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ABSTRACT 
This study examines how to translate digitally composed symphonic music to note script and how it 
gets readable and playable. With the help of professional musicians from the Norrköping Symphony 
Orchestra, teachers from Kulturskolan in Norrköping as well as other musicians, I have learned how I 
can improve each individual stem in my composition. I also learned how to write for a real musician. 
My score have been analyzed by composers and a conductor which have given me a more in depth 
insight into composing symphonic music. 
 
The theory section describes important MIDI aspects, score preparation and note editing techniques. 
Thereafter  is  a  section  about  the  symphony  orchestra  and  its  instruments’  history  and  how  the 
situation  is  today.  Furthermore  the work  process  of  the  conductor  and  the  choral  conductor  are 
described as well as the  interpretation of the musician. The theory section concludes with a survey 
on musical factors in relation to experienced emotions. 
 
The execution section describes how I first worked with the composition to adjust MIDI values in the 
sequencer program Nuendo 3, then how to write correct note script in the note script program Finale 
2009. Thereafter the adjustments I needed to make after interviewing musicians as well as compos‐
ers and a conductor are described and eventual problems that occurred meanwhile. 
 
The  result  section  sums  up  the  thoughts  and  suggestions  made  by  the  professional  musicians, 
composers and conductor about  the  individual parts’ playability and  readability.  It  turned out  that 
the stems were written in the wrong time signature and had a few graphical flaws. The result of the 
survey  on  the  digital  composition  experienced  by  the  musicians  as  well  as  the  composers  is 
described. Most people experienced the piece as warlike. 
 
The discussion section and conclusion discuss what could have been done differently, what compro‐
mises had to be made and what were most difficult to execute. MIDI related issues are discussed that 
take place in composing digital music and during the translation to note script. Then my opinion re‐
garding how well this method works  in translating MIDI to note script  is discussed as well as what I 
would do different in an upcoming project. Lastly I speak about suggested topics for future research.



SAMMANFATTNING 
Denna studie undersöker hur det går att översätta digitalt komponerad symfonisk musik till notskrift 
och hur det görs läsbart och spelbart. Med hjälp av professionella musiker från Norrköpings Symfoni‐
orkester,  lärare från Kulturskolan  i Norrköping samt andra musiker har  jag  lärt mig hur  jag kan för‐
bättra  varje  enskild  stämma  i mitt  verk.  Dessutom  lärde  jag mig  hur  jag  bör  skriva  för  en  riktig 
musiker. Mitt partitur har analyserats av kompositörer och en dirigent vilket har givit mig en djupare 
insyn i symfonisk musikkomposition. 
 
Teoridelen  behandlar MIDI‐aspekter  som  blir  viktiga  samt  partiturförberedelser  och  noteditering. 
Därefter beskrivs symfoniorkestern samt dess  instruments historia och hur situationen ser ut  idag. 
Vidare beskrivs dirigenten samt kördirigentens arbetsprocess och musikerns tolkning.   Teorin avslu‐
tas med en undersökning av musikaliska faktorer i förhållande till upplevda känslor. 
 
Genomförandedelen går in på hur jag arbetat med verket först i sequencerprogrammet Nuendo 3 för 
att justera MIDI‐värden, sedan notskriftsprogrammet Finale 2009 för att skriva korrekt notskrift. Där‐
efter beskrivs vilka  justeringar  jag har behövt göra efter  intervjuer med musiker samt kompositörer 
och dirigent och eventuella problem som uppstått under tiden. 
 
Resultatdelen  tar  upp  de  professionella musikernas,  kompositörernas  och  dirigentens  tankar  och 
förslag  till  förändringar  när  det  gäller  de  individuella  stämmornas  spelbarhet  och  läsbarhet.  Det 
visade sig att stämmorna var skrivna  i fel taktart och hade vissa grafiska missar. Därefter redovisas 
resultatet av enkätundersökningen  som behandlar musikernas och  kompositörernas upplevelse av 
det digitala verket. De flesta människor upplevde stycket som krigiskt. 
 
Diskussionen och  slutsatsen  går  igenom  vilka  kompromisser  som behövde  göras och  vad  som har 
varit  svårast  att  genomföra. MIDI‐relaterade  problem  beskrivs,  som  äger  rum  vid  komposition  av 
digital musik, samt under överföringen till notskrift. Sedan tas min åsikt upp gällande hur väl denna 
metod  lämpar  sig  för  att  överföra MIDI  till  notskrift,  samt  vad  jag  skulle  göra  annorlunda  vid  ett 
kommande projekt. Slutligen tar jag upp förslag till ämnen för framtida forskning. 

  



FÖRORD 
 
Through the years I’ve hoped to find some formula, some trick or method, that would make songwriting simple. 
But  there  is none. Unlike magicians who create  the  illusion of magic, writing a great song  is genuine magic, 
miraculous even to those making miracles. 

Ur Song Writers on Song Writing (Zollo, 2003, s. 7) 
 
Ett stort tack till alla musiker som ställde upp på intervjuer och/eller enkätundersökningen, samt för 
er ovärderliga  kunskap och ödmjuka  förhållningssätt  till min musikaliska  färdighet: Anna Ahlenius, 
Fredrik Anderberg, Erika Backlund, Bengt Berger, Tobias Bergsten, Malin Bratt, Bo‐Göran Christians, 
Pelin  Cotal,  Anders  Dahlstedt,  Olle  Elfström,  Karin  Engström,  Joanna  Falk,  Håkan  Forsberg,  Ole 
Christian Grønning,  Thomas Hall,  Per  Jonsson, Roland  Kjellström,  Lennart  Langer,  Pekka  Lehtinen, 
Martin Orraryd, Bo Pettersson, Eva Pettersson Veltman, Martin Rosell, Elias Svanberg,  Leif Vahllöf 
och sist men inte minst Mikael Welin Vessberg. 
 
Ett jättetack till de kompositörer och dirigenter som lyckades läsa mitt partitur och gav mycket kon‐
struktiv kritik: David Swärd, Håkan Forsberg, Lars‐Åke Franke‐Blom, Michael Bruze och Rolf Wickman. 
Tack  till Marielle Martinz  som  gav mig  stöd under  arbetet och motiverade mig  att  fortsätta  trots 
svåra motgångar. Tack till H på Kulturskolan och Helena Nordander på SON för att ni gav mig matrikel 
och gjorde det möjligt för mig att intervjua professionella musiker. Tack till M och S på KMH för att ni 
hjälpte mig få tag i Sveriges kanske bästa tablamusiker. Sist men inte minst, ett enormt tack till min 
handledare och  realist Michael Bruze  vid  Linköpings Universitet,  för att ni  lyssnade på mina galna 
idéer och hjälpte mig finna en tydlig målinriktning med detta arbete. 
 
Patrik Tibell  
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INLEDNING 

Bakgrund 
Inledningsvis vill jag förklara att jag inte är någon skolad tonsättare, förutom att jag studerat tre år på 
Musikproducentprogrammet vid Linköpings Universitet. Jag har dock sedan flera år tillbaka kompo‐
nerat symfonisk musik digitalt. Med det menar  jag musik som använder sig av MIDI‐signaler för att 
sätta  igång  samplingar  av  riktiga  instrument. Min  notkunskap  sträcker  sig  så  kort  som  att  kunna 
namnet på vissa klaver samt vissa toners namn i diskantklav. Min ursprungsidé var att skapa ett verk 
där varje sektion i orkestern kunde stå för sig själv ur sitt sammanhang. Dessutom ville jag att detta 
verk skulle ha en högre realism i form av dynamik samt instrumentation, jämfört med vad jag tidigare 
skapat på datorn. Något som var särskilt viktigt i detta verk var att slagverkssektionen förstärkte den 
rytmik som fanns i melodin. 
 
Jag skapade ett verk på 5,10 min som jag valde att döpa till Sailing Boat. När temat till verket spelats 
in på piano stod det klart att det fanns en känsla av sjöröveri, segling och stormiga hav. Verket kunde 
utvecklas långt bortom vad endast ett piano kunde åstadkomma. Mina tidigaste minnen av 
sjörövarmusik kommer från Astrid Lindgrens film Pippi Långstrump på de sju haven1. Vid en lyssning 
på exempelvis Sjörövarfabbe2 går mestadelen av rytmiken ur körsången i shuffle, som påminner om 
trioltakt. De mörka körstämmorna ur sjörövarvisorna från denna film gav inspiration till att arrangera 
upp en stor kör. Nästa stora inspiration kom från musiken ur trilogin Pirates of the Caribbean3 med 
musik komponerad av Klaus Badelt och Hans Zimmer. Där finns också en tydlig triolrytmisering i 
huvudtemat till filmerna. Hans Zimmer samarbetar med kompositören Alan Meyerson som har ett 
lite speciellt sätt att komponera slagverk, vilket lade grunden till slagverkssektionen som hörs i mitt 
verk. Jag ville få det att låta massivt och den enda vägen till att få det att låta på så vis var att 
använda flera lager av slagverk. Till råga på detta ville jag nu gå vidare från den digitala domänen och 
börja arbeta i notskrift och det lade grunden till detta arbete. 
 

Syfte 
När musik komponeras på datorn är det vanligt att hamna i fällor som gör att musiken inte kan spelas 
av en riktig musiker. Exemplen är alltför många för att kunna tas upp här, men ett typiskt fel är att ett 
riktigt  instrument kräver mer  luft vid  lägre register, och då  inte hörs  lika starkt. I datorn är vanligen 
samplingarna  av  instrumentets  toner  lika  starka,  vilket  gör  att  kompositören  (som  inte  känner  till 
detta) kommer att  luras och tro att  instrumentet  låter starkare än det  i själva verket gör. Av denna 
anledning vill  jag  intervjua musiker, kompositörer och dirigenter. Detta  för att undvika alla vanliga 
fällor som är lätt att hamna i som nybörjare på notskrift. Jag vill först låta de med sin gedigna yrkes‐
kunskap se efter om det  finns problem med mitt verk, och sedan veta hur de skulle  lösa dessa på 
bästa sätt.  
 
Samtidigt vill jag förstå arbetssituationen från varje orkestermusikers perspektiv och hur de föredrar 
att få musik skriven till sig. Mitt syfte är i första hand att hitta ett arbetssätt för att överföra MIDI till 
notskrift som är läsbar och spelbar, och i andra hand att lära mig komponera musik så att professio‐
nella musiker kan utföra den utan svårigheter. Genom att jag låter intervjupersonerna genomföra en 
enkätundersökning som undersöker musikens  faktorer  i  förhållande till känslor,  låter  jag resultaten 
avgöra vilka  föredragsbeteckningar  som bör  skrivas  in  i partituret. Detta  för att  jag  ska kunna  för‐
stärka helhetsintrycket av verket. 
 

                                                      
1 Beta Film (1970), Pippi Långstrump på de sju haven 
2 Text: Astrid Lindgren, Musik: Georg Riedel och Martin Ludvig (1970), Sjörövarfabbe 
3 Walt Disney Pictures (2003), Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl 
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Problemformuleringar 
Hur kan ett klingande digitalt verk översättas till ett orkesterpartitur och bli  läsbart av en orkester‐
dirigent och kompositör? 
 
Hur kan verkets individuella stämmor bli läsbara och spelbara av professionella musiker i en symfoni‐
orkester? 
 
Vilka känslostämningar upplever dessa människor under det digitala verkets gång? 
 

Metod 
Jag har utgått från min originalkomposition i programmet Reason 44 som exporterats till en MIDI‐fil. 
Därefter har tonerna justerats med kvantiseringsverktyg i Nuendo 35. När detta var klart lades MIDI‐
filen  in  i Finale 20096 där stämmorna och partituret arbetats med. Under arbetets gång beskrev  jag 
de  processer  som  skedde  under  överföringen  från  MIDI‐signaler  till  notskrift,  samt  eventuella 
problem som uppstod. 
 
Jag  intervjuade  sedan  en  eller  flera musiker  per  instrument  som  jag  använt  i mitt  verk. Det  som 
avgjorde  antalet  intervjupersoner  var  antalet  stämmor  per  instrument  och  hur många människor 
som var villiga att ställa upp. Jag kontaktade musiker från SON7 (Norrköpings Symfoniorkester), lärare 
vid Kulturskolan i Norrköping och en musiker på tablas i Stockholm. Anledningen till att musiker från 
SON  och  Kulturskolan  kontaktades  var  dels  för  att  det  blev  enklast  för  mig  logistikmässigt  och 
kostnadsmässigt  samt  för  att  de  höll  en  hög  professionell  standard.  Jag  kom  i  kontakt  med 
tablamusikern genom e‐postkonversationer med  lärare på KMH (Kungliga Musikhögskolan) samt en 
förfrågan på ett musikforum på internet (se bilaga 4). 
 
Inför  intervjuerna e‐postade  jag  instrumentstämman/stämmorna, en  länk  till  verket  i MP3 och en 
kort beskrivning om vad mitt arbete gick ut på (se bilaga 3). Intervjuerna gick i korta drag gå ut på att 
ta reda på stämmornas spelbarhet och  läsbarhet. För en komplett intervjufrågeställning se Bilaga 1. 
Varje intervjuperson blev informerad om att deras instrument krävdes vid intervjuerna för att avgöra 
spelbarhet. Intervjuerna gick till så att stämman/stämmorna presenterades för musikern som sedan 
analyserade notskriften grundligt baserat på  intervjufrågorna.  Intervjupersonen  fick även  lyssna på 
sin sektion i det digitala stycket och jämföra skillnader mot notskriften. Samtliga intervjuer spelades 
in på bandspelare och varade mellan 45 minuter till 3 timmar. 
 
När dessa strukturerade  intervjuer var utförda uppdaterade  jag stämmorna på mitt partitur. Sedan 
intervjuades  kompositörer  och  en  dirigent  där  vi  undersökte  om  partituret  eventuellt  kunde  för‐
bättras mer.  Dessa  intervjuer  skedde  under mer  spontana  former,  där  inga  intervjufrågor  hade 
förberetts. Intervjuerna varade upp till 3 timmar och kompositörerna/dirigenten fick fria händer med 
att  analysera  partituret.  Dessa  människor  fick  även  lyssna  på  det  digitala  stycket  och  jämföra 
skillnader  mot  partituret.  Den  utveckling  som  har  skett  med  partituret  baseras  främst  på 
intervjuerna, men även till viss del på musikteori.  
 
Parallellt med  intervjuerna genomfördes en enkätundersökning. Denna gick ut på att verkets olika 
delar skulle delas  in  i olika känslostämningar. Enkätens känslostämningar baserades på vad  jag själv 
upplevde  när  jag  lyssnade  på  mitt  verk.  Denna  enkät  (se  Bilaga  2)  utfördes  sedan  av 
musikerna/kompositörerna/dirigenterna på annan plats fritt från min medverkan/påverkan. Enkäten 
gick ut på  att de  skulle  lyssna på det digitala  stycket och  välja mellan 16  känslostämningar,  samt 
eventuellt egna känslostämningar om de skulle finna att inga stämde med deras upplevelse. Därefter 

                                                      
4 www.propellerheads.se (090517) 
5 www.steinberg.net (090517) 
6 www.finalemusic.com (090517) 
7 www.symfoniorkestern.nu (090516) 
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skulle dessa skrivas  in  i enkäten till vilken tidpunkt som de gällde  i en tabell. Dessa redovisas under 
resultat. 
 
Det var således en rad aktörer som samverkade och det jag lade vikt vid var de arbetsprocesser som 
ägde rum samt vad jag lärde mig under arbetet. Målet var att mitt verk i partiturform med enskilda 
stämmor  skulle  vara  färdigt  för  att överlämnas  till  en orkesterdirigent och  kunna  framföras  av en 
professionell symfoniorkester. Examensarbetet begränsades till att göra partituret med de enskilda 
stämmorna läsbara och spelbara.  
 
Vid vidare frågor besök gärna min hemsida: http://www.patriktibell.com 
 
Resultatet av intervjuerna redovisades i fyra kategorier: Fel, svårigheter, förslag till förändringar och 
kommentarer.  Där  sammanfattas  det  väsentliga  från  varje  intervju  med  såväl  musiker  som 
kompositör och dirigent. Enkätundersökningen redovisades i form av en tabell som illustrerade vilka 
känslostämningar  som  valdes  till  vilka  tidpunkter,  samt  vilka  känslostämningar  som  valdes  flest 
gånger och därmed avgjorde vilka känslostämningar som skulle skrivas in i partituret. 
 

Reliabilitet och validitet 
Då  en  stor  del  av  uppsatsens  teoridel  härstammar  från  boken  Symfoniorkestern  och  dess  instru‐
ment8,  kan  denna  information  vara  reliabel  förutsatt  att  bokens  källor  granskas  närmare.  Inter‐
vjuerna var pålitliga då majoriteten av musikerna hade en  lång utbildning bakom sig  inom notskrift 
och  är  verksamma  inom  SON  eller  andra mindre  orkestersammanhang.  Av  de  kompositörer  som 
intervjuades har det varit mycket tydligt att särskilja vad som var en personens åsikt och vad som var 
en regel. Min ursprungliga notbild hade ett tydligt fel vilket musikerna kunde bortse från och därmed 
avgöra spelbarhet och  läsbarhet. De flesta  intervjupersoner kunde genom att  lyssna på det digitala 
stycket  avgöra  vad  som  gick  och  inte  gick  att  spela  och  därmed  räknas  deras  åsikter. Där  åsikter 
skiljde sig diametralt mellan  intervjupersoner valde  jag att  lyssna  främst  till de personer som hade 
varit mest verksamma inom komposition, eller de som hade längst yrkeserfarenhet. Av de 19 perso‐
ner som genomförde enkätundersökningen gick 14 svarsformulär att använda  i min  tabell. Det kan 
nämnas att vissa människor svarade mer än en känsla per tidpunkt, vilket kan ha förvrängt resultatet 
en aning. Något som ytterligare kan ha påverkat resultatet var att vissa musiker hade läst sin instru‐
mentstämma innan de genomförde enkätundersökningen vilket också kan ha distraherat de. 
 

Generaliserbarhet 
Denna undersökning  är  viktig  för  alla människor  som  komponerar  symfonisk musik digitalt och  är 
särskilt  relevant  för människor som arbetar med notskrift.  I boken Music and Emotion  togs endast 
vissa  faktorer av musiken upp vilket kan vara en aning vilseledande  för ett  resultat  som  ska gene‐
raliseras. Det menade  författarna  själva  var  ett  ämne  för  fortsatt  forskning.9  Faktorer  som  instru‐
mentering och musikaliska  förkunskaper  som också är mycket viktiga  för en musikalisk upplevelse 
togs  inte  hänsyn  till  i  de  undersökningar  jag  läste  om,  eller  de  slutsatser  jag  drog  i  min 
enkätundersökning. Att så många upplevde ett parti som humoristiskt är dock något som borde gå 
att koppla till tidigare forskning inom området som forskarna Juslin och Sloboda har varit inne på. 
 
 

Metoddiskussion 
Redan vid min första intervju stod det klart att notbilden var skriven i fel taktart. Hade jag fått reda 
på det  lite tidigare skulle  jag säkert ha sparat flera dagars arbete. Av de 26 musiker  jag  intervjuade 
var 21 anställda vid SON, tre anställda på Kulturskolan  i Norrköping, en frilansande tablaist, och en 

                                                      
8 Sven Kruckenberg (1993), Symfoniorkestern och dess instrument 
9 Patrik N. Juslin and John A. Sloboda, Music and emotion – theory and research, s. 242 
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frilansande körledare. Vissa hade mer färdigheter i komposition än andra. Vissa spelade helt på gehör 
och de flesta spelade från bladet. Den information som kom fram gjorde att jag önskade att jag haft 
minst två representanter per instrument. 
 
Det  som  fungerade bäst var att använda  telefon  till att kontakta  intervjupersonerna, e‐post  skulle 
aldrig ha uppnått  samma  resultat. Det  kan  bero på  att medelåldern  är  ganska hög när  det  gäller 
orkestermusiker och att de sällan  läser e‐post. Jag blev nästan  lite förvånad över att alla  jag ringde 
var intresserade av att hjälpa till. Det var mycket positivt. 
 
Tablamusikern  jag  intervjuade hade mycket begränsat med  tid och  stämman  var  inte  färdigarran‐
gerad från början. Vi gick igenom en väldigt grundläggande notering för det som klingade i verket. Av 
den anledningen togs inte detta instrument upp i resultatdelen. Det skulle ha krävt en hel dag till att 
arrangera upp en tablastämma för hela verket. 
 
Hade jag haft tillfälle att intervjua samtliga personer igen, eller fler personer per instrument när min 
notering var korrekt skriven, skulle  förmodligen en hel del nya svar dyka upp som kunde  förbättra 
mitt partitur och de enskilda  stämmorna.  Jag  känner  att min enkätundersökning hade  kunnat be‐
gränsas  till maximalt  fyra  känslobeteckningar,  eftersom  det  vanligen  inte  förekommer  så många 
känslobeteckningar i ett partitur och bara blir förvirrande vid ett uppförande. Under vissa intervjuer 
önskade jag att jag hade haft mer tid att utforska området djupare. Jag begränsade dem till en timme 
och bokade in intervju efter intervju, utan paus emellan, vilket ibland blev väldigt stressigt. 
 
Anledningen till att jag valde att endast låta intervjupersonerna samt några fler musiker från symfoni‐
orkestern  genomföra  enkätundersökningen  var  på  grund  av  tidsbrist.  Av  de  19  människor  som 
genomförde  enkätundersökningen  gick  endast  14  att  använda  i  en  tabell.  Jag  skickade  den  första 
enkäten per e‐post och därefter skickade  jag ut två SMS‐påminnelser vid två senare tillfällen. Detta 
kan ha berott på att jag inte var tydlig nog i mina instruktioner till enkäten, eller att människorna som 
genomförde den inte hade tid eller lust att fylla i mer än en eller två känslor. Jag upptäckte sent att 
instrumentens  tonomfång som  jag hade  läst om  i Stora MIDI‐boken10  inte stämde med  flera andra 
böcker jag använt mig av. Därför valde jag att inte ta med denna aspekt av instrumenten i teoridelen 
till uppsatsen där de tidigare fanns. 
 
Varför jag valde att ta upp instrumentens historia under teoridelen var för att jag ville lära mig mer 
om instrumenten samt ha en förståelse för hur notskrift har utvecklats. Instrumentens anatomi är 
viktigt att känna till oavsett vilken musiker det skrivs för, eftersom det avgör om musiken kan spelas 
eller inte. Dessutom ville jag ha en bra grund i bagaget när jag skulle intervjua professionella symfoni‐
musiker. Jag tog upp delar om musikerns tolkning därför att musikerna vid varje intervju kommer att 
tolka det som står i förhållande till det klingande och det är viktigt att ha en bra insyn i detta. Tolk‐
ningen spelar även in i min enkätundersökning där musikerna beskrev upplevda känslor. Självfallet 
kommer denna process bli särskilt viktig när musikern kommer att öva inför ett aktuellt uppförande. 

                                                      
10 Lars Ekström (1996), Stora midiboken 
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BEGREPPSBESTÄMNINGAR 
 
Dubbeltunga  = En spelteknik för att utföra snabba passager. Stavelserna te‐ke‐te 

brukar användas upprepade gånger för att åstadkomma detta. 
 
Klarinläge  = Det tonmässigt ljusaste läget för trumpet 
 
Muta in _____    = Växla till nytt instrument 
 
Nyans   = Dynamik 
 
Stoppton  = Att spela med höger hand instoppad i klockstycket på ett valthorn 
 
Överblåsning  = Att blåsa riktigt hårt i ett blåsinstrument 

   



 

6 
 

TEORI 

MIDI 

Quantize/kvantisering 
När MIDI‐signaler överförs  till notskrift bör  förberedelser göras på att noterna kommer att behöva 
redigeras för att önskat musikaliskt resultat ska uppnås. Musiken bör först spelas in i ett sequencer‐
program så att den låter så bra som möjligt. Därefter bör en kopia justeras tills den är exakt kvanti‐
serad. Kvantisering  innebär att rytmen rättas till efter en angiven taktart över ett tidsraster. Räknat 
från mittpunkten mellan  två  kvantiseringspunkter  förflyttas  noterna.  Vilken  sida  av mittpunkten 
noterna befinner sig på avgör vilken kvantiseringspunkt de förflyttas åt.11 
 

Velocity switching 
MIDI delas upp  i 127  steg  vilket motsvarar dess dynamiska omfång,  värdet 0  är  första  steget och 
innebär att en ton anslås, Note ON. Hur högt värdet är avgörs av hur hårt/snabbt en tangent trycks 
ned. Med  funktionen  velocity  switching  har  en  sampler möjlighet  att  växla mellan  olika  ljud  på 
samma  tangent  beroende  på  hur  hårt  tangenten  anslås.  Detta  är  värdefullt  när  ett  instrument 
används  som har en  varierande  klangfärg  i olika dynamiska  register. Det är  även möjligt  att  växla 
spelsätt mellan velocitynivåer, exempelvis mellan en normal ton på  fiol och tremolo. Detta är dock 
rent  spelmässigt  svårt  att  kontrollera  eftersom  anslagsstyrkan måste  vara  rätt  för  att  få  önskad 
sampling.12 
 
Detta är ett förhållande mellan velocitynivåer och de dynamiska nivåerna: 
 
Velocity | Dynamisk nivå 
0 = 0 (Note OFF) 
23 = ppp 
36 = pp 
49 = p 
64 = mp 
75 = mf 
88 = f 
101 = ff 
114 = fff 
127 = ffff.13 

 

Från MIDI till riktig orkester 
Flertalet av dagens kompositörer arbetar med MIDI‐filer eller sequencers. Varje kanal bör represen‐
tera en enskild orkestermusikers notsystem. Första  steget vid en konvertering  till noter är en  för‐
beredelse  av  sequencerfilen.  Ett  slarvigt  partitur  kan  vara  förödande  för  ett  framträdande. Inled‐
ningsvis bör orkestrering kännas till, hur många notlinjer som används och att rätt klav sitter på rätt 
instrument. Nästa  steg  innebär  att  analysera de  enskilda  stämmorna och  tänka  som  instrumenta‐
listen. En renderad MIDI‐sekvens talar ej om för spelaren var fraseringen sker. Träblåsare och brass‐
blåsare måste hinna andas och placera sordiner, slagverkare måste hinna förflytta sig till nästa instru‐
ment,  alternerande  musiker  måste  hinna  växla  instrument.  Varje  instrument  måste  spela  i  sitt 

                                                      
11 Ekström, Stora midiboken, s. 112 
12 Ibid. s. 164 
13 Ibid. s. 120 
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tonomfång och sin kapacitet. Det är dessutom orealistiskt att förvänta sig att alla musiker kan utföra 
mästerliga passager som har skapats på datorn.14 
 
Något  som  ofta  skapar  problem  är  när  kompositören  har  gett  blåsmusikern  för  långa  toner  där 
musikern ej hinner andas. Dynamiken  i datorn är oftast relativt statisk. Den bör vara skiftande och 
flödande. Harmonier bör  inte krocka med huvudlinjerna  i en komposition och melodiska  linjer kan 
behöva förstärkas med beteckningen espressivo. Rytmen bör också vara tydlig och lättläst.15 
 
Alla  transponerande  instrument måste  få sin egen del  transponerad  till  rätt  tonart. Av samma skäl 
som MIDI‐data behöver redigeras måste en dirigent arbeta med musikerna upprepade  tillfällen  för 
att uppnå ett önskat  resultat. Det är vanligt att kompositören vid  första uppförandet alltför kvickt 
reagerar på grund av att det  inte  låter som på datorn. Alla  instrumentalister har  inte perfekt stäm‐
ning, eller rätt tajming. Att alltför  länge arbeta med MIDI kan producera något som kallas MIDI‐itis, 
vilket är det uppfattas att det är något fel för att det inte låter precis som på datorn.16 
 
 

Partiturförberedelser 

Partitur och enskilda stämmor 
Ingen känner till musikinstrumenten bättre än musikerna själva. Därför är det bra att låta de titta på 
partituret och fråga efter deras åsikt.17 
 
Trots att både dirigent och orkestermusiker kan begå misstag förlåter de väldigt sällan de misstagen 
som  gjorts  av  kompositören. Alltför många  fel  eller misstag  i partituret  kan  leda  till  gräl och ofta 
hindra att verket spelas överhuvudtaget. Nedan följer det korrekta sättet att  lägga upp ett partitur. 
Följande faktorer bör tas till hänsyn: 
 

1. Ett  lättläsligt partitur där nya/originella noteringar  förklaras noggrant  är  viktigt  så  att diri‐
genten omedelbart förstår. 

 
2. Uppställningen  ska vara  logisk, där alla namn och utrymmen mellan  sektioner är korrekta. 

Takterna måste överensstämma så att dirigenten kan läsa alla rader samtidigt. 
 

3. Partituret måste  innehålla detaljer  för varje  instrument, så som stråkföring,  tungföring och 
artikulering.18 

 
När partituret ska lämnas över för tryck är det viktigt att varje sektion har nödvändigt med utrymme 
emellan  sig.  Används  Finale  kan  helt  enkelt  extra  utrymme  lämnas mellan  sektionerna.19 När  en 
musiker  ska  växla  instrument noteras det med  instruktionen  ”muta  in  _______,”  vilket bör  anges 
ovanför musikerns  stämma  i  god  tid. Musikern  bör  få  åtminstone  fyra  till  sex  sekunders  förbe‐
redelsetid.20 Om det nya instrumentet är i ny tonart eller använder ny klav anges detta vid bytet.21 
 

                                                      
14 www.eqmag.com (090517) 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Don V. Moses, Robert W. Demaree and Allen F. Ohmes (2004), Face to face with orchestra and chorus: a handbook for choral conductors, 
s. 24 
18 Samuel Adler (2002), The study of orchestration, s. 757 
19 Adler, The study of orchestration, s. 758 
20 Ekström, Stora midiboken, s. 209 
21 Adler, The study of orchestration, s. 760 
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När valthorn spelar unisona passager indelat i låga och höga horn skrivs de in i två system som horn 
1, 3 samt 2, 4. Trumpeter och tromboner skrivs över två system vardera, där trumpet 1 skiljs åt från 
nr 2 och 3. Trombon 1 och 2 har den övre stämman och bastrombonen den nedre.22 
 

Editera partituret 
En av datorns största nackdelar när det gäller att  läsa  in MIDI‐filer och omtolka det till noter är att 
dessa  filer vanligen  innehåller  småmissar  som gör det mer musikaliskt, men krånglar  till det  i not‐
språk, ”To err is human” (att fela är mänskligt). Trots att datoralgoritmer blir bättre för var dag som 
går kommer det ändå krävas en manuell justering.23 
 
För en inte alltför lång tid sedan var kompositörer tvungna att vänta i månader upp till flera år på att 
få höra en  färdig komposition  spelas och orkestrar var mycket dyra. Att kompositören behärskade 
god  förhandlingskunskap var därför viktigt  för att  få  sitt verk  spelat av en orkester. När MIDI kom 
blev det möjligt att låta MIDI‐signaler skickas till separata enheter som spelade upp ett partitur i real‐
tid. Detta sätt försåg kompositören med ett verklighetstroget verktyg för att upptäcka misstag inom 
partituret.24 Många notprogram låter användaren justera marginaler och taktvidd utifrån egen smak. 
När partituret ska skrivas ut är det viktigt att välja en skrivare som har förmåga att skriva ut 300‐dpi 
(dots‐per‐inch) för att uppnå en kvalité i närheten av tryckkvalité.25 
 
 

Symfoniorkestern som fenomen 
Begreppet symfoniorkester menar vissa är samlingen av  instrument och musiker, medan andra på‐
står att symfoniorkestern själv är ett  instrument. Skulle vi  lyssna på en enskild stämma ur ett känt 
verk  skulle  väldigt  få  känna  igen  dess  ursprung.  En  lösryckt  fiolstämma  ur  finalen  av  Tjajkovskijs 
Pathétique kommer att  låta atonalt. Sammanfogas däremot  fiolstämmorna  skapas en  igenkännbar 
melodi.26  
 
Ordet orkester härstammar från antikens ord orchéstra vilket var området framför teaterns scen där 
kören höll till.27 Denna benämning kvarstod fram till 1700‐talet med skillnaden att det nu var musi‐
kerna som satt framför scenen som avsågs med ordet.28 Orkesterns uppkomst räknas till i början på 
1600‐talet på grund av följande anledningar: Tonsättarna började nu ange vilka  instrument som av‐
sågs  till  stämmorna,  notskriften  blev mer  komplex,  generalbas‐systemet  infördes,  barockperioden 
inleddes och stråkinstrumenten hade en rik mångsidighet. Det finns dock ingen specifik tidpunkt för 
när allt skedde, utan det pågick under flera århundraden.29 
 

Symfoniorkesterns framväxt 
Orkesterns historia kan delas in i två perioder: från orkesterns början till slutet på 1700‐talet och från 
Haydn och Mozarts  storhetstid  fram  till  idag. I  slutet  av  1600‐talet  var de  fyra  stråkinstrumenten 
konstruktionsmässigt  fulländade  vilket  blev  en  katalysator  för  en  symfoniorkester  med  multipla 
stråkar. Genom operan och baletten utvecklades  speltekniken avsevärt och ett  tydligt  intresse  för 
specifika klanger  fanns. Bach experimenterade med olika  instrumentkombinationer  i sina cantatas. 
Vad som avgjorde dessa kombinationer var tillgången till musiker.30 
 

                                                      
22 Adler, The study of orchestration, s. 760 
23 David H. Miles (1991), The midi manual, s. 140 
24 Miles, The midi manual, s. 141 
25 Ibid. s. 141 
26 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s. 14 
27 Ibid. s. 16 
28 Ibid. s. 17 
29 Ibid. s. 18 
30 Adler, The study of orchestration, s. 4 
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På 1700‐talet tid var det accepterat att orkestern  innehöll tre grupper: stråkinstrumenten  (fiol, alt‐
fiol, cello, kontrabas),  träblåsinstrumenten  (flöjt, oboe, klarinett,  fagott) och mässingsinstrumenten 
(horn,  trumpet) med puka.31 En separat slagverkssektion  fanns bara  i operan. Orkestern växte  från 
den  klassiska perioden och  framåt och  fler  instrument  lades  till.  Främst  lades  instrument  till  som 
utökade  registret  för  träblåssektionen, dessutom växte  slagverkssektionen enormt. Vid Stravinskys 
tid hade antalet instrument i symfoniorkestern mer än tredubblats.32 
 

Den senaste utvecklingen 
Orkesterutvecklingen under de senaste hundra åren har  inget enskilt särdrag som går att samman‐
fatta  likt  barocken  och  klassicismen. Det  går  att  konstatera  att  1600‐talet  var  stråkinstrumentens 
storhetstid,  1700‐talet  träblåsinstrumentens,  1800‐talet mässingsinstrumentens, medan  1900‐talet 
har tillägnats slagverksinstrumenten.33 
 
Många moderna  tonsättare  har  gått  i  en  ny  riktning  och  intresset  för  orkestermusik  har  ständigt 
ökat.34 Ett särdrag som är vanligt idag är att kompositörer låter musiker utforska nya typer av klanger 
för effektskapande. Det kan vara alltifrån att slå eller knacka på stråkinstrumenten, eller att spela  i 
register som uppfattas som obehagliga.35 
 
 

Dynamik 
År 1987 gjordes en undersökning som visade att två körgruppers medelljudnivå rörde sig omkring 80 
dB under en repertoar. Den slutsats som kunde dras av undersökningen var att ju högre tonhöjd de 
sjöng desto högre  ljudnivå hade de.36 Ju starkare efterklang ett rum har desto högre blir den totala 
ljudnivån. 37 
 
Det är vanligt att dynamiska markeringar skrivs ut med motsvarande ljudstyrka. Följande dynamiska 
värden brukar hänvisas till: 
 
100 dB = fff 
90 dB = ff 
80 dB = f 
70 dB = mp 
60 dB = p 
50 dB = pp 
40 dB = ppp38 
 
Men  under  en  konsert med  symfonisk musik  gjordes  en mätning  där  det  visade  sig  att  ljudnivån 
sällan  sjönk  till  nivåer  lägre  än  60  dB  eller  översteg  85  dB.  En  ljudnivå  på  50  dB  skulle  kräva  att 
publiken och bakgrundsljud  var helt  transparenta  och  en nivå  på  40 dB  skulle  inte  vara hörbar.39 
Undersökningar har  visat  att  träblåsspelare har  förmåga  att uppnå en  så  liten  skillnad  som 10 dB 
mellan sin lägsta och högsta ljudnivå. Ändå så tolkar lyssnaren det som en skillnad på pp och ff vilket 
är ett tecken på att musik involverar mänskliga faktorer.40 
 

                                                      
31 Adler, The study of orchestration, s. 4 
32 Ibid. s. 5 
33 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s. 86 
34 Ibid. s. 87 
35 Ibid, s. 86 
36 Sten Ternström (1987), Körakustik, s. 47 
37 Ternström, Körakustik, s. 49 
38 Donald E. Hall (2002), Musical acoustics (third edition), s. 77 
39 Hall, Musical acoustics, s. 77 
40 Ibid. s. 78 
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Blåsinstrumenten 
Vad som är gemensamt för samtliga blåsinstrument i symfoniorkestern är att ljudet alstras genom att 
instrumentets luftpelare vibrerar. På flöjtinstrument blåser musikerna mot en kant som gör att luften 
delas  och  sätts  i  vibration.  På  rörbladsinstrumenten  blåser musikerna mot  ett  eller  ett  par  tunna 
membran  vid munstycket,  kallade  rörblad. På mässingsinstrumenten  är det musikerns  läppar  som 
orsakar  luftpelarens  vibrationer. Grundljudet  låter  inte  särskilt  trevligt, har  ingen bestämt  tonhöjd 
och kan liknas vid en ankas kvackande eller ljudet som uppstår när ett grässtrå blåses i.41 
 
Till skillnad från pianot så kunde blåsinstrumenten  i sin ursprungliga form endast framkalla vissa av 
skalans toner, varav några lät falskt. I grunden är alla övertoner fysiskt rena. Men för att inte instru‐
ment skulle klinga  falskt  tillsammans med de stämda efter det  tempererade systemet gjordes vissa 
kompromisser på de högre övertonerna. En av dessa var att göra alla halvtonsteg  lika stora, precis 
som på ett piano. Detta gjorde också det möjligt för  instrumenten att växla obehindrat mellan ton‐
arter. Det  är  förhållandet mellan  grundtonen  och  övertonernas  styrka  som  skapar  det  som  kallas 
klangfärg och gör att det går att särskilja instrument emellan.42 
 

Transponerande instrument 
Ett transponerat  instrument  innebär att det  låter annorlunda än det noteras. Ett  instruments trans‐
ponering/stämning  är den  ton  som  klingar  för  ett noterat C.  En  klarinett  i Bb  som  spelar  tonen C 
klingar då på  tonen Bb, en  stor  sekund  lägre. En  klarinett  i D klingar en  stor  sekund högre än det 
noterade C. När det sedan noteras måste det tänkas motsatt riktning, ett instrument som klingar en 
stor sekund högre noteras då en stor sekund lägre.43 
 
 

Träblåsinstrumenten 
På  Haydns  och Mozarts  tid  på  1700‐talet  begränsades  ett  verks  tonart  till  det  som  passade  för 
blåsinstrumentens grundtoner. Under denna tid fanns dock vissa klaffsystem att förse instrumenten 
med,  på  bekostnad  av  att  de  inte  lät  lika  rent  som  i  sin  grundtonart.  Klaffarna  gjorde  att 
instrumenten kunde spela kromatiskt, och när en avlägsen tonart krävdes för ett verk var musikerna 
tvungna  att  byta  stämning  på  instrumenten.  Barockmusiken  är  främst  skriven  i  D‐dur  därför  att 
trumpeternas stämning låg i D.44 
 

Tvärflöjt 
Av orkesterns alla träblåsinstrument är tvärflöjten det instrument som allra enklast kan spela snabba 
melodiska  rörelser. Spelsätten är många och klangfärgen är varierande på de olika  registren.  I det 
högsta registret  låter den  ljust och skimrande,  i det mellersta är klangen klar och mjuk vilket passar 
för melodi och på botten är den dov och ödslig. Dynamiken är en aning begränsad men tonomfånget 
sträcker sig över 3 ½ oktaver.45 
 

Piccolaflöjt 
Piccolaflöjten är en slags miniatyr av tvärflöjten och klingar en oktav högre med ungefär samma ton‐
omfång på 3 ½ oktaver. Piccolaflöjten härstammar  från militärorkesterns  tvärpipa och  kom  i bruk 
mot slutet på 1700‐talet. I orkestern är den användbar för att färgsätta och accentuera andra instru‐
ment, främst flöjt och fiol, men även mässingsinstrument. Den används för effekter och viktiga solis‐

                                                      
41 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s. 116 
42 Ibid. s. 116 
43 Börje Tyboni (1996), Noter ‐ handbok i traditionell notering, s. 203 
44 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s. 121 
45 Ibid. s. 129 
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tiska passager.46 Piccolaflöjten  låter  spöklikt  i  sitt  lägsta  register och hörs då endast när  resten av 
symfoniorkestern spelar relativt svagt.47 I sitt högsta register låter den nästan som en visselpipa som 
lätt blir irriterande i längden.48 
 
 

Rörbladsinstrumenten 
Ett  färdigt  rörblad är  inte praktiskt, utan delar av ursprungsväxten bambu brukar  istället användas 
vilket  gör  varje  rörblad  unikt. Detta  innebär  att musikerna måste  hyvla  och mäta  upp  en  perfekt 
passform. När sedan rätt tjocklek uppnåtts kan en spänning skapas i munstycket som blir avgörande 
för hur det låter. Under spelets gång måste även rörbladet hållas lagom fuktat för att uppnå ett gott 
musikaliskt  resultat.49 Rörbladet påverkas av  temperatur  samt atmosfär och måste  vara  tillräckligt 
tunt för att vibrera.50 
 

Oboe 
Från att tidigare endast ha varit ett färgsättande instrument åt stråksektionen, växte oboernas popu‐
laritet och blev till slut wienklassicismens ledande instrument.51 Oboen har alltid använts till att spela 
sångbara melodier och tränger  igenom med sin  ljusa, tydliga klang, men dess dynamiska register är 
begränsat. Den har ett väldigt tydligt staccato som är ett populärt spelsätt och klarar även av snabba 
melodiska  löpningar.52 Duktiga oboister har utvecklat en  teknik  för att  spela  långa utdragna  toner 
utan avbrott.53 
 

Klarinett 
Klarinetten kom inte i bruk förrän år 1700 och var sen i förhållande till oboen som uppkom århund‐
raden  tidigare. Namnet klarinett betyder ”liten klarin” och myntades av att  instrumentet påminde 
om  en  trumpet  i  klarinläge  vid  överblåsning.54  På  klarinetten  är  överblåsning  betydligt  lättare  än 
andra  rörbladsinstrument och  gör  att  tonomfånget  är på nästan  fyra oktaver. Det  lägsta  registret 
kallas  ”chalumeauregistret”  och  där  låter  den  dyster  och  hemlighetsfull.  I  det  överblåsta  ”klarin‐
registret” klingar den ljust och klart och allra högst upp genomträngande och skarpt.55 I blåsorkestrar 
motsvarar klarinetten fiolens roll eftersom dess dynamiska omfång är så stort. Instrumentet är kapa‐
belt till snabba löpningar, drillar och flertalet utsmyckningar med lätthet.56 
 

Fagott och kontrafagott 
Innan  den  förbättrade  konstruktionen  år  1880  var  den  ett  sällsynt  inslag  i  orkestern.  Klangen  är 
mycket variationsrik registen emellan. På botten beskrivs den som torr och används för att fylla i mer 
bas åt stråkinstrumenten. I mellanregistret används den för melodi och solospel och på toppen låter 
den nasal och ”klagande”. Kontrafagottens tonrör är sammanlagt nära sex meter(!), vikt  i fyra delar 
och stöds av praktiska skäl mot golvet.57 När långa toner hålls ut påminner den om en kyrkoorgel och 
skapar en bra grund i ett ackord.58 
 

                                                      
46 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s. 131 
47 Adler, The study of orchestration, s. 190 
48 Ibid, s. 191 
49 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s. 132 
50 Adler. The study of orchestration, s. 194 
51 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s. 135 
52 Ibid. s. 137 
53 Adler, The study of orchestration, s. 194 
54 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s. 141 
55 Ibid. s. 144 
56 Ibid. s. 145 
57 Ibid. s. 152 
58 Adler, The study of orchestration, s. 226 
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Mässingsinstrumenten 
Alla mässingsinstrument härstammar från medeltidens signalinstrument och utvecklades från instru‐
ment skapta av ben, horn och betar.59 Medeltidens mässingsinstrument hade inga klaffar och var be‐
gränsade  till  att  spela på övertonsserien.  I det högre  registret,  klarinläget  är det möjligt  att  spela 
kromatiska melodier, men kräver en enorm skicklighet eftersom dessa toner  ligger väldigt nära var‐
andra. De som behärskade detta register var väl ansedda yrkesmän på 1600‐ och 1700‐talet.60 
 

Valthorn 
Ordet Valt (av Tyskans Wald = skog) uppkom inte förrän runt år 1700.61 De vanligaste stämningarna 
för horn är F och Bb. Vid  sekelskiftet  lanserades dubbelhornet  som kombinerade dessa  stämningar 
och bytet gjordes med en ventil. Detta är  i stort den enda modernisering som  instrumentet sett på 
150 år. Hornet har ett tonomfång på över fyra oktaver.62 Ett tonsprång över en oktav är svårt att ut‐
föra och ett tonsprång upp till högsta registret är nästintill omöjligt. Tonerna ligger väldigt tätt i detta 
register vilket gör det svårt att hitta rätt ton.63 En mycket använd och läcker instrumenteffekt är att 
spela med stoppton i mycket stark dynamik, klangen blir då metallisk och mycket dramatisk.64 
 

Trumpet 
Tidigare låg de vanligaste trumpeterna i D och Eb, men numera ligger de flesta i C och Bb. Idag är det 
vanligt  att musikerna  anpassar  stämningen  efter musikens  tonart.65  Trumpetens  klang  går  hand  i 
hand med trombonens och tubans, men avviker från valthornets, vilket vanligen gör tonsättare för‐
siktiga med att beblanda dessa två. Dess ljusa klang passar för melodispel i både stark och svagt spel, 
medan den skarpa forteklangen används för festmusik, något som kan höras  i exempelvis Wagners 
Tannhäuser.66 
 

Trombon 
Så tidigt som för 500 år sedan omkonstruerades en naturtrumpet genom att ett U‐format tillsatsrör 
sattes in. Tonerna förändrades eftersom luftpelarens längd förändrades.67 Det italienska ordet trom‐
bone betyder ”stor trumpet” och de vanligaste modellerna  idag är tenortrombon som är stämd  i Bb 
och bastrombon  i B/F. Bastrombonen växlar stämningen med en kvartsventil och kan stämmas ner 
till D. I orkestern är det vanligt att bastrombonisten spelar tillsammans med tuban.68 Trombonen har 
en  kraftfull  styrka  och  kan  i  samlad  grupp  låta  hemlighetsfull.  Den  har  även  förmågan  att  spela 
snabba passager, som exempelvis Rossinis Wilhelm Tell‐uvertyr.69 
 

Tuba 
Tuba hör till gruppen bygelhorn. Men denna beteckning har inga tydliga avgränsningar mot exempel‐
vis valthornet och eufonium. Den konstruerades så sent som år 1835, men har sällan utnyttjat sina 
varierande spelförmågor. Likt fagotten har den fått ta på sig en humoristisk roll genom åren och det 
är så många barn kommer i kontakt med den. Trots att den vanligen får spela utdragna låga toner har 
tuban  förmågan att spela otroligt snabba passager, något som börjat ske allt oftare de senaste år‐
tiondena. De vanligaste tuborna är stämda i C och Bb och har upp till sex ventiler.70 

                                                      
59 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s. 155 
60 Ibid. s. 156 
61 Ibid. s. 160 
62 Ibid. s. 167 
63 Ekström, Stora midiboken, s. 234 
64 Ibid. s. 235 
65 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s. 172 
66 Ibid. s. 175 
67 Ibid. s. 179 
68 Ibid. s. 181 
69 Ibid. s. 183 
70 Ibid. s. 184 
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Slagverksinstrumenten 
Slagverkssektionen är den grupp som erbjuder störst variation i klangfärg och utbudet växer för varje 
dag som går.71 De senaste 40 årens stora intresse för slagverk har medfört att dagens slagverkare är 
av  en  helt  annan  klass  än  tidigare.72  Förutom  slagverksinstrumenten  har  också  slaghjälpmedlen 
många  variationer.  Det  finns  stockar  och  klubbor  med  varierande  storlek,  hårdhet  och  balans. 
Huvudet kan vara av trä eller metall, och klätt med filt, ull, kork,  läder, gummi eller plast. Allt detta 
för att variera instrumentens klangfärg.73 
 

Puka 
Pukan  är  det mest  utnyttjade  slagverksinstrumentet  och  var  det  första  att  träda  in  i  den  väster‐
ländska orkestern. Den består av en metallkittel med ett membran av antingen kalvskinn eller plast. 
Tidigare användes pukor  i par  stämda en kvart  ifrån varandra och  stämdes om genom att  skruvar 
runt  sargen  vreds på.74  Senare  infördes  en pedal  som möjliggjorde  en  förändring  av  tonen under 
spelets gång. Dock blir idag stämningen ett ständigt problem för pukisten eftersom den inte är precis, 
utan justeras efter en visare.75 Enligt undersökningar kopplas pukans ljud till ilska.76 
 

Bastrumma 
Storleken på trumman varierar mellan 60‐100 cm och den står vertikalt och spelas från sidan med en 
filtklädd klubba. För virvel används två identiska klubbor.77 Bastrumman kan lätt överrösta resten av 
orkestern eftersom den har en sådan enorm  ljudstyrka. Den fyller ut orkestern och ger mer tyngd  i 
slagverksektionen. Den användes tidigare för att symbolisera krig eller fångenskap och när den spelar 
en virvel i svagt läge påminner den om åskmuller.78 
 

Militärtrumma 
Militärtrumman står på stativ och på resonansskinnet på undersidan sitter små metalltrådar kallade 
sejare  som  ger  en  smattrande  klang när de  vibrerar. Den  spelas med  träpinnar,  eller  stockar och 
konsten att  spela  snabba  virvelslag  tar  flera år att  lära  sig.79 Trumman har  sedan  lång  tid använts 
inom operan och därefter symfoniorkestern. Läggs en duk på skinnet så dämpas ljudet.80 
 

Cymbal 
Cymbaler  tillverkades  från början av  turkiska  specialister och varierar mellan 35‐55 cm  i diameter. 
Tills slutet på 1800‐talet var det vanligast med  två cymbaler som slogs mot varandra. När enskilda 
cymbaler  hängs  i  ett  ställ  kan  de  anslås med  klubbor  eller  trumstockar  och  enkelt  skapa  läckra 
crescendon. Efterklangen är lång, men dämpas lätt mot cymbalistens egen hand.81 
 

Gong 
De mindre gongar som  finns har bestämd  tonhöjd och härstammar  från sydostasiatiska  traditioner 
och har en  liten utbuktning  i mitten. De gongar utan utbuktning  kallas Tam‐tam och  förekommer 
inom symfoniorkestern. De hänger i en ställning och brukar ha en diameter på mellan 1 – 1 ½ meter. 

                                                      
71 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s. 186 
72 Ibid. s. 188 
73 Ibid. s. 189 
74 Ibid. s. 189 
75 Ibid. s. 190 
76 Juslin and Sloboda, Music and emotion, s. 241 
77 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s. 191 
78 Adler, The study of orchestration, s. 463 
79 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s. 191 
80 Adler, The study of orchestration, s. 461 
81 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s. 193 
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Det senaste seklet har tonsättare använts sig av instrumentets kraftiga fortissimoklang, men även det 
ödsliga pianissimot.82 Tam‐tam är den största inom de gongar med obestämd tonhöjd.83 
 

Rörklockspel 
Det  fanns  tidigt  behov  av  instrument  som  påminde  om  kyrkklockor  inom  operamusiken. År  1885 
tillverkade John Harrington ett rörklockspel av brons som hängdes i en ställning och kallades Tubular 
Bells.84 Numera är rören ordnade efter pianots vita och svarta tangenter  i två rader och anslås med 
träklubba eller metallklubba på övre delen.85 Även detta  instrument härstammar  från  Sydostasien 
och har funnits  i över 4000 år, där det till en början tillverkades av bambustavar. Numera tillverkas 
rörklockor av mässing och har ett omfång på två oktaver.86 
 

Marimba 
I mitten av 1800‐talet under renässansen togs xylofonen in i symfoniorkestern som bestod av stämda 
stänger  eller plattor  av  trä  som  anslogs med  klubbor. Den härstammar  från Asien och  fick  till  en 
början gestalta skräck. Marimban är tonhöjdsmässigt det mörkaste instrumentet från xylofonfamiljen 
och härstammar från Centralamerika. De vanligaste klubborna är av plast eller trä och på varje platta 
sitter ett metallrör för att ge tonerna resonans.87 I marimbans högre register påminner den om xylo‐
fonen, medan det lägre registret låter mer mjukt och djupt. Den klingar en oktav lägre än xylofonen 
och har ett tonomfång på fyra oktaver.88 
 

Klockspel 
Klockspelet  påminner  rent  konstruktionsmässigt  om  instrument med  serier  av  stämda  stålplattor. 
Det har en  ljus och klar klang och når utan svårighet ut bland symfoniorkesterns  instrument.89 Dyra 
klockspel är tillverkade av specialstål medan billigare är gjorda av lättmetall och likt vibrafonen finns 
på de flesta klockspel en pedal som kontrollerar efterklangen. Det anslås vanligen med klubbor eller 
hammare av mässing.90 
 

Celesta 
De mekaniserade varianterna av klockspel som finns kallas celesta och klaviaturklockspel och ser ut 
som ett litet piano. De räknas vanligen till slagverksektionen och spelas ofta av pianister. Till skillnad 
från det vanliga klockspelet har celestan en mjukare klang tack vare att hamrarna inuti är klädda med 
filt.91 Namnet celesta betyder ”himmelsk” och en av de tidigaste kända kompositionerna för  instru‐
mentet  skapades  av  Tjajkovskij  i  Nötknäpparen.  Instrumentet  ska  ha  fraktats  över  Atlanten  i  all 
hemlighet inför första uppförandet.92 
 

Vindspel (wind chime) 
Vindspel består av  ihåliga  stavar  som hängs  i  snören och materialet kan bestå av bambu, glas,  trä 
eller metall. De av glas  låter  ljust, medan de av metall är mer  tydliga utan att överrösta  resten av 
orkestern.93 
 
                                                      
82 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s.195 
83 Adler, The study of orchestration, s. 456 
84 Sture Olsson (1985), Kroumata, s. 541 
85 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s. 196 
86 Olsson, Kroumata, s. 542 
87 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s. 197 
88 Adler, The study of orchestration, s. 438 
89 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s. 197 
90 Olsson, Kroumata, s. 432 
91 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s. 198 
92 Olsson, Kroumata, s. 83 
93 Adler, The study of orchestration, s. 456 



 

15 
 

Koskälla 
Inom  jordbruket  hängdes  koskällor  runt  kornas  hals  för  att  hålla  bort  onda  andar.94  Koskällan 
används främst bland latinamerikanska dansband, men förekommer även ibland i symfoniorkestern. 
Ljudet mellan de olika modellerna varierar inte särskilt mycket. De brukar vara mellan 8‐25 cm stora 
och anslås med en vanlig trumpinne.95 Hänger koskällan i stativ och anslås med trumstockar får den 
längre efterklang och en hårdare ton.96 
 

Bongotrummor 
Bongotrummorna kommer i par och har latinamerikanskt ursprung. De brukar vanligen vara stämda 
en perfekt  kvart  eller  kvint  ifrån  varandra. Numera  finns  fyra  storlekar  att  tillhandahålla  för  sym‐
foniskt bruk.97 Bongotrummor hålls antingen mellan knäna eller monteras på stativ och spelas med 
trumpinnar eller händerna.98 
 

Timbaler 
Timbal härstammar  från de Karibiska öarna och var  från början köksredskap av  lera, mässing eller 
koppar  som  kunde vara  fyllda med vatten. De användes mycket  inom afro‐kubansk musik och ut‐
vecklades så småningom till timbalen.99 Timbaler har ett djup som en  liten trumma men har  istället 
ett metallhölje, vilket ger de mer genomträngande klang. De kommer  i par och sitter på stativ och 
brukar storleksmässigt vara kring 33‐36 cm i diameter. De är stämda i hög och låg tonhöjd.100  
 

Tablas 
Tablan är ett instrument som anses vara svårt att lära sig. Det har använts mycket inom populärmusik 
och härstammar från Indien. Det finns två spelsätt som kallas rag och tal. Rag är det melodiska och 
tal är det  rytmiska, vilka båda kombineras under ett  framförande. De  flesta associerar  tablans  ljud 
med  rytmiska  tal.101 Tablan har  tre delar vilka alstrar olika klang. Med  träklossar på  sidan  justeras 
instrumentets stämning och det anslås med händer och fingrar.102 
 

Äggrassel och burkrassel 
Instrument som rasslar när de skakas kallas allmänt rassel. De består av ett hårt ihåligt föremål som 
innehåller bönor, frön eller stenar. De vanligaste inom orkestern är maraccas.103 
 

Tamburin 
Tamburinen  härstammar  från  östmeditteransk  kultur  och  är  en  symbol  för  fruktsamhet. Den  har 
alltid kopplats till folkdans och fördes in i Europa under 700‐talet av vandrande romerska spelmän.104 
De storlekar på tamburiner som används idag inom symfoniorkestern är på 15 cm, 25 cm och 38 cm i 
diameter.105  
 
 

                                                      
94 Olsson, Kroumata, s. 274 
95 Adler, The study of orchestration, s. 455 
96 Olsson, Kroumata, s. 276 
97 Adler, The study of orchestration, s. 464 
98 Ibid. s. 465 
99 Olsson, Kroumata, s. 662 
100 Adler, The study of orchestration, s. 464 
101 www.chandrakantha.com (090516) 
102 Olsson, Kroumata, s. 632 
103 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s. 198 
104 Olsson, Kroumata, s. 631 
105 Adler, The study of orchestration, s. 465 
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Stråkinstrumenten 
Violinen (fiolen), violan (altfiolen) och violoncellen (cellon) har samma ursprung, medan kontrabasen 
(basfiolen) kommer från annat håll. Konstruktionsmässigt ser instrumenten enkla ut, men faktum är 
att de  innehåller omkring 70 delar som med exakt precision  limmats  ihop.106 De detaljer som förser 
instrumenten  har  oftast  lagts  till  av  akustiska  skäl  snarare  än  estetiska.  Trots  stråkinstrumentens 
breda  användning  är  en  uppfinnare  ej  känd  i nuläget. De brukar  anses härstamma  från  Italien.107 
Skillnaden mellan solostråk och orkesterklang är stor. Vanligen räknas tre  instrument eller fler som 
orkesterklang.108  
 

Fiol 
Idag används  ibland  fioler  från så sent som 1500‐talet och anses vara en orkesters stolthet.109 Förr 
var  strängarna  tillverkade  av  senor  vilket  gav  fiolen  en  varm  ton,  till  skillnad  från  senare 
konstruktioner  där  de  vanligen  tillverkas  av  stål  och  låter  betydligt  skarpare.  Fiolen  noteras  på 
diskantklav.110 Enligt undersökningar kan ljudet av fiolen kopplas till sorg och fruktan.111 
 

Altfiol 
Altfiolens  tre  högsta  strängar  är  identiska med  fiolens  tre  lägsta.  Storleken  har  aldrig  uppnått  en 
standard,  vilket  gör det  vanligt  att hitta  instrument  som  skiljer  sig med  en hel decimeter  i orkes‐
tern.112 Violan har en mörk och full klang som påminner om en djup altröst och noteras i altklav.113 
 

Cello 
Cellon är stämd en oktav lägre än altfiolen och kroppen är proportionellt mycket större än altfiolens. 
På grund av detta får cellon en varm och sjungande klang. Till en början användes cellon inte i alltför 
stor utsträckning, men efter Bachs cellosviter år 1720 skapades en repertoar som än spelas  idag.114 
Cellon noteras ofta på basklav, men även ibland på tenorklav eller diskantklav.115 

Kontrabas 
Kontrabasen klingar en oktav lägre än den noteras.116 Instrumentets strängar är stämda i kvarter ifrån 
varandra på grund av det  långa avståndet  till skillnad  från de andra  i stråkfamiljen vars strängar är 
stämda i kvinter. På grund av att cellon och kontrabasen ofta spelar oktaverat läggs i slutet på 1800‐
talet en  lägre  femte  sträng  till  stämd  i C eller Bb.  117  Idag  spelar  cirka hälften  av  kontrabasisterna 
instrument med fem strängar.118 
 
 

Kören 
Begreppet kör innebär en vokalensemble med koriskt besatta stämmor. Tidigare har kör noterats på 
två system trots att det innehållit fyra stämmor, men idag noteras den ofta på fyra system där solis‐
terna noteras ovanför  kören. På  förstasidan  i ett partitur anges  varje  stämmas  fullständiga namn: 
Sopran, Alt, Tenor, Bas. Därefter skrivs bara dess förkortningar: S, A, T, B.119 Hur komplicerade stäm‐
                                                      
106 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s. 207 
107 Ibid. s. 211 
108 Ekström, Stora midiboken, s. 248 
109 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s. 220 
110 Ibid. s. 221 
111 Juslin and Sloboda, Music and emotion, s. 241 
112 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s. 221 
113 Ibid. s. 222 
114 Ibid. s. 224 
115 Ibid. s. 223 
116 Ibid. s. 227 
117 Ibid. s. 228 
118 Ibid. s. 229 
119 Tyboni, Noter, s. 258 
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morna  är  avgör  ofta  antalet  system.120  Överstämman  har  alltid  skaften  riktat  uppåt  och  under‐
stämman skaftet riktat nedåt om de skrivs på samma system.121 När varje ton har en egen stavelse 
används flaggor istället för balkar.122 
 
 

Dirigenten 
En duktig orkesterledare behöver ha  varierande  kunskaper och  en mångsidig begåvning. Han/hon 
bör  ha  följande  egenskaper:  konstnärlig  begåvning,  kontrollerad  kroppsmotorik,  stark  inre  över‐
tygelse, vetskap om instrumentens spelteknik, musikteoretisk färdighet. Listan kan göras längre.123 
 
En dirigent kan till viss del utbilda sig  inom sitt yrke, men att sedan använda denna kunskap på ett 
kreativt  sätt  är  något  som  blir  svårt  utan  en  medfödd  talang.  En  bra  dirigering  kräver  snarare 
inlevelseförmåga  och  fantasi  än  teoretisk  kunskap.124  Därför  kan  en  outbildad  dirigent  leda  en 
konsert bättre än en dirigent som övat  i åratal. Det sägs att dirigering är hälften talang och hälften 
gediget arbete.125 
 
Under 1600‐ och 1700‐talet  förekom det ofta att en orkestermusiker  tog rollen som dirigent. Upp‐
giften var mer begränsad än vad den är  idag och gick snarare ut på att ange tempo och sätta  igång 
ensemblen än att dirigera igenom ett helt verk.126 Den tyske tonsättaren och dirigenten Ludwig Spohr 
propagerade starkt för att dirigera med en taktpinne  i  luften (till skillnad från att slå den mot något 
som tidigare var fallet) och vid 1800‐talets mitt hade majoriteten av dirigenter anslutit sig till denna 
metod.127 
 

Ordet dirigering 
Det  svenska  ordet  dirigering  kan  kopplas  till  latinets  dirigere  vilket  betyder  ”rikta,  vända,  styra”. 
Engelskans motsvarighet conducting kan kopplas till  latinets conducere som översätts till ”samman‐
föra, samla”. Dirigenten har generellt sett en samordnande och tolkande uppgift och använder sig av 
visuell kommunikation vid ett framförande, och verbal kommunikation vid repetitionerna.128 
 
Det finns  inga utvecklade  ideologiska eller teoretiska system när det gäller dirigentens kommunika‐
tion. Trots att dirigeringsyrket anses vara mycket krävande och komplicerat,  finns det  inga  teorier 
eller metoder bakom sambandet mellan dirigentens gestik och det hörbara musikaliska resultatet.129 
 

Kördirigering 
En körledares viktigaste egenskap är förmågan att effektivt öva  in ett stycke med sin kör på kortast 
möjliga  tid.  Det  är  nödvändigt  att  körledaren  redan  innan  första  repetitionen  behärskar  stycket 
tekniskt och har en musikalisk uppfattning av det.130 
 
Det  som  avgör  hur  framgångsrik  en  instudering  av  ett  körstycke  blir  är  körledarens  förmåga  att 
effektivt driva kören mot ett tydligt utsatt mål. Att välja bort stycken på grund av att de anses vara 
för svåra för kören beror ofta på körledarens egen musikaliska oförmåga.131 

                                                      
120 Tyboni, Noter, s. 259 
121 Ibid. s. 258 
122 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s. 231 
123 Ibid. s. 109 
124 Ibid. s. 109 
125 Ibid. s. 110 
126 Ibid. s. 92 
127 Ibid. s. 93 
128 Thomas Du Quercy Ahrén (2002), Orkesterdirigering, s. 47 
129 Du Qercy Ahrén, Orkesterdirigering, s. 111 
130 Eric Ericsson, Gösta Ohlin och Lennart Spångberg (1974), Kördirigering, s. 99 
131 Ericsson, Ohlin och Spångberg, Kördirigering, s. 103 
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Musikerns tolkning 
Musik kan ses som en kommunikationsform av musikaliska idéer. En musiker omkodar noter till akus‐
tiska signaler som sedan omkodas av lyssnarna till idéer. Därför är en musikers tolkning en viktig del i 
kommunikationen.132 Forskning visar att musiker ofta har en  intention med sitt  framförande, vilket 
tillför mening till musiken.133 
 
Med musikens mening avses oftast de känslor som förmedlas. Därför har en stor del forskning foku‐
serat på musikens emotionella faktorer. Framförandet kan även påverka den emotionella upplevel‐
sen. Ett och samma partitur kan  framföras på en mängd olika vis och således  framkalla olika emo‐
tionella uttryck.134 
 
Medan många  anser  att  tolkning  inte  går  att  läras  ut,  kämpar  andra med  att  förfina musikaliska 
talanger. Det  som  avgör mängden  tolkningsfrihet  är  ofta musikstilen  och  kultursammanhanget.135 
Det  finns  två  vanliga  traditioner  inom  tolkning.  Den  ena  går  ut  på  att musikern  studerar  verket 
noggrant  och  hängivet  försöker  förmedla  kompositörens  idéer.136  Den  andra  lutar  mer  åt  en 
musikalisk improvisation där musikern intuitivt förmedlar sina egna känsloinfluenser.137 
 
 

Emotionella uttryck 
Den faktor som främst påverkar emotionella upplevelser i musik är tempo. Det behöver inte enbart 
betyda upplevd puls, utan kan också innebära upplevd nottäthet eller antalet harmoniska variationer 
över ett tidsförlopp. Enligt undersökningar kan ett högt tempo kopplas till uttryck som:  lycka, upp‐
rymdhet, styrka och ilska. Lägre tempo kan kopplas till stillhet, sorg, tristess och högtidlighet.138 
 
Enligt traditionell västerländsk musik kan durskalan från åldern sju till åtta år räknas som ett uttryck 
för lycka, medan mollskalan kopplas till sorg. Detta förändras dock i olika sammanhang och beroende 
på hur hårt/svagt ett ackord spelas. Ju starkare ett ackord tas och ju högre det ligger registermässigt 
skapar i sin tur en högre upplevd känsla av lycka i jämförelse med motsatsen.139 
 
Musik med stor variation i ljudstyrka kan kopplas till fruktan, medan musik med lite variation kopplas 
till  lycka. Hastiga  förändringar  i  ljudstyrka har nästan motsatt effekt och kopplas  till  lekfullhet, och 
glesa  förändringar  till sorg.140 Höga  toner associeras  till glädje,  frid, spänning och  fruktan, och  låga 
toner kopplas till sorg, upphetsning, högtidlighet och tillfredställelse. Kraftiga tonhöjdsvariationer är 
kopplat till lycka och överraskning, medan små variationer kopplas till avsky och leda.141 
 
Vida melodiska omfång kan kopplas till glädje och obehag, snäva kopplas till orden ledsen, och senti‐
mental. En melodi som går uppåt kan kopplas till spänning, fruktan,  lycka och överraskning, medan 
en motsatt riktning kopplas till spänning, sorg, tristess och behag. Atonala melodier kan kopplas till 
ilska, tonala melodier kopplas till glädje. Den melodiska riktningen har dock ytterst liten inverkan på 
en emotionell upplevelse enligt undersökningar av Gundlach, Hevner och Rigg.142 

                                                      
132 Juslin and Sloboda, Music and emotion, s. 309 
133 Ibid. s. 310 
134 Ibid. s. 310 
135 Ibid. s. 311 
136 Ibid. s. 311 
137 Ibid. s. 311 
138 Ibid. s. 235 
139 Ibid. s. 239 
140 Ibid. s. 240 
141 Ibid. s. 240 
142 Ibid. s. 241 
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Konsonanta  harmonier  kan  kopplas  till  glädje,  värdighet,  avslappning  och  behag. Dissonanta  har‐
monier  kan  kopplas  till  spänning,  sorg,  ilska  och  obehag.143  Toner  som  är  rika  på  övertoner  kan 
kopplas till styrka, ilska, fruktan och överraskning. För motsatsen gäller känslorna avslappning, lycka, 
tristess och sorg.144 Korta toner med snabb attack, staccato, kan kopplas till känslorna  ilska, fruktan 
och munterhet, medan utdragna toner, legato, kopplas till sorg, ömhet och seriositet.145 

   

                                                      
143 Juslin and Sloboda, Music and emotion, s. 241 
144 Ibid. s. 241 
145 Ibid. s. 242 
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GENOMFÖRANDE 

Överföringsprocessen från MIDI till partitur 
Det första jag gjorde med mitt originalverk var att spara en kopia som jag kunde editera utan att för‐
störa originalets  känsla.  Jag hade  skapat  tre olika  sequencer‐filer  som mixats  ihop  i Nuendo  3 på 
grund av att min dator inte kunde spela upp allt samtidigt. 
 
Fil 1: 
Brass: Tuba, trombon, valthorn, trumpet 
Träblås: Kontrafagott, fagott, klarinett, oboe, flöjt, piccolaflöjt 
Stråkar: Kontrabas, cello, viola, violin 
Slagverk: Gong, cymbal, virveltrumma, bastrumma, pukor, vindspel, rörklockor, marimba, klockspel 
Klaviatur: Celesta 
 
Fil 2: 
Extra  slagverk:  Inspelade  toms  över  en  oktav,  4  toms  från  ett  vanligt  trumset,  inspelade  virvel‐
trummor  över  en  oktav,  2  virveltrummor  från  vanligt  trumset,  1  orkestervirvel,  pukor,  egg,  burk‐
rassel, tam‐tam, tablas, 3 bongotrummor, 2 timbales, 2 koskällor, cymbaler, bastrumma 
 
Fil 3: 
Kör: Herr‐, damkör samt gosskör (två pojkar) 
 

Exportering och justering av notvärden 
Mitt första åtagande blev att exportera varje sequencer‐fil från Reason 4 till en MIDI‐fil som kunde 
editeras  i  musikprogrammet  Nuendo  3.  Anledningen  till  att  jag  inte  ville  editera  i  programmet 
Reason,  var  för  att  dess  MIDI‐editeringsmöjligheter  i  jämförelse  med  Nuendo  är  en  aning 
begränsade. Nästa steg var att rätta till alla noters startpunkt och slutpunkt. 

 

Bild 1 – En översikt över kanalerna från Fil 1 i Nuendo 3. Varje spår representerar en instrumentstämma i verket där vissa spår innehåller 
flera stämmor per spår. De svarta strecken inuti de grå rutorna representerar MIDI‐data i form av toner. De svarta fälten visar automati‐
sering av volym. 
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Problem som uppstod på vägen 
Några problem som uppstod under denna process var att alla toner  inte hamnade rätt trots att de 
kvantiserats med  korrekt  värde.  På  samplingar  som  hade  långsam  attack  innebar  det  att  tonerna 
flyttades  en  åttondelstriol  för  tidigt,  vilket  inte  skulle  bli  rätt  i  notskrift.  På  andra  samplingar  där 
noterna hade snabb attack hamnade de ibland för sent. Ett liknande problem uppstod på brasstäm‐
morna som i början utför ett crescendo följt av en tydlig attack. I notskrift skulle detta skrivas som en 
ton med crescendobeteckning samt en ton markerad med staccato eller marcato i slutet, men i MIDI 
däremot  innebär  det  en  automatisering  av  volymkontrollen  samt  en  växling  till  staccatosampling. 
Ingen av den informationen följde med vid importen till notprogrammet. 
 
Det svåraste arbetet låg vid slagverkssamplingarna. I exempelvis virvelstämman fanns det korta spök‐
slag,  trippel‐ och dubbelslag samt vanliga virvelslag som stämman växlade emellan.  I dessa  fall var 
det  extremt  viktigt  att  veta  vilket  som motsvarade  vad  i  notprogrammet. När  jag  kvantiserat  alla 
stämmors  startpunkter  i  samtliga  filer  jämnade  jag  även ut  slutpunkterna  (så  att notvärdena  inte 
hålls ut  för  länge). Denna  fas  tog cirka 13 dagar att utföra, och  innebar att  jag  ibland arbetade 14 
timmar per dag.  
 

Importering i Finale 
Första  importen av Fil 1  i Finale  innebar  totalt kaos. Alla åttondelstrioler  låg korrekt, men 16‐dels‐
triolerna hade tolkats fel. När jag lade in notdatan från Fil 2 i partituret på Fil 1 hamnade alla noter en 
åttondel för tidigt i takten, något som inte gick att lösa utan att programmet kraschade. Efter att ha 
arbetat  länge med denna  fas och  försökt att  lösa de  fel som uppstått  (5 dagar) gick  jag  tillbaka  till 
midifilerna. Denna gång delade jag in varje stämma i en egen kanal (tidigare låg de ihop) samt gjorde 
om taktarten till 6/8 i hopp om att Finale skulle kunna lösa rytmiseringarna. 

 

Bild 2 – Ett urklipp från stråksektionen i Finale 2009. Bilden visar de stråkstämmor som är aktiva de första tre takterna av verket i 6/8. Detta 
är endast en del av viola‐ och cellostämmorna då de totalt hade kring åtta stämmor vardera. Noterna är utskrivna på klaver som under‐
lättar notläsningen utan för många hjälplinjer. 

Jag  lade  in en klav på varje  instrument och de  instrument  som  skulle  transponeras  fixades  till  rätt 
tonart. Alla spelsätt som inte var rena toner valde jag att lägga på egna kanaler så att jag skulle veta 
var artikuleringar skulle placeras. När partituret var färdigt gjorde jag separata stämmor av det som 
fanns och skrev sedan ut det. Hela denna fas tog 13 dagar att slutföra.  
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Intervjuer med musiker 
Nästa  fas  innebar att boka  in  intervjuer.  Jag spenderade  två dagar med att ringa runt  till musiker  i 
symfoniorkestern på min kontaktlista, samt Kulturskolans personal och lyckades boka in 26 personer 
totalt. De  instrument som hade flest stämmor krävde flest  intervjupersoner. Jag skickade e‐post till 
Kungliga Musikhögskolan, och postade även en förfrågan på tidningen Studios forum, samt Vi Musi‐
kers forum, angående tablamusiker och fick kontaktuppgifter från två håll till en och samma person 
(se Bilaga 4). 
 
Jag  förberedde  intervjufrågor  till varje sektion  (trä, stråk, bleck, slagverk, kör) som skiljde sig åt på 
vissa  frågor  (se  Bilaga  1).  De  främsta  skillnaderna  var  mellan  intervjufrågorna  till  stråk‐  och 
blåsinstrumenten var att den sistnämnda tillfogade en fråga om  instrumentets transponering.  Inför 
varje intervju skickades enkäten ut samt en länk till verket i MP3 (se bilaga 3). Varje intervju tog cirka 
en  timme  och  genomfördes med  hjälp  av  en  bandspelare.  Jag  transkriberade  det  väsentliga  av 
intervjuerna under resultatdelen. 
 

Justeringar av partitur och stämmor 
Jag gjorde om taktarten till 4/4 samt  letade efter kvantiseringsinställningar  i Finale som skulle göra 
att det blev bättre än tidigare. Kvantiseringen som skulle väljas var ”mixed rhythms”, eftersom verket 
går blandat med trioler samt raka notvärden. Dock kvarstod problemet att 16‐delstriolerna blev fel‐
kvantiserade.  Jag  prövade  att  importera  midifilerna  i  programmet  Sibelius  som  så  många  hade 
rekommenderat mig, men det blev ännu mer fel. På grund av tidsbrist och att jag inte orkade lära mig 
ett  till  noteringsprogram  valde  jag  att  arbeta  i  Finale.  Jag  blev  tvungen  att  transkribera  om  vissa 
takter helt och hållet. Det positiva med det hela var att  jag nu visste hur  jag skulle notera korrekt. 
Varje stämma hade fel, trots att det i MIDI‐filen var fullständigt rätt.  
 
De mest  övergripande  förändringar  jag  införde  var  att  låta  varje  instrument  spela  i  temats  gång. 
Takter av  lång tystnad fylldes med att stämmorna antingen spelar unisont eller oktaverat  inom sek‐
tionerna. Trumpetstämmorna hade en väldigt  liten  roll  i verket. Där valde  jag att  låta de oktavera 
valthornet samt  ibland spela unisont med  trombonen.  Jag valde även att dela  in rytmer som gick  i 
åttondelstrioler med två pauser  innan snarare än en paus (fjärdedelspaus, respektive två åttondels‐
pauser) för att underlätta rytmläsandet. När jag var färdig kunde till och med jag utläsa noterna.  
 
Jag drog ner nyanserna (dynamiken) till ff som mest och pp som minst, eller niente (från ingenting). 
När träblåssektionen och stråksektionen spelar ff spelar mässingssektionen mf för att inte överrösta 
resten.  Jag  lät  träblåsmusikerna  samsas om  tre  instrument per  instrumenttyp,  förutom oboisterna 
som  fick  två.  Stråksektionen  fick  två  stämmor  per  instrument,  förutom  kontrabasen  som  fick  en 
stämma. Mässingsinstrumentens stämmor  fördelades med  fyra stämmor på valthorn,  två  trumpet‐
stämmor, tre trombonstämmor och en tubastämma. Slagverkssektionen reducerades från 26 till 19 
stämmor. 
 

Intervjuer efter partitur och stämjusteringar 
Jag intervjuade en oboist som avbokat den tidigare intervjun (med föregående notbild) och med den 
nya notbilden var allting fullständigt spelbart och lättläst. Jag bokade sedan in intervjuer med dirigen‐
ter och kompositörer. Mitt partitur var ganska omfattande och fick precis plats på ett A3‐papper där 
noterna gick att utläsa vid en närmare titt. Bilden nedan illustrerar hur en oboestämma såg ut. 
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Bild 3 – En del av den  första oboestämman  i Finale 2009. De  röda bågarna är  legatobågar vilket  innebär att alla  toner  ska  tas  i en och 
samma andning. Det gröna är uttryckssymboler så som tempo och nyansering. Alla dessa färger kommer att bli svarta när stämman skrivs 
ut till PDF. 
 

Intervjuer med kompositörer och dirigent 
Intervjuerna med  kompositörer  och  dirigent  blev  lyckade.  Intervjuerna  fördes  utan  förberedelse‐
frågor och vissa gick mer in på djupet än andra. I det här fallet lät jag intervjuerna få ta upp så mycket 
tid som intervjupersonerna hann med. Sammantaget kompletterade de varandra mycket bra. 
 

Ytterligare justeringar 
Efter intervjuerna gick jag in i mitt partitur och tog bort allt onödigt. I stråkstämman lät jag stämmor‐
na som spelar unisont  istället spela en  stämma vardera så att det blev en varmare klang.  Jag  lade 
brassinstrumenten på delade system (exempelvis valthorn 1 och 3, respektive 2 och 4). Tidigare  låg 
varje stämma på ett eget system. Jag beslutade mig för att göra en version som uteslöt det mesta av 
slagverksektionen på grund av att det  inte hade blivit  läsbart annars på A3‐papper. Jag behöll dock 
två slagverksstämmor så att det skulle kunna utföras av två musiker samt en pukist. Partituret utöka‐
des till sidmarginalerna och tog då upp 18 sidor  istället för nio. Sedan skapade  jag ett partitur med 
enbart slagverksinstrument, där jag uteslöt celesta och pukor eftersom de fanns med på det vanliga 
partituret. Detta partitur blev 14 sidor  långt  i A3. En kompositör ville att  jag skulle kontakta honom 
igen när jag hade rättat till detta. Vi bokade in en ny intervju som utfördes under samma premisser 
som tidigare.   
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RESULTAT 
Resultatdelen  är  disponerad  så  att  den  inleds med  en  sammanställning  av  det  väsentliga  från  de 
intervjuer  som  genomfördes  med  professionella  musiker.  Dessa  redovisas  i  den  ordning  som 
instrumenten följer i ett partitur. Därefter följer en sammanfattning av dessa intervjuer. Vidare följer 
en  sammanställning  av  intervjuerna  med  kompositörer  och  dirigent  enligt  samma  premisser. 
Resultatdelen  avslutas  med  en  tabell  över  enkätundersökningen  som  illustrerar  vilka  känslo‐
stämningar som blev valda till vilka tidpunkter. 

 

Resultat av intervjuer med professionella musiker 
Jag har valt att dela in mitt resultat per instrumentgrupp utefter hur partituret är indelat. Jag tar upp 
fel  i notbilden,  svårigheter med  spelbarhet och  läsbarhet,  förslag på  förändringar och  till  slut  fria 
kommentarer. Jag väljer att referera från varje intervju med mina egna ord. 
 
 
Flöjt/Piccolaflöjt – Joanna Falk 

Fel: Det  fanns några grafiska missar på vissa stämmor där noterna gick  in  i varandra och  förtecken 
inte syntes. Drillar hade skrivits ut fel, det skulle ha räckt med att bara skriva ut den första tonen och 
sedan  ange  intervall.  Taktarten  skulle  behöva  ändras  från  6/8  till  4/4  med  trioler.  Svårigheter: 
Flöjtisten menade  att  det  var  svårt  att  spela  staccatotoner  i  ett  lågt  register med  stark  dynamik 
eftersom det  inte  skulle ge något  ljud och är uttröttande. Vissa  låga  toner gick  inte att  ta på den 
vanliga  flöjten  utan  att  koppla  in  en  ”B‐fot”  som  är  ovanlig.  Piccolaflöjten  skulle  inte  gå  igenom 
orkestern  i  sitt  lägsta  register.  Förslag  till  förändringar:  Låga  staccatotoner  borde  flyttas  till 
oboestämman. Vissa  låga piccolapartier kunde  flyttas  till  flöjtstämman. Solon borde  ligga på  första 
piccola  istället  för  andra.  Dynamiken  var  lite  extrem  och  borde  tas  ner  några  steg  från  fff  till  f. 
Kommentarer:  Låga  toner på  flöjt  är  generellt problematiska,  speciellt  i  långa partier. Det brukar 
oftast  vara  3‐4  flöjtister  (inklusive  piccola)  i  en  orkester.  Stycket  lät  som  en  fin  skeppsvisa.  Varje 
musiker anpassar dynamiken utefter hur  starkt  instrumentet  låter, det är  inget  som kompositören 
behöver tänka på. Bäst sound fås genom att ackord spelas inom stämman. 
 
 
Oboe – Pelin Cotal 
 
Fel: Den andra oboestämman gick  för  lågt på ett parti och de  tonerna går  inte att  ta. Några not‐
värden saknades för att göra takten fullständig. Svårigheter: Det är svårt att få ut mycket styrka på 
låga partier. Förslag till förändringar: Legatobågar borde skrivas in på de flesta partier, annars skulle 
tonerna spelas med uppehåll emellan. Vissa delar var inte noterade som det lät. Det borde stå vilken 
stämma det var på varje sida, då skulle det vara lättare för musikerna. Kommentarer: Stämman var 
lättspelad och kändes väldigt tacksam för instrumentet. Många av dagens tonsättare brukar glömma 
bort att skriva spelbara drillar. Det känns respektlöst mot en musiker att inte veta att något inte går 
att spela när en musiker repar lång tid för ett verk. 
 
 
Klarinett – Boa Pettersson 
 
Fel: Noteringen borde vara i 4/4 för att bli läs‐ och spelbar. Det saknades några notvärden som inte 
gick  ihop med taktarten. Nottätheten var för hög grafiskt på vissa partier. Svårigheter: Det är svårt 
att spela offbeat  i ett  långt parti vilket skulle göra att allt tillslut försköts.  I en orkester är det  långa 
avstånd mellan musiker vilket gör att det som syns  ibland  inte överensstämmer med det som hörs. 
En av klarinettisterna ansåg att det var svårt att spela ett snabbt parti med dubbeltunga, men att det 
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gick om han fick öva på det ett tag. Förslag till förändringar: Förtecken skulle skrivas ut utefter den 
harmonik  som  verket  går  i  för  tillfället. När det  är dubbla  legatobågar blir det  svårtolkat. Om Bb‐
klarinettstämman byttes till en A‐klarinett skulle det bli mycket enklare tonart att  läsa. Om noterna 
ska stiga  i styrka mot slutet av en  fras kan det betecknas poco crescendo.  I normala  fall avfraseras 
tonerna mot slutet (minskas i ljudnivå). Kommentarer: Att samtidigt ha långa notvärden och staccato 
gör det svårt att förstå vad som menas. Endast en oktav användes av  instrumentets register. Långa 
staccatopartier kan betecknas sempre staccato. Hastiga nyansskillnader kan betecknas sub innan den 
nya nyansen. 
 
 
Fagott/Kontrafagott – Eva Pettersson Veltman & Per Jonsson 
 
Fel: Taktarten ska vara i 4/4. Det fanns vissa grafiska missar. Svårigheter: Fagottisterna ansåg att det 
var mycket svårt att läsa rytmerna i 6/8. Det är slitsamt att spela i fff. Om resten av orkestern spelade 
skulle  ändå  fagotterna  försvinna.  När  noterna  går  lågt  i  tenorklav  år  det  svårt  att  läsa.  På  ena 
kontrafagottstämman gick tonerna väldigt högt och skulle inte höras i orkestern. Noterna borde vara 
punkterade istället för förlängda med bågar. Förslag till förändringar: Den låga fagottstämman borde 
vara  skriven  i  basklav  istället  för  tenorklav.  Den  dynamiska  nivån  skulle  tas  ner  ett  steg. 
Kontrafagotten borde transponeras ner en oktav eftersom den är effektivast där och det lät som om 
den  var  noterad  där.  Den  högsta  kontrafagottstämman  skulle  spelas  av  en  vanlig  fagott. 
Kommentarer: Bleckblåset brukar kunna överösta det mesta och därför bör den sektionen sänkas ett 
snäpp.  Stråksektionen  bör  också  vara  svagare  för  att  träblåset  ska  fram. Om  en  trombonsektion 
spelar starkt kommer inte att fagotterna höras. 
 
 
Valthorn – Lennart Langer & Anna Ahlenius 
 
Fel:  Staccato  bör  ändras  till  accent  för  att  tonerna  ska  hållas  ut  längre  och  spelas  som  det  låter. 
Svårigheter: Det är svårt att  läsa högt på basklav. Det var omöjligt att urskilja hornstämman på det 
digitala verket. Det är svårt att  läsa tonarten C#‐moll på valthorn med så många korsförtecken. Det 
måste vara motiverat eftersom en musiker ofta har kort tid på sig att öva. Förslag till förändringar: 
Solostämman borde placeras på första horn. Basklav bör ändras till diskantklav. I solostämman lät det 
inte som en noterad stoppton, utan som om stämman var  ren. Dynamiken på solostämman skulle 
kunna tas ner ett steg till mf. De låga stämmorna bör ligga på de jämna siffrorna och de höga på de 
ojämna  eftersom  det  är  så  traditionen  är.  Kommentarer:  Noterna  låg  bra  till  för  hornet 
registermässigt. När en sektion klingar bra blir soundet bra. Stycket kändes  lite som  John Williams 
och gick rakt  in  i hjärtat. En tumregel är att valthornister maximalt har en hjälplinje uppåt och fyra 
hjälplinjer nedåt på diskantklav. Normalt noteras horn  i diskantklav. Notbilden  gav  känslan  av  att 
datorn styrt tonsättaren, snarare än tvärtom. 
 
 
Trumpet – Elias Svanberg & Håkan Forsberg 
 
Fel: Det fanns vissa grafiska missar där noterna gick in i varandra. Det fanns ett dubbelkors på ett f#, 
vilket  blir  knasigt  i  tonarten  C#‐moll.  Svårigheter:  Trumpetisterna  fann  notbilden  rytmiskt  rörig 
eftersom det fanns sammanbindningar mellan noter. Det hade varit lättare att ha balkar. Förslag till 
förändringar: Dynamiken var generöst tilltagen, det hade räckt med ff som mest. För staccato är det 
konstigt  att  ha  olika  långa  toner  och  det  behövs  inga  pauser  emellan.  Staccato  borde  bytas mot 
accent eller marcato. Det hade räckt att gå till f som mest baserat på hur det digitala stycket lät. Den 
sordin  som  ger  en  spetsig  klang  heter  straight  mute.  Kommentarer:  Trumpetstämman  verkade 
jätterolig att spela. Trumpet i C kommer fram bättre i orkesterns klang jämfört med den stämd i Bb. 
Ett parti i verket bör vara noterat i 3/8 takt. En av trumpetisterna tyckte det var snyggt när trumpeter 
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och horn spelar unisont och  fann även det snyggt att blanda bastrombon och  tuba och  låta  tuban 
spela på kontraoktaven. 
 
 
Trombon/Bastrombon – Mikael Welin Vessberg 
 
Fel: Vissa toner gick för  lågt för att kunna  läsas på diskantklav. Svårigheter: Rytmerna var svårlästa 
och snabba 16‐delsnoter är svårspelade på  låga  toner. Förslag  till  förändringar: Det är ovanligt att 
notera i diskantklav på trombon, den borde noterats i tenorklav. Vissa toner på tenortrombonen gick 
väldigt  lågt,  där  hade  de  kunnat  läggas  en  oktav  upp  eller  ges  till  bastrombonen. Dynamiken  var 
extrem,  det  hade  räckt med  att  gå  från  p  till  ff.  Trombonisten  ansåg  att  det  fanns  små  hörbara 
skillnader mellan ff och fff, men inga skillnader mellan fff och ffff. Kommentarer: Tenortrombon kan 
gå så långt ner som ett kontra a. Bastrombonen är mer flexibel än tenortrombon och brukar röra sig 
över många  oktaver.  Cup  och  straight mute  är  de  sordiner  som  är  vanligast  i  orkestern, medan 
bucket mute är vanliga i storband. Dynamiken kan alltid ändras vid övningstillfällen med dirigent. Det 
är  vanligt  att  bastrombon  och  tuba  spelar  samtidigt.  Det  brukar  vara  fyra  tromboner  i  större 
orkestrar varav en bastrombonist. 
 
 
Tuba – Ole Christian Grønning 
 
Fel: Det gick  inte att  spela åttondelsnoter med  fladdertunga  i  fff. Svårigheter: Tubaisten  fann det 
svårt att spela fladdertunga i ett så snabbt tempo, med en så stark nivå och med så korta notvärden. 
I vissa register var det svårt att spela svaga nyanser. Förslag till förändringar: Nivån på noterna med 
fladdertunga borde ändras till f. Noterna skulle antingen skrivas i 4/4 med trioler eller i 2/8. Det blir 
inte snyggt att spela fff på tuba eftersom överblåsning krävs, det hade räckt med ff. Att spela med 
fladdertunga  skulle  inte nå ut  till publiken. Det är bättre att  skriva vanliga noter med accenter på 
introt än att använda fladdertunga. Då kunde kontrabasisterna istället spela tremolo. Kommentarer: 
Det är ovanligt att som kompositör ange vad för typ av tuba som ska användas, det är få som känner 
till det. Stämman är för kontrabastuba och var noterad helt rätt registermässigt. Tubaisten tyckte att 
stycket kändes väldigt mycket som Vangelis. Att sprida ut stämmorna över sektionen ger bäst sound, 
samt att undvika terser i låga register. 
 
 
Pukor – Anders Dahlstedt 
 
Fel: På vissa noter saknades tremolobeteckning och då skulle det spelas med en dämpning  i stället. 
Svårigheter: Det är svårt att spela kromatiskt på pukor med ett begränsat antal. Att spela starkt på 
lågt stämda pukor gör att de stämmer om sig  lite grann uppåt. Det är svårt med tillfälliga förtecken 
och  ett  risktagande  att  ändra  toner  fort med  ett  litet  intervall.  Förslag  till  förändringar:  Under 
tremolopartier i crescendo används automatiskt soft mallets och på vanliga partier används medium 
eller hard mallets. Men det är väldigt individuellt för pukaspelaren. Ska pukan komma in mer diskret 
så kan p ändras till niente (från ingenting) eller ppp. Kommentarer: Det skulle räcka med tre pukor till 
detta  stycke, men  hade  varit  lättare  på  fyra  (det  behöver  inte  anges  på  partituret).  Det  lät  lite 
dissonant på de snabba tonerna  i följd, därför vore det  lämpligt att spela med dämpningar emellan 
tonerna. Pukorna är väldigt  individuella beroende på vilken sort orkestern har och vem som spelar 
dem. 
 
 
Slagverk ‐ Martin Orraryd & Tobias Bergsten 
 
Fel: Windchime hade några pauser under ett glissando. Crash cymbal ska antingen namnges piatti, 
eller becken för att vara specifik, alternativt crash cymbals (det kan dock tolkas som cymbaler på ett 
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vanligt  trumset). Militärtrumma  är den  grövre  virveln,  inte den  lilla  snärtiga. Bongos  lät mer  som 
congas. Låga bongotrumman var egentligen en liten dämpad bastrumma. Svårigheter: Det var svårt 
att  läsa rytmerna. Det är svårt att spela piatti med snabba och korta slag och dämpningar emellan. 
Viss musik klarar inte fff från slagverket utan att den dränks. Det är svårt att nå ut till orkestern med 
egg och svårt att spela tydliga rytmer på tube shaker. Timbales hade  inte självbärande rytmer. Det 
hade varit  lättare att se vad de andra spelade, eller  låta samma person spela fler stämmor. Det kan 
vara svårt att få plats med sju tom‐toms. Det var en hög ton på klockspelstämman som inte fanns på 
de flesta klockspel. Förslag till förändringar: Tamburinen borde ha musikaliska accenter och inte för 
korta slag med pauser efteråt. Det brukar stå vilka klubbor som önskas på malletinstrument. Dynamik 
brukar anges på windchimes. Tam‐tam kunde ersätta gongen. Storlek bör anges på cowbell (medium 
och  large) och  inte noteras med  för korta  toner. Dynamiken på piatti borde minskas  till mf och ha 
färre slag. Suspended cymbals borde anges i storlek och vilken typ av klubbor som önskas. Nivån på 
bastrumman  bör  sänkas.  För  att  få  ett  torrt  och  hårt  ljud med  längre  toner  anges  sempre  secco. 
Military snare drum borde bytas till snare drum och vice versa. Shakerstämmorna skulle skrivas ihop 
till  en  stämma  så  att  en  person  spelar  det  på  exempelvis  tube  shaker,  eller  caxixi.  Spelar 
rytminstrumenten  väldigt  varierande  rytmer  är  det  lättare  att  en  takt  skrivs  ut  och  därefter 
repetitionstecknet och ad  lib  (i samma stil). På kantslag är det bra att skriva ut hela ordet rim shot 
första gången  istället för förkortningen, alternativt skriva noten som ett kryss. Det skulle räcka med 
tre virveltrummor  totalt med olika  storlek  indelade  i high, medium och  low pitch  fördelade på  tre 
spelare. Det skulle räcka med fem tom‐toms som går från f till f1. Det är enklast om noterna placeras 
på varje notlinje, eller på varje mellanrum för trummor med bestämd tonhöjd. På klockspelsstämman 
bör klubborna vara brass mallets och om tonerna spelas  likadant kan simile anges. Det kan vara  idé 
att ange vilken riktning spelaren ska  ta  tonerna  i korta glissandon. Marimba kan ändras  till xylofon 
som tar mindre plats. Kommentarer: Gongar är stämda i toner och tam‐tam har obestämd tonhöjd, 
på alla behöver  storlek anges. Det är  svårt att  få  tag  i  stora gongar  i Sverige. Det  skulle kräva ett 
tjugotal musiker  för  att  kunna  spela  alla  dessa  stämmor.  När  det  är många  takters  paus  är  det 
fördelaktigt att se vad de andra har  för sig. Det är högst ovanligt att ha så många virveltrummor.  I 
marschorkestrar är det vanligt med fem slagverkare. 
 
 
Celesta – Michael Bruze 
 
Fel:  Vissa  noter  hade  skaftet  åt  fel  håll  samt  några  grafiska  fel  med  toner  som  hamnat  fel. 
Svårigheter: Vissa toner hölls ut längre än andra på samma takt, vilket skulle bli svårspelat. Rytmiken 
var  ojämn  och  ibland  slutade  noter  mitt  i  en  takt.  Ibland  var  notbilden  ologisk.  Förslag  till 
förändringar:  Vissa  pauser  var  onödiga  och  kunde  tas  bort.  Kommentarer: Musikern  bestämmer 
vilken hand som tar tonerna. 
 
 
Kör – Michael Bruze 
 
Fel: Notskaften måste konsekvent vara uppåt och nedåt om de står på samma system. Ibland var det 
två dubbelkors i rad, där ett ska bort. När noterna gick ihop var det oläsbart. Vid små dynamiska nivå‐
skillnader behövs inget diminuendo. Svårigheter: Solistpojkarna kommer inte höras speciellt mycket 
och det skulle förmodligen krävas en hel gosskör, eller att den förstärktes med mikrofon. Att ta tonen 
a är ett gränsfall för tenorer. Notbilden kändes kladdig och gick  ibland  inte att avläsa. Ett crescendo 
går inte få i ett lågt tonläge från ppp till ff. Det hade varit mycket lättare en oktav upp. Det är väldigt 
svårt att få till f i ett väldigt lågt läge för bas, som mest mf. De högsta tonerna på alt är omöjliga i ppp. 
De högsta tonerna på sopranstämman är inte sångbara. Förslag till förändringar: Bas och tenormixen 
skulle  antingen  skrivas  som  en  soliststämma  (för  skolade  solister),  eller  alternativt  läggas  som  en 
tredje basstämma. Det hade blivit mer  lättläst om varje  stämma delades upp  i  två  stämmor,  som 
sopran ett och två. När den ena stämman gör paus medan den andra sjunger hade det varit snyggare 
att  låta  båda  sjunga.  Korta  pauser  borde  tas  bort  och  ersättas  med  punkter  istället.  Den  låga 
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tenorstämman borde bytas till basstämma  istället. De  ljusaste tonerna skulle kunna spelas av något 
träblåsinstrument istället. Kommentarer: Det stod ingen text på noterna och om samma vokal sjungs 
rakt igenom känns det tråkigt och platt. Ska kören sjunga likadant rakt igenom kan det skrivas med en 
asterix och en förklaring nedanför. Det skulle kanske krävas mellan 80 – 100 personer i en kör för att 
ta fram nyanserna. Kören skulle kunna ha utnyttjats mer. 
 
 
Violin – Roland Kjellström & Karin Engström 
 
Fel: Stråkstämmorna borde delas in där den med högst tonhöjd kommer först. Svårigheter: Noterna 
var lättspelade och hade inga konstigheter. Om noterna inte spelar från början av takten kan det vara 
bra  att  ha  med  information  om  vilket  instrument  som  spelar  innan,  utskrivet  i  mindre  noter. 
Överbindningar bör helst undvikas  i notskrift. Snabba diminuendon kommer  inte att märkas. Det är 
svårt att läsa noter när de ligger intill taktstrecket. Förslag till förändringar: Det är bättre att dela upp 
stämmorna  i  två eller  tre olika  system och  skriva divisi när de  spelar oktaver. Vissa  låga  toner kan 
skrivas med  en nolla ovanför  så  att musikern  spelar på  lös  sträng.  Istället  för  att  skriva  siffror på 
stämmorna  kan  bokstäver  eller  romerska  siffror  användas.  Pausperioder  bör  vara  indelade 
musikaliskt.  Vid  en  plötslig  dynamisk  skillnad  kan  sub  skrivas.  Marcato  bör  bytas  till  détaché. 
Kommentarer: Det var uppdelat  i väldigt många stämmor. För att matcha blåset bör det vara  fyra 
spelare per system, om det är indelat i tre oktaver för 12 spelare totalt. Inspelningens stråkar kändes 
svagare än vad det skulle vara i verkligheten. Ju högre upp i register, desto fler spelare krävs oftast. 
Vissa delar gick väldigt högt för att vara skrivet för andra fiol. De ligger oftast lägre än första fiol. Det 
var väldigt mycket paus i vissa stämmor, vilket kommer göra att det låter lite tunt. Ju roligare det är 
att spela desto bättre låter det. 
 
 
Viola – Erika Backlund, Tomas Hall & Malin Bratt 
 
Fel:  Vissa  noter  saknade  tremolobeteckning.  Vissa  toner  gick  utanför  registret.  Svårigheter: 
Violaisterna ansåg att det kändes omotiverat med diskantklav när stämman gick så lågt. Höga toner 
blir svåra att ta med intervall samt intonation. Det är svårt att läsa tillfälliga förtecken. Går det över c2 
blir  det  svårspelat.  Förslag  till  förändringar: Diskantklav  bör  bytas  till  altklav. Oktaveringar  borde 
skrivas  som  två  stämmor. De  högsta  tonerna  borde  läggas  i  andra  fiol.  Stämma  fem  och  sex  kan 
sammanfogas.  Nivån  bör  sänkas  från  f  till  mf  i  början  på  stycket.  Det  borde  minskas  till  färre 
stämmor. Tonartsskiftningar bör användas istället för tillfälliga förtecken. Det är onödigt att skriva för 
långa toner med pizzicato. Kommentarer: Det var väldigt ovanligt att ha åtta olika stämmor när det 
som max  brukar  vara  fyra.  Artikuleringsbeteckningar  behöver  inte  upprepas  efter  en  lång  paus. 
Pauserna var indelade i ologiska perioder. 
 
 
Cello – Leif Vahlöf, Bo Göran Christians 
 
Fel: Vissa stämmor var noterade i altklav, som cellister inte kan läsa. Vissa noter saknade tremolo och 
vissa gick för högt. Svårigheter: Det är svårt att läsa under tonen a på diskantklav, men det går. Vissa 
noter  låg  för  nära  taktstrecken  och  det  skulle  vara  bra  avstånden  gick  att  spärra  (likt  ett 
ordbehandlingsprogram). Vissa lägen gick väldigt högt på cello och det är svårt att hoppa mellan olika 
lägen. Det är fysiskt väldigt uttröttande att utföra långa tremolon (lite Bruckner‐varning). När det står 
ett  tillfälligt  förtecken  som  inte  flöjs  av  ett  återställningstecken  blir  det  svårläst.  Förslag  till 
förändringar:  Altklav  bör  bytas  till  tenorklav,  men  det  går  också  att  endast  använd  bas‐  och 
diskantklav. Pauserna bör delas  in  i rätt perioder. Stämma tre bör spelas av altfiol. Stämmorna bör 
indelas där den som går högst är  först. Pauser måste  justeras grafiskt så att de  inte går över  takt‐
slagen.  Kommentarer:  Är  det  mer  än  tre  övre  hjälplinjer  på  basklav  är  det  bättre  att  byta  till 
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diskantklav. Det var någon ton som stack igenom och återkom väldigt ofta. Användning av tenorklav 
var lite gammeldags Barock. 
 
 
Kontrabas – Pekka Lehtinen 
 
Fel: Taktarten var helt fel, det ska vara marsch! Svårigheter: Det fanns inga svårigheter. Allt gick att 
spela, men det blev svårt att läsa i fel taktart. Förslag till förändringar: Den övre oktaven kändes helt 
onödig, det går  inte att  få någon  styrka där. Om  stämmor går  i oktaver bör de  skrivas på  samma 
system. Den första stämman kändes  inte bra eftersom den gick för högt. Det räcker med endast en 
stämma.  Det  är  väldigt  sällsynt  att  divisera  kontrabasen.  Kommentarer:  Stämma  tre  kändes 
överflödig. Det var skickligt instrumenterat. Dynamiken var överdriven, en förenkling vore nödvändig. 
 

Sammanfattning av intervjuer 
Jag väljer att spalta upp sammanfattningen av intervjuerna med professionella musiker med samma 
kategorier som jag tidigare använt förutom kommentarer som tagits bort.  
 
Fel: Sammantaget fann alla musiker att notbilden var skriven i fel taktart som egentligen skulle vara 
4/4 med trioler. Vissa grafiska fel gjorde stämmorna oläsbara. Några tillfälliga förtecken syntes  inte 
för att noterna låg för tätt. Vissa notskaft gick över taktstrecket och vissa artikuleringar saknades för 
att  stämmorna  skulle  bli  spelbara.  Svårigheter:  Det  enda  som  blev  svårt  rent  spelmässigt  för  de 
professionella musikerna var att spela toner som  låg  i extrema register (för  lågt respektive för högt 
för instrumentet), samt vissa nyanser som inte skulle gå att ta fram i vissa register. Den huvudsakliga 
faktorn som gjorde  läsbarheten problematisk var taktarten som var skriven  i 6/8. Förändringar: De 
flesta påpekade taktarten som var fel samt nyanseringarna som var för överdrivna. Stråkmusikerna 
fann  att  de  hade  för många  stämmor  och  att  en  komprimering  krävdes.  Slagverksmusikerna  var 
tveksamma till om alla stämmor behövdes. 
 
 

Resultat av intervjuer med kompositörer och dirigenter 
Denna sektion kommer, likt hur resultatet är uppdelat i föregående sektion, att delas in i punkterna 
fel,  svårigheter,  förslag  till  förändringar  samt kommentarer. Utvalda delar av  intervjuerna kommer 
att tas upp av samtliga kompositörer och dirigent. Kompositören Lars‐Åke Franke‐Blom intervjuades 
vid två tillfällen och båda är infogade i denna text. 
 
 
Kompositör – Rolf Wickman, David Swärd och Lars‐Åke Franke‐Blom 
Dirigent – Håkan Forsberg 
 
Fel: Celestastämman hade lite blandade förtecken, där måste musikgrammatiken följas. Det fanns för 
många flöjtister, en orkester har oftast tre. Detaché behövde aldrig skrivas ut, utan det spelas auto‐
matiskt om det  inte  finns  legatobågar. Legatobågar på pukan skulle bort. Tremolobeteckningar ska 
skrivas under noterna. Svårigheter: Kontrafagotten gick precis på gränsen  i det nedre registret. När 
det är  för mycket accenter blir det  svårläst. Partituret var alldeles  för  smått. Det vore bra om det 
fanns  utrymme  för musikerna  att  vända  blad. Om  brassektionen  spelar mycket melodiska  gångar 
kommer  det  att  bli  brassorkester  av  hela  stycket.  Det  blir  svårt  för  pukisten  att  stämma  om  en 
halvton under spelets gång. Det är fruktansvärt svårt att spela dubbeltunga med snabba staccaton på 
klarinett lågt och att samtidigt få det tydligt. För en symfoniorkester är stora dynamiska förändringar 
inga  problem,  men  för  mindre  skaror  är  det  svårare.  Trumpeterna  kommer  överrösta. 
Träblåssektionen  måste  få  vila.  Förslag  till  förändringar:  Nyanseringarna  behöver  inte  vara  så 
specifika. Storlek på bastrumman bör anges. Tredje basstämman i körsektionen har för små intervall 
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för  att  låta  snyggt. Oktaveringen  i  första och  andra  fiol bör  tas bort. Bastrombonen bör oktavera 
tuban en oktav upp, annars blir ljudbilden lite för gles. En komprimering behöver göras där allt som 
inte  behövs  tas  bort  om  inte  allt  ska  dränkas. Om  en  stämma  ska  förstärkas  kan  espressivo  eller 
inrilievo skrivas. Det är viktigt att bestämma vilken sektion som ska höras. Flöjtisterna kommer  inte 
att höras, de borde  läggas en oktav upp. Melodi ska vara på första stämman. Mp bör ändras till pp 
och melodiska  linjer  borde  ligga  två  nyanser  starkare  än  resterande.  Brassektionen  bör  vara  två 
nyanser  svagare än de andra  sektionerna. Det hade  räckt med  fyra körstämmor. Nyanseringar bör 
återkomma efter några takters paus för att vara tydlig. Trumpeterna kan komma in på vissa delar av 
temat  som utfyllnad. Kommentarer: Det borde  stå  solo på  stämmor med  solistiska partier. Det är 
inte bra att sluta i en annan tonart än den inledande. Klarhet ska alltid eftersträvas och att inte ha för 
mycket, hellre stämmor än ackord. Det är farligt att arbeta med samplingar eftersom de inte kommer 
att  fungera  när  det  utförs  akustiskt.  Att  arbeta  med  en  orkester  innebär  oftast  kompromisser. 
Piccolastämman kommer gå igenom väldigt mycket. Horn och trumpeter har ofta en pedalfunktion i 
orkestern, likt en orgel. De bör hellre spela komp än melodi. SON har två slagverkare plus en pukist, 
medan Stockholms  filharmoniker har  fyra. Det blir väldigt  tjockt med  tre oktaver  i melodin. Det är 
extremt viktigt med noggrannhet  i notbilden annars kommer repetitionerna bli tråkiga. Fler stråkar 
(ju färre stämmor) ger en varmare klang. Brassen kommer att dominera stycket. 
 

Sammanfattning av intervjuer 
I denna sammanfattning tar jag upp de synpunkter som var mest frekventa vid intervjuerna. 
 
Fel: Vissa delar  i verket följde ej korrekt musikgrammatik. Svårigheter: Alla ansåg att partituret var 
för smått och därmed oläsbart. Brassektionen skulle  ta överhanden om den  inte sänktes  två steg  i 
nivå.  Förändringar:  Nyanseringarna  behövde  vara  specificerade  för  varje  sektion.  De  melodiska 
linjerna skulle ta mest plats och kunde förtydligas med beteckningen solo. 
 

Partituret 
Mitt partitur var inledningsvis 9 sidor i A3, men utökades sedan till 18 sidor i A3‐format när layouten 
justerades och komprimeringar gjordes i stämmor. Den senaste versionen på partituret var fullstän‐
digt läsbart och en instrumentstämma från verket var läsbar och spelbar. 
 

Resultat av enkätundersökningen 
Totalt  deltog  19  personer  i  enkätundersökningen,  varav  14  personers  svar  kunde  sammanfogas  i 
denna tabell. Anledningen till att vissa valdes bort var på grund av att de endast hade angivit en eller 
två känslobeteckningar för hela stycket, vilket inte var främsta syftet med undersökningen. Syftet var 
att se under vilka tidpunkter som vissa känslor var förekommande för att jämföra det med undersök‐
ningar som har gjorts om musikaliska faktorer i förhållande till känslor. Dock kommer alla svar att tas 
hänsyn  till  för  vilka  känslobeteckningar  som  slutligen  kommer  att  skrivas  in  i  partituret. 
Testformuläret  finns  i  sin helhet att  läsas på Bilaga 1. Nedan  redovisas dessa 14  svar  i  form av en 
tabell. 
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De nummer som tas upp har följande betydelser: 
1 =  lätt,  flygande, 2 = storartat, storslaget, 3 = stormande, 4 = glädjefyllt, 5 = dystert, sorgligt, 6 = 
smärtsamt,  bedrövat,  7  =  krigiskt,  8  =  lyriskt,  9  =  ljuvt, milt,  10  =  klagande,  11  =  jublande,  12  = 
hjältemodigt, 13 = skämtsamt, 14 = viskande, 15 = ansträngt, mödosamt, 16 = kärleksfullt, ömt.  
 
Övriga föredragsbeteckningar: 
Maestoso  =  majestätiskt,  giocoso  =  lekfullt,  molto  grandioso  =  mycket  storslaget,  dramatico  = 
dramatiskt, molto dramatico = mycket dramatiskt, ritmico = rytmiskt, morendo = gradvis avtagande, 
con variazione = med variation 
 
Egna känslobeteckningar: 
Lättsamt,  banalt,  heroiskt,  nintendo,  resumé,  bridge,  galaxmusik,  toystore,  repeat,  avslutande, 
jönsigt 
 
Tabell 1. Resultatet av enkätundersökningen med 14 deltagares medverkan. Tidpunkt  i minut hänvisar till den tidpunkt vilket en känslo‐
beteckning infinner sig till det digitala stycket. En tidpunkt som lyder 0,5, innebär 50 sekunder in i stycket. Där väljer deltagarna mellan 16 
förvalda  känslobeteckningar,  eller  att  fylla  i  sina  egna.  Då  en  siffra  upprepas  fler  än  en  gång  skrivs  antalet  gånger  inom  parentes. 
Exempelvis 1(4) innebär att siffran 1 förekommer fyra gånger. 

Tidpunkt (min) Nummer Tidpunkt (min) Nummer

0
 2(2), 3, 4, 7(11), 15, 

maestoso
2,4 9

0,19 ‐ 0,20 2(4), 7, 11(2), 12(4) 2,46 ‐ 2,50
4, 8(2), 9(3), 13(4), 14, 
toystore, giocoso, 

dramatico

0,35 ‐ 0,4
1(9), 4, 8, 9, 14, 16, 

lättsamt
3 7, 8

0,5 banalt 3,04 ‐ 3,06
1(5), 4, 16, Con 
variazione

0,54 ‐ 1,0 2, 3, 7(11), maestoso 3,20 ‐ 3,23 2, 3, 7(10), maestoso

1,03 ‐ 1,05
2(4), 5, 11(2), 12(2), 

heroiskt
3,30 ‐ 3,32

2(4), 7, 11(3), 12(3), 
heroiskt

1,20 ‐ 1,21
1(7), 4, 9, 16, nintendo, 

lättsamt
3,48 ‐ 3,49 4, 7, 11(2), 12(2)

1,25 8 4,05 ‐ 4,07 Repeat, molto grandioso

1,37 ‐ 1,40
1, 5(2), 8, 9(4), 12, 14, 
16(2), ?(2), resumé

4,20 ‐ 4,25
1, 5, 8, 9(2), 13, 14(2), 15. 

16, ?(2), Nintendo,  
avslutande

1,53 ‐ 1,57
5(2), 9, 13(3), ?, 

dramatico, bridge
4,4 ‐ 4,41

13(2), 14, Jönsigt, 
dramatico, bridge

2,02 ‐ 2,03 1, dramatico 4,51 molto dramatico

2,12 ‐ 2,15
1(5), 4, 8(4), 9(2), 13, 

16, ritmico
4,58 ‐ 4,59 5, 6, 9(2), 16(2)

2,22 11 5,1 morendo

2,30 ‐ 2,31
1(1), 8, 9, 10, 
Galaxmusik

 
 
 
Tabellen  visar  att människorna  som  deltog  i  enkätundersökningen  upplevde  15  av  de  16  känslo‐
stämningar som  fanns att välja mellan. Dessutom upplevde de 19 egna känslostämningar, där  lätt‐
samt går att koppla till nummer 1 och molto grandioso kan kopplas till nummer 2. Den enda känslan 
som människor  inte upplevde av de 16 som fanns att välja var nummer 6. Totalt valdes 211 känslo‐
ord. Den känslostämning som blev mest vald var nummer 7 som valdes 37 gånger. Därefter kommer 
nummer 1 med 31 röster och 9 med 18 röster följt av nummer 2 med 16 röster. 

   



 

32 
 

DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Att komponera för en riktig orkester 
Hade  jag vetat att  stråksektionen vanligast har  två  stämmor per  instrument hade  jag  förmodligen 
komponerat  annorlunda  från början  istället  för  att  komma med  åtta  stämmor  till  vissa  sektioner. 
Detta var något som  jag  inte  tänkte på när  jag skrev mitt verk. För mig var det viktigare att allting 
hördes, vilket är en  fälla som dyker upp vid komponering på dator där allting oftast har en ganska 
begränsad dynamik.  
 
Efter mina intervjuer har jag börjat tänka på hur varje individuell musiker upplever det att spela mitt 
stycke (särskilt inom träblåssektionen och mässingssektionen). Har en musiker två minuters paus för 
att sedan spela en kort melodisnutt på  fem sekunder  följt av  tystnad kanske hon kommer göra ett 
dåligt  jobb  eftersom hon  finner det  tråkigt. Dessutom  kan det  ifrågasättas om det  är  lönsamt  att 
betala en relativt hög timpenning till en musiker som utför så  lite arbete. Dessa frågor ekade  i mitt 
inre när jag skulle rätta till stämmorna efter intervjuer med musiker.  
 
I  stort  ledde  detta  till  att  alla  stämmor  fick  något  att  göra  –  något  som  dock  visade  sig  bli 
problematiskt när  jag senare  intervjuade kompositören Lars‐Åke Franke‐Blom, som menade att det 
blev väldigt tjockt. Att  låta alla sektioner spela hela tiden kommer förmodligen skapa en opersonlig 
klangfärg. I den teori jag läst om varje instrument beskrivs ofta dess vackra karaktärer när de spelar 
solo.146 Där kommer jag behöva tänka om när det gäller att ta bort vissa stämmor. Vid repetitionerna 
kan  jag  säkert  diskutera  hur många musiker  som  krävs  per  stämma  och  vilken  stämma  som  är 
viktigast att framhäva. 
 

Dynamik 
De dynamiska nivåerna var till en början satta på fff (uttalas fortississimo, eller forte fortissimo) på de 
starkaste partierna, samt ppp på de svagaste partierna. Under mina  intervjuer har  jag  fått höra att 
det  faktiskt  finns  tonsättare  som  skriver  ffff,  fffff,  och  till  och med  ffffff  (uttalas  fortississississis‐
simo(!)) i sina stycken. Det framkallar för det mesta skratt var det flertalet musiker som sa, vilket är 
förståligt. Redan vid fff behöver träblås‐ och mässingsmusikerna överblåsa sina  instrument vilket är 
mycket ansträngande i långa förlopp om inte omöjligt i vissa register.  
 
Något  som  ofta  känns mycket  otacksamt  för  en  träblåsmusiker  är  när  dess  stämma  inte  hörs  på 
grund av att någon annan sektion överröstar dem. Det svåraste är nog att göra alla musiker nöjda, då 
måste en väldigt bra  instrumentkännedom samt arrangeringskunskap  innehas. Det är  intressant att 
jag till en början kände att jag kanske hade begränsat mitt dynamiska omfång, men istället fick höra 
att det var överdrivet. Det kanske är så att de dynamiska mätningar som utfördes av Donald Hall är 
mer relevanta på klassisk musik än vad många hittills har insett.147  
 
När jag intervjuat kompositörer och musiker så kom det ibland fram blandade budskap när det gäller 
dynamik.  En  kompositör  och  några  musiker  påstod  att  det  i  regel  inte  är  så  noggrant  med 
nyanseringarna  av  dynamik mellan  olika  sektioner,  utan  det  sköter  dirigenten. Medan  två  andra 
kompositörer påstod att det var absolut nödvändigt att vara noggrann med nyanseringen, annars så 
skulle det bli problem vid  repetitionerna och det  skulle  ta mycket  längre  tid än det nödvändigtvis 
behövde göra. När jag ställdes mellan dessa diametrala åsikter valde jag att lyssna på den kompositör 
som föreslog det sista och vars verk hade spelats ett flertal gånger av olika symfoniorkestrar. 
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Den omfattande slagverkssektionen 
När  jag  skulle  intervjua  första  slagverksmusikern Martin Orraryd  sa han  lite  försiktigt  ”Ja det är  ju 
några stycken stämmor du har använt [...] Jag har räknat på det och jag tror det skulle krävas runt 24 
musiker för att det skulle gå att genomföra. Det är  ju ganska mycket med tanke på att vi som mest 
brukar ha fyra pers i symfoniorkestern”. Den andra slagverkaren Tobias Bergsten var mer ärlig och sa 
”Var det 50 000 stämmor, eller hur var det?”. Kort sagt kan vi konstatera att det verkar vara ganska 
ovanligt att ha så många slagverksstämmor när det utförs live. Dock vill jag påstå att om vi lyssnar på 
modern filmmusik är det inte alls ovanligt med så här många stämmor. Alan Meyersson som spelat in 
slagverksektionen  till de  flesta utav Hans Zimmers  filmmusikkompositioner brukar  låta  tre musiker 
spela in i flera omgångar med olika instrument för att göra det hela mer massivt.148  
 
När  jag komponerade slagverksektionen  inför mitt verk tänkte  jag på ett  liknande sätt. Jag använde 
olika samplingar av virveltrummor, pukor och orkesterljud för att sedan spela in stämma på stämma 
för att få ett massivt sound. Realistiskt sett skulle dock en sådan stor sektion i verkligheten kväva det 
mesta  av  orkesterns  övriga  sektioner  och  skulle  kanske  vara  något  som  endast  hade  en  visuell 
funktion. Detta är kanske något som är mer ett studioalternativ än ett livealternativ. Min nuvarande 
slagverksektion kräver endast 19  instrument, där  flera kan spelas av samma person som alternerar 
mellan dem. Dock är slagverkssektionen något som ständigt växer menar Kruckenberg.149 
 
Den dynamiska nivån har dragits ner från fff till f och piatticymbalerna som spelar under hela verkets 
gång  har  sänkts  till mf  för  att  inte  göra  resten  av  orkestern  döva.  Jag  valde  därefter  att  lägga 
majoriteten av slagverksinstrument på ett separat partitur eftersom det annars inte skulle bli läsbart 
på ett A3‐papper. Det återstår att se hur detta kommer lösas i framtiden och om det är den optimala 
lösningen att ha två separata partitur. Min tanke över hur detta ska kunna spelas live är att ta hjälp 
av gymnasieelever på Kulturskolan som studerar slagverk (när det gäller Norrköping). Varför jag inte 
tänker  låta  professionella  symfonimusiker  spela majoriteten  av  slagverksinstrument  är  snarare  en 
kostnadsfråga  för  orkestern  än  en  fråga  om  vilja.  För  varje musiker  som  krävs  utöver  orkesterns 
standardsättning måste de hyra  in en extern musiker. Detta  sker oftast ganska exklusivt på kända 
verk, men på nya verk brukar det istället leda till att ditt nekas att spelas. Det är lite som jag läste om 
i The MIDI Manual att en god  förhandlingskunskap måste besittas  för att  få ditt verk spelat, något 
som enligt boken var vanligt förr och tydligen är vanligt även idag.150 
 
 

Enkätundersökningen 
Redovisningen  av min  enkätundersökning  finns  att  läsa  i  sin helhet  i  tabell  1,  sida  30. Den  första 
känslobeteckningen  med  stort  övertag  är  krigiskt.  Verket  inleds  med  låga  toner  med  en  tydlig 
mollharmonik som kan kopplas till olycka och sorg.151 Nästa faktor är stora skillnader i dynamisk nivå 
som kan kopplas till fruktan.152 Artikuleringarna präglas av korta toner vilket kopplas till ilska, fruktan, 
men  även munterhet.153  Instrumentationen  består  bland  annat  av  en marimba  som  låter  som  en 
xylofon vilken fick gestalta skräck enligt instrumentets historia.154 Därför är kanske ordet krigiskt ett 
inte alltför oväntat val vid denna tidpunkt. Nästa tidpunkt har en delad position mellan storartat och 
hjältemodigt. Ljudstyrkan är relativt jämn vid denna tidpunkt vilket kan kopplas till lycka.155 Ackorden 
ligger högt och har stark ljudstyrka vilket även kopplas till lycka.156 Höga toner kan kopplas till glädje, 

                                                      
148 mixonline.com (090517) 
149 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s. 186 
150 Miles, The midi manual, s. 141 
151 Juslin and Sloboda, Music and emotion, s. 239 
152 Ibid. s. 240 
153 Ibid. s. 242 
154 Kruckenberg, Symfoniorkestern och dess instrument, s. 197 
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frid,  spänning  och  fruktan.157  Harmonierna  är  konsonanta  vilket  kan  kopplas  till  glädje  och 
värdighet.158 Av en storartad hjälte kanske det är att förvänta sig lite spänning blandat med glädje.  
 
Nästa tidpunkt har ett  tydligt resultat som visar att de  flesta upplever känslobeteckningen  lätt,  fly‐
gande. Detta  parti  präglas  av  ytterst  konsonanta  tongångar  och  ackord  vilket  kan  kopplas  till  av‐
slappning, glädje och  lycka.159 Det  kan  även nämnas  att  instrumentationen  är  relativt  sparsam på 
detta parti  jämfört med  vad  som  innan  var  verksamt. Varför människor upplever  känslan  lätt,  fly‐
gande kanske just beror på att musiken avtar i styrka samt går i durskala. Därefter är följande partier 
en slags upprepning av de två första, med några variationer. Nu är dock storartat den känsla som är 
mest  framträdande. Därefter  kommer  återigen  känslan  lätt,  flygande  på  ett  liknande  parti. Nästa 
parti  är  ett  soloparti med  valthorn och  trombon  i  spetsen. Detta upplever människor  främst  som 
ljuvt/milt, sedan kärleksfullt/ömt och dystert/sorgligt. Melodin och harmoniken går  i en tydlig moll‐
skala som kan kopplas till sorg.160 Ljudstyrkan är ganska låg vilket kan kopplas till lycka. Ljudnivån är 
jämn och kan kopplas till sorg.161 När melodin går upp är det lycka som upplevs respektive ned då det 
är sorg och behag.162 Långa legatotoner kan kopplas till sorg och ömhet.163  
 
Nästa parti har en favorisering av känslobeteckningen skämtsamt, samt dystert/sorgligt. Detta parti 
är präglat  av  stora  tonhöjdsvariationer  i melodin  vilket  kan  kopplas  till  lycka, överraskning.164 Det 
finns dock  inga särskilda faktorer som pekar på att det skulle vara humoristiskt  i den efterforskning 
som  jag använt mig av. Det  som  kan  konstateras om detta parti är att  instrumenten  spelar  i  låga 
respektive  lägen, något  som kan  låta ansträngt. Kanske är det något outsagt  som påverkar denna 
upplevelse? Ett parti som har fått ett ännu större val av humoristiskt är det vid tidpunkten 2,48 min. 
Detta parti har den mest  sparsmakade  instrumentationen  i hela verkets gång. Där  spelar  flöjterna 
temat solo ackompanjerat av kontrabas, celesta och  tamburin. Tamburinen kopplas  till dans165 och 
de  flesta har  ju hört Tjajkovskijs Nötknäpparen. Varför detta parti är  skämtsamt  vet  jag  inte. Min 
gissning är att det beror på att det känns lite mesigt i jämförelse med resten av stycket som är ganska 
kraftigt instrumenterat. Eller så kan det bero på att ett dansant parti mitt i en krigisk marsch är ett så 
udda inslag att det blir humoristiskt. 
 
 

MIDI och tillvägagångssätt vid komponering 

Att uppnå realism med samplingar 
Mycket  utav  realismen  i  datorkomponerad  orkestermusik  hänger  på  den metod  som  används  för 
skapandet och den kvalité och variation som ett samplingsbibliotek innehåller. MIDI gör det i princip 
möjligt att fylla i noter med muspekaren med perfekt precision och i takt och få det att låta skapligt 
bra, men  jag vill poängtera ordet ”skapligt” här. Vad som gör att musik  låter  levande är  just att det 
inte är helt perfekt, särskilt när det gäller orkestermusik. Knepet  jag har  fått  lära mig är att allting 
spelas  för hand, utan att noterna kvantiseras. Det är precis på  samma  sätt  som en musiker  skulle 
spela sitt  instrument  i en riktig orkester. Mitt orkesterbibliotek Miroslav Orchestra166 bygger på att 
varje enskilt instrument har spelats in (antingen solo eller som en hel sektion) och musikern har gått 
igenom de vanligaste  spelsätten. När  jag  sedan  ska komponera på min dator kan  jag välja när  jag 
exempelvis behöver använda staccato, eller en vanlig  lång ton för fiol, hur många som spelar tonen 
och hur starkt den ska spelas.  I praktiken behöver  jag skapa två samplers med olika samplingar om 
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jag  behöver  två  olika  spelsätt  på  samma  instrument.  Jag  kontrollerar  allt  detta med min  vanliga 
anslagskänsliga keyboard. Med andra ord kan jag spela på vilket instrument jag än väljer precis som 
jag skulle spela ett vanligt piano, utan svårighet. Men detta utesluter inte att det måste tänkas som 
en musiker som spelar instrumentet på riktigt för att bibehålla realismen. När jag sedan ska överföra 
detta till notskrift gäller dock raka motsatsen. Då ska allting vara rakt och stelt för att notbilden ska 
producera ett önskat resultat, vilket är en aning paradoxalt när jag lagt ner så mycket arbete på att få 
det att ”låta bra” digitalt. 
 

Kända problem med MIDI 
Ett problem med MIDI som verkligen blir påtagligt när  flera stämmor arrangeras på samma  instru‐
ment är att toner överlappar varandra. Detta problem existerar inte i verkligheten då det vanligen är 
fler än en musiker i en sektion. När det gäller samplingar sker detta flertalet gånger. Anledningen till 
att  toner överlappar varandra är att de  spelas  in  för hand.  Ibland blir det  så att  tonen  inte  slutar 
precis vid taktstrecket, eller att tonen börjar lite innan. Om då en understämma (på samma sampling) 
spelar  samma  ton  kommer  den  inte  att  höras  eftersom  den  kommer  att  överlappa  den  tidigare 
tonen. Detta förutsätter förstås att tonerna följer direkt efter varandra, exempelvis om överstämman 
har tonen C2 som är ¼ lång och understämman spelar tonen C2 efter ¼ in i takten. Samma problem 
gäller om en ton börjar för tidigt och samma ton ligger kvar på en annan stämma. Tyvärr löses endast 
detta problem genom att  låta tonerna sluta tidigare, eller börja senare. Det går även att öppna ett 
instrument (röst) per stämma, men detta kräver alldeles för mycket processorkraft och är ändå inte 
hörbart i slutändan. 
 

Att få till en realistisk stråksektion 
Det  svåraste  att  få  till med  inspelade  stråkar  är övergångarna mellan  toner på  samma  sträng. Ett 
knappinstrument som flöjt, valthorn eller fagott har ej detta problem (ej räknat med övertoner) och 
går att få till realistiskt i datorn. Med stråkar är detta mycket svårare att få till snyggt. Det är förstås 
möjlighet att böja tonen med ”pitch wheel”, men faktum är att samplingen av tonen då kommer att 
spelas fortare, vilket ger en högst artificiell känsla. Om inte böjningen av tonen avslutas innan nästa 
ton påbörjas så kommer denna ton även att böjas. Hade det varit möjligt att böja toner på ett snyggt 
sätt skulle det rent tekniskt krävts att alla möjliga böjningar spelats in på varje ton, vilket hade krävt 
en enorm systemresurs för att åstadkomma. Hur jag istället kommer undan detta på en slags mellan‐
väg är att jag låter tonerna gå in i varandra. Den föregående tonen har en efterklang samt en viss tid 
innan  tonen  dör  ut  (decay/release).  Om  den  nästkommande  tonen  börjar  lite  innan  förra  tonen 
slutar, alltså att den går in i den kommer det kännas som att de hör ihop utan avbrott. Beroende på 
hur snabb en passage är behöver tonernas decay/release justeras för att den ska låta så naturlig som 
möjligt. Vid användning av inspelningar där stråken spelar långa toner med en mjuk start är det lämp‐
ligt  att  ljudet  har  en  längre  decay/release, medan  snabbare  passager  använder  sig  av  en  kortare 
sådan. Det finns nog inget som är fulare än när en ton klingar ut för långsamt och nästa ton låter helt 
fel i början. 
 
 

Notskriftsmardrömmar 
Det första problemet som uppstår när jag ska importera min färdigkvantiserade MIDI‐fil i Finale är att 
programmet inte kan tolka alla trioler korrekt. Det andra problemet som kanske är mer frustrerande 
är att vissa takter inte är fullständiga. Saknas det pauser eller att notvärden är för korta gör det att en 
musiker som räknar alla notvärden och pauser inte förstår vad som menas. Ett vanligt exempel som 
jag möttes av var att Finale hade glömt att skriva ut en fjärdedelspaus i slutet av takten. Låt säga att 
vi delar in en 4/4 takt i 12 åttondelstrioler, indelade i fyra grupper med tre trioler vardera. Skulle jag 
ta bort nio av dessa åttondelstrioler skulle det antingen krävas en fjärdedelsnot/paus, eller två åtton‐
delsnoter/pauser för att takten skulle bli fullständig. Nu kommer det roliga,  inga av dessa varianter 
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fanns utskrivna  i  takten. En oerfaren  tonsättare hade  lätt missat detta, vilket hade  lett  till att det  i 
slutändan  inte  kunnat  spelas  och  därmed  gjort musiker mycket  frustrerade.  Är  detta  en  bugg  i 
programmet, eller är det så att programmet är skrivet av jönsar? Jag vet ej svaret på den frågan. Men 
jag vet med säkerhet att om varje enskild stämma  inte granskas på varje takt  i stycket kommer det 
förmodligen finnas många fel. Detta gäller förstås vid importering av en midifil. 
 
Ett annat intressant exempel där noteringsprogrammet har gått sin egen väg var vid vissa rytmer. På 
vissa partier  i mitt verk spelar träblåsinstrumenten staccatorytmer  i trioltakt där varje slag är tänkt 
att vara en åttondelstriol långt. Istället för att skriva ut en åttondelstriol, en åttondelspaus följt av en 
åttondelstriol som en grupp av tre, skriver Finale ut det som en fjärdedelstriol följt av en åttondels‐
triol. Detta skapar mycket förvirring för musikern som undrar varför en staccatoton är längre än den 
andra  (när  staccato noteras  innebär det  att  tonerna  ska  vara  så  korta  som möjligt). Det blir  även 
mycket mer läsbart att ha en paus emellan tonerna eftersom musikerna läser rytmerna. Att skriva ut 
en takt med ovannämnd rytm korrekt skulle kunna skrivas så här (där fetstilt innebär åttondelstriol): 
Ett,  två,  tre,  ett,  två,  tre,  ett,  två,  tre,  ett,  två,  tre. Det  blir  en  helt  annan musikalisk  feeling  när 
notprogrammet förändrar dessa notvärden och svårare att läsa. 
 
 

Slutsatser 
Vad kan sägas om mitt tillvägagångssätt att överföra MIDI‐signaler till notskrift? Kort sagt är det en 
process  som  tar mycket  lång  tid. Att  justera varje  ton  i ett  sequencerprogram  tar väldigt  lång  tid, 
trots att det kan verka som något som nästan borde ske per automatik. Något som Gary Garritan var 
inne på när han genomförde ett liknande projekt.167 Alternativet är att redan från början komponera 
med  hårda  kvantiseringar. Men  då  försvinner  en  realism  och  en  skön  känsla  av  hur musiken  ska 
spelas,168 men det behöver  inte arbetas med  i efterhand. Bara för skojs skull provade jag att  impor‐
tera MIDI‐filen som exporterats direkt från Reason till Finale och fick ett mycket otäckt resultat där 
rytmer och notvärden var helt otänkbart utskrivna. 
  
Jag har under arbetets gång  fått  intrycket att Finale är ett mycket dåligt notskrivningsprogram när 
det gäller det mesta  inom notskrift. Mycket utav  layouten som sker per automatik gör att noterna 
och tillfälliga förtecken ofta skrivs  ihop med andra noter, vilket gör allting oläsligt och ospelbart. En 
takt som har ett snabbt staccato med varierande förtecken kan pressas  ihop till bortom  igenkänne‐
dom. Det  som  från början var  tänkt  som verktyg blir  istället ett hinder  för ett kreativt och  snabbt 
skapande. En annan rolig detalj är hur Finale inte har förmågan att lägga ihop två läger till ett. Säg att 
jag har skrivit  två  trumpetstämmor som  jag nu vill  lägga  ihop på samma system utan att ha skilda 
lager (där notskaften har olika riktningar) så kommer programmet nu att ersätta de gamla noterna 
med de nya.  I vilket annat program på marknaden  som helst  som behandlar MIDI‐editering  skulle 
detta inte vara något som helst problem. Det är bara att klippa och klistra. Professionella människor 
skulle skratta åt detta, medan människor som är tvungna att använda detta program skulle gråta. Det 
enda sättet att lägga ihop två stämmor som ska ha skaften åt samma håll är att skriva in varje not för 
sig, manuellt,  eller  alternativt  att  lägga  dem  på  två  lager  och  vända  notskaften  åt  samma  håll. 
Problemet med det senare är att noterna inte skrivs ihop som om de hörde samman. 
 
Ett annat layoutproblem är att noterna ibland hamnar för nära eller på taktstrecken (detta tycker jag 
inte borde  få  ske)  vilket  känns  som något  som  antingen  jag  eller programmerarna har missat.  En 
professionell musiker som läser noter som är skrivna på detta vis kommer att skratta högt. Ett annat 
problem  som  jag  ännu  inte  funnit en  lösning på  är  att  tillfälliga  förtecken  återställs  vid  varje nytt 
taktstreck. En musiker förklarade för mig att de är mycket svårt att läsa så, det är snarare något som 
en maskin skulle  läsa. Enligt hur en människa brukar  läsa, kommer en höjning att gälla fram tills ett 

                                                      
167 www.eqmag.com (090517) 
168 Ekström, Stora midiboken, s. 112 
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återställningstecken skrivs ut på samma not. Om ett bra resultat eftersträvas resultat kommer detta 
ställa till problem. 
 
Själva processen med notediteringen har  ju  faktiskt  tagit  längst  tid och är samtidigt något som har 
begränsats av min egen notkunskap. Några saker som jag skulle ha gjort annorlunda är att skriva alla 
stämmor i rätt ordning från början (detta måste annars justera manuellt i Finale genom att flytta runt 
varje  stämma  i  partituret).  Jag  skulle  ha  komponerat  för  antalet  instrument  som  jag  avsedde.  En 
viktig faktor här är att det mesta är indelat i tretal. Som jag komponerade nu så lät jag ett instrument 
(en  sampler) ha  flera  stämmor när det passade.  Ibland var det enstämmigt med en ensam  flöjtist, 
ibland var det tre flöjtister och två piccolaflöjtister. Detta skulle aldrig fungera på en riktig symfoni‐
orkester. 
 
Något som skiljer sig stort från den digitala domänen är att klassisk musik har en akustisk faktor som 
blir problematisk när det  inte  räknats med  från början. En  anpassning  till  en begränsad dynamisk 
kurva på ett mixerbord  i datorn kommer  inte alls att motsvara den nästintill fria dynamiska kurvan 
som  existerar  när  ett  verk  utförs  akustiskt  i  en  orkesterhall. Om  komponering  görs med  hjälp  av 
samplingar som alltid har lika stark volym på varje ton kommer det att bli mycket svårt att framföra 
akustiskt. Dock skulle det kunna lösas om allting närmickades vid en inspelning och därefter mixades 
digitalt, eftersom varje instrument då kan höjas utöver det akustiska ljudet som når publiken. Denna 
aspekt är mycket viktig att ta till hänsyn vid ett aktuellt framförande. 
 
Målet med min enkätundersökning var att ta reda på vilka känslostämningar som blev mest valda så 
att de  senare  skulle  skrivas  in  i partituret. De  som blev mest  valda  var  krigiskt och  lätt/flygande. 
Dessa  kommer  att  skrivas  in  på  sina  tillhörande  partier  där  de  valdes  i  enkäten.  Partiturets 
känslobeteckningar kommer troligen att begränsas till endast dessa två, då det i ett stycke av denna 
längd  kan  förefalla  omotiverat  att  ta med  alltför många. Detta  skulle  endast  skapa  förvirring  och 
väcka skratt. 
 
Nästa verk jag kommer skriva kommer mest troligt redan från början att komponeras i ett notskrifts‐
program. Jag har blivit rekommenderad Sibelius av många musiker och kompositörer. Tyvärr kommer 
min slutsats att bli att det inte finns något bra och snabbt sätt att överföra MIDI‐signaler till notskrift 
utan problem. Det  finns  sätt  som är mindre problematiska än andra, men  i  slutändan kommer  fel 
alltid behöva rättas som notprogrammen ställer till med. Nu kanske det verkar som  jag är negativt 
inställd  till  denna  process, men  så  är  det  inte.  Jag  vill  bara  göra  det  klart  att  det  är  ytterst  tids‐
krävande, samt att varje stämma behöver granskas noggrant innan det släpps igenom för tryck. 
 
Avslutningsvis  kommer  lite  förslag  till  fortsatt  forskning  som  rör  området MIDI  och  notskrift.  Jag 
tycker först och främst att  importeringsalgoritmerna  i notprogram kunde förbättras avsevärt. Detta 
gäller både Finale 2009 och Sibelius 5 som  inte kunde tolka en perfekt kvantiserad MIDI‐fil korrekt. 
Förmodligen är denna aspekt av programmen något  som utvecklarna  inte har  lagt  särskilt mycket 
krut vid. Något annat som jag har blivit förvirrad över är hur olika böcker beskriver musikinstruments 
tonomfång så olika.  I vissa böcker beskrivs det ”bekväma” omfånget  för en amatörmusiker.  I vissa 
böcker står det vad en tuttimusiker (de som inte spelar solopartier) klarar av. Sen är det annorlunda 
för en solist där tonomfånget plötsligt är mycket vidare. Allt detta gör det en smula förvirrande att 
komma  underfund med  vilka  tonomfång  som  verkligen  gäller.  I  området  som  Juslin  och  Sloboda 
forskar kring när det gäller musik och känslor känner jag att det vore spännande att ta reda på ytter‐
ligare faktorer som kan påverka upplevda känslor. Områden som exempelvis instrumentation. Enligt 
min efterforskning verkar flertalet instrument ha haft en särskild roll historiskt sett som kan kopplas 
till specifika känslor. Det vore  intressant att ta reda på om kompositörer världen runt är medvetna 
om att deras  instrumentval kanske egentligen motiveras av att  instrumenten har en stark historisk 
koppling till tidigare sammanhang som resonerar med deras egna idéer? 
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Intervjufrågor till stråkmusiker 
Examensarbete, Patrik Tibell 
 

1. Vill du berätta lite kort om din bakgrund som stråkmusiker och vad du gör idag? 
 

2. Har du några roliga eller hysteriska yrkeserfarenheter? 
 
Nu går jag in på instrumentstämman. 
 

3. Är det något parti som känns svårt att spela eller rent utsagt inte går att spela? 
 
4. Går det att förändra stämman så den låter bättre? 

 
5. Är fraseringen tydlig? 

 
6. Känns stämman tacksam? 

 
Jag låter nu musikern lyssna på sin stämma solo utan komp. 
 

7. Stämmer de dynamiska beteckningarna på stämman utifrån det du hörde? 
 

8. Är artikuleringarna korrekt angivna, eller behöver de ändras? 
 

Nu går jag in på stråksektionen generellt. 
 

9. Vad skulle du göra för att få fram bäst sound i din sektion? 
 

10. Hur många repetitioner behöver du för ett verk av denna typ?   
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Testformulär för verkets känslostämningar 
Examensarbete, Patrik Tibell 

I detta testformulär vill jag ta reda på hur Du upplever verkets olika känslostämningar. Efter det att 
testerna är gjorda kommer jag att välja ut de uttryck som fått mest röster och skriva in i partituret. På 
så vis är Du med och påverkar verkets slutliga uttryck/form. 

Välj bland följande föredragsbeteckningar för verkets olika känslostämningar och ange tidpunkt 
där de passar in. Du får ange hur många tidpunkter och känslostämningar som helst med valfri 
täthet, du kan upprepa samma uttryck flera gånger och du behöver bara fylla i numret på 
föredragsbeteckningen. Finner du att ingen av dessa stämmer överens med din egen upplevelse får 
du gärna skriva ned din egen känsla. 

 

1. volante    lätt, flygande 

 
2. grandioso    storartat, storslaget 

 
3. tempestoso    stormande 

 
4. lieto    glädjefyllt 

 
5. lugubre    dystert, sorgligt 

 
6. dolendo, dolente, doloroso    smärtsamt, bedrövat 

 
7. guerriero, marziale    krigiskt 

 
8. lirico    lyriskt 

 
9. dolce    ljuvt, milt 

 
10. flebile    klagande 

 
11. giubiloso    jublande 

 
12. eroico    hjältemodigt 
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13. scherzando    skämtsamt 

 
14. bisbigliando    viskande 

 
15. stentando, stentato    ansträngt, mödosamt 

 
16. amoroso    kärleksfullt, ömt 

 

Skriv nedan tidpunkt följt av föredragsnummer i tabellen. 

Tidpunkt 
(min) Nummer Tidpunkt 

(min) Nummer 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Slutligen vill jag be dig att skriva några korta rader om din upplevelse av verket. Här får du uttrycka 
dig helt fritt och gå in på alla aspekter du finner värda att belysa. Hur skulle man kunna utveckla 
musiken/verket/kompositionen? 
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Intervjubrev 
 

Hej 

Jag heter Patrik Tibell och studerar vid Linköpings Universitet på musikproducentprogrammet och 
genomför just nu intervjuer till mitt examensarbete. 
 
Examensarbetet går i korta drag ut på att ta fram ett läs‐ och spelbart orkesterpartitur utifrån ett 
digitalt komponerat verk. Mitt mål är att sedan få mitt verk spelat av en fullskalig symfoniorkester 
med kör. I synnerhet kommer jag att utveckla och förbättra orkesterpartituret samt dess individuella 
stämmor utifrån de intervjuer jag genomför med kompositörer, musiker samt dirigenter. 
 
Varje musiker är expert på sitt eget instrument, och att förvänta sig att själv kunna utforma ett 
perfekt partitur utan denna kunskap är orimligt. 
 
Därför blir min första fråga till Dig: 
 
Vill Du medverka i en intervju där vi går igenom din stämma/mitt partitur och testar om det är läs‐ 
och spelbart? Intervjun kommer maximalt ta en timme av Din tid. Du kommer vara till stor hjälp för 
mig att få mer kunskap om instrumentens kapacitet och fullända mitt partitur. Det är viktigt att Du 
tar med dig ditt/dina instrument till intervjun (eller att vi är på en plats där du har 
instrumentet/instrumenten) för att vi ska kunna testa spelbarheten. Jag kan erbjuda en lokal i 
Bomullsspinneriet (Holmentorget 10, Norrköping) (Byggnaden intill De Geer‐hallen) där vi kan vara. 
(Jag bifogar noterna som en pdf‐fil) 
 
Nästa fråga är om du vill medverka i en enkätundersökning som går ut på att du under tiden du 
lyssnar på verket fyller i dina upplevda känslor på partier. Jag bifogar enkäten samt en länk till verket 
i sin digitala form. Dessa svar kommer sedan sammanfogas och skrivas in i partituret. För mer frågor 
kontakta gärna mig på mobil eller e‐post. 
 
Lyssna och ladda ner verket här: 
(Länken har tagits bort) Sailing%20Boat.mp3 
 
Med vänliga hälsningar, 
Patrik Tibell 
patti496@student.liu.se 
+46 738 440 653 
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Epostkonversationer 
 
Re: Litteraturfråga 
tisdag 17 mars 2009 13.41 
Från: "Patrik Tibell"  
Till: "M " 
 
Nu när jag ändå har dig på tråden, jag letar just nu upp professionella musiker för en intervju och jag 
har ännu inte funnit någon som spelar Tablas och kan notering för dessa. Vet du någon som behärs‐
kar dessa instrument och kan ge mig kontaktuppgifterna till? 

Mvh 

/Patrik Tibell 

 

onsdag 18 mars 2009 11.13 
 
Hej Patrik, 

KMH har inte någon anställd lärare särskilt i spel på tablas; jag vidarebefordrar din fråga till S och J, 
prefekt respektive studierektor vid institutionen för folkmusik, som också ger utbildningar i "musik 
från andra kulturer", och hoppas att de har bra förslag på vem du i första hand bör tala med. 

Med vänlig hälsning, 

Kungl. Musikhögskolan 

/M 

 

Datum: onsdag 18 mars 2009 13.05 

Hej 

Jag föreslår att du kontaktar B som spelat tablas under hela sin yrkeskarriär. Här är en länk till hans 
hemsida. Lycka till! 

mvh 
S 
 
from  B 
till  Patrik Tibell 
datum  den 22 mars 2009 18:35 
ämne  Re: Examensarbete 
 
Hej Patrik. 
Det låter intressant men jag är lite tveksam till om jag har tid. 
När skulle det vara? 
B 
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26 mars 2009 15:22 
 
Hej B! 
 
Tack för svaret, jag har bokat in intervjuer närmaste veckorna, min tidsplan ligger alltså inom när‐
maste månaden. Är du bosatt i Stockholm? För i så fall skulle det fungera för mig någon gång på 
helgen v. 14 (4 resp. 5 April) om du har tid förstås. Jag har ett enkelt grundarr till tablas men jag är 
väldigt intresserad av att höra din åsikt och förslag. Det skulle betyda väldigt mycket om du ville 
hjälpa till. 
 
Mvh 
 
Patrik Tibell 
 
 
26 mars 2009 15:22 
 
En timme hos mig lördagen 4/4. Kl 15? 
 
Kan det vara nåt? 
B 
 


