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Abstrakt/Abstract 
Det här är ett konstnärligt arbete om att skriva popmusik med utgångspunkt i Sergio 

Leones spaghettivästern. Jag har valt ut tre ledmotiv att analysera från filmerna För en 

handfull dollar, För några få dollar mer och Den gode, den onde, den fule, 

komponerade av Ennio Morricone, för att sedan tillämpa de mest karakteristiska 

inslagen från harmoniken, melodispråket och arrangemangen i egenskriven popmusik. 

Analyserna av varje films utvalda musikstycke fokuserar på instrumentering och 

arrangemang, melodik, harmonik, rytm och bas. För att få fördjupad förståelse för hur 

Ennio Morricones spaghettivästernmusik är uppbyggd komponerade jag först ett 

ledmotiv med utgångspunkt i analyserna för att sedan tillämpa innehållet i analyserna 

för popmusik. Med denna erfarenhet kopplad till analyserna, fortsatte jag sedan att 

skriva två poplåtar. Resultatet av arbetet och låtarna blev speciell och det var en 

utmaning att komponera popmusik baserad på spaghettivästern-element i 

kompositionerna. Stundvis fastnade jag då jag ibland lät spagghetivästern ta för mycket 

plats i kompositionerna medan visste stunder gick jag loss för mycket. 

 

Nyckelord 
ledmotiv, Ennio Morricone, melodi, Dollartrilogi, popmusik, spaghettivästern, spaghetti 

western,  Sergio Leone, komposition, melodianalys. Harmonikanalys, 

instrumentationsanalys, formanalys 

 

Tack 
Först och främst vill jag tacka min fantastiska flickvän som har stått ut med att jag 

spelat musik från Sergio Leones spaghettivästern-filmer dagarna i ända. Sedan måste 

jag ge ett stort tack till min handledare Hans-Erik Holgersson som har hjälpt mig att 

forma hela arbetet och drivit mig att fortsätta arbeta när arbetsprocessen varit krånglig. 

Ett stort tack till Viktor Strand, Uran Shisko och Carl Hansen för att ha kommit med 

konstruktiv kritik, för tankar kring mitt arbete. Tack till Carl för ett fantastiskt gitarrspel 

på en av mina poplåtar och tack till Viktor Strand för en otrolig sånginsats. Slutligen vill 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Min största passion som jag har haft sedan jag var 12 år är att komponera musik och när 

jag introducerades till det här arbetet kände jag genast att jag ville innefatta 

musikskapande som en stor del av mitt arbete. Min fallenhet för komposition 

kombinerat med mitt entusiastiska intresse för gamla spaghettivästernfilmer ledde mig 

fram till den här forskningen.  

 

Spaghettivästern är namnet för vilda västernfilmer som under 1960-1970-talen 

producerades och regisserades av italienare. Förutom den främste regissören inom 

genren Sergio Leone och skådespelaren Clint Eastwood, är även tonsättaren och 

kompositören Ennio Morricone en av de tre personer som förknippas med 

spaghettivästernfilmer. Det finns flertalet andra kompositörer inom genren men det är 

Ennio Morricone och hans musik som jag har studerat och analyserat i det här arbetet. 

Filmerna och just musiken har alltid fascinerat mig och jag älskar den stora rollen och 

platsen som kompositionerna har. 

 

Då jag till vardags skapar modern populärmusik i alla former kändes det väldigt 

spännande att försöka komponera poplåtar med inslag från spaghettivästern. I den s.k. 

Dollartrilogin, som består av filmerna För en handfull dollar, För några få dollar mer 

och Den gode, den onde, den fule finns ett ledmotiv för varje film. Jag anser att det 

finns ett melodispråk i ledmotiven som jag vill fördjupa mig inom och tillämpa i mina 

popkompositioner. Mitt arbete kretsar kring Ennio Morricones musik och det är hans 

kreativa och konstnärliga val som jag i det här arbetet bryter ner till byggstenar för 

komposition och arrangemang. Det känns intressant att se hur Morricones 

spaghettivästern-element som jag har analyserat kan återanvändas i nutida musik. 

 

1.2 Ennio Morricone och spaghettivästern 
Morricone är en av filmvärldens främsta kompositörer och i början av 2016 vann han en 

oscar inom kategorin ”bästa filmmusik” för filmen The Hateful Eight. Kanske är det 

ändå Sergio Leones västernfilmer som Morricone först och främst kopplas till då 
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Dollartrilogin var bland de första filmerna som Morricone komponerade musik till. 1 

Filmerna För en handfull dollar, För några få dollar mer och Den gode, den onde, den 

fule var egentligen inte menade att bli en trilogi men på grund av att filmerna släpptes 

på kort tid efter varandra, samt att huvudpersonen ”The man with no name” (Clint 

Eastwood) återkommer i filmserien går filmerna därefter under namnet Dollartrilogin. 2 

I en dokumentär av BBC2 om Morricone säger Christopher Frayling att Morricone 

komponerade musik till 300 filmer mellan åren 1963-1980 varav 35 var västernfilmer.3 

Det är något speciellt med Morricones kompositioner i Dollartrilogin som tilltalar mig 

och därför känns det som en spännande forskning att använda Morricones 

kompositionsredskap och harmoniska tänk för att skriva popmusik. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att komponera två moderna poplåtar med inslag från tre ledmotiv 

skrivna av Morricone i Dollartrilogin.  

 

1.4 Frågeställning 

Det jag särskilt vill undersöka är: 

 

• På vilka sätt kan jag tillämpa analysmaterialet i mina popkompositioner? 

• Hur kan jag använda mig av det melodispråk som Ennio Morricone har 

komponerat för elgitarr till sångmelodier i mina popkompositioner? 

 

2 Metod och material 

För att kunna genomföra mitt arbete analyserar jag först vissa utvalda musikstycken 

från filmserien Dollartrilogin bestående av: 

• För en handfull dollar (A Fistful of Dollars, 1964) 

• För några få dollar mer (For a Few Dollars More, 1965) 

• Den gode, den onde, den fule (The Good The Bad The Ugly 1966) 

                                                
1 The Guardian, 2006-07-14 
2 Kausalik, 2008:4 
3 Ennio Morricone – BBC2 Documentary, 1995 
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Den gemensamma nämnaren för alla tre filmer är att de har ett tydligt ledmotiv och det 

är ledmotivet i varje film som jag analyserar. Jag tycker att det finns ett rikt harmoniskt 

innehåll och ett melodispråk i ledmotiven som utmärker sig och känns intressanta att 

bryta ner och fördjupa sig kring detta. Tillvägagångssättet är först att analysera 

ledmotiven från Dollartrilogin. Till att börja med gör jag en instrumental analys där jag 

antecknar musikstyckenas arrangemang och instrumentuppbyggnad med en tidslinje 

och en text för att få djupare förståelse över struktur och arrangemang. Därefter 

analyserar jag melodik och harmonik där jag i notskrift och tillhörande text skriver ner 

de teman som präglar varje musikstycke. Dessa analyser bifogas längst bak i arbetet 

som bilagor.Värt att uppmärksamma är att noterna är nedskrivna på gehör av mig som 

jag uppfattar melodifigurerna. Min analys består av följande delar: 

• Instrumentering och arrangemang - vilka instrument som utgör helhetsklangen, 

och framför melodier 

• Melodik - melodiska figurer och vilka instrument som framför melodier 

• Harmonik - ackordföljder, tonart och vilka instrument som utgör den 

harmoniska helheten 

• Rytm - Vilka är de mest karakteristiska rytmiseringarna och vilka instrument 

används som slagverk 

• Bas - hur basen arbetar musikaliskt i musikstyckena 

Därefter komponerar jag ett eget ledmotiv i spaghettivästern-genre där mina 

konstnärliga val baseras på analyserna från Dollartrilogin. När ledmotivet är färdigt 

komponerar jag två stycken poplåtar med analyserna som utgångspunkt.  

Jag har en förkunskap av filmernas musikstycken då jag har sett filmerna tidigare men 

jag tror jag kan få större bredd på mitt material om jag analyserar de musikstycken jag 

anser vara ledmotiven. Jag menar på att Morricones typiska karaktärsdrag för genren 

spaghettivästern är som tydligast i ledmotiven. Då det finns flertalet versioner av varje 

musikstycke tillgängliga valde jag ut de versioner som jag ansåg vara mest relevanta i 

förhållande till den musik som man hör i filmerna: 

• ”Titoli” komponerad av Morricone, ledmotiv från För en handfull dollar.4 

                                                
4 Morricone 1964 
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• ”For a Few Dollars More (From ”For a Few Dollars More) – with sound” 

komponerat av Morricone, ledmotiv från För några få dollar mer.5 

• ”Il Buono, Il Cattivo, Il Brutto (The Good, The Bad And The Ugly)” 

komponerad av Morricone, ledmotiv från Den gode, den onde, den fule.6  

 

De mest högkvalitativa versionerna av musikstyckena som jag hade tillgång till fanns på 

musikströmningstjänsten Spotify. Alla musikstycken från filmtrilogin fanns däremot 

inte med på Spotify i den amerikanska formen och därför fick jag söka efter den tredje 

filmens ledmotiv på italienska. Ledmotivet från filmen För några få dollar mer fanns 

endast i originalversion med ljud från filmen innan musikstycket tar vid och jag 

misstänker att musikstycket har förvrängd stämning. Anledning till att musikstycket har 

högre tonhöjd kan bero på att hastigheten på bandet som musikstycket har spelats in 

från har högre hastighet än vad den ursprungliga inspelningen hade. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Det finns tidigare forskning om Morricone och spaghettivästernfilmerna men inget 

konstnärligt arbete med samma inriktning som det här arbetet så långt jag har kunnat 

finna. Jag kände att det bästa sättet att få en fördjupad kunskap om Morricones ledmotiv 

var att själv lyssna på musiken och analysera den utifrån de aspekter som jag själv ville 

lägga fokus på. På det sättet kunde jag få en egen unik uppfattning om Morricones 

ledmotiv.  

 

2.2 Genomförande 

För att lättare urskilja de parametrar som jag analyserat har jag brutit ner ledmotivens 

instrumentala uppbyggnad och arrangemang. Den instrumentala analysdelen presenteras 

genom en tidslinje och en text där också musikstyckets uppbyggnad och arrangemang 

lyfts fram (se bilagor). Tidslinjen gör det enkelt att se vilka instrument som ljuder och 

när instrumenten ljuder i varje musikstycke. Den harmoniska och melodiska analysen 

presenteras med notblad och sammanhängande text. För att få en tydligare bild av hur 

Morricone använder sig av melodiska fraser och harmonik noterade jag väsentliga 

melodier från varje ledmotiv i notskriftsprogrammet Sibelius. Melodifigurer och 
                                                
5 Morricone 1965 
6 Morricone 1966 
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anmärkningsvärda element är inringade på notbladen och förklaras i den tillhörande 

textanalysen. Att dela upp analysen i två separata delar gör det möjligt att fördjupa sig i 

en del utan att det blir rörigt. För att få en klarare insikt över hur Morricones 

musikaliska komponenter används komponerade jag ett eget ledmotiv i 

spaghettivästern-genre. När ledmotivet hade komponerats tog jag arbetet till nästa steg 

där jag komponerade två stycken poplåtar med element och inslag från analyserna. Då 

det inte finns någon sångtext i Morricones ledmotiv är låttexterna i mina poplåtar 

oberoende av analyserna.  

 

För att ha något av klingande värde och inte endast kompositionerna nedskrivna i noter 

spelade jag in mina kompositioner. Då jag inte kunde spela eller hade tillgång till vissa 

instrument som t.ex. stråk och brass spelade jag in dem som midi-instrument och med 

samplingar i Pro Tools 12. När mina musikstycken var färdigkomponerade och 

inspelade tillkom även mixning. Även för inspelning och mix av musikstyckena 

använde jag mig av musikediteringsprogrammet Pro Tools 12. De instrument som är 

inspelade är inspelade i min hemmastudio och hos min vän Viktor Strands studio.  

 

3 Sammanfattande analys av Dollartrilogins ledmotiv 
Här följer en sammanfattande analys där återkommande element och komponenter 

presenteras och där ledmotiven ställs mot varandra. Komponenter som förekommer i 

flera ledmotiv kan ses som karakteristiska element för Morricones musik till 

Dollartrilogin. Värt att notera är att det ibland finns en oktavskillnad beroende på vilket 

instrument som spelar melodierna. Analyser för varje enskilt ledmotiv är bifogat som 

bilagor längst bak i texten i följande ordning: 

 

Bilaga A – För en handfull dollar Instrument och arrangemang analys 

Bilaga B – För en handfull dollar Melodik och harmonik analys 

Bilaga C – För några få dollar mer Instrument och arrangemang analys 

Bilaga D – För några få dollar mer Melodik och harmonik analys 

Bilaga E – Den gode, den onde, den fule Instrument och arrangemang analys 

Bilaga F – Den gode, den onde, den fule Melodik och harmonik analys 
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Ledmotiven är oftast uppbyggda med vad jag väljer att kalla för teman som kan liknas 

vid en poplåts refräng. Det är temana som är fundamenten i musikstyckena och det är 

runt dem som musikstyckena byggs upp. Förutom att ledmotiven är uppbyggda kring 

några teman återkommer en del i musikstyckena som jag har valt att kalla för brygga då 

låtdelen fyller samma funktion som en brygga i en poplåt. Bryggan finns med i samtliga 

ledmotiv som jag analyserat och kännetecknas med att all slagverk stannar upp och att 

bleckblås, stråk och manskör ensamt bär stycket med snabba, rytmiska 

melodisekvenser. En tydlig gemensam nämnare för alla tre ledmotiv är ett två takters 

långt intro, dock med olika instrument. I För en handfull dollar är det en akustisk 

nylonsträngad gitarr som inleder stycket, i För några få dollar mer är det en mungiga 

och i Den gode, den onde, den fule är det en orkesterpuka. Efter de två takterna 

presenteras alltid det första temat i ledmotivet.  

Jag tror att alla tre ledmotiv spelas i samma tonart egentligen men från de versionerna 

av musikstyckena som jag analyserat ljuder För en handfull dollar och Den gode, den 

onde, den fule i tonarten d-moll medan För några få dollar mer ljuder i ess-moll. Jag 

har lyssnat på andra versioner av ledmotiven, både på webbsidan Youtube men också på 

Spotify där tonarten varierar runt d-moll. Tempot på ledmotiven varierar kring 112 - 

114 bpm. Gemensamt för alla ledmotiv är att tempot ökar och pikar efter två tredjedelar 

av musikstyckets gång för att sedan minska i tempo mot slutet av musikstycket. Därför 

har jag skrivit rörligt tempo i tabellen.  

 

Ledmotiv För en handfull 

dollar 

För några få dollar mer Den gode, den onde, 

den fule 

Antal 

teman 

3 3 3 

Tonart d-moll ess-moll d-moll 

Tempo 112 BPM, rörligt 

tempo 

114 BPM, rörligt tempo 100 BPM, rörligt tempo 
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3.1 Instrumentering 

Längst bak i texten finns det tillhörande bilagor för instrumentering och arrangemang 

för varje enskilt ledmotiv. Två återkommande instrument i ledmotiven är vissling och 

elgitarr. Minst ett tema i varje ledmotiv framförs av en elgitarr, oftast det andra temat 

medan det första temat framförs med vissling (undantag Den gode, den onde, den fule) 

där det första temat framförs av fyra olika instrument. Just det sistnämnda ledmotivet 

skiljer sig åt genom att använda sig av en s.k. ”call and response” -teknik. Manskör 

förekommer i alla tre ledmotiv, både sjungandes men också skällandes likt en 

fotbollskör. Den mer skällande kören används som ett rytmiskt element medan den 

sjungande manskören ansluter till musikstycket i delen som jag har valt att kalla för 

bryggan. Värt att notera är att manskören alltid är unison och ansluter vid bryggan för 

att sedan ljuda resten av musikstyckena.  

I alla ledmotiven förekommer en melodifigur som spelas av en flöjt och som 

representerar huvudkaraktären i filmerna. I alla ledmotiv representeras huvudkaraktären 

av en snabb flöjtfigur som finns med under hela ledmotiven men den är annorlunda i 

varje ledmotiv. Nylonsträngad akustisk gitarr finns med i alla ledmotiven. Nästan i alla 

stycken spelar gitarren ett drivande komp som interagerar med slagverken vilket 

markerar galoppmönstret. I ledmotivet För en handfull dollar är den akustiska gitarren 

mer ledande då stycket inleds med ett fingerplock för att sedan byta spelstil till det mer 

drivande kompet. Virveltrumma, förmodligen spelade med vispar förekommer i alla tre 

ledmotiven. Ett instrument i rytmsektionen som förekommer i alla ledmotiv är chimes. 

Utöver att det finns orkestercymbaler på vissa få ställen i ledmotiven är det chimes som 

är det mest förekommande elementet för slagverkssektionen som dessutom ljuder i 

förhållande till harmoniken. I alla ledmotiv är det kontrabas som ljuder och den ansluter 

alltid en bit in i ledmotiven tillsammans med virveltrumman. 

 

3.2 Melodik 

Om en melodifigur inleds med upptakt på kvinten för att sedan gå till primen när 

ackordet som ljuder är tonikan ändras melodin i nästa takt när ackordet ändras till 

tonikaparallellen. Exempel är i För en handfull dollar och i För några få dollar mer när 

ackordet är d-moll. En förekommande melodisk rörelse i ledmotiven är att Ennio 

Morricone har byggt melodier av brutna treklanger som rör sig stegvis upp och ner. 

Exempel är tema B i För några få dollar mer där mönstret är tydligt. Att röra sig 
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stegvis i den rena mollskalan förekommer också i alla ledmotiven. Det här melodiska 

rörelsemönstret är ett av de mest förekommande i ledmotiven. Just repetion av 

melodifigurer är något som Morricone använder sig av. Ibland kan en melodifigur 

repeteras identiskt fyra gånger efter varandra eller med en liten variation. Exempel på 

det är tema A i Den gode, den onde, den fule eller eller tema A i För en handfull dollar. 

Något som också är karakteristiskt för Morricones ledmotiv är melodifigurer som 

anpassar sig efter harmoniken. Då spelar melodifiguren med utgångsläge i D-

mollackordets kvint och prim för att sedan i nästa takt anpassa sig till F-durackordet 

genom att spela kvinten och primen för F-durackordet.  

 

 

3.3 Harmonik 

Ren mollskala, harmonisk mollskala och dorisk skala är de dominerande skalorna i 

ledmotiven. Att växla mellan stor och liten sext samt stor och liten septima är en 

kompositionsmetod som förekommer i samtliga ledmotiv av Morricone. Medan 

melodierna förblir fria från dur- eller mollklang är det harmoniken som avgör vilken 

känsla som melodin har. Som nämnt i melodik-avsnittet i analysen förekommer 

upprepande, identiska melodifigurer medan harmoniken ändras över dem. Här är 

vanliga ackordföljder för ledmotiven: 

• d-moll, F-dur: Att växla mellan tonika och tonika parallellen är det vanligaste i 

ledmotiven och man kan säga att det är ett utgångsläge för ledmotiven. Värt att 

nämna är att alla ledmotiv går i molltonart. Den gode, den onde, den fule är det 

ledmotiv där inte den här ackordföljden förekommer direkt. Annars baseras de 

andra ledmotiven helt på tonika och tonikaparallellen, i den ordningsföljden.  

• d-moll, F-dur, G-dur: Att inkludera G-dur i den översta ackordföljden 

förekommer i alla ledmotiv och exakt den här ackordföljden inleder ledmotivet i 

För några få dollar mer. Att alternera mellan stor och liten sext är ett 

kompositionshandlag som Morricone brukar i samtliga ledmotiv genom att både 

inkludera Bb-durackord och G-durackord där Bb-dur innebär en liten sext 

medan G-durackordet innebär en stor sext. Förutom att växla mellan stor och 

liten sext varierar Morricone också mellan stor och liten septima. 

• Dominantackordet a-moll finns med i samtliga ledmotiv medan A-durackord 

inte är lika förekommande i ledmotiven även om ackordet finns med. I För en 
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handfull dollar varierar melodin mellan stor och liten septima. I Den gode, den 

onde, den fule inleds tema B med a-mollackord men halvvägs in i temat spelas 

ett A-durackord som fungerar som ledackord mot temats klimax. 

 

3.4 Rytm 

Virveltrumman spelar ett galoppmönster i alla tre musikstycken men ersätts av 

orkesterpuka i För en handfull dollar till en början. Virveltrumman tar över 

galoppmönstret senare in i musikstycket. Annars finns orkesterpukan med i alla 

ledmotiv där den spelar raka fjärdedelar i samspel med växelbas. Den vanligaste 

rytmiseringen för Morricones melodier är åttondelar som rör sig stevist i skalan. Vanligt 

för elgitarren är att den inledningsvis spelar sextondelar kombinerat med åttondelar. 

Flöjtfigurerna brukar oftast vara sextondelsbaserade. 

 

3.5 Bas 

Basen spelar till största del i ett växelbasmönster vilket stärks av orkesterpukor. I den 

del i musikstyckena som jag kallar för brygga försvinner basen för att sedan komma 

tillbaks i nästa formdel. 
 

4 Eget komponerande 

4.1 Mitt ledmotiv 

För att verkligen sätta mig in i Morricones kläder och komponera utifrån hans tänk 

komponerade jag ett eget ledmotiv i spaghettivästernanda. Jag har försökt plocka ut de 

viktigaste elementen från analyserna för att komponera mitt ledmotiv. Jag valde att 

komponera i tonarten d-moll dels för att melodierna framfördes tydligast och bäst i den 

tonarten men också med tanke på ledmotiven från Dollartrilogin är komponerade i den 

tonarten. Tempot rör sig också under ledmotivets gång från 114 bpm för att öka i låtens 

klimax för att sedan igen minska mot slutet av ledmotivet. Alla referenser från de olika 

ledmotiven finns bifogade i bilagorna längst bak i texten.  

 

4.1.1 Instrumentering 

Mitt ledmotiv består av två teman där det första temat framförs av vissling och det andra 
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av elgitarr och återkommer under musikstycket med variationer. Inledningsvis framför 

visslingen tema A ackompanjerad av en akustisk gitarr. I mitten av musikstycket 

(01:32) kommer den del som jag har valt att kalla för bryggan och här arrangerade jag 

delen precis som Morricones ledmotiv med stråk, brass och manskör. Därefter kommer 

tema A framförd av elgitarr igen fast med variation och tanken är att det ska bli ett slags 

klimax i ledmotivet här där kören och stråksektionen framför en melodifigur i 

fjärdedelar som samspelar med elgitarren. Efter tema A komponerade jag ett stick in i 

ledmotivet baserad på För några få dollar mer där ett stick med liknande ackordföljd 

finns. Jag har kopierat den delen och gjort en egen tappning på konceptet. Hela sticket 

avslutas med att kompet upphör och elgitarren spelar den sextondelsfigur som finns 

med i Den gode, den onde, den fules tema B. Den här figuren är en av de mest 

karakteristiska melodifigurerna i Morricones kompositioner.  

 

4.1.2 Melodik 

Melodin inleds med en upptakt på kvinten precis som majoriteten av Morricones 

ledmotiv. Melodifiguren rör sig stegvis uppåt en hel oktav i mollskalan med tonerna 

från ett brutet d-mollackord och rör sig ner till kvinten via en liten septima. Därefter 

följer en fallande melodifras som upprepas två gånger. Hela melodifiguren upprepas en 

gång med variation i slutet av melodifiguren där en ackordföljd som är hämtad från 

slutet av tema A i ledmotivet För några få dollar mer tar vid. Hela den här 

melodisekvensen representerar tema A i mitt ledmotiv och temat upprepas två gånger. 

Andra gången växer helheten med en flöjtfigur som framför en kvick sextondelsfras likt 

flöjtfigurerna i Morricones ledmotiv som representerar huvudkaraktären i filmerna.  

 

Tema B Framförs av elgitarr och här är rytmiseringen på temat främst inspirerat från 

För några få dollar mer. Melodifiguren är ett brutet d-moll ackord som rör sig nedåt 

från kvinten. Melodin rör sig i åttondelar förutom inledande tonen som innehåller en 

snabbare sextondelsrytm. Det här är ikoniskt för Morricones gitarrmelodier där han 

kombinerar snabba sextondelsrytmer (oftast inledningsvis av en melodifras) med 

åttondelar som mer eller mindre rör sig stegvis i mollskalan. För att få det ännu mer 

Morricone ändras harmoniken till tonikaparallellen och melodin anpassar sig också 

därefter. Temat upprepas men ökar i intensivitet på sådant sätt att melodifiguren inte 

bara rör sig fallande nedåt i det brutna ackordet utan också rör sig tillbaks upp i 
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ackordintervallet.  

 

4.1.3 Harmonik 

Introt till låten är baserad på För en handfull dollar där harmoniken inte rör sig för 

mycket utan endast mellan tonika och tonikaparallellen med snabba inslag av den 

doriska skalan med G-durackordet. I slutet av rundan har jag tagit ackordrundan a-moll 

till C-dur från För några få dollar mer vilket sticker ut från harmoniken. När temat 

senare upprepas ändras ackordbytena snabbare och efter g-ackordet la jag till Bb-dur 

vilket innebär variation mellan stor och liten sext i harmoniken vilket förekommer i alla 

Morricones ledmotiv. Jag använde mig av samma ackordföljd som bryggan i ledmotivet 

För några få dollar mer och rytmiseringen i brasset.  För att stänga bryggan och leda 

musikstycket vidare landar bryggan på dominantackordet. Det tänket är hämtat från 

ledmotivet Den gode, den onde, den fules tema B där övergången till ledmotivets 

klimax är med dominantackordet vilket egentligen inte är något som är unikt för 

Morricones kompositioner men snarare att alternera mellan molldominant och 

durdominant. 

 

4.1.4 Rytm 

När det kommer till slagverk använde jag mig av samma tänk i virveltrumman som 

Morricones ledmotiv som har som uppgift att driva ledmotivet framåt med ett 

galoppmönster. Ett självklart val var att ha timpani spelandes på fjärdedelar i samspel 

med växelbasen. Jag lade till chimes i bakgrunden. De fungerar på samma sätt som i 

Morricones ledmotiv. Jag spelade slutligen in en kör som skäller i stil med de som finns 

i Morricones ledmotiv. Rytmiseringen i elgitarrens tema B är inspirerat från Morricones 

För några få dollar mer med en sextondelsbaserad figur kombinerat med åttondelar. 

 

4.1.5 Bas 

Jag arrangerade ett växelbasmönster för kontrabas vilket fyller samma funktion som 

basen i referenserna. Basen ansluter inför tema B i ledmotivet och upphör under 

bryggan.  
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5 Poplåtar med byggstenar utifrån Dollartrilogins ledmotiv 
Jag har använt mig av de mest karakteristiska instrumentinslagen från Morricones 

ledmotiv med exempelvis elgitarr och vissling som framför melodier, en flöjt som ljuder 

i en av låtarna och galoppmönster i virveltrumma. För att verkligen utmana mig själv 

och testa i vilken utsträckning Morricones kompositionselement fungerar i har jag 

komponerat poplåtarna i olika tempon där en låt är uptempo och den andra låten har 

långsammare tempo.  

 

5.1 Poplåt 1- I might be bad 

Texten i den här låten har tydliga spaghettivästern-referenser och titeln baserade jag på 

den tredje filmen i Dollartrilogin Den gode, den onde, den fule.  

 

5.1.1 Instrumentering 

Även om det är sång som är det ledande instrumentet för melodi i låten har jag även 

komponerat melodier framförda av elgitarr. Elgitarrens roll är att framföra melodier som 

samklingar tillsammans med sången och i låtens stick är det gitarren som fungerar som 

ledinstrument. Jag har använt mig av två olika slags uppsättning av slagverk där en mer 

akustisk uppsättning har ljudit under låtens verser och uppbyggnadsdelar medan en 

större och råare uppsättning har ljudit i b-refrängen av låten som går i halvtempo. I den 

mer akustiska uppsättningen har jag använt mig av virveltrumma som har samma 

spelsätt som i ledmotiven. I låtens refräng har jag använt mig av ”call and response” – 

tekniken med en manskör som svarar sångaren. Ett instrument som utmärker sig från 

Dollartrilogins ledmotiv är den drivande akustiska gitarren och därför använde jag mig 

av en akustisk gitarr genom hela låten. I övrigt är instrumentuppbyggnaden fristående 

från analyserna från Dollartrilogin då övriga ljud är syntar. 

 

Den här låten är uppbyggd med många olika delar och med bland annat två refränger. 

Anledningen till det är att jag ville använda mig av så många element från Dollartrilogin 

som möjligt. Låtformen är vers, pre-chorus, refräng, b-refräng och senare även ett stick.  

 

5.1.2 Melodik 

Den inledande melodifrasen i låten är ett brutet mollackord med samma sextondels-rytm 
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som galoppmönstrena från ledmotiven. Att sjunga den melodifrasen i det höga tempot 

blev en minnesvärd beståndsdel i låten eller hook som man säger när man talar med 

popmusiktermer. Melodifrasen upprepas under verserna. För att avsluta versmelodin 

flyttade jag inte bara på melodifrasen bestående av det brutna mollackordet till sitt 

parallellackord utan jag vände också på figuren vilket resulterade i ett fallande dur-

ackord. Det kändes naturligt och enkelt att återanvända en fras bara att den är anpassad 

efter harmoniken och dessutom omvänd.  

 

I pre-chorus har jag tagit melodiska inslag dels från För en handfull dollar där 

sångmelodin rört sig stegvis upp och ner i mollskalan med grundtonen som 

utgångspunkt och dels med en melodirörelse som är hämtad från Den gode, den onde, 

den fule i slutet av tema A som är en melodifras som rör sig stegvis nedåt från tersen ner 

till septiman.  

 

Den här låten har två refränger och anledningen till det är dels för att jag ville få med så 

många inslag från Morricones ledmotiv som möjligt men också för att det är modernt att 

ha två refränger, också kallat för refräng och b-refräng. Den första refrängen är baserad 

på För några få dollar mer tema B som framförs av elgitarr i ledmotivet. En 

sextondelsfigur baserad på det temat inleder min refräng och sedan kommer en snabb 

melodisekvens mellan två toner som är inspirerad från Den gode, den onde, den fule 

tema A. Den ylande prärievargen blev grunden till min refräng melodi och jag använde 

mig av en call and response-teknik där melodisekvensen upprepas av en kör.  

 

I b-refrängen ville jag ha en kontrast från de snabba melodifigurerna i refrängen. Därför 

använde jag För några få dollar mer som referens där tema A inleds med långa toner. 

Melodifiguren upprepas två gånger fast med variation andra gången med en kör som 

svarar. Call and response-tekniken inspirerades jag från Den gode, den onde, den fule.  

 

Jag har också ett mellanspel efter andra refrängen med en melodi som framförs med 

elgitarr. En sextondelsbaserad gitarrmelodi som rör sig på kvinten, primen och 

sekunden vilket håller melodin neutral och befriad från dur eller mollklang. Det 

elementet har jag inspirerats från elgitarrens melodier i ledmotivet För några få dollar 

mer. 
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5.1.3 Harmonik 

Verserna består av en ackordföljd som är tagen från tema A i ledmotivet För några få 

dollar mer. Just att variera mellan ren mollskala, naturlig mollskala och dorisk skala är 

något som jag försökt förhålla mig till när jag komponerat.  

 

Dm Dm F G 

 

Ackordföljden i pre-chorus är hämtad från ledmotivet För några få dollar mer tema A 

fast med ett Bb-ackord i slutet första gången och ett a-mollackord andra gången. Jag 

använder mig av den här ackordföljden i mitt ledmotiv.  

 

Dm F G Bb 

Dm F G Am 

 

För refrängen använde jag mig av ackordföljden från slutet av tema A i ledmotivet För 

en handfull dollar. Det sista g-durackordet klingar ut och kompet upphör.  

 

Dm Bb G Bb 

Dm Bb G - 

 

B-refrängen ville jag hålla väldigt enkel rent harmoniskt för att hålla det ännu mer åt 

pophållet. Ackordföljden som är i inledningen av För en handfull dollar är källan. 

Mellanspelet har samma ackordföljd som b-refrängen. 

 

Dm Dm F F 

 

  

5.1.4 Rytm 

Med den här låten som är mer uptempo kände jag att jag kunde ta galoppelementet från 

ledmotiven in i den här poplåten. Jag ville både ha med uptempokänslan från 

ledmotiven men också halvtempo känslan som finns i ledmotivet För en handfull dollar 

i b-refrängen har jag ett trumset som spelar i halvtempo. Jag använder mig av en cymbal 
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som fungerar ungefär som chimes i Morricones ledmotiv och markerar första slagen i 

varje låtdel.  

5.1.5 Bas 

I den här låten har jag tre basar: en syntbas som fungerar som en ljudmatta i vers och 

pre-chorus, en inspelad akustiskbas som spelar i växelbas mönster och en subbas som 

ljuder i b-refrängen. Först i pre-chorus kommer basen in.  

  

5.2 Poplåt 2 – Phantom in my head 

 

5.2.1 Instrumentering 

Till den här låten har jag använt mig av både vissling och elgitarr som är de två mest 

karakteristiska instrumenten från Morricones ledmotiv. Till skillnad från min första låt 

”I’m not ugly” som totalt har fem delar i sig som upprepas under låtens gång består den 

här låten av två delar samt ett mellanspel. Den här låten går i mycket långsammare 

tempo än ”I’m not ugly”. Förutom att låten är uppbyggd på två delar (vers och refräng) 

komponerade jag ett stick till låten där elgitarren agerar ledinstrument. Jag har också 

använt mig av stråk och blås i arrangemanget.  

 

5.2.2  Melodi 

Första melodin som också är låtens versmelodi fungerar som ett tema A och i introt 

framförs melodin med vissling. Precis som i Morricones ledmotiv inleds melodin med 

en upptakt, dock inte på kvinten utan på primen och sekunden. Även den här melodin är 

till en början befriad från dur och mollklang då melodifiguren består av primen, 

sekunden, kvinten och kvarten i ett åttondelsmönster. Ingen ters.  

 

Melodifiguren upprepas men den här gången landar melodin på molltersen. 

Melodifiguren upprepas en tredje gång fast den hela figuren är förlängd och melodin 

avslutas med tre stycken fjärdedelar där melodin och harmoniken är hämtad från slutet 

på första temat i ledmotivet Den gode, den onde, den fule. Refrängen inleds med 

upptakt bestående av en sextondelsfigur som stegvis faller i den pentatoniska skalan. 

Därefter har jag återanvänt melodifiguren som avslutade versmelodin, tagen från Den 

gode, den onde, den fule bestående av två fjärdedelar och en halvnot. Melodifiguren 

upprepas tre gånger där den sista gången flyttas hela figuren upp i tonhöjd i samband 
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med att ackordföljden ändras. Det tänket har jag tagit från Morricones ledmotiv För en 

handfull dollar och För några få dollar mer där melodifigurerna anpassar sig efter 

ackorden.  

 

Som avslutningsfras i refrängen har jag använt mig av mig av en fallande melodifigur 

inspirerad från Den gode, den onde, den fule kombinerat med en sextondelsfigur på 

sekundintervallet som slutligen landar på primen. Det är också här som låtens titel 

framförs.  

 

5.2.3 Harmonik 

Jag har använt mig av både den doriska skalan, den rena mollskalan men också med 

inslag från den harmoniska mollskalan i sticket av låten. Just att alternera mellan dorisk 

skala och ren mollskala är ett av de största inslagen från Morricones ledmotiv som jag 

har använt mig av i båda mina poplåtar. Här nedan är versens ackordföljd där en ruta är 

ett taktslag:  

 

Am Am Em Em 

Am Am C C 

F F Em Em 

Am D Am Am 

 

Ackordföljden i verserna är en blandning av olika ackordföljd från de olika ledmotiven. 

Den första takten är från tema B i ledmotivet Den gode, den onde, den fule. Nästa takt är 

från För en handfull dollar där ackordföljden är från tonika till tonikaparallellen. I 

tredje takten använder jag mig av F-dur och molldominanten för att sedan i nästa takt 

använda mig av den doriska skalan med D-durackordet. 

 

Am F D D 

Am F D D 

C Am F F 

Em Em G G 

 

Låtens stick är inspirerad från sticken och bryggorna i Morricones ledmotiv och därför 
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använde jag mig av en ackordföljd som alternerar mellan ren mollskala, dorisk skala 

och harmonisk mollskala. De två första takterna i sticket är a-moll, D-dur, a-moll och d-

moll. Vidare kommer en ackordföljd som jag tog från bryggan i Den gode, den onde, 

den fule där ackordföljden är F-dur, C-dur, G-dur E-dur och det är med E-durackordet 

som den harmoniska mollskala träder fram.  

 

5.2.4 Rytm 

När det kommer till harmoniken i Morricones ledmotiv förekommer det väldigt ofta att 

ett ackord kan ljuda under flera takter utan något byte. När jag komponerade den här 

låten ville jag göra motsatsen mot det och rikta in mig mer mot ledmotivens bryggor 

som oftast har snabba ackordbyten. Jag ville ha mycket rörelse i harmoniken och då 

tempot i låten är långsamt blir det inte stressigt att ha fjärdedelsbaserade ackordbyten.  

En av de mest förekommande rytmerna i låten är den melodifigur som är tagen från Den 

gode den onde den fule där två fjärdedelar framförs följd av en halvnot. Den här 

rytmiska figuren finns med i versmelodin, innan refrängen och under refrängen. I 

refrängen är inledningen på melodifiguren inspirerad från gitarrspelet i ledmotivet För 

några få dollar mer där en sextondelsbaserad melodifigur inleder för att sedan gå över 

till åttondelar.  

 

5.2.5 Bas 

Då tempot kändes lite för långsamt för ett rakt växelbasmönster arrangerade jag basen 

lite mer åt pophållet där den rent rytmiskt har en friare roll än den fasta och raka 

strukturen som basen har i Morricones ledmotiv.  

 

6 Diskussion 
Jag tycker att analysmaterialet gav mig en annorlunda och spännande infallsvinkel när 

jag komponerade popmusik och det finns mycket mer att tilämpa utav analysmaterialet 

än vad jag hade utrymme för. Jag känner att jag använde mig av väldigt många element 

från analyserna som ackordföljder, typiska melodifigurer och strukturformer men att det 

går att ta det längre och bygga vidare på det. Det blev en utmaning att komponera 

popmusik baserad på spaghettivästern-element i kompositionerna. Stundvis fastnade jag 

då jag ibland lät spaghetivästern ta för mycket plats i kompositionerna. Det var svårt att 

få en bra balans då jag till en början stirrade mig blind på analyserna för att sedan 
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skena iväg och nästan glömma bort vad låtarna skulle baseras på. Mitt ledmotiv gav mig 

en klar inblick i hur Morricone strukturerar upp och använder sig av melodifigurer i sina 

kompositioner. Jag visste redan efter mitt ledmotiv var komponerat vilka element jag 

ville använda mig av i mina poplåtar. Första poplåten ”I’m not ugly” har en ganska 

tydlig mix av båda världarna. För mig är spaghettivästern-elementen tydliga i låten 

samtidigt som jag känner att min egen personliga sida speglas i låten. Jag använde mig 

för det mesta av ackordföljder från ledmotiven som jag visste inte skulle vara allt för 

banbrytande för popmusik. Jag skulle kunna ha utmanat mig själv ytterligare genom att 

tvinga mig komponera med delar av ledmotiven som innehöll mer avancerad harmonik 

eller ersätta ledmotiven med andra stycken från filmen som inte har lika tydliga 

strukturer. Jag känner att jag har fått ut väldigt mycket av arbetet då jag tvingades 

komponera från ett för mig obekant perspektiv. Enligt mig finns det ett tydligt 

melodispråk i ledmotiven som också fungerar i popmusiken. Jag tycker att 

kompositionen får ett större djup när det är fler än ett instrument som framför 

melodierna. När elgitarren framför en melodi känns det som ett väldigt bestämt och 

resolut instrument medan vissling besitter en mer ensam och luftigare ton. Att använda 

sig av de här instrumenten i popkompositioner i kombination med sång är ett bra sätt att 

förstärka tonen i en låt. Det sätts en särskild känsla beroende på vilket instrument det är 

som framför en melodi och att kombinera sångmelodier med inslag från vissling och 

elgitarr kombinerar känslorna. Refrängerna i min poplåt ”I’m not ugly” fick mycket 

attityd tack vare elgitarren som spelar och svarar sången. I låten ”Phantom in my head” 

fick versmelodin en mycket mer sorgsen och större karaktär tack vare att den framförs 

av både vissling och sång.  

 

Jag blev väldigt nöjd med låten ”Phantom in my head” även om mitt arrangemang 

nästan blev lite för mycket musikalinfluerat. Dock tycker jag att Morricones element 

fungerar bättre i ett högre tempo då galoppkänslan som förekommer i alla ledmotiv har 

som syfte att driva musiken framåt och det gör den bäst i ett högre tempo. Det blir en 

viss känsla i musiken när man altererar mellan dorisk skala och ren mollskala som inte 

förekommer ofta i popmusik och det var intressant att använda sig av det harmoniska 

språket. Några av Morricones vanligaste melodifraser tyckte jag var väldigt svåra att 

använda när jag komponerade sångmelodier då vissa melodifraser kunde ha väldigt 

snabb frasering eller kunde innehålla breda intervall med snabb rytm. Den första 

poplåten ”I’m not ugly” är ett bra exempel på det där den inledande versmelodin blir 
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stressad. Jag blev begränsad i mitt låttextskrivande just med den frasen då orden var 

tvungna att matcha tonlängden exakt. Däremot fungerade melodin i låtens refräng 

väldigt bra. I ”Phantom in my head” var det lättare att använda sig sextondelsbaserade 

melodier då tempot var lägre.  

 

7 Avslutning 
Jag tyckte att det var väldigt lärorikt att tvingas komponera musik med en fast 

utgångspunkt i fokus. Stundtals kunde jag känna mig låst samtidigt som jag faktiskt 

hade en frihet när jag komponerade. Jag blev personligen väldigt nöjd med låtarna och 

blev väldigt sugen på att arbeta vidare med dem. Det vore intressant att göra arbetet igen 

fast istället för att ha fokuspunkt i kompositionerna har man fokus på inspelning och 

produktion. Att få en poplåt att låta spaghettivästern på soundet snarare än det 

melodiska och harmoniska hade varit ett intressant arbete. Det som kanske var mest 

spännande med att komponera de här poplåtarna var att jag inte riktigt visste hur de 

skulle bli. Då jag i vanliga fall oftast har någon form av referens eller tanke om hur jag 

vill att en låt ska bli var det spännande att inte veta riktigt vad det är man skapar utan att 

komponera del för del och låta det bli vad det blir. I slutändan står man där med en 

konstruktion ihopsatt av beståndsdelar som man kanske inte använt sig av i första taget 

och det känns inspirerande. 
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Bilagor 

Bilaga A För en handfull dollar Instrumentering och Arrangemang 

Film: För en handfull dollar  

Musikstycke: ”Titoli” 

 

 
Instrumentering och arrangemang 

Ledmotivet till filmen För en handfull dollar går i tonarten d-moll och rör sig främst 

i den doriska och harmoniska mollskalan. Här nedan förklaras vilka instrument som 

spelar och när de spelar. Vissling och elgitarr framför de olika teman som finns i 

stycket men piccolamelodin fungerar som huvudpersonens signatur. Det är en 

snabbt fallande melodifigur i d-moll skala från kvinten ner till grundton. Det här 

musikstycket är verkligen detaljrikt där många element skapar en musikalisk och 

harmonisk helhet. Till tema A, B och C är det främst den nylonsträngade akustiska 

gitarren som spelar ackorden och driver musiken framåt. I bryggan och framåt i 

stycket är det manskör, stråk och brass som tillför harmonik utöver instrumenten 

som framför melodierna. Musikstycket börjar utan några som helst slagverk men 

drivs istället framåt av den ensamma akustiska gitarren. Det är i den andra halvan 

av tema A som musikstycket byggs upp med olika slagverk som piska, smidesstäd 

och chimes. Det är när tema C kommer som timpani ansluter till musikstycket. Som 

man tydligt kan se på tidslinjen kommer en virveltrumma in vid 02:05. Den 
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förstärker galoppkänslan i stycket. Basen ansluter inte förrän efter 01:14 innan tema 

C tar vid. Basen samarbetar med timpani i ett växelbasmönster.  

 

Tema A 

En nylonsträngad akustisk gitarr inleder musikstycket med ett gitarrplock i d-moll. 

Efter fyra takter träder signaturmelodin in framförd med vissling. Precis efter att 

hela signaturmelodin har ljudit en hel runda ansluter sig en snabb, fallande 

melodifigur eller sekvens om man vill, framförd av en piccolaflöjt. Den här figuren 

representerar huvudpersonen i filmen och varje gång han dyker upp i bild hör man 

piccola-figuren. Signaturmelodin med gitarrplocket och piccolaflöjten upprepas, 

men i första takten ansluter sig en piska på tredje slaget med liknande roll som en 

virveltrumma i halvtempo. Efter tre takter dyker ett perkussivt ljud upp som låter 

som ett smidesstäd. Det tillkommer även ett klockljud. I slutet av temats runda 

tillkommer ytterligare ett perkussivt element, men väldigt diskret. Det låter som 

trumpinnar mot ett gitarrfodral spelandes en galopprytm. I slutet av takten hör man 

röster som säger ”We can fight”, åttondelsrytmiserade på fjärde slaget i takten.  

 

Tema B 

Låten bygger på att nya komponenter läggs till och ansluter sig hela tiden. Ett nytt 

tema presenteras i form av en elgitarr. Den akustiska gitarren, som spelade ett 

gitarrplock under tema A, byter nu spelstil och tar på sig en roll som rytmgitarr. 

Temat spelas en runda och i slutet av rundan ansluter timpani och bas till. 

 

Tema C 

Elgitarren slutar spela och visslingen återkommer, men nu med ett nytt tema som 

börjar precis likadant som tema A fast med variation. 

 

Brygga 

Precis som den grafiska tidslinjen visar stannar alla slagverk upp och en ny del 

introduceras med manskör och stråk som spelar staccato. I slutet av bryggan fångar 

slagverken upp musiken för att sedan leda vidare till tema C fast med en gitarr som 

soloinstrument istället för vissling. Efter att temat spelats en runda leds man in i 

ytterligare en ny del med manskör, brass och stråk tillsammans med slagverk. 

Avslutningsvis spelar elgitarren början av tema A med lite variation och med 
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brasset fortfarande stödjandes under fyra takter. Sedan försvinner elgitarren, stråk 

och brass för att ge plats åt visslingen som framför tema A med små variationer. 

Musiken tonar långsamt ut och hela musikstycket slutar med stråk som spelar ett d-

mollackord. 

 

Bilaga B För en handfull dollar Melodik och harmonik 

Tema A 

 

Melodik 

1. Tema A inleds med en upptakt bestående av en åttondel på kvinten. Det här 

förekommer väldigt ofta i Morricones musikstycken.  

2. En melodisekvens som stegvis vandrar upp och ner igen i d-mollskalan. Den här 

melodisekvensen är den sekvens som karaktäriserar filmens ledmotiv.  
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Den upprepas tre gånger med variation på sista tonen av andra sekvensen och 

variation på takt 17 i tredje sekvensen. 

3a. Melodisekvenser som består av brutna ackord förekommer också frekvent i 

Morricones kompositioner och på takt 19-20 (tema A) spelar melodin ett brutet f-

ackord. Kompet spelar d-moll över den takten vilket tillsammans med melodin 

utgör ett d-moll7ackord.  

3b. Ytterligare ett brutet ackord som i takt 21-22 är ett d-moll men när kompet 

spelar Bb-dur över dem takterna genererar det i klangen Bbmaj7.  

 

Harmonik 

 

Musikstycket börjar i d-moll och den akustiska gitarren utgör klangen. Det är först 

på takt 12 som ackordklangen byts från d-moll till tonikaparallellen F-dur men bara 

för en takt, i slutet av melodifrasen. I takt 13 återgår det till d-moll. I takt 22 byts 

det från d-moll till Bb-dur och i takt 23 byts Bb-durackordet till G-dur. Det är här 

Morricone går utanför d-mollskalan och använder sig av den doriska skalan istället. 

Den här typen av harmonik att växla mellan liten sext och stor sext är väldigt 

vanligt i Morricones kompositioner och används frekvent i dem olika 

musikstyckena. 

 

Tema B 

 

Melodik 

4. Den här melodifiguren är lik melodifiguren från tema A (takt 4-6 bilaga 1) fast 

den är förskjuten i takten jämfört med figuren i tema A. Det är den mest 

återkommande frasen och rytmiseringen av alla melodier i hela stycket. Åttondelar 

som vandrar stegvis i d-mollskalan med grundtonen som utgångspunkt. Återigen 

finns upptakten på kvinten.  
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5. Notera hur Morricone växlar mellan harmonisk mollskala och naturlig/ren 

mollskala genom att först använda sig av en stor septima och sedan i samma takt 

återställa till liten septima. 

6. Morricone återanvänder den ledande melodisekvensen men anpassar den till 

parallellackordet F-dur med upptakt på kvinten till F-dur.  

 

Harmonik 

Temat spelas över d-mollackord utav kompet förutom takt 9-11 där 

parallellackordet F-dur ljuder. Det harmoniska tänket över temat är väldigt likt tema 

A just hur d-moll ligga över dem flesta takterna men med parallellackordet i slutet 

av melodisekvensen. I takt 14-17 ligger F-ackord och melodifiguren är anpassad till 

ackordet. F-ackordet leder sedan vidare till Bb-durackord på takt 18 men redan i 

takt 19 byter Morricone från ren mollskala till dorisk skala med G-durackordet på 

takt 19. På takt 21 återgår det till Bb-durackord och ren mollskala för att slutligen 

stänga temat med d-mollackord.  

 

Vidare kommer det jag väljer att kalla för tema C. De tre första takterna av temat är 

identiskt med tema A men sedan rör sig temat vidare till tonikaparallellen F-dur i en 

melodi som består av brutna ackord. Det kommer en melodisekvens med brutna 
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ackord med samma toner som 19-2 (se bilaga B) fast med annan rytmisering och 

snabbare ackordbyten, trots att ackorden är samma. 

 

 

Den del som jag kallar för bryggan, 01:37 in i ledmotivet är en avstickare från 

stycket där körerna leder stycket ackompanjerat av stråk och brass. Här modulerar 

Morricone mellan ren mollskala, harmonisk mollskala och den doriska skalan. 

Nedan visas ackordföljden där en ruta är en fjärdedel och fyra rutor utgör en takt:  

d-moll d-moll d-moll d-moll 

F-dur F-dur G-dur G-dur 

F-dur F-dur G-dur G-dur 

A-dur A-dur G-dur G-dur 

F-dur F-dur d-moll d-moll 

 

Med g-dur ackordet är det den stora sexten som bryter den rena mollskalan. Med a-

dur ackordet är det den stora sjuan som bryter den rena mollskalan. Därefter 

kommer tema C fast framförd av elgitarr istället för vissling. En liten avstickare 

med manskör, stråk och brass ljuder vid 02:06 i musikstycket. Därefter återkommer 

tema C med variation av både elgitarr och vissling. 

 

Bilaga C För några få dollar mer Instrumentation 

Film: För några få dollar mer 

Musikstycke: ”For A Few Dollars More (From For A Few Dollars More)” 
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Instrumentering och Arrangemang 

Ledmotivet till filmen För några få dollar mer går i tonarten ess-moll och rör sig 

främst, precis som i filmen För en handfull dollar, i den naturliga mollskalan men 

modulerar även till den doriska skalan och den harmoniska mollskalan. Här nedan 

förklaras vilka instrument som spelar och när de spelar. Vissling och elgitarr 

framför de olika teman som finns i stycket men flöjtmelodin fungerar som 

huvudpersonens signatur. Det är en kvick melodisekvens i ess-moll skala 

innehållande kvinten, grundtonen och sekunden. Det här musikstycket är verkligen 

detaljrikt där många element skapar en musikalisk och harmonisk helhet. Till tema 

A, B och C är det främst den nylonsträngade akustiska gitarren som spelar ackorden 

och driver musiken framåt tillsammans med brass och stråk. I bryggan och framåt i 

stycket är det manskör, stråk och brass som tillför harmonik utöver instrumenten 

som framför melodiern. Musikstycket börjar utan några som helst slagverk men 

drivs istället framåt av den ensamma mungigan. Det är i den andra halvan av tema 

A som musikstycket byggs upp med olika slagverk som chimes och timpani . Det är 

när tema B kommer som röster ansluter till musikstycket. Som man tydligt kan se 

på tidslinjen kommer en virveltrumma in efter halva tema A, andra rundan vid 

00:37. Den förstärker galoppkänslan i stycket som också är den rytmiska 

grundfiguren. Basen ansluter inte förrän efter 01:12 i slutet av tema B. Basen 

samarbetar med timpani i ett växelbasmönster precis som i föregående ledmotiv För 

en handfull dollar. 
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Tema A 

En mungiga inleder musikstycket spelandes en stadig fjärdedelspuls på grundtonen. 

Efter två takter träder signaturmelodin in framförd med vissling. Mungigan avgör 

vilken harmonisk klang som ljuder då instrumentet ligger på varje ackords grundton 

när visslingen ljuder. Precis efter att hela signaturmelodin har ljudit en hel runda 

ansluter sig en melodifigur likt den från filmen För en handfull dollar framförd av 

en flöjt. Melodifiguren fungerar precis likadant som i föregående film och 

musikstycke där melodin representerar huvudpersonen i filmen. Timpani ansluter 

också efter första rundan. Melodirundan börjar om och efter halva rundan av tema 

A ansluter sig chimes och virveltrumma som spelar ett galoppmönster. Mungigan 

byter från att ha spelat fjärdedelar till att markera helnoter tillsammans med 

timpanin. I slutet av rundan kommer skällande röster och det är otydligt vad det är 

de säger.  

 

Tema B 

Elgitarr ersätter vissling och en nylonsträngad akustisk gitarr ersätter mungigan. 

Den akustiska gitarren stärker galoppmönstret tillsammans med virveltrumman. I 

näst sista takten av tema B melodin stannar kompet upp för att sedan återuppta 

galoppmönstret i nästa takt. Det är i den takten som basen ansluter och tillsammans 

med timpani börjar spela i ett växelbasmönster. Elgitarren spelar tema B en runda 

innan visslingen ersätter elgitarren med tema A. De spöklika, skällande rösterna är 

en återkommande komponent under temat. Efter en runda leder stycket vidare in i 

en del som jag väljer att kalla för bryggan. I bryggan stannar alla instrument upp i 

stort sett förutom stråken som spelar en snabb figur i samklang med brass och en 

manskör. I slutet av bryggan hör man också lite cymbaler och pukor som jag inte 

valt att ha med i tidslinjen då de infinner sig ytterst sällan. 

 

Tema C 

När bryggan har passerat är det två takter mellanrum innan tema C tar vid. Under 

dessa två takter ansluter sig mungigan och vissling och spelar början av tema A 

men elgitarren bryter av med tema C. Manskörerna ligger på långa toner och 

rytmsektionen håller galoppmönstret. Tema C som framförs av elgitarr börjar med 

exakt samma melodifigur som spelas av flöjten och som jag kallade för 
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huvudkaraktärens melodi. I slutet av temats runda förväntar man sig ett avslut likt 

avslutet på tema B där all slagverk stannade upp för en takt men istället fortsätter 

galoppmönstret av kompet och elgitarren ersätts av stråk som tar på sig en ledande 

melodiroll istället för komp. Den här avstickaren är åtta takter lång och när den har 

passerat återkommer visslingen och mungigan med tema A, men bara en halvrunda. 

Den halva rundan upprepas för att sedan avta helt innan stycket slutar med att 

kompet slår av galoppmönstret och stråken ligger kvar på ess-moll.  

 

Bilaga D För några få dollar mer melodik och harmonik 

Film: För några få dollar mer 

Musikstycke: ”For A Few Dollars More (From For A Few Dollars More)” 

 

Tema A 

Melodik 

I takt 5-8 i tema A kan man analysera ett återkommande rytmiskt mönster i melodin 

bestående av punkterad halvnot och en fjärdedel. Första halvan av temat består av 

längre toner medans andra halvan innehåller lite snabbare melodisekvenser. I andra 

halvan av tema A (takt 9-11) kommer en melodisekvens som är en takt lång men 

som upprepas under dem här takterna fast med variation på slutet av sekvensen. 
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Första gången (takt 9) går melodisekvensen stegvist uppåt i ess-mollskalan. Nästa 

takt rör sig svansen på melodisekvensen neråt vilket skapar en Bmaj7klang. Tredje 

gången rör sig svansen likadant som i takt 9 fast leder in i nästa del av ledmotivet 

vilket är en Bb-mollklang. På takt 12 modulerar Morricone från ren mollskala till 

dorisk skala då melodin spelar en stor sext istället för en liten. Tema A melodin 

slutar på grundton och kvinten vilket också är tonen som hela temat börjar med. 

Återigen använder sig Morricone av en upptakt på kvinten i sitt tema. 

 

Harmonik 

 

Musikstycket går i ess-moll och det är främst mungigan tillsammans med melodin i 

visslingen som utgör klangen. Under takt 4-9 som består av längre toner i melodin 

rör sig harmoniken från ess-moll till tonikaparallellen som är Gb-dur i takt 7. Takt 6 

och 7 är identiska i melodin men under takt 6 spelar mungigan på Ess men på takt 7 

spelar mungigan på tonikaparallellen. I takt 8 rör sig harmoniken i doriska skalan 

med Ass-dur. I takt 9-11 upprepas en melodifrekvens i varje takt med variation på 

slutet av frekvensen. I takt 9 klingar ett ess-moll över melodin. I takt 10 klingar ett 

B-dur över melodisekvensen vilket tillsammans med melodin skapar en 

Bmaj7klang. Vidare i takt 11 upprepas melodin i takt 9 men med ett klingande Ab-

dur som tillsammans med melodin bildar ett Ab7. I takt 12 spelas Bb-moll vilket är 

molldominanten och i samklang med melodin ljuder ett Bbmolladd9. På takt 13 

ljuder Db-dur vilket leder melodin och harmoniken hem till ess-moll i sista takten 

av temat.  

 

 
 

Tema B 

 

Melodik 

5. Tema B har en tydlig upprepande melodifigur som är en förlängd version av den 

melodifras som spelas av flöjten under hela musikstycket. Den inringade 

melodisekvensen i takt 2 är identisk med den melodifras som spelas av flöjten och 

som representerar huvudkaraktären i hela stycket. Morricone bygger ofta upp sina 
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musikstycken på en eller två melodisekvenser och använder sedan dessa som 

utgång när han komponerar andra teman och melodifigurer. 

6. Bruten treklang är vanligt bland Morricones melodier. Här är det ett brutet ess-

moll. 

7. I det här temat har Morricone lagt till två extra taktslag när melodin vilar på 

kvinten i melodisekvensens svans (takt 3 och 7). 

8. Här flyttar Morricone upp melodisekvensen till parallellackordet, alltså Gb-dur 

istället för ess-moll. Det här är ett förekommande fenomen i Morricones 

kompositioner.  

9a. Återigen brutna ackord i melodin, stegvis upp och ner i höjd. 

9b. Kvinten och tersen i föregående ackord (ess-moll) är de översta tonerna i B-dur 

som kommer på takt 11 och melodin som består av brutna ackord går här ihop med 

varandra. 

10. Doriska skalan, Ab-dur ackord på takt 13. 

11. Melodisekvensen i slutet av tema B är en sekvens som Morricone använder sig 

ofta. Rytmiseringen och tonerna liten ters, sekund och prim förekommer ofta i 

Morricones musikstycken. 

 

Harmonik 

Tema B drivs av ess-mollackord och likt ledmotivet från filmen För en handfull 

dollar rör sig harmoniken i naturlig mollskala men också harmonisk mollskala och 
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dorisk skala. Morricone använder sig utav parallellackord flitigt, inte minst av 

tonikaparallellen. Från takt 1-7 drivs stycket framåt med ett ess-mollackord. På takt 

8 kommer tonikaparallellen Gb-dur och melodin följer ackordgången. I takt 10 

kommer ess-mollackordet igen men bara för en takt. På takt 12 kommer 

subdominanten B-dur för att sedan låta Ab-dur slå av temat på takt 13. 

 

Efter tema B har ljudit återkommer tema A med vissling som huvudinstrument. 

Den största skillnaden här från första gången som tema A ljuder är takt 10 där man 

inte låter B-durackordet klinga hela takten utan bara halva. Andra halvan av takt 10 

kommer tonikaparallellen Gb-dur vilket skapar en snabbare rörelse i musiken. 

 

Brygga 

När tema A har ljudit en gång till kommer den del av låten som jag har valt att kalla 

för bryggan. Den innehåller brass, stråk och manskör som stegrar harmoniskt. I 

tabellen under har jag skrivit det ackord som klingar och varje ruta är ett 

fjärdedelsslag. Fyra rutor är en takt. 

 

ess-moll Gb-dur Ab-dur Ab-dur 

ess-moll Gb-dur Ab-dur Ab-dur 

Ab-dur B-dur Db-dur Db-dur 

Ab-dur B-dur Db-dur Db-dur 

 

 

 

Tema C 

12. Tema C framförs av elgitarr och inleds med en melodisekvens som är identisk 

med det som flöjten spelar under musikstycket och även början av tema B som 

också framförs av elgitarr men istället för att stegvis gå upp i ett brutet Eb-

mollackord som i tema B (takt 2) bryts figuren.  
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13. Melodisekvensen upprepas tre gånger varav den tredje upprepningen har en 

fortsättning med en fallande melodifigur i ess-mollskalan (takt 4-6) 

14. Melodisekvensen upprepas två gånger. 

15. Den tredje gången som melodisekvensen ska komma är den anpassad efter den 

harmoniska ändringen som är parallellackordet. Här ifrån och resten av tema C är 

identisk med slutet på tema B (takt 7-13).  

 

Stick 

16. Istället för att avsluta tema C med den kvicka melodisekvensen som avslutar 

tema B på takt 14 kommer en ny del som jag väljer att kalla för stick där musiken 

rör sig och modulerar harmoniskt. I noterna har jag bara skrivit ner ackorden då 

stråken har en ledande melodiroll under det partiet. Jag har inte hittat några korrekta 

notbilder eller intervjuer med Morricone angående det partiet jag har själv 

analyserat harmoniken där men jag tror att helheten stämmer.  
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Outro 

Efter sticket upprepas halva tema A med vissling och mungiga.  

 

Bilaga E Den gode, den onde, den fule Instrumentation 

 

Ledmotiv analys 

Film: Den gode den onde den fule 

Musikstycke: ”Il buono il brutto il cattivo” 

 
Instrumentering och Arrangemang 

Ledmotivet till Den gode, den onde, den fule går i tonarten d-moll och skiljer sig åt 

mot dem två tidigare filmernas ledmotiv genom att bestå av två stycken teman 

istället för tre. Musikstyckets tema A använder också en s.k. ”call and response” 

metod där olika instrument spelar samma melodisekvens vid olika tillfällen. Det här 

musikstycket skiljer sig åt från tidigare filmers ledmotiv på det sättet men också för 

att det här ledmotivet endast består av två teman och en brygga. Det är många 

instrument som fungerar som ledinstrument under tema A. Okarina, munspel, flöjt, 

vissling och även röst framför temat. På tidslinjen kan man tydligt se när vilket 

instrument spelar. Tema B framförs av en elgitarr. Instrumenten som utgör den 

harmoniska klangen utöver melodiinstrumenten är akustisk gitarr, stråk och 

blåssektion samt manskör. Precis som i tidigare filmers ledmotiv drivs kompet av 

timpani och virveltrumma med inslag från chimes och cymbaler. Basen ansluter 

efter en minut in i stycket, under tema B och spelar ett växelbasmönster genom i 

princip hela låten 
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Tema A – två rundor 

Stycket inleds med en dov puka som håller en fjärdedels puls bestående av tre 

fjärdedelar och två åttondelar. Efter två takter framförs en melodifigur, framförd av 

en ok arina eller lergök om man vill. Melodifiguren växlar mellan två toner framåt 

och tillbaks och ska illustrera ljudet av en prärievargs ylande. Tema A består av den 

här melodifiguren varannan takt och en svarsfras från ett annat instrument varannan 

takt. I första rundan av tema A är det okarinan och vad jag tror är ett munspel som 

samspelar. I nästa runda av tema A tar flöjten över okarinans roll och framför den 

ylande melodifiguren två oktaver ner. Svarsfraserna framförs av vissling istället för 

munspel. Okarinan kommer med fjärdedelsinslag mellan fraserna. I det rytmiska 

tillkommer även en virveltrumma spelad med vispar i början av andra rundan. 

Virveltrumman spelar ett galoppmönster och ökar hela tiden i ljudstyrka.  
 

Tema B 

I slutet av andra runda av tema A ansluter en akustisk gitarr. Nu börjar ett nytt tema 

framförd av en elgitarr. När elgitarren inte spelar kommer det röster som driver på 

rytmiskt. Vad rösterna säger har jag svårt att urskilja. Men den här typen av röster 

finns med i tidigare filmers ledmotiv. Stråk och bleckblås finns med lågt i början av 

temat men växer in mot andra halvan av temat. Den andra halvan av temat fungerar 

som ett slags klimax där tempot höjs och galoppkänslan stärks med ett tydlig 

växelbasmönster som framförs av kontrabas och timpani. En ridecymbal ansluter 

och markerar fjärdedelar. Rösterna som fungerade som ett rytmiskt inslag byter nu 

roll till en manskör. Hela klimax slutar med en melodifigur som stegvis rör sig 

neråt och i kompet markeras varje fjärdedel. Melodifiguren landar på ett ackord 

utanför d-moll skala som täcker två takter innan dominanten spelas och leder in till 

tema A igen. Kompet slår första slaget i takterna och låter instrumenten ringa ut. 

 

Tema A – en runda 

Innan tema A tar vid kommer en upptakt där kompet spelar i galopptempo med 

akustisk gitarr, stråksektion och virveltrumma med stöd från ett växelbasmönster 

framförd av timpani och kontrabas. Efter en takt framförs den ylande frasen av en 
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röst istället för okarina eller flöjt som tidigare har framfört ylandet. Det instrument 

som svarar rösten är munspel. Tema A pågår en helrunda. 
 

Brygga 

Efter en runda kommer det jag väljer att kalla för bryggan och precis som i tidigare 

filmers ledmotiv stannar den rytmiska sektionen upp medan stråk och blåssektionen 

tar vid tillsammans med en manskör. Bleckblås spelar snabba melodifigurer och 

den rytmiska sektionen markerar första slaget i varje takt.  

 

Tema A/B 

Efter den drygt 10 sekunder långa bryggan återkommer galoppkompet där tema A 

spelas i två takter innan elgitarren tar över med tema B. Den här gången som temats 

spelas är det med ännu mer intensitet från kompet och manskörer ligger i 

bakgrunden på långa toner. Tema B spelas men har ett snabbare avslut en första 

gången som temat framförs.  

 

Outro 

Avslutningsvis kommer tema A med inslag från alla melodi-instrument och 

stråksektionen spelar långa toner över temat. Galoppkompet avtar långsamt och 

musiken tonar avslutningsvis ut med stråket. 

 

Bilaga F Den gode, den onde, den fule melodik och harmonik 

Film: Den gode, den onde, den fule 

Musikstycke: ”Il buono il brutto il cattivo” 

 

Tema A 

 

Melodik 

1. Ledmotivets tema A består av en tvådelad melodifigur där den första delen är en 

upprepande sekvens mellan två toner. Melodifiguren föreställer en prärievargs 

ylande och är ett av de mest karaktäristiska motiven som finns. Melodin består av 

tvåtoner mellan kvinten och upp till grundtonen.  
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2. Den andra delen av tema A som inte består av tvåtonsfiguren fungerar som ett 

svar och har olika variationer varje gång den ljuder. 

2a. Det första svaret i temat består av två fjärdedelar och en halvnot. Melodin leder 

till kvarten och grundtonen vilket tillsammans med harmoniken bryter sig ur den 

rena mollskalan och in i den doriska skalan med G-dur ackordet. Ett fenomen som 

dyker upp flertalet gånger i Morricones olika ledmotiv.  

2b. Det andra svaret är identiskt med det första rent rytmiskt men istället för att 

melodin rör sig neråt i skalan rör den sig uppåt och det är den sista tonen i figuren 

som skiljer sig åt. I harmoniken är det ett C-dur som klingar och det är just 

intervallet septima som melodin rör sig till.  

2c. Det tredje svaret är lite annorlunda i rytmiken jämfört med de två tidigare 

svaren. Första tonen i frasen är identisk med tidigare två, både rytmiskt och 

tonmässigt men istället för en till fjärdedel på kvarten ersätts fjärdedelen med två 

åttondelar som rör sig nedåt i tonhöjd, förbi grundtonen, för att slutligen landa på 

septima. I harmoniken ljuder ett a-moll ackord som är dominant till d-moll.  

2d. Det sista svaret börjar med en fjärdedel fast på kvarten istället för på den lilla 

tersen. Efter kvarten landar melodin på grundton med synkop och i harmoniken 

ljuder d-moll. 

3. Som man kan se i figur tre skiljer sig den takten åt mot de andra tvåtonsfigurerna. 

Istället för att avsluta frasen på kvinten stannar frasen på grundton och håller ut 

tonen över Bb-dur ackordet. 

 

Harmonik 

Musikstycket går i d-moll och det är många musikaliska element som skapar den 

harmoniska helheten. Stycket inleds i ren d-mollskala men redan i andra takten 

modulerar stycket till den doriska skalan med G-dur ackordet. I nästa takt är vi 
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tillbaks i ren d-mollskala där harmoniken rör sig nedåt från d-moll till C-dur i nästa 

takt, Bb-dur i takt 5 och slutligen dominanten a-moll innan harmoniken rört sig 

tillbaks till d-moll ackord igen i takt 7. Takt 7 består av halva takten d-moll och 

halva takten G-dur innan hela rundan slutar på grundackordet.  

 

Tema B 

 

Melodik 

 

1. En återkommande element i Morricones melodier är en upptakt på kvinten.  

2. Tema B framförs av en elgitarr och har en upprepande melodifigur som består av 

kvintintervall.  

3. I de fem första takterna upprepas melodifiguren men tredje gången figuren 

kommer, i takt 6 på notbilden är den förlängd med ytterligare två kvintintervall som 

rör sig uppåt i d-mollskalan och slutar på kvarten som är en helnot i notvärde och i 

harmoniken ljuder ett C-dur ackord.  

4. I takt åtta som är nästa takt kommer en till helnot fast på kvinten istället för på 

kvarten i skalan. Här modulerar musiken från ren d-mollskala till harmonisk d-

mollskala vilket innebär en stor septima istället för en liten. 

5. I Takt nio presenteras en melodifigur som melodiskt upprepas. De tre första 

tonerna i melodifiguren känner vi igen från ledmotivet i För några få dollar mer. En 



  
 

 

XIX 

snabb figur som stegvis rör sig nedåt i d-mollskalan från en liten ters ner till 

grundton. 

6. Morricone kombinerar tidigare melodifigur med två toner som är kvarten och 

grundton som fungerar som ett slut på frasen och upptakt inför melodifigurens 

repetion. De två melodifigurerna bildar tillsammans en melodisekvens som 

upprepas genom takt nio och tio. 

7. I takt elva avancerar melodisekvensen då tonerna är samma men 

melodisekvensen rör sig snabbare rytmiskt. Det är exakt samma melodifigur som i 

takt nio och tio fast den andra halvan av melodifiguren har kortare notvärde.  

8. Avslutningsvis för temat kommer en melodifigur som rytmiskt upprepas men 

stegvis rör sig nedåt i relation till harmoniken. Återigen växlar harmonik och 

melodi mellan ren mollskala och dorisk skala där G-dur och e-moll hör till.  

9. Hela melodifiguren bryts med ett ackord som inte hör till den rena mollskalan. 

Här modulerar stycket till Ab-dur ackord i lorisk skala vilket är tritonusintervallet.  

10. Sista takterna i temat moduleras från lorisk skala till harmonisk mollskala med 

a- ackord.  

 

Harmoniken 

 

Genom takt ett till fem i notbilden upprepas en melodifigur två gånger. Temat 

börjar i d-moll men går vidare till a-moll. När melodifiguren upprepas är 

ackordföljden Bb-dur till F-dur istället vilket tillsammans med melodin skapar en 

Bbmaj7 klang och en F-dur klang. Tredje gången melodifiguren kommer, på takt 

sex i notbilden, spelas ett d-moll ackord men tillsammans med melodins toner 

bildas ett d-moll9 ackord i harmoniken. Melodifigurens sista ton är C-dur och här 

avancerar musikstycket i spänning genom att först innehålla en liten septima, för att 

sedan i nästa takt innehålla en stor septima med ett klingande A-dur.  

 

Takt nio och tio är identiska med varandra då de har en identisk melodifigur som 

upprepas. Harmoniken växlar mellan ren mollskala och dorisk skala då ackorden är 

d-moll och G-dur. I takt elva följer harmoniken melodin slaviskt, växlandes mellan 

d-moll och G-dur.  
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När den långa, fallande melodisekvensen tar vid på takt 12 ljuder ett Bb-dur istället 

för d-moll, vilket man egentligen förväntar sig. Från Bb-dur ackordet vandrar 

harmoniken ner i relation till melodin genom a-moll, G-dur, F-dur, e-moll, F-dur, 

C-dur, Bb-dur och slutligen Ab-dur som bryter av helt. G-dur och e-moll modulerar 

till dorisk skala från den rena harmoniska skalan. Övriga ackord förhåller sig till ren 

d-mollskala. Det andra undantaget, förutom ackorden tillhörande doriska skalan är 

Ab-dur som är tritonusintervallet i d-moll. I sista takten stegrar harmoniken ett halv 

tonsteg till en ren kvint och i harmoniken ett dominantackord.  

 

Brygga 

Precis som i tidigare filmers ledmotiv kommer en del i låten som jag väljer att kalla 

för brygga vilket är en avstickare från övriga teman i musikstycket. Kompet stannar 

upp och bryggan innehåller brass, stråk och manskör där det är blås instrument som 

fungerar som melodi. I tabellen under har jag skrivit det ackord som klingar och 

varje ruta är ett fjärdedelsslag. Fyra rutor är en takt.  

 

- Ren mollskala 

- Ren mollskala 

- Ren mollskala 

- Ren mollskala 

- Harmonisk skala 

 
 

Dm Dm Dm Dm 

G G G G 

Bb Bb Bb Bb 

F F F F 

C C C C 

A A A A 


