilt fall. iOPERA, som ska vara ett verktyg för att skapa och 
publicera opera i den mångfacetterade internetvärlden, måste beakta och förhålla sig till 
flera utommusikaliska och helt utomkonstnärliga företeelser. Därför har mitt 
forskningsarbete ibland dragit iväg långt utanför ämnets kärna. Min betoning ligger på 
konstens möjlighet till mångfald i förhållande till sin individuella egenart (eller idiom om 
man så vill). Min forskning kring internetopera måste, för att bli så relevant som möjligt, 
anpassa sig därefter. 

Som jag nämnde tidigare förändras mitt verk i takt med att jag reflekterar över det. Denna 
process kommer att fortlöpa tills operan är publicerad på internet, men även efter det, då 
internetopera inte stagnerar i en slutgiltig version utan ständigt kan utvecklas. Själva 
skapandeprocessen färgas alltså av forskningsresultaten. Då förändras också forskningens 
förutsättningar och de initiala frågeställningarna kanske visar sig fullständigt irrelevanta. 
En metaprocess som inte på något sätt gör det mindre spännande, snarare tvärtom. Ett 
musikaliskt skapande är en process som man visserligen påbörjar men som man sedan gör 
klokt i att vara lyhörd inför och se vart själva musikens väsen för skapandet.

Syfte och forskningsfrågor
Licentiatprojektet iOPERA - den virtuella musikteatern syftar till att undersöka vissa 
aspekter av virtuell musikteater på internet med utgångspunkt i internetoperan The 
Woman of Cain.

• På vilka sätt går det att förnya operaskapandet med hjälp av internets befintliga 
parametrar och på vilka sätt måste jag anpassa mitt eget skapande efter 
internets premisser? 

• Hur kan jag påverka och förändra internet att fungera med mitt sätt att skapa? 
Vilka konstnärliga val kommer jag att ställas inför och vilka tekniska 
svårigheter måste övervinnas? 
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• Hur kan en virtuell musikteater bli en effektiv plattform och ge nya möjligheter 
för en musiktradition som allt mera marginaliseras i den västerländska 
kulturen?

• Går det att i denna nya offentliga miljö, som internet delvis är, göra sig hörd 
med konst som vill vara ett alternativ till spekulativ kommersialism, och en röst 
mot fördumning och intolerans? 

• Hur kan jag balansera konstnärliga och ekonomiska intressen utan att ge avkall 
på estetiska värderingar?

Uppsatsens innehåll
I den här texten beskriver jag min estetiska utgångspunkt, samt de grundläggande idéerna 
och förutsättningarna för musikteater på internet härledda ur min egen konstnärliga 
vision. I kapitel 1 för jag en diskussion om hur det personliga idiomets förhållande till 
konstnärligt hantverkskunnande kan förändras eller utvecklas med hjälp av datorns 
programvaror och internet. I det andra kapitlet försöker jag mig också på en översikt av 
själva internet och dess grundläggande kvaliteter och egenskaper, inte minst 
interaktiviteten. Det tredje kapitlet ägnas åt en ingående beskrivning av operan The Woman 
of Cain från musikalisk och textmässig synvinkel. Dessutom beskriver jag operans 
bakgrund och förutsättningarna för dess tillkomst. Kapitel 4 innehåller en beskrivning av 
hur The Woman of Cain anpassats till den tänkta internetplattformen. Det femte kapitlet 
innehåller en ingående redogörelse för den speciella inspelningen av orkestersatsen. För 
att kunna realisera mina idéer och forskningsresultat har jag startat aktiebolaget iOPERA 
AB, avsett att driva den virtuella musikteatern. Om detta berättar jag i kapitel 6. I samma 
kapitel berör jag också de ekonomiska förutsättningarna för virtuell musikteater på 
internet med iOPERA AB som modell. Här beskrivs också de inledande 
produktionsfaserna av The Woman of Cain. I det avslutande sjunde kapitlet ger jag en 
historisk översikt över konstarternas förmåga att anpassa sig till nya medier och för en 
kort diskussion om det ekonomiska perspektivet och förhållandet mellan ekonomiska och 
konstnärliga intressen. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande reflektion samt en 
vision om framtida arbete med iOPERA.

Licentiatarbetet innehåller förutom texten en DVD-skiva, avsedd för en vanlig webbläsare, 
innehållandes video- och ljudfiler från arbetet med operan The Woman of Cain. På DVD:n 
finns även partitur och libretto till The Woman of Cain samt diverse andra relaterade media- 
och textfiler.

Samhället och konsten
Min utgångspunkt är att konstens huvudsakliga uppgift i samhället är att definiera vilka 
vi är, varifrån vi kommer och vart vi ska. Med det synsättet är konsten en vägledande 
ingrediens när samhället ska forma sin framtid, vilket ju är en ständig och ofrånkomlig 
process. Man kan betrakta konstnärerna som de som håller upp speglar i vilka vi kan 
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skåda oss själva, i bästa fall ur vinklar vi annars inte kunnat se. De filtrerar och reflekterar 
sin omedelbara samtid och omgivning genom sig själva, slipar speglarna på sitt unika sätt. 
Trumhinnorna och synnerven uppfattar reflektionerna och ljudvågorna och ger hjärnan 
tillfälle att briljera med ett av sina märkvärdigaste konststycken, att omvandla ljud och 
bild till intryck, som med hjärnans hjälp befruktas av varje individs unika förutsättningar 
och erfarenheter - det personliga idiomet. Varje enskild människas upplevelse av ett 
konstverk är ur flera aspekter unik. Utan åhörare är partituret tyst. Betraktaren fullbordar 
sålunda verket. En av det abstrakta måleriets förgrundsgestalter, Vasilij Kandinskij 
resonerar så här:

När vi för ett intressant samtal med en människa vill vi tränga in i hennes själ.  Vi vill 
nå hennes inre varelse, hennes tankar och känslor och vi tänker inte på, att hon under 
samtalet yttrar vissa ord eller på att orden består av bokstäver, d.v.s. serier av korta 
ändamålsenliga ljud, vilkas existens förutsätter att luft pressas ur hennes lungor 
(anatomisk aspekt), att luftströmmen ger upphov till en särskild genom tungans och 
läpparnas rörelse artikulerad vibration som sedan fortplantar sig i den yttre luften 
(fysikalisk aspekt) och via trumhinnorna påverkar vårt medvetande (psykologisk 
aspekt) och nervsystem (fysiologisk aspekt) - o.s.v. i all oändlighet. Vi vet att dessa 
aspekter är ovidkommande under samtalet, att de är tillfälliga. Det rör sig här endast 
om yttre medel, oumbärliga för stunden visserligen, men det väsentliga i samtalet är 
likväl att idéer och känslor förmedlas. Man borde ha samma inställning till 
konstverket. Endast så kan man erfara dess omedelbara abstrakta verkan. Så skulle 
med tiden bli möjligt att tala med rent konstnärliga medel. Så skulle det inres språk 
inte längre behöva låna sina former ur den yttre världen...6

Eller som museimannen och konstpedagogen Carlo Derkert uttryckte det: ”Konst är 
inbillningskraft”.7

Man kan tänka sig att samhället från början var en överlevnadsmekanism som bygger på 
insikten om att det helt enkelt är enklare att leva tillsammans, än var och en för sig. 
Insikten om arbetsdelningens möjligheter är kanske en av människans viktigaste 
upptäckter. Samhällsorganisationen är effektiv och i tusentals år har människan kunnat 
syssla med så mycket annat än bara överlevnad. Sociologen Roland Poulsen konstaterar i 
sin bok Arbetssamhället, att tekniska landvinningar och effektiviseringar har gjort 
människan i större utsträckning överflödig som arbetskraft. Produktiviteten har 
femdubblats sedan 1930-talet och fördubblats sedan 1970-talet enligt Poulsen. Trots detta, 
menar han, arbetar vi mer än någonsin, fastän många arbeten inte är nödvändiga för att 
samhället ska fungera.8
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7 Jan Bahlenberg, Carlo Derkert: Barn, bild, begåvning. Rädda barnen förlag, Stockholm 1989, sid. 12.

8 Roland Poulsen: Arbetssamhället - Hur arbetet överlevde teknologin. Gleerups Utbildning, Malmö 2010.



Konsten och det vi i dagligt tal kallar för kultur kan anses vara en sådan onödig syssla. 
(dock tror jag att de flesta kulturarbetare knappast anser sitt arbete onödigt).9 Vi har tid 
och råd med musik, konst, dans och teater. Dessutom har vi insett att konsten i sig kan 
vara bärande för vår utveckling och vårt framåtskridande. I kulturen och konstyttringarna 
förankrar samhället sin historia, sin samtid och sin framtid. Vi upplever konsten som både 
äldre och senare än oss själva. Konst och kultur som är finansierad eller subventionerad av 
samhället är dock bräcklig: en privilegierad funktion som i västvärlden upphör i samma 
ögonblick som en omfattande naturkatastrof eller ett krig inträffar. Då återgår 
samhällsmekanismen tillfälligt till sina ursprungliga uppgifter, mat, värme och försvar, 
och konstnärerna får klara sig själva. Men till dess är konsten och kulturen bränslet, 
vägvisaren och spetsen.

Ett dilemma som konsten har ligger i att varken en enskild konstnär eller publiken kan ha 
hela perspektivet. Därför blir uttrycken olika. Alla har vi våra egna bilder över vad det är i 
samhället som bör uttryckas, förändras eller bevaras. Vi har olika kartor över terrängen. 
Därför är det i det närmaste omöjligt att avgöra vilka samtida kulturyttringar som bäst 
kommer att representera vår tid i framtiden och vilken konst det är som hjälper oss att 
forma den. Det sker ett ständigt urval. Det som inte anses relevant sorteras bort, både av 
samtiden och framtiden. Det valet görs av dem som ska kommunicera eller konsumera 
konsten. Exempelvis väljer de framgångsrika dirigenterna vilken musik de vill gestalta 
medan andra verk får stå tillbaka. Skivproducenter sållar bort musik de inte tror kan sälja, 
och recensenter, gallerister, publik, konsumenter och media bidrar på olika sätt till ett slags 
estetiskt naturligt urval eller konstnärlig kanonbildning. Den konst som överlever har 
redan varit med och format framtiden. Av detta kan man dra slutsatsen att, eftersom vi inte 
vet vad som kommer att bli viktigt, kan allting vara viktigt.

Det viktigaste med konst är således inte vad man säger och kanske inte ens hur utan bara 
att man säger det. ”Konsten är själens fingeravtryck”, som den isländske konstnären 
Sigurdur Gudmundsson uttrycker det.10 Upphovsmannen eller kvinnan skapar ett unikt 
verk vare sig han eller hon vill eller inte, och tillför en pusselbit som vi andra inte hade. 
Som exempel kan nämnas konstfackeleven Anna Odell som, med sitt omdebatterade 
konstverk Unknown, woman 2009-349701, lyckades föra upp debatten om vad som är konst 
och inte på löpsedlarna i kvällspressen och temporärt höjde nivån på det dagliga 
nationella samtalet utan att hon egentligen avsåg det. Om konstnären kan göra sig fri från 
behovet av andras gillande, som i Anna Odells fall, blir verket relevant eller åtminstone 
sant och trovärdigt. Den konstnärliga mångfalden är garanten för att konst och musik från 
vår tid ska vara intressant och inspirerande för människor efter vår tid. Misslyckas vi med 
det är det möjligen själva misslyckandet som blir det intressanta. 

Konstnärer och andra upphovsmän har alltid tagit till sig sin tids uppfinningar och 
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9 Med kultur menas här det konstnärligt orienterade kulturbegreppet som omfattar konstarterna men också 
formgivning, arkitektur, bibliotek, tidskrifter radio och tv, m.m. Detta ska skiljas från det 
samhällsvetenskapliga kulturbegreppet som beskriver människans sociokulturella arv, civilisationer, 
folkgrupper och -stammar.

10 Sigurdur Gudmundsson: Anteckningar 1974–1980. Malmö Konsthalls katalog nr 146, 1992.



framsteg. De tidigaste musikerna skapade sina instrument av djurhudar, trä och ben. 
Bronsåldern tillät skulpturer av brons och andra legeringar. 1800-talet erbjöd bland annat 
elektrisk belysning på teatrarna och hela 1900-talet har kantats av fantastiska uppfinningar 
i kulturens tjänst, till exempel ljudförstärkning genom högtalare, kolfibermikrofonen, teve, 
elgitarren, synthesizern och datorn. Den landvinning som kanske fått störst inflytande på 
det samtida kulturlivet kallas för internet.

Internet
Det globala nätverket internet hade i stort sett bara använts inom försvarsmakten och hos 
myndigheter när det i början av 1990-talet försågs med användarvänliga gränssnitt, så 
kallade webbläsare. Då blev internet mera tillgängligt för privatpersoner. Grafik- och 
bildkonstnärerna, som redan i slutet av 1970-talet anammat datorn som arbetsredskap, var 
några av de första att inse möjligheterna med denna nymodighet.11 Internet hade i början 
av 2012 cirka 2,3 miljarder användare och är för många ett centralt redskap för 
kommunikation, konsumtion och rekreation. Om man som många av oss upplevt de 
dominerande tekniska landvinningarna telefoni, radio och television i sina enklare stadier, 
är det spännande att se dem evolvera och förses med nya fantastiska funktioner och 
kapaciteter. Antalet användare av internet ökade med 528 % mellan åren 2000 och 2012 
och ökningstakten tilltar hela tiden. Flest användare finns i Asien, c:a 1.000.000.000, vilket 
dock bara är 26% av hela kontinentens befolkning. I Europa är andelen internetanvändare 
61 % och i USA hela 78 %.12

Internet är ett kraftfullt verktyg för alla typer av digital distribution, och om något går att 
digitalisera, så går det att visa, sända, överföra eller lagra med hjälp av, eller via, internet. 
Därmed skapas kontinuerligt nya branscher, nya medier, nya kulturyttringar och nya, 
innovativa sätt att kommunicera. Användarnas aptit på att kommunicera har skapat en 
mycket lukrativ marknad för internet- och mediaföretagen. Med miljontals hemsidor, 
användare och besökare är annonsmarknaden på sajter som FaceBook och MySpace 
enorm. På MySpace återfinns exempelvis 2.500.000 hip-hopartister, 1.800.000 rockartister, 
730.000 popartister och åtskilliga miljoner musiker och upphovsmän i andra genrer.13 
Åtskilliga miljoner människor besöker dessa artisters hemsidor varje dag. Mellan 2004 och 
2010 ökade värdet på den digitala musikmarknaden med 1000 %(!). Den digitala 
musikförsäljningen uppgick 2011 till cirka 29 % av de internationella musikbolagens totala 
försäljning.14

Den största handelsvaran är annonsplatser, och den som kan locka flest besökare till sina 
domäner kan sälja dyrast annonsplatser. Internets tekniska utveckling styrs givetvis av 
detta och programutvecklarna arbetar med lösningar åt dem som vill tjäna pengar, för det 
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11 Malin Roos-Tägström: Musealisering av Internetkonst. C-uppsats i museologi, institutionen för ADB, 
Uppsala Universitet, 2007.

12 Internet World Stats: www.internetworldstats.com 2012-03-16.

13 MySpace: http://music.myspace.com 2009-10-19.

14 IFPI Digital Music Report 2011. http://www.ifpi.org/content/library/DMR2011.pdf  2012-03-16.



är oftast de som kan och vill betala för utveckling. Kommersiellt sett går det att likna 
internet vid en ny kontinent. De som tidigt hittade guldgruvorna har kunna göra stora 
pengar på kort tid och förmodligen tillskansat sig betydande marknadsandelar under 
överskådlig tid. Det fanns 2009 redan flera exempel på det; YouTube, FaceBook, MySpace, 
Google och Flickr är bara några giganter som etablerat sig tidigt på den virtuella arenan. 
Hur det ekonomiska spelet om användarna på internet ser ut framöver får tiden utvisa.

Statistiken förändras radikalt nästan dagligen vad det gäller internet. Men som jag 
inledningsvis nämnde, står det redan klart att denna virtuella plats är vår tids största 
arena, och den i särklass största som någonsin existerat om man räknar i antalet besökare. 
Denna geografiskt obundna och gränslösa skådeplats, som alltså kan hysa miljarder 
människor samtidigt, reflekterar planetens och mänsklighetens allra bästa sidor, och 
samtidigt de sämsta. Världens alla ytterligheter är inte längre bort än i princip en 
knapptryckning och ger oss den osminkade sanningen (och kanske lika mycket osanning) 
om vår planet, paketerad som konst, nyheter, underhållning eller inte paketerad alls. 
Vilket ögonblick som helst kan filmas eller fotograferas, laddas upp och förevigas. Nyheter 
sprids i det närmaste i realtid och det moraliska eller etiska ansvar som exempelvis 
tidningsjournalistiken försöker upprätthålla har inte en chans på internet. Om ett 
filmklipp eller en text som anses olämplig plockas bort från en internetsida, dyker det 
genast upp någon annanstans. Därför förekommer statlig censur av internet i flera länder. 
Filtrering av bloggar och sökmotorer är exempel på censurmetoder som tillämpas bland 
annat i Kina. Open Net Initiative (ONI) menar att internetcensuren i Kina är en komplex 
väv av filter och begränsningar som opererar på många olika nivåer.15

Internet är en självgenererande mötesplats för alla som har tillgång till en dator, och en 
tillsynes outsinlig källa för information och förkovran inom de mest skilda områden, 
samhällsnyttiga som omstörtande. Internet kan liknas vid en virtuell spegel som 
urskillningslöst reflekterar allt från det som vi upplever som vidrigt och skrämmande till 
sådant vi tycker är fantastiskt och underbart. Det ”storebror-ser-dig-samhälle” George 
Orwell varnade oss för är i allra högsta grad närvarande med den lilla skillnaden att det 
verkar vara vi själva som håller i de flesta kamerorna.16  Mer eller mindre oskyldigt 
övervakar vi varandra med våra mobiltelefoner och digitala kameror, ofta utan tanke på 
att det som publiceras på internet i princip inte går att ta bort eftersom det i regel sprids 
per automatik till hundratals, kanske tusentals, servrar över hela världen. 

Konsten och internet
I dag finns det många internetbaserade konstnärer och musiker både i, och långt utanför, 
den kommersiella huvudfåran. Nya genrer har skapats och i synnerhet populärkulturen, 
och då inte minst populärmusiken, har förstått att använda sig av den enorma 
massmediala kraft internet besitter. På några få år har helt nya kulturyttringar nått en 
större publik än vad till exempel de allra största klassiska musikstjärnorna haft under en 
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15 ONI: http://opennet.net  2010-02-14.

16 George Orwell: Nineteen Eighty-Four. Signet Classics, London 1950.



hel karriär. Även den mest obetydliga kulturyttring på internet kan påverka en stor publik 
utan att upphovsmannen eller kvinnan ens uppmärksammas. Hur många känner till 
Judson Laipply till exempel? Det är han som framför The Evolution of Dance, ett 6 minuter 
långt, taffligt handkamerafilmat videoklipp av en komiker som på ett underhållande sätt 
visar dansens utveckling.17  Videoklippet har sedan det publicerades på YouTube i april 
2006 visats över 191.000.000 gånger.18 Dessutom har över 600.000 tittare kommenterat eller 
recenserat videoklippet. Låt oss jämföra med Kungliga Operan i Stockholm, som behöver 
1000 fullsatta föreställningar för att nå 1.000.000 människor. Jämförelsen är på många sätt 
inte rättvis men intressant i det här sammanhanget då YouTube visar på vilken enorm 
massmedial potential internet har. 

Begränsad bild- och ljudkvalitet är så här långt inget större hinder för skapande för 
internet, och kortsiktighet är ju redan ett vedertaget ändamål i populärkulturkommersen. 
Snarare har billig teknisk utrustning, och internets oöverträffade enkla sätt att nå ut, 
öppnat möjligheter för nästan vem som helst att uttrycka sig utan att ha ett skivkontrakt, 
filmbolag, landstinget eller andra ekonomiska uppbackare i ryggen. På det viset blir det 
som om innehållet, handlingen, budskapet eller motivet har fått ett uppsving. Har någon 
något att säga eller visa upp så gör man det utan omsvep och utan större bryderier kring 
form, layout, makeup eller teknisk kvalitet. Detta leder osökt in på resonemanget om att 
konstmusiken, och annan konst för den delen, alltför ofta är inlindad i ett massivt 
hantverk som ställer sig i vägen mellan intentionen och lyssnaren eller åskådaren. Jag ska 
återkomma till detta.

Den skapandefrihet och närhet till uttryck och publik som internet tillhandahåller får 
naturligtvis även negativa konsekvenser. Fördumningen av det offentliga rummet, ett begrepp 
som används flitigt, bland annat i dagspress och i bloggvärlden och som diskuterats 
livligt, sker oerhört mycket snabbare på internet än i den verkliga världen.19  Med 
fördumning av det offentliga rummet menas här den sänkning av samhällsdebattens nivå 
som uppstår när samtalsämnena till största del berör envägskommunicerande förströelse, 
eller sensationsjournalistik, som knappast utvecklar eller bidrar till förbättring av 
samhället och människorna. Här närmar vi oss skillnaderna mellan konst och 
underhållning, som ligger i graden av åskådarens engagemang. I underhållning svarar vi 
på stimuli, man retas att reagera. I konst däremot ställs åskådaren inför en frågeställning 
och svarar med sina egna erfarenheter och åsikter. Den amerikanske författaren Nicholas 
Carr reflekterar över fenomenet fördumning på internet ur en mera fysiologisk synvinkel:
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17 Judson Laipply: The Evolution of Dance (www.youtube.com/watch?v=dMH0bHeiRNg.

18 128 444 827 visningar 2009-10-19 kl. 03.25. 5 minuter senare hade siffran ökat med 4550 visningar.
2010-03-10 kl. 22.39 hade siffran ökat till 138 673 936 en ökning med drygt 10 milj. visningar. 2012-02-29 kl. 
15.20 var siffran 190.994.504. Då hade klippet legat ute i cirka fem år.

19 Begreppet det offentliga rummet förekommer allmänt i media och på internet och menas vara den 
diskussionsmiljö som samhällsdebatten förs i. Förutom vardagligt samtal på arbetsplatser, skolor och 
universitet, omfattas vanligen massmedia samt masskommunicerande på allmän plats, så som reklamskyltar 
och annan affischering. 



Internets kakafoni av stimuli kortsluter både medvetet och undermedvetet 
tänkande. Det leder till att våra hjärnor överbelastas och vi får svårare att 
skilja relevant från irrelevant information.

Det vi inte gör när vi är online har också neurologiska konsekvenser. precis 
som neuroner som avfyras ihop kopplas ihop, gäller det omvända: neuroner 
som inte avyras ihop kopplas inte ihop. Efterhand som den tid vi ägnar åt att 
skumma igenom webbsidor tränger ut den tid vi ägnar åt att läsa böcker, 
efterhand som den tid vi ägnar åt att utbyta korta sms tränger ut den tid vi 
ägnar åt att komponera satser och stycken, efterhand som den tid vi ägnar åt 
att hoppa mellan länkar tränger ut den tid vi tillbringar med lugn reflektion 
och kontemplation, blir de kretas som stödjer dessa gamla intellektuella 
funktioner och sysslor försvagade och börjar falla sönder. Hjärnan 
återanvänder de neuroner och synapser som fallit i träda för andra, mer 
passande uppgifter. Vi erövrar nya färdigheter och perspektiv men förlorar 
gamla.20

Internet torde därför vara vår tids stora utmaning för den seriösa konsten och musiken. 
Om man som jag menar att konsten kan vara ett medel mot fördumning och inskränkthet 
och kan erbjuda alternativ i de mest skiftande frågor utan att propagera, då är internet 
platsen att verka på. Om de allvarligt menade kulturyttringarna och de ickekommersiella 
ambitionerna ska finnas med i det globala, offentliga samtalet, måste man, som jag ser det, 
snabbt etablera sig på internet för att kunna var med och påverka dess utveckling i en 
riktning som passar konsten och upphovsmännen. Hur ska denna etablering komma till 
stånd?

Den klassiska musiken har en brokig historia vad det gäller etablering i nya medier. Den 
klassiska delen av musikbranschen har stundtals betett sig konservativt och inte vågat 
satsa de ekonomiska resurser som krävts eller avstått från nya typer av marknadsföring. I 
flera fall under 1900-talet har man inte ens brytt sig om att marknadsföra vissa typer av 
musik då man av filosofiska skäl ansett att musiken borde nå ut av sig själv, eller rent av 
inte bör nå ut överhuvudtaget till en ospecificerad massa. Serialisten och matematikern 
Milton Babbitt uttryckte sig så här under den musikaliska modernismens guldålder i 
slutet på 1950-talet:

I dare suggest that the composer would do himself and his music an 
immediate and eventual service by total, resolute, and voluntary withdrawal 
from this public world to one of private performance and electronic media, 
with its very real possibility of complete elimination of the public and social 
aspects of musical composition. By so doing, the separation between the 
domains would be defined beyond any possibility of confusion of categories, 
and the composer would be free to pursue a private life of professional 
achievement, as opposed to a public life of unprofessional compromise and 
exhibitionism.21
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20 Nicholas Carr: Överbelastat medvetande. Övers. Jim Jakobsson. Axess nr 2, 2011, sid. 42.

21 Milton Babbitt: Who cares if you listen. High Fidelity Magazine, febr. 1958.
http://mypage.iu.edu/~tcbest/babbitt%20article.pdf  2012-03-13.



Efter andra världskriget, då skivindustrin kom igång på allvar, verkar det som om 
populärmusiken förstod att marknadsföring var A och O. Kanske var det samtidigt så att 
den klassiska musikens producenter underförstått menade att deras musik är så bra att 
den säljer sig själv. Hur som helst är det ett faktum som inte behöver en fotnot att den 
populära amerikanska rockartisten Elvis Presley sålde mer skivor än vad den då ledande 
tyske tonsättaren Karl-Heinz Stockhausen gjorde under samma period på 1950-talet.22 
Video och film är exempel på ny teknik som populärmusiken exploaterat, men inte den 
klassiska sidan av skivindustrin. I slutet på 1960-talet valde den brittiska popgruppen The 
Beatles att producera kortfilmer för att marknadsföra sin musik. Idén fick stor 
genomslagskraft och snart blev det mycket vanligt att marknadsföra skivor och artister 
med hjälp av film.23 Den amerikanska tevekanalen MTV specialiserade sig på musikfilmer 
av denna sort och formatet, så kallade musikvideor, standardiserades i mitten på 1980-
talet till den form det har i början på 2010-talet. Den klassiska delen av skivbranschen har 
hittills inte anammat detta sätt att marknadsföra musik på i någon större skala. 
Videomediet är bara ett exempel på den klassiska musikens förmåga att halka efter med 
ny teknik.24 Operahuset Metropolitan i New York underströk detta när de revolutionerade 
operavärlden genom att direktsända föreställningar via satellit till mottagare över hela 
världen 2006. Detta var, tekniskt sett, möjligt redan 1965.25 Internet kan komma att bli 
ytterligare ett fall där populärmusiken vinner terräng medan den klassiska musiken står 
handfallen (eller ointresserad) och tittar på.

Konstmusiken och dess närliggande genrer behöver förmodligen anpassas för att fungera 
på internet. Men viktigare är att ju tidigare musiken etablerar sig där, desto lättare blir det 
att vara med och förändra internet efter musikens villkor, tekniskt så väl som konstnärligt. 
Musiken har med framgång klarat liknande språng förut, till exempel från konsertsalen till 
grammofon eller från musikal och opera till film. I dag ser fler människor musikaler via 
biografer än på teatrarna.
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22 Med jämna mellanrum lyckas klassisk musik faktiskt nå väldigt stora försäljningssiffror, delvis på grund av 
spektakulär marknadsföring. Den tuppkammade violinisten Nigel Kennedy toppade försäljningslistorna 1989 
med sin inspelning av Vivaldis Årstiderna. wikipedia.org/wiki/Nigel_Kennedy, 2011-06-30. Munkarna i i 
österrikiska Stift Heiligenkreuz toppade listorna världen över med inspelningar av gregoriansk sång. I USA 
släpptes munkarnas album under namnet, Chant - music for the soul, och toppade Billboardlistan 2008. 
www.stift-heiligenkreuz.org  2011-06-30 

23 Den första filmen för att marknadsföra musik kom redan 1894, The little lost child, en så kallad Illustrated 
song. Den var dock utan ljud. www.wikipedia.com 2012-03-13.
The Beatles gjorde tio promotionfilmer redan 1965 men det kan anses vara med Penny Lane och Strawberry 
fields forever, från 1967, den moderna musikvideon föddes .
The Ultimate Beatles Encyclopdia. Virgin Books, London 1992.

24 Beethovens musik har dock inspirerat musiktekniken avsevärt. Uppfinnaren av LP-skivan bestämde att 
den ska kunna rymma Beethovens violinkonsert (ca: 2 x 22 minuter). Senare beslutade företaget Sony att 
Wilhelm Furtwänglers inspelning av Beethovens 9:e symfoni från 1951, skulle få plats på en CD-skiva (ca: 
74 minuter). http://en.wikipedia.org/wiki/Compact_Disc 2011-06-13.

25 Intelsat 1 (Early-Bird) aktiverades i juni 1965 och var (är) den första kommersiella kommunikations-
satelliten. 1967 användes den i den första internationella, satellitsända tevesändningen, Our World. 400 
miljoner tittare innebar rekord på den tiden. http://history.nasa.gov/satcomhistory.html 2012-01-20.



Internet och allkonstverket
För många upphovsmän är behovet eller lusten att ha estetisk kontroll över ett verks 
samtliga parametrar essentiell. Det kan handla om så enkla saker som att en tonsättare i ett 
partitur anger vilken karaktär belysningen i lokalen ska ha eller hur musikerna ska vara 
klädda. Koreografer vill ofta ha ett finger med i valet av musik och bildkonstnärerna 
engagerar sig inte sällan i hur deras verk ställs ut eller hängs i en konsthall. Åhörarens 
intryck av ett verk börjar ta form redan i det ögonblick då han eller hon bestämmer sig för 
att gå på exempelvis en konsert. I det ögonblick man vet, eller tror man vet, vad man ska 
få uppleva skapas förväntningar baserade på vad man tidigare upplevt, läst eller hört.26 
Namnet på konserten och titeln på verket bidrar i hög grad till att skapa denna 
förväntning. Även själva lokalen kan ge upphov till förutfattade meningar om vad det är 
man ska komma att uppleva bland annat beroende på vad som förekommit där tidigare. 
Den upphovsman som vill försäkra sig om att ett verk presenteras i mesta möjliga mån så 
som avsett bör beakta dessa parametrar och se till att anvisningar kring framförandet är 
tydligt inkomponerade i partituret. Dessutom kan det vara idé att själv författa 
kommentarer och programförklaringar som ofta efterfrågas av producenter och 
arrangörer, allt för att undvika att bli missförstådd. Eller, om nu konstverket är att betrakta 
som en slipad spegel, skadar det inte att putsa glaset också.

Det finns upphovsmän i alla typer av konst som behärskar hantverk även utanför den 
egna specialiteten. Dessa konstnärer har kompetens att inkorporera parametrar ur andra 
konstformer för att förstärka eller förbättra förutsättningarna för framförandet till den 
grad att de blir en del av själva verket. Ett verk som innehåller två eller flera konstarter 
framtagna av en eller flera upphovsmän kan betraktas som ett allkonstverk. Begreppet 
allkonstverk, efter tyskans Gesamtkunstwerk, härleds i regel till 1800-talstonsättaren 
Richard Wagner. Begreppet myntades av den tyske filosofen K. F. E. Trahndorff i en essä 
redan 1827.27  Wagner använde uttrycket i två olika skrifter 1849, men det är oklart 
huruvida han kände till Trahndorffs drygt tjugo år äldre skrift.28

Richard Wagner var i hög grad mån om att själv skapa hela upplevelsen eller åtminstone 
ha kontroll över den. För honom var det innehållet i operorna, själva handlingen, eller det 
underliggande budskapet, som var viktigast. Han fann det därför nödvändigt att förutom 
att komponera musiken och texten också se till att det mesta annat som kunde påverka 
publiken var genomarbetat och under hans kontroll. Wagner skrev själv libretti till sina 
operor, gjorde utförliga scenanvisningar och lät kostymmakare och bakgrundsmålare ta 
fram skisser efter hans egna idéer. De noggranna regi- och scenanvisningarna återfinns 
direkt i Wagners partitur.  Nedan ett exempel ur librettot till Siegfried, eller Zweiter Tag 
(Andra dagen) som Wagner själv kallade tredje delen i operasviten Nibelungens Ring.29
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26 Jämför diskussionen om personligt idiom och hantverk på sidan 11.

27 K. F. E. Trahndorff: Ästhetik oder Lehre von Weltanschauung und Kunst (2 Bde., Berlin 1827).
Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Friedrich_Eusebius_Trahndorff 2011-03-16.

28 Richard Wagner: The Art-Work of the Future. Övers. William Ashton Ellis, 1895 (original publ. 1849)
 The Wagner Library Edition http://users.belgacom.net/wagnerlibrary/prose/index.htm  2012-03-16.

29 Richard Wagner: Siegfried, akt II, scen I. Övers. Sigrid Elmblad. Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1906.



Kursiverade anvisningar inom parentes duggar tätt i Wagners partitur. Allra först i 
partituret till samma opera ger Wagner följande instruktioner, som tydligt visar att han 
hade en helt klar bild över hur hans libretto skulle gestaltas:

Skog

Förgrunden utgör en del av en klippgrotta, som åt vänster drar sig djupare inåt, åt 
höger där emot upptar ungefär tre fjärdedelar av scenen. Två naturligt bildade 
ingångar öppnar sig sig utåt skogen åt höger: den ena omedelbart i bakgrunden, 
den andra, bredare, vid sidan därom. Vid den bortre klippväggen står en väldig 
smideshärd, formad av naturliga klippblock, endast den stora blåsbälgen är 
hopfogad med konst. Rökfånget, även det naturligt bildat, går upp genom 
grottvalvet. Ett mycket stort städ och andra smidesredskap. 30

På höjden av sin karriär lät Wagner uppföra ett eget operahus, speciellt anpassat för hans 
operor.31 För att komma så nära sina konstnärliga och musikaliska intentioner som möjligt 
utökade han dessutom orkesterns ordinarie instrumentflora genom att låta utveckla nya 
instrument.32

ALBERICH
(vilar dystert grubblande vid klippväggen)
...Nalkas väl drakedödar’n?
Varslas re´n Fafners fall?

(stormvinden lägger sig och skenet upphör)

Nu skimret svann
Ej mer bländas min blick.
Natt är åter.

(vandraren kommer fram ur skogen och stannar 
framför Alberich)

Vem nalkas dagljus ur dunklet ?

VANDRAREN
Till Nidhålan
Nattligt jag kom.
Vem varsnar i dunklet jag här?

(som ur ett plötsligt sönderslitet moln bryter 
månljuset fram och belyser Vandrarens gestalt)

ALBERICH
(känner igen Vandraren, ryggar först förskräckt 
tillbaka för att strax därpå bryta ut i raseri)

Du själv sänker dig hit?
Vad vill du här?
Bort ur min väg?
Vik undan, skamlöse tjuv!

VANDRAREN
Svart-Alberich,
smög du hit?
Vaktar du Fafners hus?
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30 Richard Wagner: Siegfried, akt I, scen I. Övers. Sigrid Elmblad. Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1906.

31 Bayreuthfestspelen i det för ändamålet uppförda huset i staden Bayreuth i Bayern framför förutom 
Wagners operor endast Beethovens nionde symfoni. Festivalen har arrangerats sedan 1876 och är sedan 
1951 årlig. Från 2008 drivs huset och festivalen av Richard Wagners barnbarnsbarn Eva Wagner-Pasquier 
och Katharina Wagner. Källa: www.bayreuther-festspiele.de 2012-13-13

32 Bland annat wagnertuba och bastrumpet.



True Drama is only conceivable as proceeding from a common urgency of 
every art towards the most direct appeal to a common public. In this 
Drama, each separate art can only bare its utmost secret to their common 
public through a mutual parleying with the other arts; for the purpose of 
each separate branch of art can only be fully attained by the reciprocal 
agreement and co-operation of all the branches in their common message.33

Inom musiken talas inte sällan om genreöverskridande, eller crossover, som den engelska, 
och även i svenskan vanligare förekommande, termen lyder. Crossover innebär förenklat 
att samma upphovsman rör sig fritt i, och blandar, olika musikaliska genrer i sitt 
skapande. Allkonstverket fungerar på samma sätt fast det upphovsmannen rör sig fritt i är 
inte genrer utan konstarter. I allkonstverket samspelar olika konstarter som parametrar i 
samma verk. Musik, teater, bildkonst och koreografi spelar olika stora roller, men 
undvaras någon av dem förminskas verkets uttryck, innehåll och kvalitet. Internet är 
redan värd för de flesta av de traditionella konstarterna, och tillsammans med nya och 
ständigt tillkommande uttrycksformer bildar de en palett av konstnärliga parametrar för 
en allkonstnär att skapa med. På internet blir alla konstformer reducerade till bild och ljud 
och det fysiska mötet mellan exempelvis en skådespelare och dennes publik går förlorat, 
precis som på biografer och tv, medan exempelvis interaktiviteten är en ny kvalitet. Därför 
blir heller inte internetkonsten en konkurrent till den sceniska musiken, konsten, teatern 
eller operan. Konsten på internet har andra möjligheter och begränsningar att handskas 
med än den sceniska och verkar inte på samma premisser. Internet rymmer helt nya, 
självständiga uttrycksplattformar utan behov av jämförelser eller referenser till 
scenkonsten i den verkliga världen.

Hantverk och idiom
Två nyckelbegrepp i mitt följande resonemang är hantverk och personligt idiom. Med 
hantverk menar jag här kunnande eller färdigheter som är direkt tillägnade genom studier 
av andras arbete. Och med andra menar jag både nu levande och historiska personer som 
tillfört eller utvecklat något som går att ta del av för att sedan tillämpa. Hantverket kan ha 
tillägnats medvetet genom frivilliga studier, eller lärts in för att man har varit tvungen 
eller råkat få del av andras erfarenheter. Det personliga idiomet, å andra sidan, beskriver i 
det här fallet det som är jag, det unika med var och en av oss, och det som skiljer oss från 
varandra.

Om vi reducerar konstnärligt uttryck till att vara resultatet av hantverkskunnande och 
personligt idiom kan man illustrera förhållandet mellan dessa med två enkla staplar (figur 
1). Hantverksstapeln representerar alltså läran om det andra redan gjort. Idiomstapeln 
representerar jaget, våra egenartade förutsättningar, sociala bakgrund, erfarenheter, 
upplevelser samt insikter och åsikter. Förhållandet mellan staplarna varierar säkert mellan 
olika individer, men figuren visar hur hantverket tjänar uttrycket. I de ideala fallen 
(verken) finns det så mycket hantverkskunnande tillgängligt att uttrycket kan gestaltas på 
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det sätt upphovsmannen avsåg. Konstnärligt hantverk är helt enkelt till för att bära upp 
det personliga idiomets intentioner. Det innebär att upphovsmannen kan skaffa sig ett 
specifikt och riktat hantverk om denne är säker på att det är just det kunnandet som 
behövs för att tjäna det avsedda uttrycket. Det personliga idiomet kommer först och 
hantverket anpassas och tillsätts därefter. 

Figur 1: Förhållandet mellan hantverk och det personliga idiomet.

En upphovsman kan naturligtvis bli influerad eller inspirerad av sitt eget eller någon 
annans hantverk och ofta lever staplarna i symbios med varandra. Man upptäcker 
plötsligt att man genom sitt hantverk har möjligheten att utrycka något man inte visste att 
man kunde eller ville uttrycka. Det personliga idiomet kan naturligtvis också utvecklas på 
samma sätt som hantverket men det är en betydligt mera komplex historia som bland 
annat involverar intryck från andra människor, utvecklande av empati och andra sociala 
och andliga kompetenser. Det handlar helt enkelt om att utvecklas som människa.

I vårt tidevarv kan man med lätthet få tillgång till det hantverk man behöver eller är 
intresserad av. Redan innan internet etablerade sig som en naturlig och snabb källa till 
kunskap fanns de välfyllda biblioteken med hyllmeter av information. Årtusenden av 
hantverkskunnande finns i de flesta genrer, från arkitektur och design till skrivkonst, bild, 
dans, teater och musik, från de tidigaste människornas banbrytande upptäckter till de 
senaste rönen, trenderna och teknikerna. Ett besök på varuhuset Åhléns, som är Sveriges 
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största försäljare av musik i mekanisk form, ger omedelbar access till hundratusentals 
musikverk som går att ta del av för en spottstyver. Internets stora mediabutiker Spotify 
och iTunes Store erbjuder miljoner verk i olika format. Det var förmodligen något 
annorlunda på W. A. Mozarts tid, då några enstaka partitur, som kommit till Wien med 
något kringresande sällskap, kunde vara den enda utomstående influensen den veckan, 
detta trots ett blomstrande kulturliv under den musikintresserade kejsaren Joseph II. Det 
är sannolikt att det finns mera musik i skivbackarna på varuhuset Åhléns idag än det 
fanns i den österrikiska huvudstaden under hela Mozarts livstid (Mozart var dock bara 
permanent bosatt i Wien de sista tio åren av sitt liv). Tonsättarna under andra hälften av 
1900-talet har varit bortskämda med tillgång på musikaliskt kunnande. Studiepartitur, 
skivinspelningar, böcker, radio och teve har gjort i princip all musik vi känner till 
tillgänglig för vem som helst att ta del av och studera.  Internet har gjort det ännu enklare 
och snabbare.

Datorns entré hos kulturarbetarna har gjort det lättare än någonsin att skapa i olika 
uttrycksformer. En någorlunda modern dator tillhandahåller ofta programvaror för mer 
eller mindre okomplicerat skapande i de vanligaste konstformerna. Lättanvända 
programvaror för till exempel ljud, bild och videoredigering ingår ofta vid inköp av en ny 
dator.34 Gör de inte det finns det åtskilliga mer eller mindre avancerade programvaror 
med växlande användarvänlighet att, ibland utan kostnad, ladda ned från internet. Många 
programvaror liknar också varandra i upplägg och användande och den tekniska 
skillnaden mellan de olika uttrycksformerna suddas i många fall ut. Själva datorn blir 
huvudinstrumentet, och användaren, konstnären, kan applicera sina generella 
datorkunskaper på flera, vitt skilda, områden. Att redigera ljud med hjälp av en dator är 
inte mer komplicerat än att klippa film, rent tekniskt sett. Datorn blir ett konstnärligt 
multiverktyg där vem som helst kan skapa fritt i olika former och växla mellan film-, bild- 
och ljudredigering med några enkla klick.

En tonsättare kommer förmodligen in i allkonstverket ur ett musikaliskt perspektiv, en 
bildkonstnär eller koreograf från andra håll. Kvalitetsaspekten kan då, och behöver ibland, 
sättas åt sidan till förmån för lusten att skapa. Allkonstverkets hantverk tillåter 
upphovsmannen att ställa sig i mitten av en fiktiv cirkel av konstnärliga parametrar. Om 
han eller hon lyckas skaffa sig ett för verket tillfredsställande hantverk kan mycket vara 
vunnet i jakten på det gränsöverskridande allkonstverket. Nytt hantverk behöver 
nödvändigtvis inte förändra uttrycket om detta kommer från det personliga (estetiska) 
idiomet, det bara bearbetar det på ett annat sätt. Lusten att skapa i en främmande konstart 
eller genre stimulerar nog också intresset för hantverket kring det aktuella mediets natur 
och beskaffenhet. Dock kan man kan tyvärr inte räkna med att bli en bättre tonsättare eller 
filmskapare bara för att man har en bra dator, i alla fall inte när detta skrivs, inte ens om 
man redan är duktig inom sin konstnärliga profession. Men likväl har närheten till 
främmande konstarter och genrer ökat avsevärt och möjligheterna att prova på eller leka 
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34 Datorer från företaget Apple levereras med iLife, en serie avancerade programvaror för att skapa, sortera, 
visa och publicera digitaliserade media (bilder, video, musik och webbsidor). Motsvarigheter finns till andra 
populära operativsystem, till exempel Windows och Linux. Källa: www.apple.com (.se)



med andra mediers och konstarters redskap har aldrig varit så stora. För en 
allkonstverksbenägen upphovsman är möjligheterna i det närmaste obegränsade och 
hantverket bara ett musklick bort.

Det går relativt snabbt att skaffa sig en bild, om än begränsad, av hur någonting är eller 
hur något fungerar, och sedan skapa därefter. Det kan röra sig om en annan konstart, en 
programvara, genre eller teknisk landvinning. Utan egentlig kontroll, endast genom ett 
lustfyllt laborerande med de ytligt bekanta parametrarna, kan man skapa någonting unikt 
eller nytt: en konstnärlig spegel slipad på ett sätt ingen visste var möjligt eller som helt 
enkelt förbisetts. Låt oss referera till det som genreexotism. Med exotism menas i det här 
sammanhanget konst och musik influerad av föreställningen om hur främmande etniska 
grupper eller civilisationer låter, ser ut eller uttrycker sig. Genreexotism är således samma 
förhållningssätt till konstarterna och deras genrer - man tror att man vet hur det ska vara.
En upphovsman saknar kanske hantverkskunnande inom exempelvis jazzmusiken, men 
låter inte det stoppa honom från att prova på att skriva eller spela in en jazzlåt som han 
tror att det ska vara för att ”vara” jazz. Alla människor behöver naturligtvis inte bli en ny 
Charlie Parker, Mozart eller Burt Bacharach och de flesta strävar förmodligen inte heller 
efter att bli det. Datorn tillhandahåller möjligheter till lustfyllt och intuitivt skapande för 
eget och andras nöje eller utveckling, och kan då bli en stimulerande bit i 
livskvalitetpusslet.

I 1900-talets modernistiska tradition fanns i vissa kretsar ett avståndstagande från konst 
och musik skapad i gamla stilar och genrer. Men i viss mån är det nödvändigt att gå där 
andra har gått för att lära sig ett nytt hantverk. Hantverk handlar ju, som tidigare 
framhållits, om det andra människor har kommit fram till, deras inlärda eller egenhändigt 
förvärvade erfarenheter och kunskaper. Exempelvis är musikteori enkelt uttryckt den 
tekniska analysen av musik som någon redan har skapat, äldre eller samtida. Även om 
upphovsmannen eller upphovskvinnan rör sig i, och skapar i, redan etablerade och 
beprövade uttrycksformer, kommer det personliga idiomet ändå att framställa ett unikt 
verk.

Den virtuella musikteater jag vill skapa har jag valt att kalla för iOPERA. Projektet 
iOPERA syftar till att, med utgångspunkt i den sceniska musikteatern och i lusten att vara 
skapande i flera konstformer, etablera en plattform för gränsöverskridande musikteater på 
internet. Den virtuella musikteatern, iOPERA, ska utveckla en serie webbtjänster, 
programvaror och internetfunktioner. Dessa ska göra det möjligt och enkelt för klassisk 
musik och dess närliggande genrer att etablera sig i det nya mediet, konstnärligt såväl som 
kommersiellt och därmed ges tillgång till omedelbar global spridning och distribution.
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2. Internets parametrar

Virtualitet
I en virtuell musikteater kan internets befintliga parametrar och tekniker ligga till grund 
för skapande av okonventionella konstformer. Ordet virtuell förekommer i de mest 
skiftande sammanhang, ofta med det gemensamt att det finns en dator, ett operativsystem 
och i de flesta fall nuförtiden också en internetuppkoppling. Inte sällan avses det 
gränssnitt som användaren använder för att styra hårdvara eller fysiska maskiner och 
applikationer. Man talar då om virtuella maskiner, programvaror som styr maskinvara eller 
andra underliggande programvaror och förenklar arbetet för användaren. I det här 
sammanhanget är det dock virtuell i bemärkelsen virtual reality, virtuell verklighet, som 
avses.35 En virtuell verklighet är enkelt uttryckt en konstgjord miljö eller plattform, i 
vilken användaren kan ”röra” sig, uppleva saker, kommunicera och på olika sätt 
interagera med den virtuella omgivningen eller med andra användare. 

Virtuella miljöer används bland annat för att simulera katastrofsituationer och 
stadsplanering. Även konst, film och teater har fått fäste i fysiska 3D-miljöer. Exempelvis 
var VR Cube vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg en plattform för kreativt 
skapande där både experimentell konst och teater som med avancerad projektorteknik 
låter åskådare interagera med den virtuella 3D-omgivningen.36  En virtuell verklighet som 
presenteras på en skärm med hjälp av en vanlig hemdator kan vara grafiskt uppbyggd, 
två- eller tredimensionell som Second Life och World of Warcraft, eller bara textbaserad 
som till exempel Facebook och MySpace. 37 

Internet som sådant kan sägas vara en enorm virtuell verklighet med ett nödvändigt 
interaktivt inslag (om man inte klickar på något händer oftast ingenting...). Ur musikalisk 
synvinkel är den mest omedelbara användningen av internet distribution av ljud, text och 
bild. I mindre grad är internet, än så länge, en plattform för direkt skapande, i alla fall av 
musikteater och opera. 

The World Opera i Norge, under ledning av professor Niels Lund, arbetar med att ta fram 
avancerade distributionsmodeller för att kunna sammanfoga sångare och musiker som 
från geografiskt olika platser medverkar i samma opera.38 Med forskning kring avancerad 
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35 virtuell, adj. skenbar; antagen, virtuell verklighet; datorsimulerad. Svenska Akademiens Ordlista 1998.

36 Magali Ljungar-Chapelon vid Göteborgs Universitet har lagt fram en doktorsavhandling om virtualitet och 
interaktion i konsten: Actor-Spectator in Virtual Reality Arts Play (http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/18849). 
Doktorsavhandlingen ackompanjerades av hennes eget verk Le Beau, le Laid, le Bon et le Mauvais, skapat 
för, och med hjälp av, VR Cube på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. 

37 Begreppet virtuell opera har även använts om diverse sceniska föreställningar där scenografin eller 
videoklipp projicerats på neutrala bakgrunder och därmed varit ”konstgjord” och föränderlig.  

38 http://www.theworldopera.org 2011-04-23.



överföring av ljud och bild hoppas man kunna uppnå ett känslomässigt samspel mellan 
sångarna även om de befinner sig på olika platser i världen. Varje geografisk plats ger 
föreställningen med en eller flera aktörer ”live” och presenterar resten via bildskärmar och 
högtalare i direktsändning från de andra spelplatserna.

Operafestivalen i Savonlinna 2011 i Finland, låter sin publik vara med och påverka handling, 
upplösning och scenografi i en operaföreställning med hjälp av internet.39 Via festivalens 
hemsida kan publiken helt enkelt skriva med text hur de vill att operan ska utvecklas. 
Publiken kan också tycka till om scenografi och annat som rör själva uppsättningen. Den 
färdiga operan ska sedan framföras sceniskt under festivalen. På festivalens hemsida har 
de även en liten rolig, flashbaserad, operamotor där användaren kan välja mellan ett par 
karaktärer, skriva in ett libretto och sedan se deras munnar röra sig till förinspelad musik 
medan användarens text visas som undertexter. Internet används här till att samla in 
material som det sedan görs urval från som sammanställs till en färdig opera. 

Mera konkret fick användarna medverka när tonsättaren och dirigenten Eric Whitacre 
samlade korister över hela världen att sjunga in till hans eget förinspelade dirigerande via 
webbkamera.40 De synkroniserade inspelningarna sammanfogades på en hemsida till en 
vacker och välklingande virtuell kör av webbkamerasångare. Verket, Lux Aurumque nådde 
en miljon klick på YouTube redan efter två månader. Eric Whitacre arbetar kontinuerligt 
vidare på nya projekt inspirerade av hans ursprungliga idé. På ungefär samma sätt 
fungerar Little Symphony, som istället för röster samlat in stråkinstrument och 
sammanfogat dem på liknande sätt.41 Överfört på iOPERA kan den här tekniken vara 
användbar, och varför inte i realtid, då det är möjligt att styra exempelvis en avatar som 
”sjunger” det användaren sjunger via webbkamerans mikrofon för att sedan få vokal 
respons från en robot-avatar eller annan användare. 

Internetjätten YouTube bjöd 2009, tillsammans med Londonsymfonikerna (LSO), in 
musiker över hela världen att göra auditions genom att ladda upp videoklipp på en 
dedicerad YouTube kanal.42 Ett originalverk komponerades och de bästa musikerna bjöds 
sedan in till New York för repetitioner och konserter under ledning av Michael Tilson 
Thomas. Resultatet finns naturligtvis att avnjuta på YouTube Symphony Channel. Ett andra 
symfoniskt verk gjordes 2011 i operahuset i Sydney med en orkester rekryterad på samma 
sätt. Projektet har setts av miljontals människor på YouTube. 

De franska forskarna Alain Bonardi (tonsättare och datalog) och Francis Rousseaux 
(datalog) har skapat en interaktiv opera, Virtualis (2003), i vilken användaren kan 
interagera med flera klangliga och textbundna element. I Virtualis-projektet har operan ett 
konstant flöde som hela tiden kan påverkas av användaren att ta nya vägar. Själva 
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41 http://www.youtube.com/user/LittleSymphony1 2012-03-13.

42 http://www.youtube.com/user/symphony 2012-03-13.



konceptet härstammar från tonsättarna Pierre Boulez och Karl-Heinz Stockhausen som i 
pianoverken Third Sonata (Boulez) och Klavierstück XI (Stockhausen) låter interpreten själv 
välja väg genom verkens delikat komponerade sektioner. Verken blir således interaktiva 
och varje pianist kan skapa en eller flera versioner av samma verk. På samma sätt kan 
användaren i operan Virtualis påverka det musikaliska flödet genom att på bestämda 
ställen göra olika val eller impulsiva handlingar (t.ex. flytta pekaren, klicka på ikoner och 
länkar eller styra ett 3D-objekt genom en grafisk korridor) som gör att operaflödet tar en 
annan väg genom det förinspelade och det i realtid datorgenererade materialet. Bonardi 
och Rosseaux har skrivit flera artiklar kring Virtualis-projektet.
 
Dessa olika projekt visar, trots sina uppenbara skillnader och dragning åt att bara använda 
internet som distributionsverktyg, att internets parametrar och dess redan etablerade 
uttrycksmöjligheter kan användas för att utmana den sceniska musikteaterns vedertagna 
begrepp, upphovsman och åskådare och i förlängningen sudda ut gränserna däremellan. 
Dock syftar exempelvis Savonlinnas interaktiva projekt ändå till att få fram en 
föreställning som ska presenteras live på en scen. Så trots inbjudan till åskådaren att bidra 
med text till operan så är den bara interaktiv under en begränsad tid, medan den skapas. 
Med iOPERA-projektet ämnar jag förflytta även framförandet till internet och låta verket/
verken vara interaktiva och föränderliga så länge de finns där. Och då gäller 
interaktiviteten inte bara texten, utan allt som går att förändra ska kunna förändras av 
användaren. På så vis suddas gränserna på allvar ut mellan upphovsman och åskådare. 
Upphovsmännen kanske bara tillhandahåller verktygen medan användaren är den som 
faktiskt fullbordar sin personliga version av materialet, inte tvärtom som i fallet med 
Savonlinnas librettoprojekt. Virtualis-projektet tangerar däremot i flera avseenden det jag 
menar vara interaktiv opera och musikteater. Virtualis-projektet finns dock inte publicerat 
på internet utan finns att tillgå via en CD-ROM.43  Flera andra banbrytande projekt inom 
operakonsten har fokuserat på det interaktiva elementet, exempelvis Tod Machovers Brain 
Opera från 1996, men då även detta och många andra nydanande projekt är avsedda att 
framföras eller skapas i den reella världen, för att först därefter distribueras på internet, 
kommer jag inte att behandla dem mer i den här texten.44

Vilka är då de konstformer internet möjliggör som parametrar i det nya allkonstverket? 
Förutom de flesta av de traditionella konstformerna återfinns som sagt en del nya. Med 
tanke på internets unga ålder och dess oerhört snabba utvecklingstakt så är detta ett 
kapitel som blir omodernt i samma ögonblick det går i tryck. Den estetiska 
urvalsprocessen fortgår ständigt på internet. Eftersom det fortfarande är människors 
tankar, åsikter och konstnärliga idiom som uttrycks så gäller samma urskillningsregler, 
med den betydande skillnaden att ingenting egentligen försvinner från internet; det 
tappar bara i popularitet. Som tidigare nämnts fanns det en grupp konstnärer som var 
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tidigt ute med att skapa för internet.45  Denna grupp kom kort och gott att kallas 
internetkonstnärer. Det enda gemensamma för dem och deras konst var just 
internetplattformen och att skapandet bedrevs eller publicerades med hjälp av datorer. I 
övrigt var och är deras uttryck och innehåll av helt skilda slag. Internet visade sig tidigt 
lämpligt för distribution och konsumtion av film och ljud. Dessa två traditionella giganter 
fortsätter sina framgångar, tillsammans, och var och en för sig, utan större hinder i sitt nya 
medium. Reella kommunikationsformer som teve, radio, DVD och CD är fortfarande 
överlägsna vad det gäller ljud- och bildkvalitet, men det är bara en tidsfråga innan 
internets audio-visuella förutsättningar är i kapp och förbi. 

Interaktivitet
Till skillnad från de flesta av de traditionella medierna har internet som ett naturligt 
fundament möjligheten att erbjuda delaktighet, interaktivitet. Inom scenkonsten, och även 
inom bildkonsten, har det gjorts många försök att integrera publiken eller åhörarna i syfte 
att låta verket förändras mer eller mindre slumpartat beroende på vad publiken begåvats 
med för möjligheter: allt från omröstningar via mobiltelefoner och samtal mellan 
skådespelare och publik, till allsång på rockkonserter och ljudtriggande installationer i 
rummet.  Men det interaktiva momentet i den sceniska live-konsten har än så länge inte 
fått fotfäste i någon vidare mening. De interaktiva idéerna har oftast blivit 
engångsföreteelser i enskilda verk. Internet är tvärtom i det närmaste beroende av att 
åskådaren är aktiv. Interaktiviteten är en del av internets natur. De interaktiva momenten 
på internet kan i princip påverka ett konstverks alla delar, till den grad att gränsen mellan 
upphovsman och åskådare ibland suddas ut. Konstverk på internet kan till exempel 
innehålla uteslutande påverkningsbara parametrar där användare måste interagera för att 
verket ska få liv. Den interaktiva internetframställningen The Ropewalker är ett exempel på 
detta. The Ropewalker kan närmast liknas vid en animerad dockteater där användaren 
måste klicka sig fram genom handlingens olika kapitel som presenteras på en scrollande 
yta.46  Upphovsmannen blir snarare den som tillhandahåller redskapen medan det är 
användaren som verkligen skapar, ungefär som med LEGO. Det interaktiva elementet är 
så närvarande i det mesta som företas på internet att begreppen åskådare och publik 
successivt förlorar sin mening. Begreppet användare känns mera relevant i sammanhanget. 
Och tanken att någon använder en opera eller ett musikstycke känns mycket tilltalade ur en 
postmodern upphovsmans synvinkel.

Virtuella världar
En hel del konst och kultur finns att ta del av inom de virtuella världar som sedan några år 
fått fotfäste på internet. Användaren styr och kommunicerar genom en avatar i en 
tredimensionellt uppbyggd värld där andra användare skapat och publicerat konst i form 

30

45 Själva skapandet skedde med hjälp av datorer utanför internet (off-line), och sedan publicerades de 
färdiga verken på olika hemsidor på internet.
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av, musik, dans, film, bild eller annat.47 I den virtuella världen Second Life finns de flesta 
kulturyttringar representerade.48  Konsertscener, konsthallar, teatrar och danskompanier 
har etablerat sig och skaffat sig en in-world publik. Second Life har liksom flera andra 
virtuella världar en egen valuta, Linden-dollar, med ett fungerande index mot den 
amerikanska dollarn. Användarna kan köpa valuta via vanliga bankkort och på samma 
sätt växla in virtuella pengar till ”riktiga” pengar och få dem insatta på ett angivet konto.  
Second Life är i många avseenden en spegling av ”first life”, det vill säga det reella 
samhället: till exempel har man redan drabbats av terrorism, och flera länder har öppnat 
virtuella ambassader i Second Life.49 Några virtuella världar har mera spelkaraktär än 
andra, så till exempel World of Warcraft, ett internetfenomen med sina över 11.500.000 
abonnenter. World of Warcraft är ett så kallat MMORPG-spel (Massively Multiplayer 
Online Role-Playing Game) och såg dagens ljus 2004. Med hjälp av screen-capture 
funktioner skapar användare av dessa virtuella världar filmer som sedan publiceras på 
YouTube och andra fora. Man filmar helt enkelt det som händer när man spelar eller rör sig 
i den virtuella världen, flyttar över materialet till ett redigeringsprogram för video och 
lägger till repliker, musik och ljudeffekter. Genren kallas för machinima och de populäraste 
skaparna åtnjuter mångmiljonpublik.

Adobe Flash
Företaget Adobes plattformsoberoende programmeringsspråk, Flash, är inbakat i en 
programvara, som används för att skapa två- och tredimensionella animationer, spel och 
Rich Internet Applications (RIA) för internet. Flash kan vara interaktivt i olika grader och 
dominerar internetkonsten, enklare spel, och grafik på internet. Adobe Flash Player är en 
webbläsarmodul som krävs för att kunna spela upp eller använda sådant webbmaterial. 
Adobe Flash Player är enligt Adobe installerad på över 95 % av alla datorer som är 
uppkopplade mot internet. Programspråket Flash är populärt att skapa i då det är 
kompatibelt med de flesta mediaformat för ljud och bild och dessutom har ett filsystem 
som inte är speciellt utrymmeskrävande. Dessa fakta blir förmodligen irrelevanta inom en 
snar framtid då konkurrenterna självklart försöker lansera alternativ som bryter Adobes 
dominans på området.50
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3. The Woman of Cain

Bakgrund
Som jag nämnde i inledningen är den första opera som ska produceras i den virtuella 
musikteatern, The Woman of Cain, komponerad av mig tillsammans med librettisten och 
dramatikern Tove Alsterdal. Det övergripande innehållet och den huvudsakliga linjen i 
handlingen i operan The Woman of Cain tillkom redan 1995 men var då avsedd att tjäna 
som underlag för en balettproduktion. Någon balett i ämnet blev det aldrig men Tove 
Alsterdal och jag fortsatte att utveckla historien och karaktärerna i det som skulle bli vår 
första gemensamma opera. År 2000 lyckades vi intressera Norrlandsoperan i Umeå och 
dess dåvarande konstnärlige ledare Lars Tibell. Då kunde arbetet med att färdigställa 
musiken och librettot börja på allvar. Drygt ett år senare hade verket närmat sig sin fulla 
form och det var i princip bara kompletterande orkestrering som återstod när 
Norrlandsoperans nytillsatte konstnärlige ledare Magnus Aspegren bestämde sig för att 
inte sätta upp verket (ett ledsamt nog ganska vanligt öde för nyskrivna operor i Sverige 
vid byte av ledarskap i operahusen). I ett normalt operakontrakt har beställaren 
(operahuset) option på verket i fem år efter leverans av partituret, men eftersom Aspegren 
tydligt markerat att verket inte var aktuellt under hans regim lyckades Gehrmans 
Musikförlag, som publicerar verket, förhandla bort denna klausul ur kontraktet 
retroaktivt. Därmed var The Woman of Cain ett fritt verk att använda. 

Det knappt färdiga verket ligga i träda under ett par år då jag och Tove Alsterdal på var 
sitt håll var upptagna med annat. Inte förrän idén med en virtuell musikteater på internet 
väcktes sommaren 2005 blev verket åter aktuellt. I det skedet saknades en del 
instrumentation i flera av operans delar, eftersom det aldrig specificerades exakt med vilka 
och hur många instrument Norrlandsoperans orkester kunde utökas för just den här 
produktionen. (Det är vanligt i svenska landsortsorkestrar att vid behov tillfälligt utöka 
ensemblen med exempelvis harpa och ytterligare slagverkare.) Detta ställs nästan alltid 
emot produktionens budget i övrigt). Det fanns också oklarheter kring rollbesättningens 
röstlägen, då jag hela tiden var beredd att anpassa dem efter vilka sångare vi lyckades 
kontraktera. I rollen som Kain var både en baryton och en tenor aktuella. Kain blev 
slutligen en baryton. På grund av den snöpliga nedläggningen av arbetet tappade jag helt 
enkelt lusten att komponera färdigt verket, vilket lämnade de två sista scenerna i librettot 
(scen 15 och 16) utan musik (DVD ex. 3a: The Woman of Cain, partitur [pdf]).

Handling
The Woman of Cain kan sägas vara en ganska vanlig opera när det gäller form, omfång och 
innehåll. Den är komponerad för stor orkester, kör och solister, och handlingen är av 
klassiskt, dramatiskt operasnitt med de sedvanliga ingredienserna våld, ond bråd död, 
hopplös kärlek, och längtan. Handlingen är inspirerad av vad som inte berättas i den 
bibliska skapelseberättelsen, så att säga mellan raderna, i de allra första kapitlen i Första 
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Mosebok (Genesis). The Woman of Cain berättar historien om en familj som trodde sig vara 
de första, överlägsna allt annat levande, utvalda att styra över allt.

Operan låter oss följa de första människorna; Eva, Adam och deras söner Kain och Abel. 
Plötsligt träder ytterligare en människa in i handlingen, Kains kvinna, om vilken Bibeln 
inte förtäljer mer än att hon låg med sin make och födde deras avkomma: ”Och Kain låg 
med sin hustru...”.51 Denna kvinna nämns ingen annanstans i Bibeln, vare sig före eller 
efter den meningen. The Woman of Cain är ett drama kring lögn och sanning, förnekad och 
förbjuden kärlek, drömmen om ett paradis och människans försök att ta kontroll över livet 
i den tidigaste civilisationen. Det är historien om en kvinnas förgörande längtan, och om 
havererade relationer mellan fäder och söner i tre generationer, där allt som ska döljas förs 
vidare, där oförmågan att förlåta går i arv. The Woman of Cain är en tragedi i en isolerad 
värld, där livet byggts upp kring lögner och där sanningen offrats för en mans behov av att 
ha kontroll. Operan gräver djupt in i dagsaktuella frågor kring moral och värderingar, 
fundamentala för den västerländska civilisationen, människans syn på sig själv och sin allt 
vidare omvärld.

The Woman of Cain spänner över tre generationer, från Adams och Evas första möte till 
deras söners våldsamma öde, via Kains byggande av den första staden. I slutet av 
berättelsen har Kains son Hanok uppnått hög ålder och ser nya generationer, här 
representerade av barnbarnet Mehujael, växa upp. Efter en uvertyr, som beskriver en 
drogad Eva i vår nutid förlora medvetandet, inleds berättandet med Hanok som på sin 
ålders höst måste göra det han länge flytt ifrån: nedteckna den sanna historien om hur 
allting började, om sitt ursprung, och därmed bli den förste historieskrivaren. Hanok är 
den ende som vet vad som faktiskt hände och dessutom barnbarn till självaste Adam och 
Eva. Hanok skriver med tecken på djurhudar och hans berättelse bildar ram för 
handlingen, med återblickar till livet i lustgården före hans tillblivelse och i hans ungdom 
då den första staden växer fram i kölvattnet av det nyvunna välståndet. De skriftlärde i 
den första staden stressar honom likt moderna förläggare eller producenter och driver 
honom hårt för att få fram sanningen om sin historia som de så febrilt vill ha. De menar att 
Hanoks skrifter kommer att ge folket något att tro på och sträva efter i ett samhälle som 
redan påbörjat sitt moraliska förfall. Hanok undanhåller delar av det han nedtecknar för 
de skriftlärde men vi i publiken får se hur Adam tvingar sig på Eva och övertygar henne 
att hans kärlek gav henne liv. Han säger till henne att de är ensamma i världen trots att 
hon tydligt känner dofter och ser spår efter dem hon kallar det andra folket. Vi får följa 
ynglingarna Kain och Abel som kämpar med att tygla sin längtan efter fysisk kärlek. 
Adam har uttryckligen förbjudit dem att ta kvinnor från det andra folket, och därför tvingas 
de ty sig till varandra. Eva upptäcker detta och blir förtvivlad då hon inser att det innebär 
slutet för deras familj. Kain lockas av Abel för att sedan förgripa sig på honom och i 
rabaldret som uppstår råkar han dräpa honom. Efter det att Adam fördrivit Kain söker 
Eva upp honom. Efter att de berusat sig förgriper Eva sig på sin son. Hon blir havande och 
lurar Adam att tro att barnet kom ut dött. I själva verket ger hon barnet till Kain som ger 
sig i väg för att bygga en stad. I den första staden får vi följa en ung Hanok som lever 
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jetset-liv i nöjeskvarteren. Där hittar vi också Aya, en prostituerad, som försöker få Hanok 
att tro att barnet hon bär på är hans. I staden finns en övertro på framtiden men innanför 
de växande murarna börjar också kriminalitet och ett lössläppt leverne frodas. Den 
åldrade Kain, som inte har mycket till övers för det andra folket, försöker få Hanok på bättre 
tankar och vill köpa ut Aya varpå Hanok hotar att döda honom. Kain beklagar sig över att 
han, liksom sin far, inte kan kommunicera med sin son. I bedrövelsen över detta tar Kain 
sitt liv. Berättelsen avslutas med Hanoks ofrånkomliga val mellan sanningen och 
människornas behov av längtan om ett bättre liv. Till slut bestämmer han sig för att inte 
beröva dem drömmen om paradiset och bränner skinnen han skrivit på för att genast börja 
på ett nytt där han kraftigt censurerar sin berättelse och istället skriver: ”Och Kain låg med 
sin hustru...”

De tänkta geografiska spelplatserna för The Woman of Cain är en medveten hopblandning 
av arkeologiska utgrävningar, bibelanvisningar och diverse myter och legender. Operan 
utspelar sig i Edens lustgård och områden däromkring samt i människornas första stad. 
Var lustgården i Eden låg, eller om den ens existerade annat än som paradismyt, lär vi 
aldrig få veta. Det sumeriska ordet edin betyder ungefär vildmark, men ljudlikheten kan 
vara ett sammanträffande då paradiset i sumerisk mytologi oftast benämns Dilmun. De 
flesta teorierna om det geografiska läget för Eden pekar dock på Mellanöstern. Genesis ger 
själv en fingervisning:

En flod rinner upp i Eden och bevattnar trädgården. Sedan delar den sig i fyra 
armar. Den första heter Pishon, den flyter kring Havila, ett land där det finns 
guld. Guldet i det landet är fint, och där finns också bdelliumharts och 
onyxsten. Den andra floden heter Gichon, den flyter kring Kush. Den tredje 
floden heter Tigris, den rinner öster om Assyrien. Den fjärde floden är Eufrat.52

Den äldsta stad arkeologerna hittills grävt fram grundlades 7.400 f.Kr. och ligger i Catal 
Höyuk i Anatolien i södra Turkiet.53 Det är rekonstruktioner av denna stad som står som 
grafisk förebild för den som förekommer i The Woman of Cain. Som bekant brukar man 
dock hänvisa den västerländska civilisations vagga till sydöstra Irak och området mellan 
Eufrat och Tigris. Den sumeriska kulturen och staden Uruk som fanns där har haft ett visst 
inflytande på operaberättelsen, inte minst vad det gäller kläder och attribut. Namnet på 
den enda icke-bibliska personen i operan, Aya, Hanoks kvinna, är hämtat från sumererna. 
Aya var tydligen namnet på en gudinna som var hustru till solguden Shamash.54 En annan 
inspirationskälla är de utgrävningar i och omkring Svarta Havets södra delar som visar på 
tidiga bosättningar i området. Dessa kan mycket väl ha utsatts för tsunamiliknande 
katastrofer, och de första kapitlen i Första Mosebok är i princip en namnlängd som leder 
fram till Noa som tillsammans med sin familj verkar ha övervunnit en sådan tsunami. Det 
geografiska läget är viktigt då det bidrar till att framkalla någon form av känsla för 
ursprung. Men ännu viktigare, och en förutsättning för operan, och möjligen för Första 
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Mosebok, är att det kan ha funnits civilisationer som i sina tidigaste stadier ännu inte 
etablerat kontakt med andra civilisationer eller folkgrupper. Det faktum att exempelvis 
sumererna tidigt utvecklade hjulet men inte använde det primärt för transportändamål 
utan för drejning av lerkärl leder tankarna till att de kan ha varit självförsörjande, kunde 
lagra mat, och därmed inte var beroende av import. Dessutom behärskade sumererna i 
Mesopotamien konstbevattning, vilket uppenbarligen har bidragit till deras välstånd. 
Skrivkonstens, matematikens, astrologins och vetenskapens ursprung är annat vi idag 
tillskriver de första kulturerna i tvåflodslandet mellan Eufrat och Tigris. Sammantaget är 
det alltså inte otänkbart att de, i alla fall till en början, inte hade kontakt med andra 
civilisationer. Att de sedan skulle ha utvecklat något slags reflektion och självinsikt kring 
detta, som operan The Woman of Cain menar, får nog dock rättfärdigas av operans (och 
annan konsts för den delen) frihet att röra sig obehindrat mellan sanning och fiktion. Tore 
Zetterholm inleder sin bok om Irak, I går hade vi Nebukadnessar, från 1991 med följande ord:

Irak är inte liktydigt med våra dagars nyrika oljestat och krigiska 
militärdiktatur. Jag tycker att det just nu är angeläget att påminna om vår 
skuld till folken i tvåflodslandet och om vad de genom årtusenden betytt 
för Västerlandets och vår egen kultur. Det finns, som jag säger i boken, inte 
minsta kapell i Lappland som inte hämtat sin yttersta inspiration från 
Mesopotamien och Abrahams uttåg från Ur i Kaldéen. Det är inte så många 
år sedan Västerlandets kultur ansågs ha sin upprinnelse i antikens 
Grekland och Rom med några tillflöden från Palestina och det gamla 
Egypten. Den sumerisk-babyloniska kulturens väldiga källsprång kom inte 
i dagen förrän på 1920-talet. Nu vet vi att det är i landet kring Eufrat och 
Tigris som vår egen civilisation har sitt viktigaste ursprung. Från det gamla 
tvåflodslandet härstammar inte bara Bibelns myter om paradiset och 
syndafloden utan också vårt sätt att mäta tiden och räkna med 
kvadratrötter.55

Bild 1: Modell baserad på utgrävningarna i Catal Höyuk av den tidigaste stad vi känner till.
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Och det är just vår civilisations ursprung som är under lupp i den här operan; de tidigaste, 
ödesdigra besluten och händelserna som skulle komma att påverka mänskligheten i 
årtusenden.

Skilda perspektiv
Librettot är skrivet med ett modernt och rappt språk och kan kanske närmast liknas vid en 
kriminalroman. Dock flätar Tove Alsterdal in strofer av ett mer episkt slag som helt är i 
linje med den stundtals musikalartade musiken och med den i operakonsten så vanliga 
långa, romantiska, melodilinjen. Det starka och minst sagt kontroversiella librettot med 
sina inslag av våldtäkter, mord, rasism, kvinnoförtryck och incest har bidragit till att jag 
valde att arbeta med ett utåtriktat och förhållandevis lättlyssnat tonspråk. Detta för att 
skapa en kontrastverkan som understryker det kärva och stundtals absurda innehållet i 
operan. Tove och jag har under operans framväxt utvecklat skilda intressen i verkets 
handling och innebörd. Tove framhåller gärna kvinnoperspektivet med Eva och Aya som 
utsatta överlevare i en mansdominerad värld. Det är också Eva som är först med att tala 
med Gud (som för övrigt lyser med sin frånvaro i denna bibelbaserade opera). Jag har 
speciellt intresserat mig för möjligheten till någon form av historisk autenticitet i verket. 
Miljöer, attribut och tänkta scenografier är utformade för att på något sätt ge en fiktiv 
trovärdighet åt en otrolig historia, som dessutom är baserad på en ännu mer otrolig 
historia. De oerhört ansträngda relationerna mellan fäderna och sönerna i den här operan 
har en framskjuten plats i musiken och de passager där Kain och Hanok beklagar sig över 
sina öden frambringas med uttrycksfulla melodier i ett lidelsefullt tonspråk med 
romantiskt orkestersats.

Exempel 1: Den gamle Kain beklagar sig över sin oförmåga att kommunicera med sin son, Hanok 
(ur klaverutdraget).
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Upphovsmännens olika ingångar eller agendor för verket har således fördjupat och 
intensifierat samarbetet. I denna tragedi finns det inte någon riktig hjälte i klassisk 
mening. Det finns ingen verkligt god person, någon som är helt igenom offer, i The Woman 
of Cain. Tvärtom visar samtliga huvudroller upp beklagliga sidor och svagheter som leder 
till de mest fatala misstag, katastrofer och ibland undergång (DVD ex. 3a: The Woman of 
Cain, libretto [.pdf]). 
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4. Att anpassa en opera för internet

I takt med att planerna för den virtuella musikteatern utvecklades arbetade Tove Alsterdal 
och jag med att anpassa The Woman of Cain för dess nya tilltänkta scen - internet. En rejäl 
kortning av det nära tre timmar långa verket kändes nödvändig och efter att librettot 
ändrats anpassades partituret. En del roller förändrades i processen och den redan 
etablerade idén om att använda ledmotiv utvecklades. Librettot till The Woman of Cain var 
ursprungligen skrivet på svenska, operan hette då Kains kvinna. Men eftersom svenska inte 
är ett av de dominerande språken på internet blev det naturligt att översätta verket till 
engelska. En internetversion av operan på svenska skulle gravt missa ett av målen, 
masspubliken.56

Operans struktur
The Woman of Cain var från början indelad i två akter, vilket ju är vanligt i sceniska 
operasammanhang, mestadels för att större scenografiska förändringar och kostymbyten 
ska kunna göras i pausen mellan akterna. Trots den traditionella indelningen av verket i 
stort ville vi undvika ett kronologiskt förlopp och istället röra oss fritt fram och tillbaka i 
handlingen. Därför hade (och har) The Woman of Cain 16 kortare scener som dessutom på 
sina ställen överlappar varandra. Varje scen är i sig ett eget drama, med sin egen 
djupgående konflikt och vändpunkt. För att lösa dessa snabba tidsförflyttningar i den 
sceniska versionen av operan skulle scenen förstärkas med bildskärmar med projicerade 
avsnitt iscensatta i angränsande lokaler. Dessutom skulle föreställningen därigenom få ett 
modernt visuellt inslag. Partituret angav att samtliga scener i originalversionen skulle 
framföras attacca, direkt, utan uppehåll, några av dem då på bildskärmarna. 
Konstruktionen med två akter åtskilda av en paus har dock ingen funktion i den virtuella 
musikteatern, då det inte finns några fysiska scenbyten som behöver tid för att utföras. I 
The Woman of Cain kan därmed de 16 scenerna ges helt skilda scenografiska gestaltningar. 
Jag misstänker också att i YouTube-fenomenets tidevarv med sina tiominutersklipp, och i 
det allt mer snuttifierade tevemediet, är den nutida mångmiljonpubliken på internet 
måttligt mottaglig för timslånga akter. Huruvida det antagandet stämmer tänker jag inte 
utreda vidare inom ramen för den här framställningen. I den virtuella musikteatern kan i 
alla fall åskådarna eller användarna komma och gå som de vill och uppleva ett verk i 
precis så stora portioner som de önskar. Operans ursprungliga indelning i kortare avsnitt 
visade sig således vara till fördel för den fortsatta omarbetningen.

Scener i The Woman of Cain Miljöer enligt partituret

Uvertyr: Another Time Ett raveparty, samt utkanten av Eden

Scen 1: Enoch’s Chamber Hanoks kammare
Scen 2: The Creation En äng nära Eden 

Scen 3: The Garden of Eden I Edens lustgård, en glänta 

i skogen
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Scen 4: The Sons, the Murder Ett öppet fält

Scen 5: Let Bygones be Bygones Hanoks kammare

Scen 6: Cain Banished Fältet, gläntan
Scen 7: The City En tidig stad med murar

Scen 8: Enoch’s Accusation En krog i staden

Scen 9: The Woman of Enoch Ayas kammare

Scen 10: The Confrontation Ayas kammare

Scen 11: The Truth En äng nära Eden 
Scen 12: The Child Ängen, fältet

Scen 13: The Death of Cain Någonstans i staden

Scen 14: The Name of God Utanför Adams och Evas hydda i 

lustgården

Scen 15: The Dream of Paradise Hanoks kammare
Scen 16: Origins of a Dream Stadens torg

Förkortningsprocessen
Att reducera operans längd var som sagt en medveten ambition när omarbetningen 
började, men ingen bestämd durata angavs som mål. Ansiktslyftningen, eller 
rationaliseringen, av librettot innebar att scener som blivit kortare kunde slås ihop. Efter 
att en del text tagits bort eller stuvats om kunde exempelvis en del av scen 3 sammanfogas 
med inledningen till det som då var scen 4. Det som blev kvar av scen 3 blev den nya scen 
5 och den ursprungliga scen 5 slog ihop med scen 6. I den första versionen av operan hade 
nästan varje scen en instrumental inledning, ett intro. Dessa tog jag bort för att istället ge 
utrymme åt de vinjetter som är knutna till rollkaraktärer och platser. Ursprungsversionen 
innehöll även en del intermezzi som fungerade som konstnärligt lim mellan scenernas olika 
delar och som musikaliska konstpauser. Dessa tog jag med få undantag bort eller 
reducerade rejält utan att jag upplevde någon konstnärlig försämring av partituret. Här 
fungerade den moderna kompositionstekniken med datorn som huvudinstrument 
utmärkt; att lyssna till formförändringar från notskrivningsprogrammets klingande 
partitursidor underlättar avsevärt även för en driven partiturläsare. Jag upplever att 
verket mådde bra under skalpellen och att dess innehåll blev tydligare och lättare att ta till 
sig, både musikaliskt och ur textsynpunkt. I sångkomponerandets natur ligger det nära till 
hands att upprepa en textrad eller ett ord som känns angeläget för handlingen, för att det 
förstärker en känsla eller bara för att det är vackert eller effektfullt. Dock valde jag att ta 
bort i princip alla upprepningar som jag lagt till i partituret. De dryga två timmar och 
fyrtiofem minuter The Woman of Cain skulle tagit i anspråk i den ursprungliga versionen 
blev slutligen två timmar och ett par minuter. 

Rollbesättning
I tidiga synopsis och i utkasten till det än så länge inte översatta librettot  omnämndes 
rollen som Hanoks flickvän endast som en prostituerad. Rollen hade föga betydelse för 
handlingen, men var viktig för att betona Hanoks uppror mot fadern eftersom hon var av 
det andra folket. Sopranen Malena Ernman hade länge funnits i tankarna som en fixstjärna 
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som skulle kunna ge iOPERA den välbehövliga stjärnstatus som krävs för att attrahera 
media och publik i ett nydanande projekt som detta. Och när hon uttalat sig i Sveriges 
Radio om just iOPERA-projektet bestämde vi oss för att kontakta henne. I det läget fanns 
bara en kvinnlig huvudroll, Eva, och den var oersättligt besatt av en annan fantastisk 
sopran, Anna Hanning. Malena Ernman tackade sedermera ja till att medverka i The 
Woman of Cain och lösningen blev att bygga ut rollen som Hanoks prostituerade flickvän. 
Rollen fick ett namn, Aya, och gavs större betydelse i handlingen. Dialog och fraser 
flyttades från de skriftlärde till den nya huvudrollen och Aya blev ett handlingskraftigt 
tillskott i persongalleriet. Utbyggnaden av rollen Aya hjälpte också till att balansera det 
starkt mansdominerade persongalleriet i operan. Malena Ernman är en stark 
scenpersonlighet som förutom att gestalta Aya på ett mästerligt sätt också kan attrahera en 
opera-ovan publik. Ett folkkärt affischnamn av Malena Ernmans dignitet är givetvis av 
betydelse för ett projekt som lanseras i en oprövad miljö och underlättar samtalen med 
finansiärer ur näringslivet och offentlig sektor, då hennes berömmelse sträcker sig långt 
utanför operavärlden. 

Som jag tidigare nämnt var det i ursprungsversionen oklart vilket tonomfång och karaktär 
vissa roller skulle få. Denna osäkerhet kunde inte längre få hindra fortskridandet av 
omarbetningen, utan jag bestämde helt sonika att Kain fick bli en baryton, så också Hanok. 
Båda rollerna kräver dock ett något vidare tonomfång, men det fick bli en fråga för 
rollbesättningen.

Bild 3: Malena Ernman spelar in rollen som Aya i iOPERAs studio i Nyland, Västernorrland.
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Nedanstående parti sjöngs i ursprungsversionen av Hanok i dispyt med de skriftlärde. 
Sedan Ayas roll byggdes ut föll det sig mera naturligt att det är hon som argumenterar 
med de något reaktionära äldre herrarna:

Exempel 2a: Scen 5, gammal version, 154-159 (partitur)

Exempel 2b: Scen 5, ny version, 52-57 (klaverutdrag) 
(DVD ex. 4: Aya becomes angry, mp3)

42



Utökningen av Ayas roll krävde också ny text och musik. Vi hittade plats för henne i 
scenen där den första staden presenteras och hon marknadsför sina tjänster på torget 
bland kommersen:

Exempel 3: Scen 7, takt 66-81
(DVD ex. 5: Aya at the market, mp3)

Översättning till engelska språket
I maj 2008 stod det nya librettot färdigt och dessutom översatt till engelska från 
ursprungsspråket svenska. Jag insåg nödvändigheten av att i egenskap av musikalisk 
upphovsman själv vara med i arbetet med översättningen då det i hög grad påverkar 
musiken. Anpassningen av sången till det nya språket blev ett mycket delikat arbete där 
tillvägagångssätten av olika skäl varierade. Ibland fick musiken stå tillbaka för en bättre 
och mer relevant engelska. I vissa fall behövde texten ändras markant för att fungera i ett 
komplicerat rytmiskt förlopp. Jag och min kollega i iOPERA AB, Martin Möller, gjorde en 
grundläggande översättning till engelska och lämnade sedan över den till den 
professionella översättaren Lyssane Sizoo. Librettisten Tove Alsterdal hade naturligtvis 
också en betydande roll i översättningsarbetet.
Det vanligaste, och kanske också det enklaste, problemet var det behov av frasupptakter 
som uppstod genom engelskans förställda bestämda artikel (the). Nedan syns ett 
typexempel:
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Exempel 4: Scen 9, takt 79-80
(DVD ex. 6a,b: The night is over, swe/eng, mp3)

              

I den översatta frasen måste en åttondel läggas till före taktslaget för att betoningen ska bli 
rätt. Dessutom innehåller den en stavelse mindre i första slaget efter taktstrecket, något 
som enkelt åtgärdades genom att ta bort en av triolåttondelarna. Detta ingrepp påverkar 
inte frasens uttryck nämnvärt. De språkrytmiska åtgärderna var av skiftande karaktär och 
ibland kunde ingreppet i musiken vara minimalt:

Exempel 5: Scen 7, takt 96-97

   

I exemplet ovan räckte det med att ta bort en enda bindebåge för att frigöra den tonansats 
som behövdes till den engelska översättningen.

Exempel 6: Scen 9, takt 77-79
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Ofta var det möjligt att anpassa översättningen till den befintliga musikaliska frasen 
genom att ändra i vad som faktiskt sägs, utan att förlora andemeningen. Aya säger i 
exemplet ovan ”Vad gör du här”, som direkt översatt skulle bli ungefär: ”What are you 
doing here?” Eftersom direktöversättningen renderar för många stavelser valde vi helt 
enkelt ett snarlikt uttryck som i sammanhanget inte äventyrar Ayas irritation över Hanoks 
påhälsning, snarare tvärtom. ”What do you want?” skulle på svenska översättas till ”Vad 
vill du?”, som med rätt tonfall blir ännu tydligare. Hanoks svar behövde inte drastiska 
åtgärder för att fungera. Egentligen byter bara ordet måste plats med ville i den engelska 
översättningen (have to, want to) och det påverkar inte uttrycket trots tempusändringen.

Diskreta förändringar i frasslut visade sig behövas nästan lika ofta som upptakt före 
taktslag. I exemplet med förmännen som stolt beskriver hur höga murarna runt staden 
kommer att bli räckte det med att slå ihop notvärdena i sista takten till en helnot:

Exempel 7: Scen 7, takt 134-136
(DVD ex. 7a,b: The contractors, swe/eng, mp3)

Engelskans och svenskans rötter i den germanska språkstammen med de gemensamma 
lånen från franskan och latinet bidrar naturligtvis till den lindriga 
översättningsproceduren. Men som tidigare nämnt är ambitionen att den virtuella 
musikteatern och i synnerhet operan The Woman of Cain ska finnas tillgänglig på en rad 
olika språk. Jag är säker på att arbetet med detta kommer att se väldigt olika ut beroende 
på vilket språk det handlar om. Orkestreringen har beaktats i sammanhanget och håller 
sig så neutral det går vad gäller upptakter och avfraseringar när instrument är kopplade 
till sånginsatserna.
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Ledmotiv och vinjetter
Behovet av tydliga ledmotiv, för både personer, stämningar och platser har varit en viktig 
utgångspunkt i arbetet med verkets anpassning till den virtuella musikteatern, detta för 
att den virtuella gestaltningen kan komma och kommer att skilja sig rejält från scen till 
scen. Om det i en scen är en sångare av kött och blod som gestaltar en roll kanske samma 
roll i nästa scen gestaltas av en animerad avatar, en stillbild eller en tecknad seriefigur. 
Dessutom är en av de mer spektakulära idéerna med den virtuella musikteatern att det 
ska kunna finnas flera, för användaren valbara, sångare i samma roller. De musikaliska 
ledmotiven förstärks också med hjälp av kostymer och attribut (virtuella som reella). 
Rollfigurerna ska helt enkelt gå att känna igen på sina kläder eller andra detaljer. Kains 
berömda märke i pannan är till exempel en i sammanhanget tacksam blessyr att använda i 
det syftet.57 Redan innan omarbetningen hade de flesta roller i The Woman of Cain, och en 
del situationer, egna motiv eller teman som jag förtydligat och använt mera konsekvent. 
Några motiv är korta och förekommer i olika, längre fraser. Andra motiv är i praktiken 
hela teman som varieras beroende på sammanhanget.

Eftersom operans handling byter geografisk spelplats mer frekvent än vad en scenisk 
opera ofta gör, och dessutom hoppar fram och tillbaka i tiden, använder jag instrumentala 
vinjetter som signaturmelodier till dessa platser. Den första staden, där stora delar av 
operan tilldrar sig, har ett tydligt tema. Tre tromboner framför en majestätisk men lågmäld 
fanfar som ska ge oss känslan av något större än den enskilda människan, nämligen 
samhällsbygget - staden.

Exempel 8: Scen 7, takt 1-4
(DVD ex. 8a: The city motif, mp3)

 
När de efterlängtade rullarna med historia ska presenteras i operans sista scen, använder 
jag samma trombonetema men med obligata trumpeter som tydligt introducerar de 
skriftlärde som härolder:
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Exempel 9: Scen 16, takt 1-3
(DVD ex. 8b: The city motif and scribes, mp3)

I mera lågmälda sammanhang användes harpa för att skapa igenkänning. Harpan har 
flera korta figurer eller motiv som är kopplade till utkanten av Edens lustgård och har en 
viss dramaturgisk spänning inbyggd i sin harmonik. Som här, när Eva söker upp den nyss 
utkastade Kain i hans läger strax utanför Lustgården:

Exempel 10: Scen 11, takt 2-10
(DVD ex. 9: The Eden harp motif, mp3)
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En snarlik vinjett dyker upp när vi plötsligt flyttar oss från Hanoks kammare i operans 
nutid till Edens lustgård vid tiden före Abels och Kains födelser. Adam vill inte att Eva ska 
gå långt bort i Lustgården och bannar henne för detta. Harpan ger oss platsen och 
spänningen:

Exempel 11: Scen 3, takt 66-67

Den här typen av igenkänningsmotiv, vanligen i harpa, förekommer litet varstans i operan 
och utgör ett viktigt fundament för den sceniska variation som ska vara möjlig i den 
virtuella musikteatern. Vinjetterna och ledmotiven skapar förankring i operans handling. 
 
De fyra skriftlärde (counter-tenor, tenor, tenor och bas), förekommer alltid tillsammans i 
ensemble och är de som, i dialog med Hanok, driver handlingen framåt. Deras 
sånginsatser har flera återkommande motiv och de är dessutom behäftade med en vinjett 
eller signaturmelodi om man så vill. Den förekommer i olika varianter och, med några få 
undantag, varje gång de skriftlärde företar sig något. I inledningen av första scenen 
marscherar de taktfast in i den sömndruckne Hanoks lya efter att denne motvilligt öppnat 
dörren:

Exempel 12a: Scen 1, takt 5-8
(DVD ex. 10a: The Scribes motif, mp3)
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Efter andra scenens romantiska avslutande duett med Adam och Eva återkommer vi till 
operans nutid och de skriftlärde som är kvar i Hanoks kammare. Den här gången får 
vinjetten till en början bäras av en ensam flöjt för att understryka att vi redan känner dessa 
rollfigurer: 

Exempel 12b: Scen 3, takt 1-6
(DVD ex. 10b: The Scribes alternate motif, mp3)

Vinjetterna används ibland uppdelade för att ge en påminnelse om vilka vi har att göra 
med, som här nedan i en scen där de skriftlärde avbryter en upprörd Aya. Andrafrasen ur 
vinjetten räcker för att ge oss känslan av de lätt irriterande äldre herrarna:.

Exempel 12c: Scen 5, takt 69-70

De skriftlärde delar också några motiv med kören, som oftast representerar folket i den 
första staden. Deras gemensamma förhoppning att Hanok är den som ska leda dem ur 
deras trolöshet och andliga misär ger dem inte sällan anledning att utbrista i följande 
tema:

Exempel 13a: Scen 1, takt 30-33
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Hanok (Enoch i den engelska översättningen) excellerar själv i temat i sin ungdom, 
ovetandes om vilken börda hans till synes goda härkomst senare ska utgöra:

Exempel 13b: Scen 7, takt 188-191
(DVD ex. 11: Enoch, youth motif, mp3)

Denna utåtriktade, lätt musikalartade strof, flankeras ofta av ett mera klagande och 
krävande tema. Kärvare harmonik och tätare stämföring ger i det här fallet mer tyngd åt 
folkmassans krav på Hanok:

Exempel 14a: Scen 1, takt 114-115

Detta motiv återkommer när de skriftlärde uttrycker samma sak något senare, här med det 
karakteristiskt rytmiska ackompanjemang som ofta åtföljer motivet, dels för att ge ett 
stänk av folklighet, dels för att understryka allvaret i det obönhörliga kravet på Hanok:

Exempel 14b: Scen 5, takt 50-51
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Gruppen av skriftlärda, som ju har en mycket framträdande roll i operan, har ytterligare 
ett utstuderat ledmotiv. Det används till varierande textrader som har det gemensamt att 
de är mästrande och imperativa i sin karaktär, som i operans första scen, när Hanok inte 
vill arbeta och hävdar att han är sjuk:

Exempel 15a: Scen 1, takt 21-22
(DVD ex. 12: The Scribes, motif, mp3)

Senare visar de skriftlärde att de tar sig själva och sitt arbete på mycket stort allvar:

Exempel 15b: Scen 3, takt 120-124

Hanoks livskamrat Aya har en del egna motiv. De flesta förekommer bara en gång och är 
således inga ledmotiv. Men ett har hon som återkommer och ska spegla hennes livslånga 
letande efter något vackert och äkta i hennes kantstötta liv. Aya sjunger det både när hon 
är ung och havande med det barn hon påstår är Hanoks, och som gammal när hon frågar 
sig om inte berättelsen om hennes livsöde är mera relevant för folket än Hanoks:

Exempel 16: Scen 9, takt 48-49
(DVD ex. 13: Aya, faith motif, mp3)
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Den unga Aya har en kaxig attityd som räddar henne från undergång. Ett lättsamt motiv i 
6/8-dels takt skapar denna fasad, som i nedanstående exempel då hon utmanar den gamle 
Kain, som erbjudit henne silver för att lämna staden och Hanok:

Exempel 17a: Scen 10, takt 21-24
(DVD ex. 14a: Aya 6/8 motif, mp3)

Några scener tidigare används motivet för att visa hur Aya lever i symbios med staden och 
dess puls:

Exempel 17b: Scen 7, takt 199-201
(DVD ex. 14b: Aya/Enoch 6/8 motif, mp3)

Operan The Woman of Cain har ett polystilistiskt tonspråk och pendlar friskt mellan olika 
tonala och fritonala modi. I de fall där en falsk sanning ska påtvingas någon eller rent av 
intalas hos den som sjunger används ett ”propaganda-romantiskt” tonspråk. Adam 
använder det för att tvinga Eva att tro på hans lögner om att de två skulle vara de första 
människorna på jorden och att deras öde är att leva tillsammans (vilket man kanske skulle 
kunna anse om de verkligen var först):

Exempel 18a: Scen 2, takt 95-96

Senare låtsas Eva verkligen tro på Adams lögner för att dölja att hennes tredje graviditet är 
orsakad av någon annan än Adam:
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Exempel 18b: Scen 12, takt 53-55

Här spelar alltså ledmotivet dubbla roller om än med i princip samma text. I exemplet 
nedan däremot, köper de skriftlärde utsagan fullständigt och jag låter dem brista ut i en 
fyrstämmig, romantisk sats som inte lämnar några tvivel om vare sig tonala eller politiska 
intentioner:

Exempel 18c: Scen 3, takt 144-148
(DVD ex. 15: They were the first motif (Scribes), mp3)

Överhuvudtaget har jag valt att komponera enkla melodier till de olika ledmotiven. De är 
relativt utåtriktade och förhoppningsvis lätta att relatera till de känslor eller karaktärer de 
är avsedda att representera. Ett vädjandemotiv förekommer i flera varianter och i skilda 
sammanhang. Adam försöker dölja sitt sjuka kontrollbehov med en vacker, lätt inställsam, 
melodi, när han tycker att Eva gått för långt bort ifrån honom: 

Exempel 19a: Scen 3, takt 75-76
(DVD ex. 16: The appealing motif, Adam, mp3)

Tidigare i handlingen är det med en variant på samma motiv som Adam bedyrar sin 
kärlek till Eva:

Exempel 19b: Scen 2, takt 63-64
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De skriftlärde har dock inga problem med detta eftersom Hanok inte presenterar 
sanningen för dem. Istället används vädjandemotivet för att visa hur sanningen förvrängts 
och de skriftlärda manifesterar historiens förträfflighet med samma motiv, i flerstämmigt 
obekymrad harmoni:

Exempel 19c: Scen 3, takt 14-16

Flera av Adams olika motiv ärvs av både Kain och Hanok då de försätts i liknande 
situationer och dras med tillsynes ärftliga problem och konflikter. Vädjandemotivet är ett 
av de oftast förekommande motiven i operan. Kain läxar upp en ung, berusad Hanok efter 
att ha vädrat sin besvikelse över sonens umgänge:

Exempel 19d: Scen 8, takt 93-94

Motivet dyker också upp hos Aya när hon försöker förmå Hanok att inte bekymra sig så 
mycket över det förflutna:

Exempel 19e: Scen 9, takt 128-129
(DVD ex. 16b: The appealing motif, Aya, mp3)
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Hanok visar med samma motiv att han förstått hennes poäng, fast först långt senare i 
handlingen.

Exempel 19f: Scen 14, takt 113-114
(DVD ex. 16c: The appealing motif, Enoch, mp3)

Det dominanta draget hos de manliga huvudkaraktärerna i operan manifesteras med hjälp 
av det arroganta vet-du-inte-vem-jag-är-temat. Det förekommer i scenerna 1, 7 och 8, först 
med den gamle Hanok som inte döljer sin elitistiska sida:

Exempel 20a: Scen 1, takt 65
(DVD ex. 17a: The bully motif, Old Enoch, mp3)

Samma motiv används för att ge den unge Hanok släktens karaktäristiska översittardrag:

Exempel 20b: Scen 7, takt 118-120
(DVD ex. 17b: The bully motif, Young Enoch, mp3)

Med en variation av motivet vänder sig den unge Hanok mot sin fader Kain med samma 
attityd:

Exempel 20c: Scen 8, takt 63-65
(DVD ex. 17c: The bully motif, Young Enoch, mp3)
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De mästrande takterna mellan fäder och söner representeras vanligast av följande motiv 
som beskriver essensen i männens destruktiva agenda: bara för att jag inte lyckades måste 
du göra det åt mig:

Exempel 21a: Scen 6, takt 74-76
(DVD ex. 18: The ambition motif, Adam, mp3)

Motivet, ovan hämtat ur scen 6, takterna 74-76, finns hos både Adam, Kain, Abel och 
Hanok. Den kromatiska nedgången syftar till allvaret och den lätt maniska övertygelsen i 
frasen. Abel citerar sin fader i ett försök att få Kain att överge tanken på samröre med 
kvinnor från det, i deras ögon, lägre stående andra folket:

Exempel 21b: Scen 4, takt 94-95

En augmenterad variant finns hos den berusade unge Hanok i krogscenen, scen 8:

Exempel 21c: Scen 8, takt 149-150

Det vilar en förbannelseliknande oförståelse inför den egna frustrationen hos både Abel 
och Kain. Ett motiv jag valt att kalla ångestmotivet ska beskriva detta. Motivet är 
ursprungligen hämtat ur ett längre tema hos Abel. Motivet är sedan inflätat i andra 
melodiska sammanhang hos Kain, som använder sig av motivet både som ung och 
gammal:

Exempel 22a: Scen 13, 72-75
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Exempel 22b: Scen 8, takt 193-199

Tröstmotivet används i de mest skilda sammanhang i operan och är till för att skapa en 
känsla av bedräglig lättnad för den som får det sjunget till sig. Kain tröstar sig själv i en 
komplex sekvens där han som gammal sjunger duett med sitt yngre jag. Strax därefter tar 
han sitt liv:

Exempel 23a: Scen 13, takt 93-9

Eva sjunger exakt samma sak ett par scener tidigare då hon är i färd med att förgripa sig 
på sin egen son, den unge Kain, som i berusat tillstånd inte kan bjuda mycket motstånd:

Exempel 23b: Scen 11, takt 78-83
(DVD ex. 19: The comforting motif, Eve mp3)
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I The Woman of Cain har jag valt att arbeta med ett ganska begränsat musikaliskt material 
för varje karaktär. Ledmotiven utvecklas till längre förlopp som dock, med några 
undantag, stannar i sin rytmiska och melodiska sfär. Nedan visas Hanoks ursprungliga, 
korta motiv samt ett par exempel på Hanoks gestik i berusat tillstånd:

Exempel 24a: Scen 4, takt 227-230

(DVD ex. 20a: Enoch dance motif, mp3)
Exempel 24b: Scen 5, takt 1-5
(DVD ex. 20b: Enoch dance motif, mp3)

Exempel 24c: Scen 9, takt 188-192

Introduktionen av drömmen om ett paradis är ett viktigt inslag i den här berättelsen. Detta 
har förstås ett eget motiv som används både av Hanok, de skriftlärde och av folket i 
staden. Paradismotivet utgör större delen av en refrängliknande del i Hanoks aria om en 
dröm han just haft:

Exempel 25a: Scen 15, takt 32-38
(DVD ex. 21: The paradise motif, mp3)
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I slutscenen tar folket fasta på Hanoks dröm och gör den till sin egen:

Exempel 25b: Scen 16, takt 124-128

De skriftlärde använder motivet i sin kortaste form i inledningen av samma scen:

Exempel 25c: Scen 16, takt 26-28

59



60



5. Från digital demo till symfoniskt kapell
Inspelningen av musiken till The Woman of Cain

Digital demo
I linje med hela idén komponerades operamusiken färdig med hjälp av modern teknik 
med datorn som främsta verktyg (stundtals bedrevs dock kompositionsarbetet på 
gammalt vis vid en flygel). Förutom att själva kompositionsarbetet gjordes med hjälp av 
programvaror för notskrivning producerades en demo (demonstrationsversion) av hela 
verket. Orkestersatsen simulerades med hjälp av samplade instrumentbanker som är så 
verklighetsnära att de med ett skickligt handlag kan lura det mest tränade öra. Två 
sångare med ansenligt vokalt omfång anlitades att sjunga in samtliga insatser till den 
digitalt producerade musiken. Inspelningarna gjordes på både svenska och engelska.58

(DVD ex. 22: Digital Demo: Excerpt from scene 3, Eve, mp3)

Den digitala demon kom till nytta i arbetet inte minst vad det gällde operans längd och 
form. En demo är användbar i många sammanhang när det gäller större musikaliska 
produktioner, inte minst för de medarbetare som inte läser partitur. Koreografer, 
scenografer, animatörer, producenter och inte minst finansiärer har stor nytta av att kunna 
skaffa sig en bild av innehållet och formen. Man hör på ett ungefär hur det faktiskt 
kommer att låta. För dansare i en operaproduktion innebär det att de istället för att behöva 
träna till en repetitörs dynamiskt begränsade pianoreduktion kan arbeta med en klingande 
version som inte är så långt ifrån det slutgiltiga resultatet. Idén med att använda demos för 
att presentera musikaliska verk är inte ny. Inom populärmusiken har rockbanden och 
artisterna gjort det sedan rullbandspelaren blev var mans egendom för att kunna visa upp 
sina alster för skivbolag och bokningsagenter. För tonsättarna har det dröjt då de 
vanligtvis inte har tillgång till de ensembler de skriver för, innan verket levereras. Men när 
datorn på allvar blev många tonsättares huvudinstrument i början på 1990-talet blev det 
möjligt att få notbilden på skärmen att klinga med hjälp av en multitimbral ljudmodul. Till 
en början kunde ljudmodulerna knappast efterlikna de riktiga instrument de försökte 
simulera men det räckte för att det skulle gå att skaffa sig en uppfattning om verkets form, 
tempo och karaktär. Nuförtiden frågar musiker och dirigenter ofta efter simuleringar av 
verken då det för många i hög grad underlättar och snabbar på instuderingen.

Arbetet med inspelningen av The Woman of Cain kan beskrivas som en steglös utveckling 
från demo till färdig produktion, då de samplade ljuden numera bytts ut mot Norrköpings 
symfoniorkesters inspelning. Sångarna från demoversionen finns naturligtvis kvar men 
kommer så småningom att få sällskap av flera sångare som sjunger respektive roller då det 
närmar sig en skarp version av operan. Även efter att operan publicerats på internet 
kommer nya röster att kunna läggas till när så önskas. Midiversionen med de samplade 
ljuden kommer att finnas kvar som ett valbart alternativ till den inspelade 
orkesterversionen i operahuset. Detta förfarande är symptomatiskt för hela projektet och 
alla parametrar. Operan kan och ska ständigt vara i utveckling och det finns därmed ingen 
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slutgiltig version av The Woman of Cain i den virtuella musikteatern, i synnerhet inte som 
jag ju söker möjligheter för användarna att påverka operan ned till enklaste motiv.

Förberedelser för inspelning med orkester
Som tidigare nämnts spelades partituret till operan The Woman of Cain in med 
Norrköpings Symfoniorkester (SON) i DeGeerhallen i Norrköping. SON anses vara en av 
Sveriges främsta symfoniorkestrar och anlitas inte sällan för inspelning av filmmusik där 
förfaringssättet inte är helt olikt sättet The Woman of Cain spelades in på. Valet av orkester 
föll sig också naturligt på det viset att SON fann projektet så intressant och spännande att 
man beslutade att medverka utan kostnad för iOPERA eller institutionen i Piteå. 
Dessutom hade SON året före framfört ett par större verk av mig, bland annat 
trumpetkonserten The Poem och min stora tubakonsert, Rocky Island Boat Bay, som också 
spelades in på skiva.59 Projektet behövde en inspelningssituation där det fanns ett stort 
tålamod bland de medverkande och inte minst utrymme för snabba förändringar och 
intuitiv experimentlust. SON skulle visa sig kunna tillhandahålla just detta. För att 
ytterligare stärka banden mellan iOPERA och SON arrangerades en svit ur The Woman of 
Cain som framfördes konsertant i DeGeerhallen med de två sångsolisterna Anna Hanning 
och Mikael Rönnberg sjungandes utdrag ur operan. Jag dirigerade själv konserten, som 
gavs två gånger samma kväll, och fick på så sätt ytterligare förståelse för den 
hundrahövdade orkesterns sociala och musikaliska sammansättning, vilket var viktigt i 
det pågående arbetet med orkestreringen av hela verket som då ännu inte var fullbordad 
(DVD ex. 23: Live recording: The Woman of Cain Suite, mp3). Operasviten illustrerades av 
både film och bildspel, som projicerades synkront med musiken, bakom orkestern. I de 
korta pauserna mellan satserna i operasviten visades dessutom förinspelade 
presentationer av hela iOPERA-projektet. 

Inspelningarna av musiken till The Woman of Cain gjordes den 15-19 december 2008 samt 
den 7-10 januari 2009 i DeGeerhallen i Norrköping. Inspelningarna utformades som en 
kurs i ljudteknik vid dåvarande Institutionen för musik och medier vid Luleå tekniska 
universitet under ledning av mig och universitetslektor Lars Hallberg. En kort serie 
seminarier förberedde kursen för ljudingenjörerna. En tvärkonstnärlig projektkurs, kallad 
iOPERA-produktion med en deltagare, kompositionsstuderande Truls Nilsson, startades, 
också den med inspelningsprojektet som utgångspunkt.

Sektionsinspelning
För att idén med att användarna i den virtuella musikteatern ska kunna mixa sin egen 
ljudbild krävs stor, och helst total, separation mellan orkesterns olika sektioner. Ett 
ambitiöst schema för att hinna med att spela in de olika sektionerna i orkestern separat 
inleddes. Partituret till The Woman of Cain delades in i flera kortare partier och tanken var 
att spela in dessa partier, en sektion i taget, för att sedan klippa ihop det hela i 
redigeringen. Musiken till The Woman of Cain är ofta rytmisk, med en metrisk puls som 
ansågs göra ett sådant inspelningsförfarande möjligt. Mikrofoner, A/D-omvandlare och 
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annan utrustning valdes noga ut, och efter att ha byggt upp en provisorisk studio i 
våningen ovanför stora scenen i De Geerhallen var ljudingenjörerna redo att börja spela in. 
Ljudprov hade gjorts under hela den första dagen medan orkestern repeterade under 
Johannes Liedbergius ledning. Följande inspelningsordning tillämpades: Jag gav, i 
egenskap av producent, klartecken till dirigenten och inspelningsteknikern. Sedan 
spelades den aktuella passagen ur partituret in med hela orkestern. Efter en av 
producenten godkänd tagning spelades sedan samma sektion in igen, nu med endast 
stråkarna. När producenten var nöjd med stråkets insats ”backades bandet” (eg. 
hårddiskarna) och med det nyss inspelade stråket i öronen via hörlurar dirigerade 
Liedbergius träblåssektionen, som då spelades in så att säga ovanpå den första. Därefter 
gjordes på samma sätt med brassinstrumenten. Varje passage skulle sedan avrundas med 
en tuttiinspelning till för att se om det kunde bli ytterligare något bättre. Ett visst missmod 
kunde märkas tidigt bland orkesterns medlemmar då detta sätt att spela in är tidsödande 
och orsakar långa stunder av passivitet för dem som inte spelar in för tillfället. Jag och 
mina medarbetare Martin Möller (iOPERA AB) och Truls Nilsson (LTU) anade också tidigt 
att den ambitiösa inspelningsplanen inte skulle fungera i realiteten.

Figur 2: utdrag ur det ursprungliga, icke fungerande inspelningsschemat.

Orkestern kan inte spela samtidigt med någonting de inte hör. Trots dirigentens 
genomarbetade instudering och den rytmiskt baserade musiken visade det sig vid 
uppspelning att sektionerna inte var tillsammans, vare sig rytmiskt eller intonationsmässigt 
(DVD ex. 24a,b,c,d: Scene 1, failed section recordings, mp3). Möjligen hade en lösning varit 
att varje enskild orkestermusiker, och inte bara dirigenten, haft hörlurar, men de 
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resurserna fanns inte att tillgå i den här produktionen, och inte ens om så hade varit är det 
säkert att det skulle fungerat. En symfoniorkester är en dynamisk organism som likt ett 
fiskstim känner av minsta förändring i tempo, intonation och dynamik. Idén att spela in 
sektionsvis och ändå förvänta sig samma sociala och musikaliska samklang som då hela 
orkestern spelar samtidigt tedde sig i efterhand absurd. Efter diskussioner med 
stämledarna i orkestern och med dirigenten togs beslutet att lägga ned experimentet och 
gå vidare med den mera realistiska ‘plan B’ som naturligtvis planerats i förväg. Denna 
plan innebar att separationen mellan sektionerna, som åstadkommits genom att placera 
mikrofonerna mycket nära instrumenten, antogs räcka till för ändamålet att i efterhand 
avsevärt kunna förändra balansen i orkesterklangen. På det viset blev resultatet ändå 
tillfredsställande. Separationen mellan de olika instrumentgrupperna blev mycket bra och 
tillsammans med de möjligheter som de postproducerade sektionerna, slagverk, timpani, 
harpa samt pianoreduktionen ger kommer användaren att få möjligheter att interaktivt 
variera ljudbilden i mycket hög grad. Lars Hallberg och Jan Berg vid avdelningen för 
Medier, ljudteknik och upplevelseproduktion vid LTU har skrivit en mycket utförlig 
rapport om tekniken kring inspelningarna av The Woman of Cain i Norrköping.60

Figur 3: Uppställning av Norrköpings Symfoniorkester vid inspelningarna av musiken till The 
Woman of Cain.
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Interaktiv ljudbild
Ett av de permanenta inslagen i den virtuella musikteaterns interaktiva utbud kommer 
alltså att vara möjligheten att påverka ljudbilden. Med ett virtuellt mixerbord kan 
användaren i realtid styra reglage som påverkar musiken och sången såväl som 
ljudeffekter och akustik. The Woman of Cain ska presenteras så att användaren har en rad 
möjligheter att påverka ljudbilden. Nivån på ljudeffekterna, orkestersatsen, 
pianoreduktionen, sånginsatserna, körinsatserna och själva akustiken kommer att kunna 
regleras steglöst.

Eftersom instrumenten i orkestern närmikats för att uppnå en större separation mellan dem 
kan användaren variera balansen mellan orkesterns olika instrumentsektioner.

a) Tutti - ett reglage för hela orkesterklangen
b) Träblås - reglerar klangen från flöjter, oboer, klarinetter och fagotter
c) Brass - reglerar klangen från trumpeter, horn, tromboner och tuba
d) Slagverk - reglerar klangen från slagverksinstrumenten
e) Harpa - reglerar harpans dynamik
f) Stråk - reglerar stråkinstrumentens dynamik

Harpa och slagverk spelades som nämnts inte in vid samma tillfälle som de andra 
instrumenten i orkestern. Till de stämmorna användes istället digitalt samplade 
instrument, mest av praktiska skäl men också för att kunna visa på de digitala 
instrumentens fördelar i sammanhanget. Harpan och slagverket samt pianoreduktionen 
kommer alltså att kunna lyssnas på helt utan läckage från orkestern och de vokala 
insatserna. De sektioner som spelades in samtidigt (trä, brass och stråk) är visserligen väl 
separerade men helt fritt från överhörning kan det som bekant inte bli. 

Utöver demoversionen av operan har även ett klaverutdrag tagits fram, en reduktion av 
hela orkestersatsen som är spelbar på exempelvis ett piano. Klaverutdraget används 
främst i instuderingen av soliststämmorna och vid instudering av körsatsen. Med hjälp av 
en virtuell flygel kommer även pianoreduktionen att finnas som lyssningsalternativ för 
användaren. För relativt bibehållen synkronisering kommer pianoreduktionen att 
interpreteras som den inspelade orkestersatsen eftersom det är den sångarna sjunger sina 
insatser till.

Även ljudnivån på sången är reglerbar i en virtuell opera och användaren kommer att 
kunna ställa nivån på varje sångsolist för sig. I scener där rollerna inte görs av sångare 
utan av avatarer eller animerade figurer kan man också välja språk via mixern. Att sången 
är inspelad separat är förutsättningen för att det ska kunna finnas flera sångare i samma 
roll, vilket är en av de stora nymodigheterna gentemot scenisk opera. Visserligen har en 
scenisk opera flera alternerande rollinnehavare, men i den virtuella musikteatern kan du 
snabbt sätta ihop din egen ensemble och till och med få sångarna att sjunga på olika språk 
mot varandra. Det innebär också att användaren kan muta (stänga av ljudet till) en roll, 
applicera sin egen röst i operan och mixa den i realtid mot de förinspelade rollerna.
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På samma sätt som med sångsolisterna har körsatsen spelats in separat så att det så 
småningom ska gå att bygga på med versioner på flera språk. Kören spelas även in 
mångkanaligt för bruk i en framtid då vanliga internetuppkopplingar mäktar med 
surroundljud. I ursprungsversionen av The Woman of Cain är körsatsen inspelad med den 
svenska och den engelska texten. I framtida produktioner blir det möjligt för körer världen 
över att medverka i uppsättningar av i princip vilken opera som helst. Man spelar in sin 
version av körsatsen ur till exempel Carmen och laddar upp den i den virtuella 
musikteatern där den synkroniseras mot en befintlig föreställning.

Ljudeffekter i The Woman of Cain kommer att fungera ungefär som i produktionen av en 
vanlig spelfilm eller ett datorspel. De scener som filmas spelas in stumt, vilket innebär att 
rollinnehavarna agerar framför kameran men sjunger playback till den förinspelade 
musiken. I postproduktionen läggs sedan ljudeffekterna till på separata ljudspår. Allt ljud 
– prasslandet från kläder (folio), atmosfärer, bakgrundsbrus och vind – spelas in i 
efterhand och synkroniseras med filmen. Animerade scener och programmerade, 
spelliknande scener innehåller inget naturligt ljud och måste alltså också ljudläggas på 
samma sätt.

Även akustiken är påverkbar för användaren. Reverb är en effekt inom ljudtekniken som 
skapar en simulering av ett rums efterklang. I den virtuella musikteaterns generella 
användargränssnitt kan flera av efterklangens parametrar regleras separat för varje kanal i 
den virtuella mixern. Användaren kan ”förstora” eller ”förminska” akustiken samt reglera 
mängden efterklang. Man kan till exempel välja att lyssna på sången med ”torr” klang 
medan den övriga orkestern låter som om den spelar i Notre Dame eller i Globen. The 
Woman of Cain och kommande produktioner i den virtuella musikteatern kommer att 
presenteras med en eller flera presets, förinställda akustiska simuleringar, som sedan går 
att förändra beroende på vilken klang användaren vill ha. Framförallt sånginsatserna 
kommer att variera i efterklang då de ska låta autentiska i de sceniska rum de utspelas i. 
Även om sången spelats in relativt torrt i en studio kompenserar reverbet för till exempel 
ett öppet fält, en kammare, en dalgång, en tronsal, eller var det nu kan vara handlingen 
utspelar sig.  Vid studiet av en operas vokala inslag kan texten tydliggöras om nivån på 
efterklangen är mindre eller helt avstängd. Om orkestersatsen spelas upp med mindre 
reverb kan det på samma sätt bli enklare att bedriva instudering eller partiturstudier. 

Den tredimensionella ljudbilden ska kunna förändras beroende på hur användaren  väljer att 
åskåda en scen. Låt oss föreställa oss två sångare som sjunger vända mot varandra. I det 
fall vi väljer att se (kamera) sångarna rakt från sidan får vi en naturlig panorering med den 
ena sångarens röst i vänster högtalare och den andra i höger. Om vi däremot låter 
kameran svepa fritt, runt, över och mellan de båda sångarna blir det genast mera 
komplext. Stereobilden (eller surroundljudet) förändras steglöst och förhåller sig akustiskt 
till kameravinkeln. På samma sätt förändras ljudbilden beroende på kamerans placering. 
Stereobilden blir snävare samtidigt som  ljudet blir svagare och kanske får en större 
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rumsklang ju längre bort kameran befinner sig. Att låta kameran zooma in sångarna 
snabbt skulle alltså ge en form av crescendo.61

Figur 4: Exempel på virtuell mixerkonsoll:

Utförandeersättning
SONs intresse för iOPERA ligger bland annat i de problem som uppstår med 
ersättningsnivåer vid framföranden och inspelningar som ligger på internet. Via sitt 
fackförbund SYMF har musikerna sedan länge förhandlat fram avtal för bland annat 
etermedia och fonogram, där ersättningen ingår i de fast anställda musikernas 
månadslöner.62 För internet finns ännu inga sådana avtal och iOPERA, som oundvikligen 
ställs inför detta ersättningsproblem, har tagit initiativ för att finnas med i diskussionen 
om hur det skulle kunna se ut inom en snar framtid. Vid ett flertal möten under hösten 
2009 med orkesterns representanter i SYMF presenterades projektet iOPERA i sin helhet 
och ett öppet samtal inleddes. Med på mötena fanns förutom SONs ledning även 
representanter Gehrmans Musikförlags.

Problemet eller snarare frågeställningen handlar om hur man ersätter en enskild musiker 
eller artist när det på internet potentiellt handlar om ett oräkneligt antal åskådare 
(användare) under en i princip obegränsad tidsrymd. Ett vanligt operahus kan med lätthet 
beräkna antalet besökare eftersom man oftast vet hur många föreställningar som ska ges 
och hur stor salongen är. En internetopera är ständigt tillgänglig  och spelas i bästa fall 
åtskilliga tusentals gånger samtidigt. Användarna befinner sig på olika ställen i 
föreställningen och kan dessutom se den hur många gånger som helst. Statistik på internet 
är enkelt och det går att utläsa hur många gånger en enskild artist blivit klickad på. 
Kanske är det så enkelt att en procentsats förhandlas fram med i det här fallet orkestern 
kollektivt som sedan får fördela intäkterna internt. Men ska de ha betalt om en användare 
endast lyssnar på klaverutdraget? Ska bara stråkarna få ersättning om det visar sig att 
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Björn Axelsson: Förenklad akustiksimulering för interaktiv miljö. Arena MMT, LTU, 2012.

62 SYMF, Svenska Yrkesmusikers Riksförbund, organiserar och sluter kollektivavtal för yrkesverksamma 
musiker, korister och sångare vid symfoniorkestrar, operahus, länsteatrar, musikteatrar och privatteatrar. Här 
märks särskilt det så kallade SYMF-avtalet, som är ett riksavtal mellan SYMF och Teatrarnas Riksförbund.



användarna mixar bort resten av orkestersatsen i den virtuella mixern? Samtalet med den 
vänligt inställda orkestern resulterade naturligtvis inte i något konkret utan man bordlade 
frågan i väntan på att operan The Woman of Cain verkligen ligger ute på nätet och börjar 
generera intäkter. 

I förhandlingar med sångsolisterna är det något annorlunda. De tillhör sällan någon 
intresseförening utan anlitar istället agenter och managers att representera dem. I de fallen 
lär det handla om enskild förhandling för varje artist till dess att en modell hittats som är 
tillfredsställande även för dem. Dock är okunnigheten av självklara skäl stor i ämnet och 
förmodligen för att undvika att bli lurade intar agenterna enligt min erfarenhet en ganska 
restriktiv hållning där man istället för att våga satsa på en löpande intäkt från internet vill 
ha ett rejält tilltaget engångsarvode.
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6. iOPERA AB och The Woman of Cain

iOPERA AB
För att på allvar pröva de ekonomiska förutsättningarna för virtuell musikteater enligt 
iOPERA-modellen har bolaget iOPERA AB bildats. iOPERA AB ägs av Tingshuset Musik 
AB samt investmentbolagen Investa och SamInvest. Verksamheten innefattar förutom den 
virtuella musikteatern även de kringliggande webbtjänster som är tänkta att fungera som 
ekonomisk bas under utvecklingen av själva operahuset. Det är iOPERA AB som 
producerar uppsättningen av den första föreställningen i den virtuella musikteatern, 
operan The Woman of Cain. iOPERA AB stöds av en rad organisationer som sponsrar 
projektet med teknisk och konstnärlig kompetens, arbetskraft, teknisk utrustning, 
administration och kapital, däribland Landstinget Västernorrland, Norrdans, Gehrmans 
Musikförlag, Norrköpings Symfoniorkester, Studio Acusticum, Operahögskolan i 
Stockholm med flera. Utöver detta har Sparbanksstiftelsen Norrland och Länsstyrelsen 
Västernorrland gett generösa bidrag till projektet. Åren 2007-2009 hade iOPERA AB sju 
anställda, från 2009 tre, och från 2010 bara två. Namnet iOPERA är ett skyddat varumärke 
i Sverige.63  iOPERA AB arbetar redan med en rad olika projekt, direkt framsprungna ur 
idéerna kring konstnärlig och ekonomisk balans: 

Desktop Artist är en mediaspelare och ett alternativ till att göra videor i 
marknadsföringssyfte. Knappast någon etablerad artist inom populärmusiken lanserar i 
dag en skivinspelning utan att göra musikvideor för att marknadsföra den. Konceptet är  
taget så långt att artisterna dessutom säljer DVD-skivor med dessa videor, som alltså 
ursprungligen var till för att sälja musiken.  Inom konstmusiken ser det som tidigare 
nämnts annorlunda ut (se sidan 19). Videopresentationer har inget eller mycket litet 
utrymme i marknadsföringen. Desktop Artist handlar om att använda datorns eller 
telefonens skärmyta som scen och användarens egna bakgrundsbilder eller öppna 
dokument som temporära kulisser. Inspelningstekniskt filmas artisten eller ensemblen mot 
en grön fond, en så kallad green-screen. I postproduktionen låter man sedan allt som är 
grönt bli transparent. Desktop Artist spelar sedan upp dessa filmer direkt på en dator eller 
via en hemsida. Tänkbara användare är skivbolag, agenturer, frilansare, länsmusik, fria 
grupper med flera. Desktop Artist har visat sig användbar även inom utommusikaliska 
områden såsom workshops, föreläsningar, dans, yoga, aerobics, auditions och information 
med mera. En fullskalig videoproduktion är förenad med stora kostnader och eftersom 
både den moderna konstmusiken och även den klassiska musiken ofta rör sig med en 
kraftigt begränsad ekonomi kan Desktop Artist bli ett alternativ för den som på ett enklare 
sätt vill gestalta eller marknadsföra sin musik visuellt. Desktop Artist blir ett slags live-
version av iTunes eller Spotify och liknar dessa tjänster även i betalningsformer och övrig 
hantering (DVD ex. 27: Desktop Artist violin.mov).
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iOPERA Manager är ett enkelt internetbaserat verktyg som kan hjälpa musiker, konstnärer, 
dansare och andra att skapa egna webbsidor för profilering och marknadsföring via 
internet. iOPERA Manager riktar sig till studenter, frilansare, agenturer, operahus, 
ensembler, orkestrar, artister, dansare, musikföretag, förlag och andra som kan dra fördel 
av att marknadsföra sig på internet (DVD ex. 28: iOPERA Manager commercial 2007.mov).

iOPERA Music Film Studio är en annan gren inom iOPERA AB som ska utvecklas inom 
kort och som ska syssla med distribution av konstmusikfilm via internet liknande Voddler, 
Headweb och CDON.

Figur 5: iOPERA AB - internstruktur.
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The Woman of Cain i produktion
Arbetet med produktionen av operan The Woman of Cain, som sedan 2006 har rört sig 
framåt med skiftande fart, är i skrivande stund i full gång. Orkestersatsen är realiserad och 
mixad (i den mån den ska mixas) och partitur och klaverutdrag finns utgivna på 
Gehrmans Musikförlag. En av de ekonomiska fördelarna är att hela operan inte behöver 
repeteras, produceras och gestaltas vid samma tidpunkt. De 16 scenerna är snarare att 
betrakta som enskilda produktioner som kan och, i det här fallet, ska arbetas med både 
parallellt och utspritt över tid. Detta underlättar exempelvis inbokning av artister. I slutet 
av maj 2010 gestaltade två av operans huvudrollsinnehavare, Malena Ernman och Olle 
Persson, sina roller som Aya respektive Hanok (Enoch). Under samma period gjorde de 
operastuderande talangerna Emil Roijer och Kristoffer Lundin, numera vid 
operahögskolorna i Stockholm respektive Göteborg, fina insatser som Kain och Abel. Anna 
Hanning, som har varit inspiration till utformningen av Eva, spelade under sommaren 
2010 in rollen både vokalt och visuellt enligt Mangaboxkonceptet (DVD ex. 30: Ernman green-
screen (unedited sample) .mov).

De 16 scenerna utspelar sig som bekant på ett antal olika platser i tidig biblisk tid; 
lustgården, den första staden, ett öppet fält, utkanten av Eden, Hanoks kammare, Ayas 
hus med flera platser. För att visa på de stora möjligheterna med iOPERA och den virtuella 
musikteatern kommer dessa scener att gestaltas på flera olika sätt. Några scener filmas, 
likt vanliga filmproduktioner, andra scener blir animerade. Vissa scener kommer att ha 
likheter med datorspel och en del blir i form av interaktiva tecknade serier eller 
flashanimationer.  I allkonstverkets namn kommer jag själv att försöka mig på att skapa 
scener i konstarter där jag är helt novis eller i bästa fall autodidakt. Jag har bekantat mig 
med green-screenfilmning och har blivit någorlunda skicklig på att redigera film. Jag 
kommer också att bjuda in upphovsmän från olika konstformer att bli medskapare av 
gestaltningen av The Woman of Cain. Processen är tänkt att gå till så att upphovsmännen 
får ta del av musik, libretto och manus, och därefter presenterar en scenisk lösning eller 
gestaltningsidé. Sedan diskuterar man tillsammans fram hur det tekniskt och ekonomiskt 
ska gå till att genomföra. Arbetet med de virtuella scenografierna och miljöerna utvecklas i 
ett manus som förutom taktangivelser, text och regianvisningar även innehåller 
beskrivningar av den grafiska gestaltningen. Detta manus är under ständig bearbetning 
och utvecklas i takt med att upphovsmännen presenterar sina idéer. Åtminstone en 
version av operan kommer att stå under mitt regiansvar. Utöver det är det meningen att 
det ska finnas scener och versioner i den virtuella musikteatern som andra upphovsmän 
får ansvara för (DVD ex. 25: Early experimental opera sketches, .mov).

Arbetet med den visuella gestaltningen av The Woman of Cain har redan påbörjats. 
Animationer, koreografier, filmsekvenser och andra, mera interaktiva gestaltningssätt har 
utarbetats, om än inte färdigställts. Samarbete med koreografer, tecknare, filmare, 
spelprogrammerare och animatörer har inletts och flera av de grafiska gränssnitten har 
specificerats både konstnärligt och tekniskt.
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Bild 3: En tidig skiss på en animerad Kain som höjer kruset för sin döde bror, någonstans utanför 

Lustgården (DVD ex. 26: Scene 11: Animated 3D sketch, .mov).

Den virtuella musikteatern kommer att förses med ett gränssnitt där de interaktiva 
funktionerna är samlade. Detta gränssnitt kallas för General User Interface (GUI). Med 
GUI-gränssnittet kan användaren påverka en rad olika parametrar som på ett eller annat 
sätt påverkar upplevelsen av operan eller hur den spelas upp. Man kan starta och stanna 
operan i GUI och förpassa musiken till ett slags fermatläge där orkestern fastnar i en klang 
tills användaren väljer att gå vidare. Vill man läsa partituret eller följa en speciell stämma 
kan man göra det i Score Access som är tillgängligt från GUI. Det är också här man väljer 
rollinnehavare, scenografier, mixar ljudbilden eller skräddarsyr sin operaupplevelse på 
andra sätt. I en virtuell opera kan scener finnas i flera versioner och det är inte nödvändigt 
att alla scener i samma opera ter sig likadant. En del av de interaktiva momenten kommer 
att ligga inbakade i själva scenen och styrs eller påverkas med hjälp av pekaren, 
webbkameran, mikrofonen, tangentbordet eller annat inmatningsverktyg för datorn.64

Flera av de konstnärliga och tekniska lösningarna i iOPERAs uppsättning av The Woman of 
Cain är unika och kan i viss mån betraktas som affärshemligheter. Därför vill jag inte ge en 
mera detaljerad beskrivning av produktionen förrän den är publicerad på internet.
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Bild 4: Dansaren Sara Enrich Bertran arbetar i iOPERAs green-screenstudio med iOPERAs 

multimediaverk, Ice Concerto, 2012.
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7. Avslutande reflektioner 

iOPERA-projektet är under ständig utveckling och som jag nämnde tidigare (se sidan 10) 
förändrar det sina egna förutsättningar. En upptäckt leder till en annan och ett tekniskt 
spår får ersätta något som kanske redan hunnit bli förlegat. iOPERA-projektet följer noga 
nymodigheterna  och trenderna på internet för att försöka applicera relevanta 
innovationer i operahuset. I takt med att projektet växer förändras också den ekonomiska 
verkligheten. Kraven på intäkter från delägarna i bolaget iOPERA sammanfaller inte alltid 
med kraven på konstnärliga resultat från medarbetare och sponsorer. Då blir 
balansgången mellan den ekonomiska nödvändigheterna och den konstnärliga viljan 
oerhört konkret. Det mest uppenbara kapitalet på internet sitter i mängden användare; de 
utgör stommen för intäkterna och ökar eller minskar en webbsidas attraktionskraft som 
reklampelare. Men användarna utgör ju även den stora publik som jag påstår mig kunna 
hitta på internet.  Medlen och ändamålet går alltså plötsligt hand i hand. Det känns här 
relevant att gå tillbaka ett stycke i tiden och reflektera över hur andra konstformer klarat 
moderniseringar och övergångar in i andra medier, konstnärligt som ekonomiskt.

Är musik bäst live?
Under arbetet med iOPERA möts jag inte sällan av påståendet att musik som framförs live 
skulle per automatik ge en större eller mera fördjupad upplevelse än om den upplevs via 
en skärm och är helt eller delvis förinspelad. Definitionen av det numera assimilerade 
lånordet live är ganska enkel: den som framför något är i samma rum eller på samma plats 
som den som tittar på och konsumerar. Åskådaren kan se och höra aktören med sina egna 
ögon och öron och den som framträder kan i de flesta fall också se åskådaren. Detta ger en 
direkt kommunikation mellan aktör och åskådare, en förstahandsupplevelse där aktören inte 
sällan menar att framförandet påverkas av publikens reaktioner och den stämning som 
skapas i rummet. Inget live-framträdande blir således det andra likt. Varje föreställning 
eller konsert blir en unik händelse som inte exakt kan återskapas. Detta är naturligtvis en 
kvalitet som härstammar från vår inbyggda eller nedärvda förmåga till uppskattning av 
andra människor, en förmåga som kan stegras till idoldyrkan. Att uppleva någon annan 
människa som man tycker har presterat något bra eller som man anser är duktig eller 
förträfflig i verkligheten brukar som regel generera starka känslor, positiva som negativa. 
Direktsänd television eller radio måste betraktas som en något förminskad form av live, då 
åskådaren visserligen kan uppleva verket i realtid men inte i samma rum som aktörerna.

Musiken har som bekant utvecklats markant i sitt, före internet, huvudsakliga 
reproduktionsmedium, fonogrammet. Några upphovsmän har funnit intresse i att skapa 
musik avsedd för skivmediet som inte nödvändigtvis behöver upplevas live. The Beatles, 
Pink Floyd och Karlheinz Stockhausen är bara några av de musiker som relativt tidigt 
insåg att det fanns andra konstnärliga möjligheter med inspelad musik än med 
konsertmusik. För egen del kan jag dessutom tycka att ett symfoniskt mästerverk, i en bra 
ljudupptagning, kan vara bättre på skiva, avlyssnad med hörlurar, då man slipper 
konsertsalens alla biljud och eventuella störmoment. Andra menar att just det är en del av 
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tjusningen med konserter och tillför upplevelsen något. En live-upptagning på skiva blir 
någon form av hybrid mellan dessa två. Det finns många trådar att nysta i här. Exempelvis 
huruvida elektroakustisk musik avsedd att framföras med högtalare lika gärna kan 
upplevas i hemmet, med hörlurar, eller i en konsertsal. Bortsett från vissa akustiska 
aspekter så kommer man ju inte runt den sociala kvaliteten i att uppleva något 
tillsammans. Men det får bli en annan diskussion. Vad jag vill komma fram till är att ett 
konstverk som utvecklats utanför sitt ursprungliga medium har lika stor möjlighet att 
skapa stora upplevelser som ursprungsversionen. En filmversion av en teaterpjäs kan ge 
lika starka intryck och känsloupplevelser som samma verk gestaltat på scenen. Nuförtiden 
är det ju dessutom mycket vanligt att ett verk gestaltas i flera olika medier. Att samma 
verk florerar som teaterpjäs, biofilm, datorspel och intalad ljudbok blir allt vanligare. 
Tolkiens episka trilogi Sagan om ringen är ett utmärkt exempel på detta.

Som jag tidigare resonerat kring så betyder ju individens idiom och förutsättningar 
oerhört mycket i det här sammanhanget (se sidan 23). Det finns utan tvivel människor som 
får mycket större konstupplevelser sittandes framför en datorskärm än i en konsertsal, 
därför att man helt enkelt är van vid och är bättre på att konsumera konstnärlig 
information den vägen. För dem som är uppväxta med datorn som en självklar och 
vardaglig apparat för information och kommunikation är detta naturligtvis ingenting 
konstigt. Och det för oss osökt till ett resonemang om behovet av att konstarterna 
utvecklas in i dessa nya spelplatser eftersom det är där den nya publiken finns. Så har de 
alltid utvecklats, och de kommer förmodligen alltid att göra det. Internet är ur mitt 
perspektiv helt enkelt ett nytt medium där konstformerna oundvikligen kommer att 
evolvera. Det är ingen överraskning att de kommersiella intressena är först in i denna nya 
plattform och bryter mark. Men eftersom internet är ungt och inte på något sätt funnit sin 
slutgiltiga form (om det någonsin kan nå en slutgiltig form), har alternativa 
kulturyttringar alla möjligheter att existera och utvecklas på sina egna premisser i denna 
nya plattform och måste inte jämföras med sin sceniska föregångare.

Att återge musik i mekanisk form är något relativt nytt. Det har under större delen av 
musikhistorien inte funnits tekniska möjligheter att bevara och reproducera ljud 
överhuvudtaget. Inte förrän 1857 lyckades fransmannen Édouard Léon Scott registrera och 
återskapa ljudvågor med hjälp av en egenhändigt konstruerad apparat. 20 år senare, 1877, 
uppfann Thomas Edison fonografen utifrån samma princip. Ytterligare tre år senare 
utvecklade den tyske uppfinnaren Emile Berlin grammofonen, som till skillnad från 
Edisons fonograf lagrade ljudet på en roterande skiva. Detta underlättade för den gryende 
skivindustrin då man kunde serietillverka skivor i skivpressar. Emile Berlins skivbolag 
United States Gramophone Company marknadsförde så tidigt som 1894 ensidiga 7 tums 
skivor med en rekommenderad uppspelningshastighet på 70 varv per minut.65  1886 
byggde fransmannen Louis Le Prince den första fungerande filmkameran och inte långt 
därefter, 1895, kunde de berömda bröderna Auguste och Louis Lumière (också de 
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fransmän) genomföra den första filmvisningen för en betalande publik.66  Léon Scotts 
första ljudupptagning och Louis Le Princes första filmklipp finns idag återgivna på 
YouTube. Före dessa fantastiska uppfinningar hade det inte funnits tekniska möjligheter 
att reproducera eller återskapa ett framförande. 

Konstarterna var inte sena med att låta sig reproduceras med hjälp av den nya tekniken 
som i rask takt knoppade av nya format för återgivning. Fonogram, film, rullband, 
videoband, ljudkassetter, DVD, MD, hårddisk, flashminnen är bara några av de format 
som konstarterna finns lagrade på numera. Även om det oftast ligger kommersiella 
intressen bakom utvecklingen av dessa reproduceringstekniker så har detta hänt att en 
del, om än inte alla, konstarter har utvecklats i sina nya medier till den grad att verken inte 
skulle gå att återskapa live. Ny konst, eller underhållning, om än besläktad med sina rötter, 
har skapats specifikt för medier som från början var avsedda att reproducera ett live-
framträdande. 67

Teaterkonstens avkomma, spelfilmen, har nått konstnärliga höjder som utan vidare står 
sig i jämförelse. Helt avgörande för filmens kommersiella och konstnärliga genombrott var 
den omdiskuterade, och idag politiskt inkorrekta filmen The birth of a nation, av D.W. 
Griffith från 1915. Filmskaparen klippte filmen på ett sätt som gjorde att man vann tid och 
fick in mera handling och kunde presentera flera samtidiga förlopp. Spelfilmen är en egen 
konstart som i sin tur dessutom reproduceras på video och DVD. Dessutom finns 
hybridformer där teater och film kombineras. Skådespelare agerar synkroniserat mot en 
förinspelad film och uppträder stundom live och stundom på filmduk. Goda exempel på 
denna teknik finns på teater Laterna Magica i Prag som sätter upp fascinerande 
föreställningar som torde intressera både film- och teaterentusiaster.  

Dubbelriktad anpassning
Med resonemanget om konstarternas utveckling i nya medier blir internetadaptionen av 
musikteatern ett logiskt steg att ta i kulturevolutionens namn. Att anpassa konstmusiken till 
internet, eller internet efter konstmusikens premisser är alltså möjligt och inom räckhåll. 
Den snabba utveckling som internet hittills uppvisat är för mig mycket attraktiv och 
spännande, inte minst på grund av den enorma publikpotential denna globala arena kan 
uppbåda. Jag kan i nuläget inte se att musikteater på internet skulle behöva medföra 
någon som helst förminskning av det konstnärliga innehållet i ett verk avsett för en fysisk 
scen. Som jag tidigare visat har ju de flesta andra konstformer klarat sprången in i nya 
medier, så varför skulle inte opera kunna göra det? 
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De konstnärliga parametrarna på internet är många och användbara och åskådarnas 
interaktiva möjligheter att påverka innehållet samt upphovsmännens möjlighet att få 
omedelbar respons kan rent av stimulera och påskynda den konstnärliga utvecklingen.

Det kommer uppenbarligen att vara möjligt för konsten och dess upphovsmän och 
utövare att ta till sig och påverka den tekniska utvecklingen i en riktning som passar 
uttrycket, vilket det än må vara. Tekniken blir allt tillgängligare och internet och dess 
programvaror utvecklas i en  allt mer användarvänlig riktning. För inte så länge sedan, när 
jag själv gick i grundskolan i mitten av 1980-talet, ansågs det viktigt att man skulle lära sig 
de hexadecimala och binära talen som datorns processorkärna reducerar sina beräkningar 
till. Idag, inte fullt 30 år senare, behöver man inte bry sig om hur datorn gör sitt jobb, 
istället ligger fokus på programvarorna och den praktiska tillämpningen av datorn och 
informationsteknologin. Att kunna hantera en persondator och de vanligaste programmen 
är ofta en förutsättning för att kunna söka ett jobb. För musikvärldens upphovsmän har 
programvara både för notskrivning och inspelning blivit mycket smidigare och snabbare 
att använda. Detsamma gäller bild- och ordbehandlingsprogram. Detta gör det möjligt för 
fler att utveckla en idé till praktisk lösning betydligt fortare än tidigare. 

Den snabba hanteringen av medierna och de kommersiella kraven på reklamtid i 
exempelvis teve har lett fram till det som Lars Ingelstam kallar för snuttifiering.68 
Snuttifiering uppstår när information presenteras i små paket, moduler eller fragment. 
Ingelstam menar att det är just den tekniska utvecklingens tillhandahållande av kraftfulla 
verktyg till dem som sänder information som ligger bakom snuttifieringen av media. 
Mottagarna, menar han, är så kompetenta som de alltid har varit. I stället för att 
informationen omvandlas till kunskap hos mottagaren så skapas ett ”brus” som i de flesta 
fall går mottagaren obemärkt förbi, eller i sämsta fall blir uppfattat subliminalt. Ingelstam 
myntade sitt uttryck 1988 och sedan dess har utvecklingen eskalerat. Oavsett om man 
tycker att snuttifiering är på gott eller ont så är det en verklighet som upphovsmän, 
åtminstone till en början, måste anpassa sig till, om man vill göra sig hörd på internet. 
Sedan Ingelstams begrepp blev vedertaget har en hel generation vuxit upp med 
snuttifierad teve och annan media och betraktar en reklampaus i teve som något självklart 
och acceptabelt.69  Musik delar med filmen egenskapen att utspela sig över tid. 
Anpassningen som måste göras kanske inte ligger i att trimma ned tidslängden utan att 
dela upp den i just snuttar. Förmodligen är inte detta något problem för de upphovsmän 
som själva vuxit upp med internet, lika litet som konstmusikens mottaglighet för 
influenser från popmusiken varit ett problem för postmodernisterna som växte upp med 
bland andra The Beatles. 

Idén om en virtuell musikteater på internet framstår för mig efter flera år av 
internetstudier som både nödvändig, realistisk och lustfylld. Och för en postmodern 
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69 Högsta domstolen fastställde i mars 2008, i ett mål med filmregissörerna Claes Eriksson och Vilgot 
Sjöman som målsägare mot TV4, att reklamavbrott i filmer på tv kan vara en kränkning mot 
upphovsmännens ideella rätt enligt 3§ i Upphovsrättslagen (HD Mål nr. T2117-06) Källa: www.klys.se



upphovsman som jag med en mångfacetterad uttryckslust känns det som ett logiskt steg 
att ta.70  Det är inte otroligt att Richard Wagner skulle jubla om han kunde se 
kontrollmöjligheterna i ett virtuellt operahus där verket kan finjusteras in i minsta detalj 
med några väl valda tangenttryckningar och musklick.  

Ekonomiska perspektiv
Verksamhet och utbud på internet är idag, enligt min uppfattning, antingen kommersiella 
eller helt ideella. Mellantinget, som liknar den svenska kulturpolitiska modellen, existerar 
nästan inte. I Sverige är det sceniska utbudet av klassisk musik och musikteater till största 
delen finansierat av samhället, och således bara delvis kommersiellt. Det är i nuläget svårt 
att förutse hur en liknande modell skulle kunna fungera på internet. De flesta statliga stöd 
är förbundna med restriktioner som bland annat syftar till att pengarna ska stanna i 
Sverige och hos svenska upphovsmän. Statens kulturråds speciella stöd för utgivning av 
fonogram är till exempel begränsat till musik av svenska upphovsmän, och i de fall där 
text ingår ska den vara på svenska.71 En rejäl omstrukturering av det svenska systemet för 
kulturstöd är nödvändig om staten har intresse av att på allvar ge stöd till icke 
kommersiellt drivna upphovsmän med internet som plattform. Upphovsmän i Sverige 
som inte har svenska som modersmål borde kunna få stöd för att arbeta med text  på sina 
språk. I linje med det skulle upphovsmän som vill arbeta internationellt kunna få 
ekonomisk hjälp för att arbeta med andra, på internet gångbara, språk. Ett 
kulturföretagarlån, liknande studielånsmodellen, skulle vara ett välkommet inslag för 
aktörer som till en början inte är drivna företagare. Med ett sådant, säg femårigt anslag, i 
ryggen, skulle det vara möjligt för den driftige kulturentreprenören att bygga upp en 
ekonomiskt tillfredställande tillvaro på internet. Med tanke på internets tilltagande 
betydelse för vårt samhälle är det inte otroligt att tänka sig ett operahus på internet drivs 
med offentliga medel på samma sätt som till exempel operainstitutionerna i Göteborg och 
Stockholm.

Det dominerande sättet att tjäna pengar på internet är dock annonsering. Förtjänsten görs 
då inte på produkten man annonserar utan de intäkter själva annonserna genererar. Det 
går helt enkelt till så att  en ägare av en webbsida mot ersättning upplåter ett specificerat 
utrymme på sin sajt åt annonser. Publicering av annonserna sker ofta helt automatiskt av 
ett externt företag. Ersättningsmodellerna varierar, men till de vanligare hör en variant 
som liknar annonsering i tevemedier: annonsören betalar en summa för annonsutrymme 
under en begränsad tid. Ett annat, mera innovativt och internet-eget, sätt är att 
annonsören endast betalar då någon klickar på annonsen. I konceptet ingår också att ju 
mer pengar annonsören vill ”satsa” på sin annons desto mer frekvent dyker den upp när 
någon öppnar en webbsida eller använder en sökmotor som är kopplad till systemet. På 
samma sätt får en webbsida ett högre annonsvärde ju fler besökare den har per dygn.
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70 Vad begreppet postmodern innebär är inte unisont definierat utan är ständigt föremål för debatt. Som jag 
ser det handlar det om ett förhållningssätt. För mig är postmodernism att skapa konst och musik utan 
förutfattade meningar om hur konst eller musik ska skapas. En konsekvens av det blir att jag ohämmat kan 
röra mig fritt i olika stilar, former och konstarter, något som jag brukar referera till som polystilism.

71 www.kulturradet.se/fonogram 2010-01-25.



Omsättningen på internets annonsmarknad som helhet går knappast att överblicka men 
en titt på den största aktören, det amerikanska jätteföretaget Google, kan ge en 
fingervisning om vad det handlar om. Google har två stora plattformar för annonsering. 
De som vill upplåta delar av sin webbplats för annonsering använder Google Adsense, och 
de som vill annonsera använder Google Adwords. Bägge koncepten ser till att rätt annonser 
hamnar på rätt ställe genom att låta användarna göra en rad val som preciserar i vilka 
sammanhang man vill visa sin annons eller upplåta utrymme. En postorderfirma på 
internet vill förmodligen välja bort sina konkurrenters annonser men inte sina 
leverantörers. En webbsida med musikinriktning kanske kan tänka sig annonser för 
musikinstrument eller skivor. Annonsörerna kan på det här viset dessutom försäkra sig 
om att deras annons inte hamnar på webbplatser med tvivelaktigt innehåll. På samma sätt 
kan man skydda sig mot annonser som man av den ena eller andra anledningen finner 
olämpliga på sin sajt. Dessa ämnesspecifika val omfattar även geografiska och språkliga 
områden och gör det möjligt för en aktör att med mycket små medel att nå ut till rätt 
målgrupp. Året 2009 hade Google astronomiska 23 miljarder dollar i annonsintäkter enligt 
Wikipedia. Ungefär 30 procent av Googles inkomster det året kom genom Adsense och 67 
procent från Adwords.

I det virtuella operahuset iOPERA känns det inte främmande med reklam. Den virtuella 
musikteatern kommer att ha en foajéliknande portal i form av ett tredimensionellt virtuellt 
rum i vilket man kan se sig om genom att föra datorns pekare åt olika håll. Väggarna 
kommer att ha gott om utrymme för annonser och dessutom information om artister, 
programblad, kommande föreställningar och andra klickbara informationsalternativ. I 
operafoajén köper man också sin biljett med hjälp av ett bank- eller kreditkort, eller löser 
in eventuella gratiserbjudanden eller inbjudningar. I foajén finns förstås ingången till 
själva salongen. Man klickar på dörren, en virtuell vaktmästare tar emot biljetten och 
föreställningen kan börja. Det generella användargränssnittet laddas in i den webbläsare 
användaren har och någon form av förtext avlöses av några få alternativ användaren 
måste ta ställning till. De valen kan exempelvis vara om man vill se hela föreställningen 
som den presenteras av upphovsmannen eller om man vill aktivera de olika interaktiva 
möjligheterna.

Föreställningarna i det virtuella operahuset kommer att marknadsföras via annonser på 
internet, och att iOPERA då även upplåter annonsutrymme är inget märkvärdigt. Dock är 
ambitionen att  själva operaföreställningen ska vara fri från annan information än den 
upphovsmannen avser. Möjligheter till produktplacering inne i föreställningarna är dock 
ett reklamalternativ som filmbranschen stundtals lyckas integrera utan att förstöra 
filmupplevelsen.
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Bild 5: Annons för iOPERA Manager avsedd för brittiska musiktidningar.

Det finns flera kreativa sätt att generera intäkter för finansiering av 
musikteaterverksamhet på internet, både på och utanför nätet. Och jag är övertygad om 
att det är möjligt att balansera konstnärliga och ekonomiska intressen i den här miljön. 
Och även om några estetiska avkall måste göras för att klara några kommersiella krav, 
behöver utvecklingen nödvändigtvis inte gå åt det håll som ibland ivrigt befaras inom den 
svenska tonsättarkåren: att sponsorer eller finansiärer skulle lägga munkavle på 
upphovsmannen och ha synpunkter på det konstnärliga innehållet.72 Min erfarenhet är att 
investerares intressen i kultur är ganska enkla. Nog kan en och annan driftig 
marknadsförare på ett företag vara ärligt engagerad i konst och kultur. Men företagen i 
den privata sektorn har ett glasklart uppdrag, att vara vinstdrivande. Marknadsföring är 
ett led i den processen och för de flesta företag är det mängden människor som ser 
reklambudskapet som räknas. På den punkten är internet oöverträffat.

Slutord
iOPERA är utmanande för mig på många plan, inte bara konstnärligt. Den moderna 
allkonstnären bör som jag ser det räkna in diverse ekonomiska förutsättningar och 
utveckla ett hantverk kring entreprenörskap och företagande. Jag ställde mig i inledningen 
frågan om huruvida det är möjligt att balansera ekonomiska och konstnärliga intressen på 
internet, utan att ge avkall på estetiska värderingar. Jag har ännu inte något svar på den 
frågan men jag tror att bolagiseringen av projektet kommer att utvisa detta. Den andra 
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72 Inom Föreningen Svenska Tonsättare (FST), där jag själv är medlem, finns sedan mycket länge en oro för 
att den konstnärliga friheten inskränks om musiken är annat än statligt försörjd. I början av 2000-talet har det 
dock blivit vanligare att tonsättare bedriver sin verksamhet i företagsform, en omställning som inte alla 
tonsättare välkomnar.



delikata balansgången som i det här fallet spelar stor roll är den mellan de privata och de 
offentliga intressena. Riskkapitalet som investerats i iOPERA kräver avkastning och något 
konstnärligt intresse uppvisas inte i någon högre utsträckning från investmentbolagens 
representanter. Dock månar de om det regionala perspektivet ur ett skapa-arbetstillfällen-
perspektiv, som ju får tyckas vara väl så lovvärt. Riskkapitalets företrädare visar också på 
en allt större tro på kultur som en vinstbärande näring. De har dessutom insett att det är 
bra ur marknadsföringssynpunkt att förknippas med celebriteter, vilka ju är vanligast 
inom kultur- och nöjesbranschen. Med pengar som kommer från den offentliga sektorn, 
kommun, landsting och länsstyrelse, finns det ett betydligt större svängrum. I den 
offentliga sektorn kan resultat i form av bra musik, besök av en känd artist eller 
uppmärksamhet i media anses vara tillfredsställande avkastning. Balansgången mellan 
dessa två typer av ekonomiska medel uppkommer när de ställs mot varandra, vilket de 
ofta gör i form av uppväxling: d.v. s. om man kan få den privata sektorn att investera en 
viss summa så ställer den offentliga sektorn upp med lika mycket. iOPERA har således 
finansiärer med olika intressen som måste tillgodoses. Hur dessa intressen utvecklas eller 
förändras när operahuset börjar generera intäkter som ska fördelas eller återinvesteras 
återstår att se och går knappast att förutse förrän iOPERAs alla pusselbitar är på plats. Jag 
hoppas att svaren kommer längre fram i arbetet med iOPERA, då jag är övertygad om att 
flera typer av ekonomiska krafter måste koordineras för att det ska vara möjligt att driva 
och utveckla den virtuella plattformen för musikteater på internet. 

Musikvideon Voices from the World of iOPERA har tagits fram i marknadsföringssyfte och 
för att på ett relativt enkelt sätt kunna visa finansiärer och potentiella medarbetare hur 
operan kan låta och delvis kan komma att se ut (även om den inte är interaktiv). Voices 
from the World of iOPERA visar också på allkonstverkets tillgänglighet då det mesta i 
videon är inspelat, producerat och redigerat av mig själv (DVD ex. 31: Voices from the world 
of iOPERA [The Woman of Cain Promo Video.mov]).

Béla Bartók lär ha sagt att man ska vara före publiken med sin konst, men bara ett steg före 
så att publiken har en chans att hinna i kapp. Detta kan inte bli tydligare än på internet. 
Trots att internet för många är nytt har det redan hunnit etablera mängder av 
konventioner och standarder. Att slå sig in i myllret av uttryck i detta digitala universum 
är ofantligt svårt och måste på något sätt börja i de gängse kanalerna. I dag produceras 
oöverskådliga mängder videor och filmklipp varje sekund och även om de är avsedda för 
en speciell hemsida eller ett avgränsat sammanhang så publiceras de i regel även på 
YouTube, världens största mediearkiv. Ett nytt projekt som iOPERA, som ju ska vara ett 
alternativ till spekulativ kommersialism och fördumning av det offentliga rummet, i detta 
mediabrus, måste som jag ser det också gå denna väg. För det är ju precis där publiken är.  
Jag tror att om man ska presentera nya saker för folk, ska man göra det i en miljö som 
känns bekant för åskådaren. Och även om alternativa musikgenrer, som ju opera numera 
är, bara åtnjuter en bråkdel av åskådarna på YouTube eller andra forum på internet för den 
delen, så blir det tillräckligt många för att göra en större skillnad än vad den klassiska 
musiken kan göra i den verkliga världen. Kanske kan det till och med bidra till att skapa 
ett större intresse för musikteater och opera utanför internet och därmed ge nya 
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möjligheter för den klassiska musiktraditionen, som jag inledningsvis menade håller på att 
marginaliseras.

De redan relativt lättanvända programvarorna för konstnärligt skapande och publicering 
på internet kommer att bli ännu enklare och mera intuitiva. Datorskärmar kommer att bli 
större och tunnare och kanske rent av holografiska. Det är inte otänkbart att man inom en 
snar framtid kan uppleva internetopera bokstavligen rakt ut i luften var man än befinner 
sig. I och med de stationära spelkonsolernas intåg i nätverksvärlden förfinas också 
redskap för att styra avatarer och händelseförlopp. Med Nintendo Wii styr användaren 
spelen med en eller ett par trådlösa handkontroller och i XBOX 360 Kinect registrerar en 
3D-kamera spelarens rörelser och överför dem i princip i realtid till spelet. Fantasin och 
kreativiteten har hittills inte satt några gränser vad det gäller kommunikationssamhällets 
framtid. Och utmaningen ligger precis där: att låta det konstnärliga uttrycket ligga till 
grund för den tekniska utvecklingen, och inte tvärtom.

Hittills har jag inte upplevt några problem med att skapa direkt för internet. Egentligen 
går skapandet till på samma vis som när man skriver musik för den verkliga världen, 
åtminstone för mig som sedan länge haft datorn som huvudinstrument. Det är först i 
publiceringsledet det blir skillnad. Dessutom erbjuder internet en enorm tillgång på 
hantverkskunnande. Andras verk finns tillgängliga för närmare studier och lusten att 
influeras har för mig aldrig varit större. Närheten till andras uttryck är nästan 
påträngande. Som jag tidigare talat om finns ju allt som går att digitalisera representerat 
på internet och fantastiska saker att bli influerad av är bara några klick bort. 

Att vara med och påverka de tekniska landvinningarna på internet är komplicerat men på 
samma gång glasklart; på internet utvecklas det som drar in pengar. Det är en kall och 
tråkig, men ändå självklar slutsats. De är de stora kommersiella företagen som har de 
ekonomiska musklerna att köpa upp och utveckla nya tekniska landvinningar. De ideella 
initiativ som florerar på internet, och de är många, är beroende av de kommersiella 
plattformarna, men verkar inte ha några som helst problem med att upplåta annonsplats, 
utlämna e-postregister och svara på marknadsundersökningar i utbyte mot gratis 
serverutrymme och hemsidor. Ändamålet helgar medlen, som en del konsekventialister 
menar. 

Produktionen av The Woman of Cain är mycket omfattande och dyr eftersom den ska 
demonstrera ett flertal olika möjligheter med iOPERA. Mycket tid har gått åt till att skapa 
finansiella möjligheter för forskningen, aktiebolaget och operaproduktionen. Den för mig 
eftersträvansvärda balansen mellan konstnärlig lust och ekonomisk framgång tar tid att nå 
och en i det närmaste färdig plattform på internet krävs för att projektet ska generera de 
intäkter som behövs. Min fortsatta forskning kring iOPERA kommer till stor del att handla 
om detta. iOPERA AB kan även ligga till grund för annan empirisk forskning, till exempel 
om hur kulturföretagande kan fungera i internetmiljön.

Intresset för iOPERA är fortsatt stort från omvärlden, även efter att det stora mediaintresse 
som inledningsvis omgärdade projektet har lagt sig. Jag har ännu inte sett något som 
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liknar min vision om en interaktiv, föränderlig musikteater med skapande direkt för 
internetplattformen, där vem som helst, på olika nivåer, kan få utlopp för sin uttryckslust. 
Därför har min ursprungliga ambition inte förminskats, utan förstärkts: iOPERA kan bli 
ett innovativt verktyg för interaktiv musikteater på internet. Kraften i den 
mångfacetterade tekniken och den snabba utvecklingen ger möjligheter till ett hantverk i 
ständig utveckling. Och tillsammans med nätverkens omedelbara globala kontaktyta där 
miljarder människors tankar och idéer är tillgängliggjorda kan otrolig konst skapas. Om 
man kan hitta sig själv i bruset vill säga...

Bild 6: The Opte Project, grafisk gestaltning av internet.
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iOPERA - PROJEKTÖVERSIKT

2001

Operan The Woman of Cain beställs av Norrlandsoperan 

i Umeå.

2002

•Besked om att verket inte ska sättas upp på  

  Norrlandsoperan i Umeå.

2005

• Tankar om en version för internet.

2006

•Sparbanksstiftelsen ger Fredrik Högberg stipendium  

om 2.ooo.ooo:- för att utveckla opera på internet.

• Desktop artist utvecklas av Absoft i Östersund.

2007

• Librettot revideras av Tove Alsterdal.

• Partituret anpassas till det nya librettot.

• De två sista scenerna färdigkomponeras.

• Musiken orkestreras färdigt. 

• Den digitala demon av operan produceras, 

   sångstämmorna sjungs in.

• Utkast på engelska färdigt. 

• Förhandlingar inleds med upphovsmän i olika  

    genrer för scenografierna.*

• Utvecklingspaket med musik, manus och riktlinjer 

   delas ut till tänkta medgestaltare.

• iOPERA AB startas av Tingshuset Musik AB,  

   SamInvest och Västernorrlandsfonden och har  som   

   mest 7 anställda.

• Fredrik Högberg tilldelas Kungl. Skytteanska    

   samfundets kulturpris för arbetet med iOPERA.

• iOPERA inleder samarbete med Landstinget  

   Västernorrland.

2008

• iOPERA Manager lanseras.

• Klaverutdraget och libretto publiceras av Gehrmans. 

Musikförlag på engelska och svenska.

• Inspelning av partituret med Norrköpings  
Symfoniorkester.

• Scenografiskisser och manusarbete.
• Svit ur The Woman of Cain uruppförs i Norrköping.
• Martin Fröst uruppför Silent Purpose i Trondheim: 

iOPERA ABs första multimediaproduktion.
• Tove Alsterdal får stöd från dramatikerförbundet att 

utveckla en synopsis på nästa opera till i OPERA om 
E. A. Poe.

• Green-screen-inspelningar till Desktop Artist.

• iOPERA säkrar internationella domännamn, bl.a. i 
Asien.

• Länsstyrelsen i Västernorrland beviljar 
investeringsstöd.

2009 
• Kompletterande inspelning av partituret med 

Norrköping  Symfoniorkester.
• HD-filmning av rörliga bakgrunder i Sydafrika samt  
   material till uvertyren och scen 1.
• Projektering av gamla Saabfabriken i Kramfors.
• Inspelning av slagverk, piano och harpa i Tingshuset.
•  Redigering och grundmixning av inspelningen.
•  Samarbete med Powerhouse, Kramfors. Scen 11 

animeras. 3D-operascen modelleras.
•  iOPERA Manager förbättras och får fler templates.
• Manus och scenografiskisser klara till hela operan. **
• Grafiska gränssnitt specificerade till det virtuella 

operahuset samt de flesta scener. **

2010
• Huvudrollerna regisseras och spelas in i   
   Tingshuset (sång).
• Mangaboxkonceptet realiseras (scen 1-7, 9-15). *
• Ett videoklipp i demosyfte med bland andra Malena 

Ernman, Anna Hanning och Olle Persson produceras.
• Fredrik Högberg belönas med Sten Broman-priset för 

arbetet med iOPERA.
• Västernorrlandsfondens aktier i iOPERA övertas av 

Investa.
• Partituret justeras för att överensstämma med tillagt 

slagverk och piano.
• Produktionsbolaget From Sweden Productions, London 

representerar från 2010 iOPERA i Storbritannien.

2011/2012
• C-uppsats i simulerad akustik om den tre-

dimensionella ljudbilden i The Woman of Cain (LTU).
• Konstnären Åsa Bergdahl gör illustrationer till  
   scen 14.
• Förhandlingar med engelska förlag och operahus.
• Förhandlingar med Länsstyrelsen, Västernorrland 

och Tillväxtverket om vidare finansiering.
• iOPERA produces Ice Concerto till Norrlandsoperan i   

    Umeå.

_______________

* Vilka upphovsmän är ännu hemligt.

** De flesta av de grafiska koncepten samt de 

konstnärliga lösningarna och de interaktiva idéerna är 

hemliga och presenteras inte i den här uppsatsen. 
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English summary: iOPERA - the virtual opera house

1. Introduction

As I see it, the main purpose of art is to define who we are, where we come from and 
where we are going as a society. In this view, art becomes an important ingredient in 
forming and enhancing future societies. The artists can be regarded as the ones holding up 
mirrors in where we can see our selves, reflected in ways that otherwise elude us. They 
interpret and filter their present through themselves, cut the glass in their own unique 
way. Our ears and eyes catch the reflections and let the brain perform one of its most 
remarkable tricks: turning the reflections from the artistic mirrors into impressions that 
immediately blend with our personal experiences and individual dispositions. Every 
individual gets an unique experience of the artwork. Without the listener, the score is 
silent. The beholder completes the piece.

But a single artist cannot possibly have the whole picture, so to speak. Art is a matter of 
subjectivity and we all have different maps of the terrain. This makes it impossible to 
predict what artworks and art forms will best represent our time and contribute the most 
to future developments. This insight, along with the process of ‘natural’ selection that all 
forms of art go through, leads to the conclusion that surviving art already belongs to the 
future, and until we know for sure what will prove important, everything must be 
regarded as important.

The Internet
In the early 1990s, having been until then more or less an internal infrastructure in the 
military communication system, the Internet went public and was dressed up with a 
graphical interface, managed by the users through browsers. In the beginning of 2010, 
over 1.7 billion people used the Internet on a daily basis. The Internet is a powerful tool for 
all kinds of digital distribution; if something can be digitalised, it can be transmitted, 
stored, broadcasted or shown on the Internet. The most lucrative branch on the Internet 
today is advertising. Websites that attract many viewers are valuable to the advertising 
market and can generate huge profits with very little work. Internet is like a mirror, 
reflecting the whole planet. All the worst and all the best sides of humanity are on display 
here.

The arts and the Internet
The inferior quality of picture and sound seems to be of little importance when it comes to 
publishing on the Internet. Cheap equipment for creating sound and video along with the 
fast distributing possibilities provided by the Internet make it easy for almost anyone to 
express themselves and instantly reach millions of people. Therefore it becomes an 
important challenge for the serious art forms to find ways of establishing themselves on 
the Internet, if they wish to be a part of the new public dialogue. 
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The Internet and the Gesamtkunstwerk
The more and more comprehensive technologies surrounding the Internet, make it the 
ideal place for creators in many fields of art. The computer has made it easier than ever to 
create in almost any art form. Software for totally different purposes can be similar in so 
many ways that, say, a musician with fair computer skills can edit film clips without 
problems. Modern computers offer more or less simple software for creating, editing and 
publishing, and the low learning threshold makes it convenient to be a creator in several 
art forms at the same time. This is not to say that if you already are Mozart with a great 
computer, you instantly become Fellini if you get Final Cut Pro. But regardless of artistic 
skills, the joy and delight that come with the process of creating in new forms are available 
to anyone. It is also possible to create in several art forms within a single work, so that one 
creator can control, not only the music or the lyrics, but also the lighting, the scenography, 
and so on.

The purpose of the virtual music theatre, iOPERA, is to provide a platform for crossover 
music theatre, published on the Internet. A series of applications and software will provide 
the necessary tools for establishing classical music and its related contemporary genres, 
artistically as well as commercially, on the Internet.

2. Parameters of the Internet
iOPERA is based on Internet features such as interactivity, virtuality, Adobe Flash and 
others. The interactive element is crucial: you must interact with the internet for 
something to happen even if it’s just a simple click to get a movie started or opening a 
website. With the immense prospects that interactivity offers, it seems possible to let the 
user be able to interact with all aspects of an internet opera: changing the cast, mixing the 
music, adding new lyrics, starting and stopping at any time, altering the story or varying 
the order of scenes. There are already many good examples of the successful use of 
interactivity in the field of classical music, although most of them end up using the 
internet simply as a channel for distribution of material later to be staged in the real world 
or vice versa. Most of the more common art forms have already established themselves in 
the virtual world, Second Life, which contains virtual theatres, concert halls and theatres, 
cinemas, art galleries, interactive art and more. iOPERA will of course have a portal in 
Second Life, from where visitors can attend the performances in the virtual opera house.

3. The Woman of Cain

The Woman of Cain is the first opera production prepared exclusively for iOPERA. It was 
originally commissioned by Norrlandsoperan in Umeå, in the north of Sweden but, like 
many contemporary operas, was closed down before it even had its premiere, owing to a 
change of management of the opera house. The libretto, by Swedish author Tove Alsterdal, 
is based on what is not told in the first chapters in Genesis, capturing what is between the 
lines.  As we all know, Genesis tells the story of the first human beings on Earth: Eve, 
Adam and their sons Cain and Abel. Suddenly another person enters the scene, apparently 
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from nowhere: the woman of Cain. Apart from the fact that she saw her husband, 
conceived and bore a son, her origin and identity have remained untold.

The opera opens with the aged Enoch, son of Cain, who finally must face the unavoidable: 
to write down the true story of his own origin, how it all began. Enoch's narrative forms 
the frame story, completed with flashbacks on life in Paradise before his birth, and in his 
youth when the very first city has just been built. The Woman of Cain tells the story about a 
family who believed themselves to be the first inhabitants on earth and, being superior to 
all other living creatures, destined to rule the world. The Woman of Cain can be described as 
a classic tragedy set in a traditional Biblical environment with scenes in the Garden of 
Eden, the first city and the open plains, somewhere in the Middle East. It is a drama about 
truth and lies, denied and forbidden love, the everlasting dream of a paradise and human 
struggle to control life itself. 

While creating the story together with Tove Alsterdal, I became interested in approaching 
some sort of historical authenticity as regards the description of clothing, tools, 
merchandise and general living. I was also intrigued by the somewhat distorted 
relationships between three generations of fathers and sons that form one of the main 
threads in this opera. Tove, on the other hand, emphasised the female perspective with the 
leading characters Eve, Adam’s wife, and Aya, Enoch’s woman, having to struggle to fulfil 
themselves combating the very origin of patriarchal society. There is no real hero in The 
Woman of Cain; on the contrary all leading characters display unpleasant traits and make 
decisions that inevitably lead to disaster. The Woman of Cain is scored for a large orchestra 
and choir. The cast comprises ten roles: Adam, the first man on earth (as he puts it) and  
his wife Eve whom he tries to convince that she was created out of his love for her.  Cain, 
their first-born, is later to kill his younger brother Abel who feels attracted to him as a 
result of their father’s demand that they should not take women from the ‘other people’. 
Enoch, son of Cain and the first writer of history, is very well aware of what consequences 
the truth can have if it becomes known. Aya, Enoch’s woman, is an orphan survivor in the 
rough streets of the first city; she argues with the four Scribes, who push Enoch to finish 
writing his history. In the city, there are also citizens, merchants, beggars, construction 
workers and others.

4. Adapting an opera for the internet

The Woman of Cain was originally written in Swedish, but publishing it on the Internet in 
that language would prevent it from reaching the desired mass audience. Although both 
Italian and German are major languages in the world of opera, English was our first choice 
for translation, as it is the dominating language on the Internet.

I anticipated that opera scenes on an Internet platform must be shorter than they normally 
would be on stage, so the whole opera was shortened from approximately 2 hours 45 
minutes to 2 hours. Some of the original scenes were merged, and most of the intermezzi 
were cancelled. The part of Aya, on the other hand, was extended to take full advantage of 
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the fact that Swedish superstar Malena Ernman had accepted to sing this role. Apart from 
her always excellent performances, her name is of such market value that it alone can 
bring interest to a production. Most of the adaption process concerned the translations. 
Even though English and Swedish are related languages, there are some differences that 
affected the rhythmical structure of many phrases. For example: the English definite article 
is not appended to the end of a noun, as in Swedish, but separated from and preceding it. 
It thus became necessary to add upbeats in many cases (see Example 3, page 43, and DVD 
example 6a and b).

In the virtual opera house it is possible to present the same scene in different versions: as a 
cartoon, a film, a game or in any other fashion the creators might like.  I therefore needed a 
way for each character or place to be recognisable through the music, however varying 
their visual appearance. Richard Wagner’s leitmotifs came to mind, and to meet this need I 
decided to open each scene, or sequence, with a signature theme or a jingle to facilitate 
recognition of the particular characters and places (DVD ex. 8a: The city motif, mp3).

5. From digital demo to symphonic orchestra

Recording the score of The Woman of Cain
The recording of the score took place in Norrköping in late 2009 and was preceded by an 
advanced demo version of the entire opera. The demo version was produced using the 
latest sampling technology to simulate the orchestra. The vocal parts were recorded to the 
demo score. A demo is useful in many ways for large-scale musical productions, since 
choreographers, directors, dancers, singers and not least sponsors can get a fair grasp of 
how it will sound later on. 

My first idea was to record the orchestra section by section to get maximum separation 
and all the mixing benefits that come with it. This, however, turned out to be impossible to 
realise. An orchestra of almost 100 players is a complex organism in which every musician 
responds to what his/her fellow players do, almost like a shoal, and the idea proved to be 
useless in this case. `Plan B´ was to put the microphones very close to each section or even 
instrument to get as much separation as possible. Still the recording was very successful 
and the the separation of the multitracks was sufficient for advanced post-production and 
mixing. Instruments like the harp, the piano, timpani and percussion were not recorded in 
Norrköping but was digitally added later. A paper on the iOPERA recordings in 
Norrköping was presented at the 43rd International Conference of the Audio Engineering 
Society, at Pohang, Korea, in September 2011.

The user mixing possibility is one of the basic interactive features in the virtual opera 
house. The user can adjust the levels of any instrument group as well as sound effects, 
reverbs and of course the voices. The virtual mixing console  also allows the user to listen 
to a piano reduction of the score, the digital demo version and/or soloing anything for 
closer studies or rehearsals. In the cases where scenes in the opera are presented in a three-
dimensional, game-like, environment, the user can explore how the sound changes 
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depending on the distance and angle that the singers (avatar actors) viewed . Zooming in 
makes the sound louder, changes in panning correspond to the surround sound and so on.

Royalty
There is as yet no satisfactory solution to the issue of royalty on the Internet. However, 
after discussions with the union (SYMF) representing the members of the orchestra, we 
decided to ‘wait and see’, and to come up later with an agreement on how to share an 
possible income. In a concert hall or an opera house, it is fairly easy to find a proportional 
fee for the soloists. You know exactly how many tickets can be sold and how many 
performances are scheduled. On the Internet, the situation is more complicated. It’s 
impossible to calculate the number of users that will connect to a virtual opera house, 
because once published, the material will potentially stay in cyberspace forever. At this 
point agents of the opera singers, not being well acquainted with the peculiarities of the 
Internet, were content with a one-off payment. 

6. iOPERA AB and The Woman of Cain

iOPERA AB
To seriously try the financial conditions for an opera house on the internet, the firm of 
iOPERA AB (iOpera, Inc.), was founded. iOPERA AB works closely with a number of 
collaborators and has come up with several groundbreaking ideas and products for 
establishing classical music and its related genres on the internet. These include: Desktop 
Artist, a concept using green-screen technique to create transparent videos of desktop 
performances; iOPERA Manager, a tool for creating websites for fast and easy promotion of 
musicians and ensembles; and iOPERA Music Film Studio, for distributing classical music 
video and art-film on the Internet, not unlike Voddler, Headweb and CDON.

The Woman of Cain in production
One of the major benefits with Internet opera is that an opera need not be rehearsed, 
produced and performed in the same period of time. The 16 scenes of The Woman of Cain 
are rather to be seen as separate productions and can be worked on as such. The scenes, or 
sections, are set on a few locations in early biblical time. But to show the vast variety of 
possibilities to present opera in a virtual opera house, the scenes will all be produced in 
different ways. Some scenes will be animated, others will be like short films. Cartoons, 
interactive flash animations and game-style virtual worlds are other styles that may be 
attractive and interesting. I will try to shape some of the scenes myself, using my general 
computer skills and my newly required knowledge of green-screen filming. But most of 
the scenes will be designed by invited artists from different fields and realised together 
with me under the umbrella of iOPERA AB. At least one version of The Woman of Cain will 
be directed by me, and several versions by other creators and directors. Animation scripts, 
film sequences, choreographies and scene sketches have been drawn up and composed. 
Collaborations with filmmakers, cartoonists, choreographers, dancers and animators have 
been launched, and most of the graphical interfaces have been elaborated and defined 
(DVD ex. 26: Scene 11: Animated 3D sketch, .mov).
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7. Conclusion

Is music better live?
During my work with iOPERA it sometimes happens that people approach me arguing 
that music performed live on a stage automatically generates a greater experience than 
when shown on a flat screen and listened to through loudspeakers. I don't share this 
conviction. I can appreciate a great recording of a classical masterpiece more than hearing 
it live in a noisy hall. And there is music exclusively created for audio media. The Beatles, 
Pink Floyd and Karlheinz Stockhausen are famous in this field. A live recording becomes a 
hybrid between these two. Some electro-acoustic music is produced to be performed via 
speakers in a room but can just as well be listened to in headphones. There is, of course, a 
social aspect to this issue, but my point is that new art forms can offer just as strong 
emotional experiences as any live performance. For instance, a motion picture can be just 
as great an experience as a stage version of the same play. Nowadays it is very common 
for a production to be presented in several art forms simultaneously: films, games, books 
and more. J.R.R. Tolkien’s trilogy of the Ring is a good example of this.

The mechanical reproduction of music is a relatively new phenomenon. During the greater 
part of music history it has not been possible to record and play back sound. The history of 
recording began in the last decades of the 19th century. Around that time, it also became 
possible to shoot films and to show the pictures on a silver screen. Artists immediately 
adapted to the new media, and pretty soon independent forms of art and entertainment 
developed. Some of these art forms, such as film, have reached such a degree of 
independence that they can hardly be (and shouldn’t be) recreated live.

With this in mind, the adaption to the Internet of the art of opera becomes natural. To let 
opera evolve and adjust to the conditions of the Internet is definitely possible and very 
attractive as such, and I can’t see that such an adaption would jeopardise the artistic 
qualities of this art form. As stated above, most art forms have successfully made the leap 
into new media and reproduction, so why not opera? It will be even easier in the near 
future for all kinds of creators to develop their skills and craftsmanship, as software and 
interfaces become more accessible to anyone. The idea of a virtual opera house on the 
Internet appears to be both necessary and exciting and definitely within reach. And for a 
post-modern composer like myself, inclined to create in any genre, it is a logical step to 
take.

Economic perspectives
I have discovered that, and I guess it’s no surprise to anyone, that most Internet services 
and sites are either run on a commercial basis or strictly by non-profit interests. Swedish 
non-commercial music is today mainly funded by the Swedish government via regional 
offices for cultural affairs that support theatres and orchestras, leaving them comfortably 
to raise what they can on their own through ticket sales and records. This is of course the 
most beneficial system for the contemporary music scene, but unfortunately nothing like it 
yet exists on the Internet. But as the Internet becomes an increasingly significant platform 
for all forms of occupation, recreation and consumption, it is not unlikely that opera 
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houses on the Internet will be funded by public means similarly to the opera houses in, for 
instance, Stockholm and Gothenburg.

The dominating way of generating money on the Internet is by selling space for 
advertising. Google is the main actor in this field of commerce and had a turnover of $23 
billion in 2009 created exclusively by managing adverts on user websites. Advertising will 
be acceptable in the virtual opera house, similarly to the commercials that precede the 
main feature movie at the cinema. I can imagine a three-dimensional foyer where the user 
can scroll around to watch advertising and commercials on the walls. Even product 
placement within the operas is possible as long as it does not disturb the performance. 
This concept is sometimes successful in movies. There are several other creative ways of 
generating funding of opera houses, both on and off the Internet. I asked myself if it 
would be possible to maintain a balance between economic and artistic interests without 
making any aesthetical or artistic concessions. I have no answers yet, but founding 
iOPERA AB and running the opera house on a partly commercial basis will help me get 
them.

As stated above, software and surrounding technology for artistic creation and publishing 
are getting easier and easier to use. The screens that we watch daily will be thinner and 
perhaps even holographical. It is not unlikely that an opera performance can be shown 
straight up in the air on any location. And now, when stationary game consoles have gone 
networking, the remote tools for controlling avatars and in-game events are getting more 
sophisticated than ever. Human imagination and creativity always transcend boundaries 
when it comes to the future of the information society. And as I see it, this is where the 
challenges really are: to let the artistic expression be the point of departure for technical 
advances and not the other way around.

Final words
The interest in iOPERA is still massive, and I still haven’t seen anything on the Internet 
that matches my vision of an interactive and constantly developing music theatre, where 
anyone, with any level of skills, can amuse and/or express themselves. My original 
ambition has not waned; on the contrary, my belief that iOPERA can be an innovative, 
world leading tool for interactive opera on the Internet has rather become strengthened. 
The power of the fast technical advances gives access to a craft in constant development; 
and in the hands of the billions of people sharing thoughts and ideas on a global contact 
surface, unheard-of artistic expressions can be achieved. If one can find oneself in all the 
noise, that is...
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iOPERA - A brief overview

2001

• The opera The Woman of Cain is commissioned by  

   Norrlandsoperan in Umeå.

2002

• The Woman of Cain is cancelled at Norrlandsoperan.  

   

2005

• First thoughts of an internet version of The Woman of   

   Cain.

2006

• Sparbanksstiftelsen awards Fredrik Högberg a  

  grant of 2 million Swedish crowns to develop opera 

on the internet.

• Desktop Artist developed by Absoft i Östersund.

2007

• Libretto revised by Tove Alsterdal.

• Score adjusted to the new libretto.

• Last two scenes scored.

• Finishing the orchestrations. 

• The digital demo is produced with vocals.

•  First English draft of the libretto. 

• Negotiations with artists in different fields.

• Developer kit with demo, script, libretto and simple 

guidelines distributed to possible co-creators.

• iOPERA AB is founded by Tingshuset Musik AB,  

   SamInvest and Västernorrlandsfonden and has at the   

   most 7 employees.

• Fredrik Högberg is awarded the prize of the Kungl. 

Skytteanska samfundet for his work on iOPERA.

• iOPERA starts collaborating with Landstinget  

   Västernorrland (regional council of Mid-Sweden).

2008

• iOPERA Manager released.

•  The keyboard reduction and the libretto published in 

Swedish and English by Gehrmans Musikförlag.

• The score is recorded by Norrköping Symphony.

• Scenography sketches and new script.**

• Suite from The Woman of Cain premiered in  
Norrköping.

• Martin Fröst premieres Silent Purpose in Trondheim: 
first multimedia production of iOPERA AB.

• Tove Alsterdal is awarded a grant from the 
Playwrights’ Society to develop a new synopsis for 
the next iOPERA production, an opera on E.A. Poe.

• Green-screen shootings for Desktop Artist.
• iOPERA secures international domain names.
• Länsstyrelsen in Västernorrland (the regional 

authority) grants iOPERA investment support.

2009 
• Additional recordings in Norrköping.
• HD-filming of  backgrounds in South Africa.
• Investigations of the old Saab factory at Kramfors.
• Percussion, harp and piano recordings in the 

Courthouse, Nyland.
•  Editing and basic mixing of the Norrköping 

recordings.
•  Scen 11 is animated. A virtual opera hall is modelled.

2010
• Vocal recordings and directing of the leading roles.
• The Manga-box-concept realised (scenes 1–7, 9–15). *
• A promotion video with, among others, Malena 

Ernman, Anna Hanning and Olle Persson is 
produced.

• Fredrik Högberg receives the Sten Broman award for 
his work on iOPERA.

• Västernorrlandsfonden’s share in iOPERA is taken 
over by Investa.

• The production company From Sweden Productions, 
London, represents iOPERA in UK.

2011/2012
• A masters thesis in acoustic simulations on the three-

dimensional soundscape in The Woman of Cain (LTU).
• Artist Åsa Bergdahl works on scene 14.
• Negotiations with British publishers and opera 

houses.
• Negotiations with various possible sources of future 

funding.
• iOPERA produces Ice Concerto, commissioned by 

Norrlandsoperan in Umeå.

_______________

*   Their identities are not yet to be disclosed.

** Most graphical concepts, artistic ideas and interactive   

    solutions are not yet to be revealed.
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Apple: www.apple.com, www.apple.se
Adobe: www.adobe.com
Catal Höyük Research Project: www.catalhoyuk.com
CDON: http://www.cdon.se
Courthouse Music: http:// www.courthousemusic.com
Headweb: http://www.headweb.com
Internet Worldstats hemsida: http:// www.internetworldstats.com
iOPERAs hemsida: http:// www.iopera.com
Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd: http:// www.klys.se
Kulturrådets hemsida: http:// www.kulturradet.se/fonogram
Laipply, Judson, Evolution Dance: http:// www.youtube.com/watch?v=dMH0bHeiRNg 
Myspace frontsida, http://music.myspace.com
Open nets hemsida: http://opennet.net/
Second Life: http://secondlife.com/
The Opera festival in Savonlinna: http://www.operafestival.fi
The Opte project: http://www.opte.org
The ropewalker: http:// www.scaramouch.org/v4/ropewalker.html 
The World Opera: http://www.theworldopera.org/
Tingshuset Musik ABs hemsida: http:// www.tingshusetmusik.se
Voddler: http:// www.voddler.com
Whitacre, Eric, home page: http://ericwhitacre.com/the-virtual-choir
Wikipedia, http:// www.wikipedia
World of Warcraft: http://us.battle.net/wow/en/
Youtube symphony orchestra hemsida:  http://www.youtube.com/user/symphony
Youtube: http:// www.youtube.com

Fonogram
21st-Century Tuba Concertos (2009), Øystein Baadsvik, Norrköpings Symfoniorkester, Mats Rondin (dir.).
BIS-CD-1685.

Innehåll i DVD-bilagan
Innehållet på DVD:n är avsett för de vanligaste webbläsarna, QuickTime™ (Apple), och Flash Player (Adobe) måste vara 
installerade på datorn.

DVD main page: The Woman of Cain, full score (.pdf)
DVD main page: The Woman of Cain, libretto in Swedish & English (.pdf)
DVD main page: iOPERA - det virtuella operahuset, licentiatuppsats (.pdf)

(1. Introduction)
DVD ex. 1: Brassbones trailer (.mov)
DVD ex. 2: Högberg promotional video (.mov)
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DVD ex. 3a: The Woman of Cain libretto (.pdf)
DVD ex. 3b: The Woman of Cain score (.pdf)

(4. Att anpassa en opera för internet)
DVD ex. 4, Aya becomes angry (mp3)
DVD ex. 5: Aya at the market (mp3)
DVD ex. 6a: The night is over, swe (mp3)
DVD ex. 6b: The night is over, eng (mp3)
DVD ex. 7a: The contractors, swe (mp3)
DVD ex. 7b: The contractors, eng (mp3)
DVD ex. 8a:  The city motif (mp3)
DVD ex. 8b: The city motif and scribes (mp3)
DVD ex. 9: The Eden harp motif (mp3)
DVD ex. 10a: The Scribes motif (mp3)
DVD ex. 10b: The Scribes alternate motif (mp3)
DVD ex. 11: Enoch, youth motif (mp3)
DVD ex. 12: The Scribes, motif (mp3)
DVD ex. 13: Aya, faith motif (mp3)
DVD ex. 14a: Aya 6/8 motif (mp3)
DVD ex. 14b: Aya 6/8 motif (mp3)
DVD ex. 15: They were the first motif (Scribes) (mp3)
DVD ex. 16a: The appaeling motif (mp3)
DVD ex. 16b: The appaeling motif (mp3)
DVD ex. 16c: The appaeling motif (mp3)
DVD ex. 17a: The bully motif, Old Enoch (mp3)
DVD ex. 17b: The bully motif, Young Enoch (mp3)
DVD ex. 17c: The bully motif, Young  Enoch (mp3)
DVD ex. 18: The ambition motif, Cain (mp3)
DVD ex. 19: The comforting motif, Eve (mp3)
DVD ex. 20a: Enoch dance motif (mp3)
DVD ex. 20b: Enoch dance motif (mp3)
DVD ex. 21: The paradise motif (mp3)

(5. Från digital demo till symfoniskt operakapell)
DVD ex. 22: Digital Demo: Excerpt from scene 3, Eve (mp3)
DVD ex. 23: Live recording: The Woman of Cain Suite (mp3)
DVD ex. 24a: Scene 1 failed section recordings, strings (mp3)
DVD ex. 24b: Scene 1 failed section recordings, woodwinds (mp3)
DVD ex. 24c: Scene 1 failed section recordings, brass (mp3)
DVD ex. 24d: Scene 1 failed section recordings, tutti (mp3)

(6. Den virtuella gestaltningen av The Woman of Cain)
DVD ex. 25: Early stop motion sketch of scene 4 (.mov)
DVD ex. 26: Scene 11: Animated 3D sketch (.mov)

(7. Den virtuella musikteatern - iOPERA)

DVD ex. 27: Desktop Artist violin(.mov)
DVD ex. 28: iOPERA Manager commercial 2007 (.mov)
DVD ex. 29a,b,c: iOPERA Adwords banners (.swf)
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(8. Avslutning)

DVD ex. 30: Ernman green screen, unedited sample (.mov)
DVD ex. 31: Voices from the world of iOPERA (The Woman of Cain Promo Video (.mov)

Medverkande och rättigheter för DVD-bilagan

Cover photo: Anna Hanning as Eve. 
© iOPERA AB 2010

Brassbones is produced by Courthouse Music in collaboration with 
Sveriges Television and Film i Västernorrland. 
More info: www.brassbones.com
All rights reserved 2001/2011 Courthouse Music
© Courthouse Music 2001/2011

Högberg Promo Video is produced by 
Mickel Löfvenius for Courthouse Music.
© Courthouse Music 2010

Bolero 240 Ensemble (iOPERA Manager Commercial) Truls Nilsson, Johan Ramström, 
Fredrik Högberg, Daniel Boström (driver)
Produced by Martin Möller for iOPERA AB © iOPERA AB 2007.

The Woman of Cain, score:
Composed and arranged by Fredrik Högberg 
Additional scoring and supervision by Martin Möller, Truls Nilsson, Per Egland 
and Kristin Boussard
© Gehrmans Musikförlag, Stockholm

The Woman of Cain, libretto:
Written by Tove Alsterdal 
Translated into English by Fredrik Högberg, Martin Möller & Lysanne Sizoo
Translations also by Tove Alsterdal
© Gehrmans Musikförlag, Stockholm

DVD audio samples from The Woman of Cain
Singers:
Malena Ernman (ex. 4, 5, 6b, 14, 15, 16b)
Anna Hanning (ex. 19, 22, 23)
Annika Högberg (ex. 6a)
Olle Persson (ex. 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22)
Mikael Rönnberg (ex. 7, 12, 15, 16a, 18, 23)
Performed by Norrköping Symphony Orchestra
Conductor: Johannes Liedbergius
Score supervision: Truls Nilsson, Martin Möller
Sound engineering supervisor: Lars Hallberg
Orchestra recorded in DeGeer-hallen, Norrköping
Vocals recorded in the iOPERA Studio, Nyland
Produced by Fredrik Högberg
Co-produced by Martin Möller
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Digital Demo (excerpts from scene 3)
Digital orchestrations by Fredrik Högberg
using the Vienna, Motu MSI & Motu MachFive 2 & 3 sound libraries
Additional orchestrations by Truls Nilsson
Anna Hanning, soprano
© iOPERA AB 2006

Suite from The Woman of Cain (live performance)
Anna Hanning, soprano; Mikael Rönnberg, baritone
Norrköping Symphony Orchestra conducted by Fredrik Högberg

Early experimental opera sketches
Filmed by David Lindberg and Fredrik Högberg
Drawings by Andrea Lindberg
Performed by David Lindberg, Fredrik Högberg and
Anna Hanning, soprano.
© iOPERA AB 2006

Scene 11: Animated 3D sketch
Eve: Anna Hanning, soprano
Cain: Mikael Rönnberg, baritone
Animated and produced by iOPERA AB
© iOPERA AB 2009
 
Desktop Artist violin
Ronnie Weber, violin
Filmed & recorded by Fredrik Högberg
© iOPERA AB 2007

Ernman green-screen (unedited)
Filmed and directed by Fredrik Högberg
Playback conducting: Emil Roijer
Playback engineer: Truls Nilsson
Score projecting: Kristofer Svensson
© iOPERA AB 2010

Voices from the world of iOPERA
Kristofer Lundin, Abel
Malena Ernman, Aya
Olle Persson, Enoch
Anna Hanning, Eva
Siri Österberg, young Eve
Filmed, directed and edited by Fredrik Högberg
Playback conducting: Emil Roijer
Playback engineer: Truls Nilsson
Score projecting: Kristofer Svensson
© iOPERA AB 2010
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