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Innledning 

Problemstilling 

Jeg ønsker å finne ut hvordan samspillet mellom ulike musikalske elementer arter seg i jazz-

komposisjonsmusikk. Jeg vil ta utgangspunkt i analysene som er å finne i Walter Piston sin 

Orchestration (1969). I disse analysene gjøres det en inndeling av musikk i forskjellige 

teksturtyper, som dannes på bakgrunn av de musikalske elementene som finnes i teksturen. 

Den enkleste formen for tekstur er det Piston kaller orkesterunison. Denne typen tekstur har 

bare ett element. De fleste andre teksturer skapes gjennom å kombinere musikalske elementer, 

slik at de utgjør en felles enhet. Disse kombinasjonene av musikalske elementer har 

forskjellige karaktertrekk som fører til at vi kan gjøre en inndeling i forskjellige teksturtyper. 

Eksempler på teksturtyper er: melodi og akkompagnement, sekundærmelodi, og 

kontrapunktisk tekstur. 

Jeg ønsker å få et innblikk i hvilke variasjoner av elementer og elementkombinasjoner som 

finnes i de forskjellige teksturene. For å finne ut av dette vil jeg demonstrere de forskjellige 

teksturene og teknikkene som brukes i disse, gjennom analyse av materiale fra jazzhistorien. 

Jeg er derimot ikke interessert i alle teksturtyper. Siden jeg ønsker å undersøke samspillet 

mellom de forskjellige elementene, er det naturlig at jeg vil fokusere på teksturtyper der dette 

forekommer. 

I kapittel 1-4 vil jeg ta for meg eksempler av kortere lengde for å demonstrere bruken av de 

fire teksturtypene: melodi og akkompagnement, sekundærmelodi, flerstemt sats, og 

kontrapunktisk tekstur. På bakgrunn av dette ønsker jeg så å finne ut hvordan teksturene 

virker i en større helhet. Derfor vil jeg i kapittel 5 ta for meg fire noe lengre passasjer, for å 

undersøke hvordan teksturer benyttes for å skape variasjon i et arrangement, og hvordan 

forholdet er mellom teksturene og delene i formen. 

Hvorfor teksturanalyse? 

I min tid som musikkstudent har jeg i rytmisk satslære og i selvstudier vært gjennom mye 

litteratur angående de viktigste teknikkene som brukes i jazzkomposisjon og arrangering 

(heretter kalt jazzka). Det finnes et mangfold av glimrende bøker med forskjellige 
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innfallsvinkler til å tilegne seg denne kunnskapen. Derimot finnes det lite litteratur som tar for 

seg hvordan sammensetningen av forskjellige musikalske elementer arter seg - som Dick 

Grove skriver i Arranging Concepts Complete (1972: 174) er ofte hovedproblemet til 

musikkstudenten ikke hvordan man skriver musikk, men hva man skal skrive. Det er min 

oppfatning at man ved å se på de musikalske elementene og deres sammensetninger, kan 

tilegne seg innsikt angående de mange mulighetene som er tilgjengelige - slik at det er mulig 

å bruke musikkeksempler som direkte inspirasjon, ved å etterligne dynamikken mellom og 

karakteren hos elementene uten å kopiere det tematiske materialet. 

Jeg kommer til å referere til en rekke grunnleggende teknikker innen jazzka. Siden det 

allerede finnes en hel del bøker om disse kommer jeg ikke til å gi utdypende forklaringer for 

denne typen teknikker i oppgaven, men vil referere til kilder underveis. 

Metode 

Analysemetoden brukt i denne oppgaven baserer seg i stor grad på analysene i Walter Piston 

sin bok Orchestration (1969). Mine analyser skiller seg likevel fra de vi finner hos Piston ved 

at orkestrering ikke får like stort fokus. For mens Piston sine analyser kalles 

orkestreringsanalyse (på engelsk: Analysis of Orchestration)(Piston 1969: 353), er 

teksturanalyse et mer treffende navn på mine analyser da det er elementene i en tekstur som er 

hovedfokuset. Selv om jeg ikke går dypere inn på orkestrering (eller Sound) i teksten enn det 

jeg gjør, vil jeg presisere at den informasjonen som gis (blant annet gjennom en skjematisk 

inndeling av elementene og de instrumentene som utgjør disse) er en svært viktig del av 

analysen, da orkestreringen i stor grad er med på å definere karakteren til et musikalsk 

element. Begrepet sound benyttes i denne oppgaven til å beskrive effekten av orkestrering i 

kombinasjon med dynamikk og elementene i teksturen, slik Steve Laojie (2003) benytter 

begrepet i sine analyser av Gil Evans’ arrangementer. 

Piston sine analyser er utelukkende av vestlig klassisk musikk. Dette gjør at en del av 

innholdet i begrepene Piston legger til grunn ikke nødvendigvis er like gjeldende for 

musikken som undersøkes i denne oppgaven. Spesielt gjelder dette klanglige aspekter, men 

også innholdet i musikkteoretiske begreper. Når det gjelder orkestrering er det da gjerne 

snakk om en oppmyking av føringene vi finner i klassisk orkestreringspraksis. Utviklingen av 

ny teknologi er også med på å påvirke disse prinsippene. Det er for eksempel svært annerledes 

å skrive for vokal i musikk der mikrofon benyttes, og i musikk som ikke benytter seg av 

medierte hjelpemidler. Dette gjelder også de andre instrumentene i ensemblet. For eksempel 



3 

 

vil en fløytesolo der fløytisten benytter mikrofon, kunne høres over ensemblebakgrunner der 

den normalt vil bli overdøvet. Teoretiske begreper er heller ikke statiske sannheter, men ord 

som utvikler sitt meningsinnhold, fordi musikkteori er en levende tradisjon som eksisterer i 

tid (dette er gjeldende for språk generelt). Derfor vil nødvendigvis meningsinnholdet i en del 

begreper bli omdefinert, trukket fra eller lagt til for å ha relevans for musikken som analyseres 

i oppgaven. Når det er sagt, ser jeg grunnprinsippene i metoden jeg kaller teksturanalyse som 

et verktøy til musikalsk forståelse uavhengig av sjanger. 

Grunnprinsippet i denne metoden er en klassifisering av de musikalske elementene i et stykke 

musikk. Det er altså snakk om en analyse av grunnleggende musikalske byggesteiner, da all 

musikk inneholder ett eller flere musikalske elementer (Piston 1969: 355-356). Hvordan disse 

elementene kan klassifiseres og hvilken funksjon de har er i større grad gjenstand for tolkning 

og vil også variere avhengig av sjangerspesifikke koder.  

Hva kan vi så lære gjennom denne metoden? Ved å klassifisere de musikalske elementene i et 

stykke musikk blir notebildet mer oversiktlig og vi får en bedre oversikt over musikken som 

helhet. Det gir oss innblikk i hvordan musikkstykket er bygget opp fra en arkitektonisk 

synsvinkel og hvilken effekt de forskjellige elementene og orkestreringen av disse har i 

helheten. 

Siden metoden som benyttes først og fremst er et verktøy for å oppnå musikalsk forståelse og 

ikke et måleinstrument av musikalsk kvalitet, er det mest interessant for meg å se på 

eksempler der kvalitetsspørsmålet allerede har blitt besvart. Dette er gjort ved å velge utøvere 

som alle er internasjonalt anerkjente størrelser på området. Det vil ikke si at man ikke kan si 

noe om musikalsk kvalitet gjennom denne type analyse. Siden analysen i stor grad baserer seg 

på tolkningsperspektivet til analytikeren, både kan og bør analysen inneholde en vurdering av 

hvor godt de forskjellige musikalske parameterne fungerer. Dette er imidlertid noe annet enn 

en analyse der kvaliteten bestemmes avhengig av hvilke indre mekanismer den avslører, som 

for eksempel hos Schenker. Det er altså analytikeren, ikke analysen som foretar den 

kvalitative vurderingen.  

Hovedfokuset for analysen er den noterte musikken, men i kombinasjon med innspillingene 

som reflekterer denne. Dette fordi man gjennom den klingende musikken lettere får et mer 

nyansert bilde av elementenes rolle i det musikalske hierarkiet, enn ved bare å se på 

orkestrering og dynamisk notasjon. Det er også varierende praksis for detaljnivå når det 

gjelder dynamisk notasjon. I mange tilfeller er notasjonen transkripsjoner av innspilt musikk 

http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Schenker
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og er således et bilde på den klingende musikken som foreligger. Ofte er eksemplene også en 

rekonstruksjon av manuskripter i kombinasjon med transkripsjon. Dette eksemplifiserer 

utilstrekkeligheten ved å basere analysen utelukkende på notert musikk. Jeg kommer derimot 

ikke til å gå inn på kvaliteter hos enkeltmusikere sine presentasjoner i særlig grad da formålet 

for analysen er å gi innsikt i komposisjonspraksis. Jeg bruker heller ikke den klingende 

musikken som direkte gjenstand for analyse, for eksempel gjennom bruk av lytteanalyse. Den 

klingende musikken benyttes altså for å gi et tydeligere bilde av den noterte. Når det gjelder 

rytmeseksjonen, vil denne være mindre gjenstand for detaljert analyse, da den i de fleste 

tilfeller har en mer generell form for notasjon. I tilfeller der det eksisterer detaljert notasjon vil 

dette tas med i analysen på samme måte som resten av ensemblet. Jeg kommer derimot ikke 

til å nevne trommer og perkusjon på annen måte enn at de er en del av rytmeseksjonen der 

denne nevnes. Dette er fordi trommer i mindre grad er sentralt innenfor de emnene denne 

oppgaven tar for seg. 

Teksturtyper 

Som nevnt i problemstillingen kan vi si at musikalske elementer og kombinasjonene av disse 

utgjør forskjellige teksturtyper. 

Walter Piston (1969: 355-411) gjør en inndeling av teksturene i 7 typer: orkesterunison, 

melodi og akkompagnement, sekundærmelodi, part writing (her kalt flerstemt sats), 

kontrapunktisk tekstur, akkorder, og kompleks tekstur. Denne inndelingen er fordelaktig med 

tanke på å utføre analysene, men det er viktig å huske at musikken ikke nødvendigvis 

opprettholder disse skillene, slik at et eksempel kan være en blanding av flere teksturtyper. Da 

kapitlene 1-4 er delt inn etter teksturtyper, vil en helhetsvurdering av eksemplene avgjøre 

hvilket kapittel de tilhører i de tilfellene der eksemplene har stor variasjon i teksturen, 

tvetydige elementer, eller andre forhold som gjør det vanskelig å gi en treffende betegnelse av 

teksturen i eksemplet som helhet. Målet med analysen er da heller ikke en rigid klassifisering 

av teksturene, men å gi et tydeligere bilde av musikken. Også Piston (1969: 356) advarer mot 

en for bokstavlig og pedantisk analyse. 

Da jeg er spesielt interessert i samspillet mellom elementer har jeg valgt å fokusere på de fire 

teksturtypene: melodi og akkompagnement, sekundærmelodi, flerstemt sats (part writing), og 

kontrapunktisk tekstur. De resterende teksturtypene refereres også til der de måtte finnes. Her 

er en beskrivelse av teksturene slik Piston (1969: 355-411) ser dem, med kommentarer 

angående ulikheter i forhold til hvordan jeg bruker dem i denne oppgaven. 
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I orkesterunison er det bare ett element, men dette elementet (vanligvis et melodisk element) 

begrenser seg ikke til unison bevegelse i orkesteret. Begrepet gjelder også oktavdoblinger og 

harmonisering av melodien i parallelle intervaller (Piston 1969: 357-362). Denne type 

harmonisering, der én stemme beveger seg i parallelle intervaller sammen med melodien (for 

eksempel i terser eller sekster) kan kalles kopling (for en inngående forklaring av denne 

teknikken se: Sigvald Tveit: Harmonilære fra en ny innfallsvinkel, 1990 Tano). I denne 

oppgaven vil harmoniseringsteknikken som i norsk jazzteori kalles blokkharmonisering også 

inngå i dette begrepet (for en inngående forklaring av blokkharmonisering se: Ted Pease og 

Ken Pullig: Modern Jazz Voicings - Arranging for Small and Medium Ensembles, 2001 

Berklee Press). På grunn av rytmeseksjonens rolle, er denne teksturtypen mindre vanlig i 

jazzensemblemusikk. Den forekommer likefullt med jevne mellomrom. 

Teksturen melodi og akkompagnement beskriver en dynamikk mellom to elementer. De kan 

kalles element A (melodi) og element B (akkompagnement). Disse kan så inndeles i 

subelementer som også kan inneholde flere komponenter. Piston (1969: 365) skriver at denne 

inndelingen er gunstig av analytiske årsaker. 

Element B (akkompagnement), kan altså bestå av ett eller flere elementer, men siden de alle 

er underordnet element A, og alle har en akkompagnerende funksjon er det fordelaktig med en 

todeling som beskriver denne dynamikken. Da denne teksturtypen inneholder stor variasjon 

og elementene ofte kan være tvetydige, vil skillene mellom denne og andre teksturtyper noen 

ganger være utydelig. 

Om teksturtypen sekundærmelodi, skriver Piston (1969: 374) at en tekstur med tre elementer 

vanligvis vil bestå av primærmelodi, sekundærmelodi (også kalt kontrapunktisk melodi) og 

akkompagnement. Sekundærmelodien kan være underordnet den første, eller den kan ha 

tematisk materiale som sidestiller den med primærmelodien. I noen tilfeller kan det være 

vanskelig å skille mellom hva som er den primære og den sekundære melodien. 

Forskjellen på denne teksturen og kontrapunktisk tekstur kan være uklar. Spesielt hvis 

akkompagnementet har elementer med lineær karakter eller inneholder mange subelementer. 

Dermed kan disse to teksturtypene i mange tilfeller tolkes som den ene eller andre typen 

avhengig av hva man fokuserer på i eksemplet. Gjennom å skrive at sekundærmelodien ikke 

nødvendigvis er underordnet primærmelodien, gjør Piston (1969: 374) det problematisk å 

trekke et tydelig skille mellom de to teksturene. Han skriver også at denne teksturtypen kan 

inneholde mer enn én sekundærmelodi (1969: 405). For å unngå teoretisk utydelighet i 
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klassifiseringen av teksturene, vil tilfeller der en tekstur inneholder flere enn to elementer av 

tydelig melodisk karakter omtales som en kontrapunktisk tekstur. Dermed kan teksturtypen 

sekundærmelodi defineres som en form for kontrapunktisk tekstur bestående av tre elementer 

(primærmelodi, sekundærmelodi og akkompagnement) som inneholder en lavere grad av 

kontrapunktisk aktivitet. 

Teksturen Piston kaller part writing refererer blant annet til det vi ofte kaller koral-

harmonisering. Piston (1969: 383) skriver: «These fundamental parts are known as “real” 

parts as differentiated from parts which originate as doublings or octave reduplications». 

Piston skriver også at part writing ikke må forveksles med teksturtypen melodi og 

akkompagnement, der du har et klart skille mellom melodien og akkompagnementet. I part 

writing er melodien bare en av flere ellers likeverdige stemmer. Part writing brukes ofte som 

akkompagnement i teksturen melodi og akkompagnement. Teknikken kan også fungere som 

primærelement i denne teksturen (Piston 1969: 383-387). 

I denne oppgaven kalles denne teksturtypen flerstemt sats. Den får også en bredere definisjon 

enn hos Piston. Begrepet inneholder her alle teksturer der vi finner melodisk flerstemthet som 

ikke inngår i orkesterunisonbegrepet. I tilfeller der stemmene inneholder stor grad av rytmisk 

og melodisk selvstendighet kan teksturen grense opp mot en kontrapunktisk tekstur. 

Stemmene har imidlertid gjerne en felles vertikal karakter som gjør at de ikke oppfattes som 

dette. Siden graden av selvstendighet mellom stemmene er en flytende enhet, blir det opp til 

analytikeren å tolke hvor skillet går, og ett og samme eksempel kan ha flere 

tolkningsalternativer. Dermed vil en del eksempler som kan kalles grensetilfeller (altså 

eksempler som grenser til flere teksturtyper) også inngå i denne teksturen. Teksturen består 

strengt tatt bare av ett element, men siden den inneholder subelementer i samhandling velger 

jeg å inkludere den i mine analyser. På grunn av rytmeseksjonens rolle i jazzensemblet vil det 

som regel være et akkompagnement der denne teksturen benyttes. Jeg mener likevel at det er 

relevant å se på teksturen isolert, fremfor å se den som en del av teksturen melodi og 

akkompagnement. 

Kontrapunktisk tekstur består utelukkende av melodiske elementer. Linjene kan være i 

imiterende kontrapunkt eller de kan være uavhengige melodier. Teksturen kan være fugert 

eller bestå av en kombinasjon av andre typer melodiske elementer med tematisk betydning. 

Kanskje har disse melodiene blitt presentert tidligere på en annen måte så de ikke er nye for 

øret (Piston 1969: 388). 
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I flere tilfeller vil skillet mellom et eksempel på kontrapunktisk tekstur og de andre teksturene 

være uklart. Siden det hos jazzensemblet som regel er snakk om en eller annen form for 

akkompagnement i tillegg til melodisk aktivitet, ville det vært lite hensiktsmessig å begrense 

definisjonen av denne teksturtypen til å gjelde teksturer som kun har rene melodiske 

elementer. Vi finner nemlig ofte eksempler der flere melodiske stemmer er definerende for 

teksturens karakter. En tostemt kontrapunktisk tekstur vil som nevnt inneha en viss grad av 

overlapping med teksturtypen sekundærmelodi, men vil også skille seg fra denne typen 

eksempler ved en forskjell i karakter. I Walter Piston sin bok Counterpoint (1987) er det 

tydelig at kontrapunkt kan omtales som et gradsbegrep. Han skriver at nesten all musikk 

inneholder en viss grad av kontrapunkt og at ingen musikk er fullstendig kontrapunktisk 

(Piston 1987: 228).  

Det er derfor viktig at vi skiller mellom bruken av begrepet kontrapunkt som 

teksturdefinerende prinsipp og som generelt musikalsk fenomen. Som generelt musikalsk 

fenomen, er det mulig å snakke om grader av kontrapunktisk aktivitet mellom for eksempel en 

melodi og et akkompagnement. Et element (for eksempel akkompagnementet) kan i seg selv 

også inneholde kontrapunktisk aktivitet. Alle teksturtypene jeg tar for meg kan altså benytte 

forskjellige grader av kontrapunktisk aktivitet, men en kontrapunktisk tekstur defineres 

gjennom å inneha en utpreget flermelodisk karakter. Forholdet mellom melodiene vil 

imidlertid variere. Om dette skriver Piston at stemmene i kontrapunkt ikke alltid vil være av 

like stor melodisk betydning i forhold til hverandre. En stemme kan også dominere en annen 

ved at den får høyere prioritet gjennom den orkestreringen som benyttes (Piston 1987: 118-

119).  

I kapittelet Types of texture – Type VI, chords, skriver Piston om isolerte akkorder eller 

akkorder som er så å si uten stemmeføring. Her fokuseres det på hvordan 

instrumentsammensetningen er i forhold til en akkord, altså hvor i akkorden de forskjellige 

instrumentene legges og hvilken effekt doblinger, rekkefølge på instrumentene og deres 

karakter i forskjellige registre har på akkordens klang (Piston 1969: 396). Denne teksturen får 

lite oppmerksomhet i oppgaven.  

Den syvende og siste teksturtypen kalles Complex Texture. Ved å kombinere to eller flere av 

teksturtypene beskrevet som I-VI får vi en tekstur som er kompleks i varierende grad. En 

annen kompleks tekstur er ikke en kombinasjon av de nevnte teksturtypene men et ensemble 

med mange elementer der ingen av elementene utpeker seg som primærelement. Denne 
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effekten kan kalles tapestry of sound (klanglappeteppe). Selv om noen av elementene opplagt 

vil være underordnet, virker ikke en inndeling av elementene i for eksempel melodi og 

akkompagnement riktig beskrivende på denne musikken. Man kan innordne dem i en 

rekkefølge etter viktighet, men denne rekkefølgen vil være subjektiv eller hypotetisk (Piston 

1969: 405-411). Da denne teksturtypen i liten grad er å finne i materialet som er grunnlaget 

for mine analyser, får heller ikke denne nevneverdig plass i oppgaven. 

Det finnes selvfølgelig flere teksturtyper enn disse syv teksturene Piston benytter. Spesielt 

tenker jeg på teksturtyper uten primærmelodisk funksjon. Én type kan da være teksturen 

akkompagnement. Denne teksturtypen kan for eksempel beskrive en tekstur der et todelt 

rytmisk akkompagnement bestående av rytmiske støt og bass spilles alene som introduksjon 

før en melodi settes inn. Det er selvfølgelig også mulig å gjøre andre inndelinger og 

definisjoner enn de jeg, med grunnlag i Piston sine analyser, benytter her. Likevel vil jeg si at 

disse teksturtypene beskriver det musikalske kildematerialet benyttet i denne oppgaven på en 

ryddig og god måte. 

Hvordan utføre analysen? 

Walter Piston (1969: 355-356) gir en beskrivelse for utføring av analysen steg for steg. Min 

analyse er en tilpasning av dette.  

Steg 1 er å undersøke den musikalske teksturen uten å se på orkestreringen, for å se hvilke 

elementer som er med å bygge opp det musikalske materialet. Disse elementene er for 

eksempel melodi, bakgrunn/akkompagnement, kontrapunktiske linjer og akkorder. I det meste 

av musikk er det mulig å se på disse elementene separat.          

Steg 2: etter at antallet og karakteren til teksturens elementer er satt, mener Piston at man skal 

se på fordelingen av de ulike instrumentene på disse elementene. Et problem han peker på er 

at god orkestrering hele tiden skifter arrangementet av instrumenter og ofte skifter også 

elementene i en tekstur. Han foreslår at studenter bør holde seg til korte eksempler i 

begynnelsen. 

De to første stegene beskriver den innledende delen av analysen og fremstår ganske likt i 

mine analyser som i Piston sine. Det er altså en skjematisk inndeling av elementene og 

distribusjonen av instrumenter på disse, slik følgende eksempel viser: 
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Eks. 1 

Gershwin arr. Gil Evans (takt 15-16) 

Element A (akkompagnement): Horn 1-3. 

Element B (bass): Tuba, kontrabass.   

Som Piston (1969: 356) skriver kan det være problematisk med denne inndelingen, da 

distribusjonen av instrumentene ofte vil skifte i løpet av et gitt forløp. Også inndelingen av 

elementer vil kunne forandre seg i løpet av et eksempel.  

For å unngå at eksemplene gir et konstruert bilde av musikken har jeg ikke forsøkt å finne 

eksempler der teksturene finnes i rene former, slik det kan virke som Piston har valgt å gjøre. 

Eksemplene er valgt ut fra en vurdering av å være interessante med hensyn til samspill 

mellom musikalske elementer, og det er tilstrebet å finne en bredde i karakteren dette 

samspillet opptrer med. Deretter brukes teksturanalyse for å klargjøre bildet av musikken - 

altså er selve eksempelutvalget i hovedfokus. 

I kapittel 1-4 har jeg riktignok bevisst funnet frem til eksempler som passer inn i de 

forskjellige kapitlene, men disse rommer bare de forskjellige teksturtypene. De er ikke 

eksempler som uproblematisk gjengir en standardisert beskrivelse av disse. Eksemplene vil 

derfor ofte inneholde variasjon i teksturen. 

En annen grunn til ikke å begrense analysematerialet på denne måten er at et element kan 

oppfattes forskjellig avhengig av hvilken kontekst den opptrer i. For eksempel vil imitasjon 

mellom to melodier gå tapt dersom delen som er gjenstand for imitasjon ikke tas med i 

eksemplet. Et slikt imitasjonsforhold bør muligens inkluderes, i de tilfellene der dette er viktig 

for oppfattelsen av teksturens karakter. 

Det er derfor klart at flere faktorer må spille inn når man skal velge hva som bør være med i et 

eksempel. Spesielt det at eksemplene inneholder en viss grad av fullendthet, mener jeg er 
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nødvendig for å gi et godt bilde av hvordan elementene fungerer i den musikalske 

sammenhengen. Eksemplene følger derfor i stor grad den naturlige formmessige inndelingen 

som allerede ligger i stykkene, i motsetning til å være klippet ut av sammenhengen der de 

forskjellige teksturtypene opptrer. Problemet med forandringer i orkestrering og elementer 

kan ofte løses ved at de beskrives i teksten. Hvis dette ikke er tilstrekkelig kan den 

skjematiske framstillingen utvides til å inneholde disse forandringene. Elementene settes da 

opp på vanlig måte, men med referanse til de taktene det gjelder. 

Steg 3 er en sammenligning av de ulike elementene og en evaluering av hvilken effekt 

distribusjonen av instrumenter har, når det gjelder balanse og kontrast. Man bør også nevne 

eventuelle andre kvaliteter som utpeker seg.  

Steg 4 av analysen er en gransking av hvert av elementene hver for seg. For eksempel kan 

man fokusere på valg av kombinasjoner av ulike tonefarger og doblinger (Piston 1969: 356). 

Steg 3 og 4 er de stegene som har med analyseteksten å gjøre. Beskrivelsen av disse på en 

skjematisk måte slik Piston fremstetter i sin steg for steg metode kan virke noe rigid. Piston 

mener nok heller ikke at teksten skal være så mekanisk. Det beste er å beskrive forhold hos 

elementene samlet og hver for seg i den rekkefølgen som er mest naturlig for eksemplet som 

analyseres, noe som også er tydelig i Piston sine analyser.    

Til forskjell fra Piston er som tidligere nevnt ikke orkestrering hovedobjekt for mine analyser. 

I mine analyser får det Piston kaller andre kvaliteter like stor vekt. Det vil si at elementenes 

rytmiske, melodiske og harmoniske funksjon og karakter sidestilles med instrumentvalg og 

sammensetninger, som fokus for analysen. Jeg velger også å granske hvert eksempel ut i fra 

dets egen spesifikke karakter. Det vil si at jeg fokuserer på det som peker seg ut som mest 

interessant i stedet for at alle eksemplene er gjenstand for identiske undersøkelser. 

Man bør heller ikke glemme viktigheten av å se på helheten, skriver Piston. Andelen av tutti, 

unison og variasjonen av teksturer er større hensyn som må veies i forhold til form og 

innholdet i satsen. Allikevel bør den uerfarne studenten være tålmodig og holde seg til korte 

seksjoner for å tilegne seg de tekniske ferdighetene han trenger (Piston 1969: 356). Denne 

andelen eller variasjon av teksturer som Piston beskriver, er etter min mening svært viktig for 

hvordan vi oppfatter et stykke musikk. Er det statisk, levende, suggererende, monotont, 

balansert, eller så fullt av variasjon at delene mister sin gjenkjennelsesfaktor? I alle disse 
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karakteristikkene vil måten teksturtypene har sin plass i helheten være med på å definere 

stykkets karakter.    

Derfor vil jeg i kapittel 5 analysere større deler av musikkstykker. Metoden vil derimot ikke 

være særlig annerledes enn den som er brukt i de foregående kapitlene og som er beskrevet 

ovenfor. Jeg vil dele disse lengre eksemplene opp i mindre enheter etter de samme kriteriene 

som er benyttet for utvalget av eksempler i kapittel 1-4. 

Musikkeksemplene 

Eksemplene er hentet fra stykker skrevet av fremtredende jazzkomponister og arrangører fra 

swingæraen og frem til i dag. Utvalget er gjort ut i fra at komponistene og stykkene er 

interessante i forhold til oppgaven. Deres stykker demonstrerer altså teknikker som er 

interessante i forhold til det som har med tekstur å gjøre i jazzka, samt at det er eksempler på 

etter min mening, svært godt skrevet musikk. Alle komponistene har utmerket seg som viktige 

komponister/arrangører for jazzorkester på et internasjonalt nivå.  

Det er tilstrebet å ha eksempler fra forskjellige tider, fra swingæraen og frem til i dag. Det er 

derimot ikke et forsøk på å gi en historisk oversikt over strømninger i jazzkomposisjonen sin 

historie da dette vil være et for stort emne for denne oppgaven. Forskjellige epoker fra 

historien er valgt for å kunne demonstrere en bredde i bruk av teksturene som er vanskeligere 

å oppnå hvis alle eksemplene er fra samme tid. Det er heller ikke oppgavens hensikt å 

kartlegge eller avgjøre hvilke komponister som er viktigst, da antallet betydningsfulle 

jazzkomponister fra de forskjellige epokene er så tallrike at det nødvendigvis vil være svært 

mange som utelates i denne oppgaven. 

For lettere å kunne relatere musikkeksemplene til stil og epoke, og for å gi leseren en 

grunnleggende innføring i musikken som utgjør eksemplene vil jeg nå gi en kort oversikt over 

utøverne og de stykkene som utgjør materialet for denne oppgaven. 

Duke Ellington (Edward Kennedy 1899-1974) 

Duke Ellington sin posisjon i jazzhistorien kan bare sidestilles med et fåtall andre utøvere.  

Han var selvlært pianist og komponist, og debuterte som profesjonell musiker da han var 17 

år. Han blir generelt regnet som den viktigste jazzkomponisten gjennom tidene. Den enorme 

mengden innspilt materialet består hovedsakelig av hans egne komposisjoner. Det anslås at 

han har komponert rundt 2000 musikkstykker (Hodeir 2011).  
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Musikken assosieres i stor grad med swingæraen på 30 og 40-tallet, selv om dette er et alt for 

snevert syn på denne musikken. På den tiden var jazz stor kommersiell musikk, og Ellington 

var en av de utøverne som definerte denne epoken. Om dette skriver Gunther Schuller at: 

Ellington began 1938 with a recording significantly entitled steppin’ into Swing Society. Indeed, 

Ellington was succumbing temporarily to the no longer avoidable commercial pressure resulting from 

the nation-wide swing craze. Swing was making headlines everywhere, and Ellington was simply 

considered part of the swing movement, whether he liked it or not (Schuller 1989: 92-93).  

Ellingtons lange karriere starter for fullt med et engasjement på The Cotton Club (1927-1930) 

i Harlem. Her etablerte han seg som en av de fremste jazzpersonlighetene på linje med Louis 

Armstrong. Ellingtons mest produktive periode regnes for å være tiåret fra 1932-42. I denne 

perioden hadde han stor suksess med turnéer både i USA og Europa. Det er også viktig å 

nevne samarbeidet med Billy Strayhorn fra 1939. I årene etter dette fortsetter han å utvikle 

seg som komponist og skriver flere større verk. De 10 siste årene av sitt liv skriver han først 

og fremst religiøs musikk (Hodeir 2011).  

Et varemerke hos Ellington, var måten han benyttet blåserne på som akkompagnement, og 

hvordan han kombinerte komposisjon og improvisasjon på en integrert måte.  Han var blant 

de første jazzmusikerne som jobbet med komposisjon og form, i motsetning til låtskriving, 

improvisasjon og arrangering. Ellington benyttet jazzensemblet som et instrument, og dette 

ble faktisk hans hovedinstrument enda mer enn piano. Han er kjent for å skrive idiomatisk for 

hver enkelt instrumentalist, noe som gir ham et svært personlig sound (ibid).  

Selv om Ellington har skrevet mye dansemusikk utviklet stilen hans seg til langt mer 

komplekse komposisjoner, og musikken hans inneholder stor stilistisk variasjon. Han har 

skrevet musikk for store og små ensembler, dansemusikk, konsertmusikk, filmmusikk og 

religiøs musikk. Schuller forteller om Ellingtons utvikling som komponist og bandleder: 

In Diminuendo and Crescendo in Blue we are still dealing with essentially a swing-era piece, 

particularly as performed on the 1937 recording,[..]. By the time of ko-ko, Ellington had elevated his 

style and musical conception to a much higher plateau. And that 1940 band, [..] had learned to swing in 

a manner that could do justice to the type of material [..]. It had also gained the technical control to 

perform its configurations more correctly and with better intonation (Schuller 1989: 92). 

Eksemplet jeg benytter i denne oppgaven er hentet fra stykket Don’t Get Around Much 

Anymore (1942). Dette stykket var en hit for Ellington (Sculler 1989: 94). Han benytter seg av 

lite komplekse teksturer der han med enkle virkemidler skaper en imponerende variasjon av 

orkestrering, musikalsk karakter og utvikling. Han gir også stor plass til enkeltmusikerne å 

utrykke seg innenfor. Det rytmiske fokuset er svært sentralt i denne musikken som også var 

dansemusikk.   
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Tommy (Thomas) Dorsey (1905-1956) 

Dorsey var en fremtredende bandleder og trombonist i swingæraen. Fra 1926 figurerte han i 

flere danseorkestre og i New York jobbet han som studio - og teatermusiker før han sammen 

med sin bror Jimmy Dorsey grunnla Dorsey Brothers Orchestra i 1934. Orkesteret ble 

populært, men på grunn av konflikter mellom brødrene brøt Tommy Dorsey med sin bror 

allerede i 1935 (Collier 2011). Han tok da over et allerede etablert orkester og under Dorseys 

ledelse ble de raskt et av de mest populære orkestrene i swingæraen. Bandets musikk består 

av velskrevne arrangementer i en kommersiell stil typisk assosiert med denne perioden. 

Dorsey ansatte både topparrangører og fremtredende jazzmusikere. Han benyttet også noen av 

de beste sangerne som noen gang har jobbet med storband (blant andre Frank Sinatra). 

Populariteten gjorde det mulig for bandet å overleve også etter den gyldne swingæraen og var 

blant de få som tok skrittet over til TV. Som instrumentalist var Dorsey en virtuos med en 

teknikk som fortsatt er imponerende etter dagens standard, men han så aldri på seg selv som 

noen stor jazzsolist (Larkin 1995: 147).  

I denne oppgaven har jeg hentet et eksempel fra Dorseys arrangement av arien Song of India 

(arr. 1937) fra operaen Sadko av Nikolai Rimsky-Korsakov. Arrangementet er i en 

kommersiell stil beregnet på dansing og er spilt med høy presisjon av et svært samspilt og 

godt ensemble. Dorsey benytter ganske enkle teksturer. Ensemblet (ikke medregnet 

rytmeseksjonen) er enten i en eller annen form for orkesterunison eller todelt. Der ensemblet 

er todelt er det enten som melodi og akkompagnement eller i et call and response forhold.  

Gil Evans (Ian Ernest Gilmore Green 1912-1988) 

Gil Evans skapte gjennom sin orkestrale jazzensemblestil, et høyst personlig sound som er 

umiddelbart gjenkjennelig. Han er kjent for å benytte seg av flere instrumenttyper enn de som 

vanligvis inngår i tradisjonell storbandsammenheng. Dette gir musikken dens spesielle 

orkestrale klang. Han er kanskje mest kjent for sitt samarbeid med Miles Davis, men har vært 

en viktig arrangør helt siden sin tid i Claude Thornhill Band (fra 1941). Evans hadde også en 

rekke prosjekter med eget band i tillegg til samarbeid med andre fremtredende musikere. 

Gunther Schuller peker på at Evans, i motsetning til mye av musikken før ham, hadde fokus 

på ensemblet fremfor improviserte soloer, og dynamikken mellom ensemble og solist ble 

gjennom hele hans karriere utnyttet på en fremragende måte (Schuller 2011a). 
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Som arrangør har han en tendens mot teksturer som inneholder få elementer, men han 

benytter seg av hele det tilgjengelige registeret. Gunter Schuller skriver om Gil Evans sin 

utvikling og stil: 

Although he was at first influenced by the middle-period works of Duke Ellington, Evans developed a 

style wholly his own, memorable especially for its richly chromatic, though always tonally oriented, 

harmonic language and its seemingly inexhaustible variety of timbral blendings; no mere colouristic 

effects, these are often the very substance of his art, providing imaginative frameworks for his soloists 

in ways equaled in the history of jazz only by Morton, Ellington and Mingus (ibid). 

Eksemplene er hentet fra stykkene Arab Dance (1941/46), My Ship (1957), Blues for Pablo 

(1957) og Bess You Is My Woman Now (1958). 

Arab Dance er hentet fra Evans samarbeid med Claude Thornhill. Thornhill er også kreditert 

som arrangør sammen med Evans. Med Evans som hovedarrangør utviklet Thornhill et 

originalt sound med en klangfarge som vanligvis assosieres med klassisk musikk (Kernfeld 

2011a). Kombinasjonen to horn og tuba, i tillegg til standard swingæra-besetning, der 

saksofoner, trompeter og tromboner spilte med en tilbakeholden vibrato ga en effekt Schuller 

(2011a) beskriver som: «a rich, dark-textured, ‘cool’ orchestral sound». 

Melodien er hentet fra Peter Tsjajkovskij sin ballett Nøtteknekkeren. I Arab Dance inkluderer 

besetningen fem klarinetter, to bassklarinetter og to horn. Arrangementet består hovedsakelig 

av deler med en todelt tekstur, der melodien beveger seg over et statisk akkompagnement 

bestående av klarinetter og bassklarinetter, og ensembledeler med homofon rytmikk over 

rytmeseksjonens akkompagnement. Resten av musikken er hentet fra de forskjellige 

prosjektene med Miles Davis. Besetningen i stykkene er satt sammen med tanke på hvert 

enkelt prosjekt, i motsetning til å benytte en standardisert besetning. Dette er typisk for Evans. 

My Ship og Blues for Pablo er fra albumet Miles Ahead (1957), som er det første samarbeidet 

mellom Davis og Evans på Columbia Records. Begge hadde tidligere vært involvert i 

prosjektet som ble hetende The Birth of the Cool (1949/1950). Musikken er for stort ensemble 

(henholdsvis 20 og 19 musikere), og her kommer Evans orkestrale sound virkelig til sin rett. 

Gjennom raffinerte orkestreringer skaper han tidvis et nesten impresjonistisk lydbilde. Davis 

er eneste solist gjennom hele albumet, som i en klassisk concerto. Det er også tilfellet på 

albumet Porgy and Bess (1958), der vi finner Bess You Is My Woman Now. Porgy and Bess er 

Davis og Evans sin versjon av Gershwin sin opera ved samme navn. Alle tre stykkene fra 

dette samarbeid på Columbia inneholder stor variasjon både når det gjelder bruk av 
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forskjellige teksturer og elementene i disse teksturene. Et fellestrekk er Evans’ tematiske og 

svært melodiske bruk av basstemmen og hans særegne bruk av orkestrering, spesielt når det 

gjelder det akkordiske materialet. 

Gerry Mulligan (Gerald Joseph, Jeru 1927-1996) 

Gerry Mulligan flyttet til New York i 1946 der han fikk jobb som arrangør for Gene Krupa 

storbandet. Her ble han involvert med den spirende cool jazz bevegelsen og bidro med 5 

arrangementer til det legendariske Birth of the Cool prosjektet (flest av alle involverte), ledet 

av Miles Davis. Han regnes for å være en av de viktigste barytonsaksofonistene i 

jazzhistorien, tross at han brukte lang tid på å utvikle seg til en god instrumentalist. Mulligan 

fikk først anerkjennelse for å være en storbandarrangør som kunne skrive arrangementer med 

intrikate indre stemmer, orkestrering med nøye balanserte klangfarger, lav dynamikk og lett 

swing. Alle disse kvalitetene er til stede i hans arrangementer og komposisjoner for Miles 

Davis Nonet, som resulterte i albumet The Birth of the Cool (Robinson 2011).  

På slutten av 40-tallet og begynnelsen av 50-tallet skrev han musikk for Stan Kenton sitt 

storband og gjorde innspillinger med sin egen tentett. I 1952 dannet han sin legendariske 

pianoløse kvartett med Chet Baker på trompet. Dette bandet ble en umiddelbar suksess. 

Mulligan dannet et 13 manns Concert Jazz Band i 1960 som i alt gjorde fem album og var på 

turné i Europa og Japan. Etter oppløsningen av dette ensemblet var Mulligan en mye brukt 

sidemann og freelance arrangør. I tillegg dannet han flere nye ensembler av forskjellig 

størrelse (ibid). 

Eksemplene er hentet fra stykkene Deception (1949), Venus de Milo (1949) og Young Blood 

(1952/60). 

Deception og Venus de Milo er begge fra prosjektet The Birth of the Cool. Arrangementene er 

typiske for stilen til Mulligan. Her brukes et relativt lite ensemble på en overraskende 

utfyllende måte. Spesielt i Deception finner vi flere eksempler på bruk av kontrapunktiske 

virkemidler. Det kanskje mest slående er hvordan han bruker blåserne som akkompagnement. 

Den melodiske karakteren vi finner her befinner seg i brytningspunktet mellom et 

akkompagnement og en selvstendig melodi.  

Mulligans klassiker Young Blood ble skrevet til Stan Kenton sitt storband og er å finne på 

albumet New Concepts of Artistry in Rhythm (1952). Arrangementet der eksemplet i denne 

oppgaven er hentet fra, er datert 1960 og inneholder enkelte små forskjeller i forhold til 
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originalen. Dette er et godt eksempel på en komposisjon med kontrapunktisk tekstur. Den har 

en tradisjonell form og etter at hoveddelen er gjennomspilt får vi lange strekk med 

improvisasjon over ensemblebakgrunn. Enkelte av solistene skilles av korte ensembledeler og 

komposisjonen avsluttes også med fullt ensemble i typisk storbandstil. 

John (Aaron) Lewis (1920-2001) 

John Lewis var pianist, komponist og jazzlærer. På 40-tallet spilte han med kjente musikere 

som Lester Young, Charlie Parker, Miles Davis, Gillespie, Illinois Jacquet og Ella Fitzgerald. 

Han tok også musikkutdannelse og fullførte sin mastergrad ved Manhattan School of Music i 

1953. Han er mest kjent som lederen av Modern Jazz Quartet (MJQ). Dette bandet var hans 

hovedfokus fra 1952-74. Da MJQ ble midlertidig oppløst i 1974 begynte han å undervise ved 

City College of New York og ved Harvard University. I løpet av sin karriere ledet han også 

flere større ensembler. I New Grove – Online skriver Thomas Owens at John Lewis var en av 

de mest konservative bebop-pianistene. Improvisasjonene hans var som regel enkle og ble 

spilt med et delikat anslag og lav styrkegrad. Også akkompagnementene hans var lette og 

sparsommelige. Som komponist var han i stor grad inspirert av europeisk klassisk musikk fra 

1700-tallet. Lewis skrev en rekke third stream komposisjoner, de aller fleste for MJQ (Owens 

2011). Begrepet third stream brukes som regel om en musikkstil der man gjorde forsøk på å 

kombinere elementer fra jazz og klassisk komposisjonsmusikk (Schuller 2011b).  

I denne oppgaven er det hentet ett eksempel fra hans arrangement av Denzil De Costa Best sin 

komposisjon Move (1949) til Miles Davis’ The Birth of the Cool. Dette er et hurtig 

arrangement, der han benytter seg av flere elementer med lineær karakter som skaper 

kontrapunktisk aktivitet. Deretter improviserer solistene kun akkompagnert av 

rytmeseksjonen. Ensemblet og trommeslageren har en del med call and response der 

trommeslageren improviserer før hoveddelen spilles om igjen. Denne typen form, der 

hoveddelen (som regel kalt head, med jazzsjargong) spilles før og etter solistene og der 

solistene bare akkompagneres av rytmeseksjonen er mye brukt av mindre Bebop-grupper (og 

er vanlig hos mindre ensembler videre og fortsatt). På denne måten skiller dette arrangementet 

seg formmessig fra mange av de andre stykkene vi finner på The Birth of the Cool. 
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Charles Mingus (1922-1979). 

Charles Mingus var bassist og komponist. Som bassist er han regnet blant tidenes fremste 

innen jazzsjangeren. Han var virtuos og kunne håndtere de aller fleste stilarter innen jazz 

(Kernfeld 2011b)  

Som komponist har han en svært særegen stil og er tydelig influert av vestlig kunstmusikk, så 

vel som New Orleans-jazz, blues og gospel (ibid). Mingus’ musikk kan være svært kompleks 

og dissonant med tette klanger, men hans produksjon inneholder stor variasjon og da også 

enklere uttrykk. 

Mingus mente at notasjon ikke ga et godt nok bilde av hans musikk, noe som førte til at han 

grunnla en workshop i 1955 der han formidlet detaljene i sine stykker gjennom å diktere hver 

enkelt stemme til musikerne (ibid). 

Eksemplet i denne oppgaven er hentet fra Noon Night, en sats fra Mingus sitt store verk 

Epitaph (1962). Dette verket er den første jazzkomposisjonen av et slikt omfang, og 

inneholder i alt 20 satser. Verket ble aldri fremført i sin helhet mens Mingus var i live, da 

hans ambisiøse prosjekt med innspilling for et live publikum ble avbrutt på grunn av dårlig 

organisering og økonomisk styring fra plateselskapets side (Schuller u.å: xi). Den ufullførte 

versjonen av Mingus er å finne på The Complete Town Hall Concert (1962). Etter Mingus sin 

død er verket møysommelig samlet, rekonstruert, og fremført, ledet av Gunter Schuller, ikke 

en enkel oppgave med tanke på at Mingus i stor grad benyttet tekstlige og verbale beskjeder 

til å supplere den noterte musikken. Verket som helhet benytter i stor grad en dissonerende 

harmonikk og en orkestral klang normalt assosiert med klassisk komposisjonsmusikk, 

sammen med et tradisjonsbevisst jazzvokabular. Det kan sees som et eksempel på retningen 

third stream.  

Satsen Noon Night er en ballade for tenorsaksofonsolist. Tonaliteten i denne satsen er mindre 

dissonerende enn mange av de andre satsene i dette verket. Teksturene vi finner er også noe 

mer oversiktlige, og hovedtyngden av det musikalske utrykket kan beskrives som å tilhøre 

jazz, selv om også innflytelsen fra klassisk musikk er tilstede. Spesielt gjelder dette 

orkestreringen som benyttes. Satsen innholder stor variasjon i sin bruk av tekstur, fra enkle 

deler med rytmeseksjon som eneste akkompagnement, til mer komplekse teksturer med flere 

elementer.             
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Bill Holman (Willis Leonard 1927-) 

Bill Holman er komponist/arrangør og saksofonist. Han er spesielt kjent for sine unisone 

linjer i kontrapunkt. Harmonisk er han ofte ganske konservativ men med enkelte uventede 

løsninger. Først og fremst er dette musikk som swinger (Lowell 2003: 171).  

Fra 1951-1956 var han saksofonist i Stan Kenton sitt storband. Til Stan Kenton bidro han 

også med en rekke komposisjoner og arrangementer (Kernfeld 2011c). I et intervju med Marc 

Myers fra 2008, forteller Holman at han fikk tilbud om å jobbe for Kenton etter at Gene 

Roland (som var arrangør og musiker i Kentons Band) hadde hørt en skolekomposisjon 

Holman hadde skrevet, og at han (Roland) viste frem innspillingen av denne for Kenton. Stan 

Kenton fortalte Holman om sine ideer til et nytt band med en mer lineær stil og ga ham i 

oppgave å skrive et par stykker. Holman ble også bandets nye tenorsaksofonist etter 

anbefalning fra Dick Meldonian som var altsaksofonisten i bandet. De to komposisjonene 

Holman skrev fungerte dårlig, og det ble bestemt at han først og fremst skulle være 

saksofonist. Garry Mulligan hadde skrevet rundt ti stykker som bandet spilte. Disse fungerte 

som inspirasjon for Holman, og som en rettesnor for hvordan en topparrangør skriver. Mot 

slutten av 1952 var Holman i gang med å skrive igjen, og denne gangen var Kenton fornøyd 

med komposisjonene (Myers 2008a). Om Holmans stil skriver Myers: 

A signature Bill Holman arrangement often opened with a simple clarion theme, quickly followed by 

the band crowding in and swaggering on the theme toward a series of towel-snap crescendos. Bill's 

work on Stan Kenton: Contemporary Concepts, recorded in July 1955, reflects the high point of this 

period with the Kenton band (Myers 2008b). 

Holman forteller at musikken fra denne perioden sin identitet nok ligger i hvordan linjene er 

konstruert, men at han ikke var bevisst på dette før senere. Videre forteller han at han tidlig 

ble bevisst på hvor viktig det er med form og at han alltid bygger opp mot et høydepunkt i 

formen (ibid).  

Da Holman forlot Kenton sitt storband i 1956, fortsatte han å levere arrangementer til bandet 

helt frem til midten av 1970-tallet. I 1966 sluttet han å spille saksofon på grunn av 

tannproblemer og begynte å vie seg utelukkende til komponering og arrangering. Han har 

jobbet med en rekke fremtredende musikere, og fra 1975 har han også ledet sitt eget storband 

(Kernfeld 2011c). 
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Eksemplene i denne oppgaven er hentet fra fire arbeider han gjorde for Stan Kenton: Fearless 

Finley (1954), Stella by Starlight (1955), Malaguena (1961), og Limehouse Blues (1961)  

Fearless Finley er å finne på albumet Kenton Showcase: The Music of Bill Holman (1954). 

Dette er en hardtswingende komposisjon i hurtig tempo med spennende bruk av 

kontrapunktiske virkemidler. Måten Holman integrerer solistene i komposisjonen, er gjort på 

en flott måte. Det benyttes solistiske improvisasjoner gjennom store deler av komposisjonen, 

men med ensemblebakgrunner som er like viktige for helheten som soloene.  

Stella by Starlight fra albumet Contemorary Concepts (1955) med Stan Kenton, er arrangert 

for altsaksofonsolist. Arrangementet starter som en ballade før det går over til dobbelt tempo i 

solodelen. Deretter avsluttes det som en ballade mens altsaksofonisten improviserer hele 

veien ut. I dette arrangementet er det få ensembledeler, og hovedfokuset i arrangementet er på 

ensemblet som akkompagnement for solisten. Her finner vi mange interessante teksturer av 

typen flerstemt sats, med mye individuell bevegelse blant stemmene. Det er også mer som 

foregår i form av ulike elementkombinasjoner enn det man kanskje legger merke til ved første 

gjennomlytting.  

Malaguena og Limehouse Blues er begge fra albumet Adventures in Jazz (1961). Holman sitt 

arrangement av den cubanske komponisten Ernesto Lecuona sin Malaguena er et eksempel på 

kombinasjon av søramerikansk musikk og jazz. Harmonisk er dette arrangementet relativt 

enkelt med en modal harmonikk. Derimot er det desto mer komplekst når det gjelder det 

rytmiske og melodiske. Vi finner tempo og taktartskifter, og stor variasjon av spennende 

elementkombinasjoner i forskjellige teksturer. Standardlåta Limehouse Blues, er arrangert i et 

meget hurtig tempo. Arrangementet er energisk i typisk Holmanstil der kombinasjoner av 

unisone linjer utgjør store deler av teksturene. Arrangementet som benyttes i denne oppgaven 

er redigert slik at det er mulig å spille det uten mellofonene som benyttes i 

originalarrangementet.  

Musikken til Bill Holman fra denne perioden var i sin tid ansett som moderne (Kernfeld 

2011c). 

Thad(deus Joseph) Jones (1923-1986) 

Thad Jones spilte kornett, trompet og flygelhorn. Han var komponist og bandleder. I en kåring 

av de viktigste storbandkomponistene gjennom tidene, gjort av et panel bestående av blant 

andre Gunter Schuller og Wynton Marsalis, kom Thad Jones på delt andreplass sammen med 
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Gil Evans, bare slått av Duke Ellington (Lajoie 2003: 11). Han var selvlært og spilte 

profesjonelt fra han var 16 år. I 1954 ble han ansatt i storbandet til Count Basie og spilte her 

frem til 1963. I 1954-55 var han også involvert med Charles Mingus sin Jazz Composers’-

Workshop og Mingus produserte også Jones sin første innspilling som leder i forbindelse med 

denne (Dobbins 2011). I tiden Jones var med Basie skrev han noe musikk, men det var ikke 

før han og Mel Lewis dannet sitt legendariske jazzorkester at Jones fikk den anerkjennelsen 

han fortjente som komponist. Med dette orkesteret spilte de hver mandag på Village 

Vanguard, gjorde en lang rekke kritikerroste album, og dominerte storbandverdenen i 13 år 

(Wright 1980:45). 

Thad Jones skrev i likhet med Ellington med tanke på de musikerne som skulle fremføre 

musikken (Wright 1982:46). Musikken hans ga musikerne gode muligheter til å vise frem sine 

solistiske kvaliteter. Komposisjonene er også noen av de mest brukte i repertoarene til skole - 

og amatør-storband. De rekker over et bredt stilistisk område og inkluderer valserytmer, 

boogaloo - og ballade-kombinasjoner, swing med tradisjonelle riff eller uforutsigbare 

melodier, bossa nova, bop, og jazzrock. Jones forteller at han alltid skriver opp mot et satt 

høydepunkt og at dette er noe han ser på som viktig. Han legger også stor vekt på konseptet 

på den måten at han prøver å holde ideene så konsekvente som mulig (Wright 1982: 108). 

I denne oppgaven har jeg hentet ett eksempel fra Thad Jones’ komposisjon Us (1970). Denne 

komposisjonen trekker i stor grad inn elementer fra gospel, rock, og funk. Det er likevel 

tydelig at dette er jazzmusikk, og Thad Jones presiserer i intervju med Rayburn Wright at han 

ikke er noen rockekomponist, men at han kan låne fra forskjellige typer vokabular for å 

uttrykke noen ting bedre (Wright 1982: 109). Han benytter et rikt utvalg av teksturer som 

inkluderer unisont ensemble bare akkompagnert av rytmeseksjonen, forskjellige former for 

akkompagnement i ensemblet, partier med flerstemt sats og partier av en mer kontrapunktisk 

karakter.  

Sammy Nestico (1924-) 

Sammy Nestico er komponist og arrangør, mest kjent for sitt samarbeid med Count Basie. I 

boka Inside The Score (Wright 1980: 5), beskrives han som en av de mest talentfulle 

komponistene og arrangørene som noen gang har skrevet musikk for storband. Nestico tok 

musikklærerutdanning ved Duquesne University og ble etter dette ansatt som del av 

arrangørstabben for The US Air Force Band (1951), en stilling han holdt i 12 år. Etter dette 

fikk han stillingen som sjefsarrangør for The US Marine Band. 
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Han ble anbefalt som arrangør til Count Basie av sin fetter Sal Nestico og flyttet til 

Hollywood for å komponere og dirigere for Basie i 1968. Selv om han er mest kjent for 

arbeidet han gjorde med Basie har han også skrevet musikk for film, TV, storbandmusikk som 

leder, og arrangementer til popmusikk. I tillegg har Nestico vært aktiv innen amerikansk 

jazzutdanning og har skrevet mye musikk for skoleorkestre og workshops. Som 

fagbokforfatter har han skrevet en lærebok i orkestrering kalt The Complete Arranger (Strunk 

2011).  

Musikalsk er han kjent for sine sparsomlige arrangementer. Nestico forteller at han som ung 

skrev mer komplisert men at etter hvert som han er blitt eldre har han skrevet enklere og 

enklere. Da han begynte å jobbe med Basie forteller Nestico at han var nødt til å skrive enkelt 

fordi Basie sin stil var så enkel. Etter å ha skrevet seg gjennom et arrangement begynte han å 

fjerne ting i stedet for å legge til (Wright 1980: 42). Eksemplet i denne oppgaven er hentet fra 

Nestico sin komposisjon Basie Straight Ahead (1968) fra albumet med samme tittel. Som 

tittelen skulle tilsi er dette tradisjonell storbandmusikk i typisk Basiestil med fokus på 

samspill mellom rytmeseksjon og resten av orkesteret. Nestico viser her hvor godt man kan 

skrive med enkle virkemidler. Rytmeseksjonen får ofte mer plass hos Basie enn i mye annen 

tradisjonell storbandmusikk. 

Bob (Robert) Brookmeyer (1929-) 

Brookmeyer er en av de få gjenlevende store jazzkomponistene, fra sin generasjon. Han er 

arrangør, komponist, ventiltrombonist og pianist. Etter treårig utdannelse ved Kansas City 

Conservatory der han studerte piano og komposisjon, begynte han karrieren som pianist. Han 

flyttet til New York i slutten av 1951 der han spilte med Tex Beneke’s big band, og jobbet 

som freelance pianist for andre storband. I desember 1952 begynte han å spille med Stan Getz 

i Boston. Brookmeyer ble raskt en viktig utøver innen vestkyststilen da han tok over for Chet 

Baker i Gary Mulligan sin pianoløse kvartett. Han var også solist og bidro med komposisjoner 

til Mulligans Concert Jazz Band (1960–64). I denne perioden jobbet han også med en rekke 

andre fremstående musikere. Han ble medlem av The Thad Jones–Mel Lewis Orchestra i 

1965 og til dette ensemblet bidro han med en rekke gode arrangementer. Fra 1968-78 jobbet 

han først og fremst som studiomusiker på vestkysten, før han i 1979 ble musikalsk leder for 

det reorganiserte storbandet til Mel Lewis (uten Thad Jones). Fra 1982 har Brookmeyer jobbet 

mye i Europa som gjestekomponist, dirigent og solist. På midten av 1990-tallet dannet han en 

ny kvartett og et nytt stort ensemble kalt New Art Orchestra, begge hovedsakelig bestående av 
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europeiske musikere. New Art Orchestra som er basert i Köln har gjort flere glimrende album 

og er fortsatt aktivt. Brookmeyer er også blant de ytterst få jazztrombonistene som har 

spesialisert seg på ventiltrombone (Kernfeld 2011d). Eksemplene i denne oppgaven er hentet 

fra stykkene ABC Blues (1966), First Love Song (1980), Get Well Soon (2004), The Door 

(2006), og New Love (2006). 

Som navnet tilsier er ABC Blues fra albumet, Presenting Thad Jones / Mel Lewis & The Jazz 

Orchestra (1966), nettopp en blues. Den åpner med en atonal melodi og har et tydedelig 

avantgardistisk preg der ensembledelene brytes opp av strekk med fri rytmikk og fritonal 

improvisasjon. Solodelene som utgjør store deler av komposisjonen foregår over ett blues-

skjema men mellom rundene får vi kortere strekk med mer avansert harmonikk. Brookmeyer 

bruker også forskjellige avanserte teknikker, for eksempel pyramider, som bakgrunn for 

solisten. En pyramide er en musikalsk figur der enkeltstemmer settes inn i en rytmisk sekvens 

for til slutt å danne en felles akkord. Det er hyppig gjenbruk av det tematiske materialet i 

komposisjonen noe som gir den en stor grad av sammenheng, på tross av det varierte 

stilistiske utrykket. 

First Love Song fra albumet Bob Brookmeyer – Composer and Arranger (1980), med Mel 

Lewis Orchestra er en vakker ballade med en ganske dissonant harmonikk. Her finner vi stort 

sett tekstur med homofon rytmikk, men som har individuell stemmeføring. 

Resten av komposisjonene er av nyere dato: Get Well Soon er tittelsporet til albumet Get Well 

Soon (2004). The Door og New Love er fra albumet Spirit Music (2006). Alle disse fire 

representerer noe av det ypperste innen moderne storbandmusikk. De er alle sammen lengre 

stykker på over sju minutter og de inneholder stor variasjon både når det gjelder bruk av 

tekstur, form, rytmikk, orkestrering og melodisk materiale. Musikken trekker inn elementer 

fra klassisk musikk så vel som fra jazz. Albumene skiller seg fra hverandre i noe grad ved at 

Spirit Music har en noe mer nedtonet stemning og til en viss grad en mer konsonant 

harmonikk.  

Kenny Wheeler (1930-) 

Kanadiske Kenny Wheeler spiller trompet, flygelhorn, er komponist og bandleder. Han 

studerte trompet og harmonilære ved The Royal Conservatory in Toronto (1950–51), før han 

flyttet til London i 1952. Han var medlem av John Dankworth’s orchestra (1959-65), 

samtidig som han studerte komposisjon med Rodney Bennett (1962–3) og Bill Russo (1963–
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4). Med Dankworths orkester gjorde han en innspilling av komposisjonen Windmill Tilter 

(1968), en suite Wheeler skrev inspirert av Cervante sin roman Don Quixote. Fra midten av 

60-tallet turnerte han, gjorde innspillinger, og deltok i en rekke konstellasjoner. Han var 

involvert med både frijazz og jazzrock i tillegg til mer mainstream jazz. I denne perioden 

bidro han med komposisjoner til flere av prosjektene, men det var ikke før på midten av 1970-

tallet at han begynte å lede små og store ensembler som gjorde innspillinger viet i helhet til 

Wheeler sin egen musikk (Kernfeld 2011e). Videre har Wheeler jobbet med en lang rekke 

internasjonalt anerkjente jazzmusikere. Han er leder på ca. 30 album hvor av mange er for 

plateselskapet ECM. 

Komposisjonen The Sweet Time Suite innpilt i 1990 er i følge Kernfeld sin artikkel fra Grove 

Music Online (ibid), noe av det mest ambisiøse Wheeler har skrevet. Videre skriver han at 

denne komposisjon eksemplifiserer mulighetene som ligger i moderne storbandmusikk.  

Musikken er utpreget lyrisk og trekker inn elementer fra kunstmusikk balansert med et fokus 

på groove og improvisasjon. Eksemplene i oppgaven er hentet fra Part IV: For P.A (Fra The 

Sweet Time Suite), og Sophie, begge fra albumet Music For Small And Large Ensembles 

(1990). I tillegg bruker jeg et eksempel fra komposisjonen Blue for Lou, en komposisjon for 

mindre ensemble som er å finne på albumet Double, Double You (1994).   

Part IV: For P.A (som er fjerde satsen i The Sweet Time Suite) er en komposisjon som er full 

av variasjon og kontraster. Her har vi temposkifter fra svært sakte til raskt, et bredt spekter av 

teksturer, et stort dynamisk register og innslag av fri improvisasjon. Gjennom store deler 

inneholder komposisjonen ganske mange elementer med relativt høy aktivitet. Sophie 

begynner med bare fire tromboner i en flerstemt sats som har et koralaktig preg. Det kommer 

inn flere blåsere etter hvert men hele denne introduksjonsdelen på 40 takter er uten 

rytmeseksjon. Deretter begynner et vamp med latin jazz feel. Ensemblet sitt akkompagnement 

er ganske aktivt og får til tider nesten like stor tematisk vekt som melodien. I andre halvdel av 

komposisjonen finner vi også bruk av kontrapunkt før vi får en repetisjon av hoveddelen slik 

det er vanlig i mindre grupper. Harmonisk befinner begge komposisjonene seg i et modalt 

landskap.  

På innspillingen av Blue for Lou på albumet Double, Double You (1994), utgjør denne 

komposisjonen en felles enhet sammen med komposisjonene Three for D'reen og Mark Time. 

Stykket er for jazzkvintett der Wheelers lyriske trompetmelodi understøttes av bass og piano 

som spiller et monotont akkompagnement mens tenorsaksofonist Michael Brecker 



24 

 

introduserer en melodi i kontrapunkt til trompeten. Etter melodiens gjennomgang, får vi et 

strekk med solistiske improvisasjoner.                                                                                          

Maria (Lynn) Schneider (1960-) 

Maria Schneider er komponist, arrangør og bandleder. Hun er blant de fremste av dagens 

jazzkomponister. I motsetning til vanlig praksis i jazzverdenen er Maria Schneider ikke 

utøvende som instrumentalist, men hun behersker piano, klarinett og fiolin. Hun har 

utdannelse i musikkteori og komposisjon fra The University of Minnesota der hun fikk sin 

Bachelorgrad i 1983 og tok mastergrad ved the Eastman School of Music i 1985 der hun 

studerte jazz and contemporary writing (Kennedy 2011). Hun flyttet til New York der hun 

fikk jobb som assistent for Gil Evans og fungerte også ved enkelte anledninger som ghost 

writer.  

Fra 1985-91 studerte hun med Bob Brookmeyer og gjennom han fikk hun muligheten til å 

skrive for The Village Vanguard Orchestra. I 1991 mottok hun The Gil Evans Fellowship 

Award og det påfølgende året dannet hun sitt eget storband: Maria Schneider Orchestra. Med 

dette orkesteret gjorde hun sitt første album Evanescence i 1992. Med Maria Schneider 

Orchestra har hun spilt på festivaler og i konserthus over store deler av verden og gitt ut seks 

album. I tillegg har hun har jobbet med 85 forskjellige grupper i over 30 land (ibid).  

Musikken hennes kan beskrives som sjangeroverskridende komposisjonsmusikk eller 

moderne rytmisk orkestermusikk. Hun er tydelig inspirert av sine læremestre men har funnet 

sin egen personlige stemme. Musikken trekker inn elementer fra de mange variantene av 

jazzkomposisjonsmusikk, men også fra forskjellig folkemusikk og klassisk 

komposisjonsmusikk.  

Eksemplene i oppgaven er hentet fra stykkene Choro Dancado og Danca Ilusoria som 

sammen med stykket Pas de Deux utgjør samlingen Three Romances, en samling av tre 

selvstendige stykker fra albumet Concert In The Garden (2004). Choro Dancado er inspirert 

av brasiliansk choro. Schneider skriver at stykket hennes er langt fra autentisk choro men at 

det neppe hadde blitt til virkelighet hadde det ikke vært for at hun forelsket seg i denne 

musikken hun beskriver som: «an early music that is very light, full of counterpoint and very 

beautiful and charming» (Schneider 2006). Danca Ilusoria er et stykke Schneider kaller 

hennes «imaginary foxtrot» (ibid). Hun forklarer at hun benyttet et portugisisk navn siden 
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musikken i tillegg til å være inspirert av foxtrot, harmonisk sett først og fremst er inspirert av 

brasiliansk musikk. 

Instrumentasjonen inneholder både fløyte, sopransaksofon, klarinett, bassklarinett, og 

flygelhorn. Det benyttes forskjellige muter på trombonene og i Choro Dancado dobles 

melodien av en vokalist. Det spesielle orkestrale soundet som skapes, gjør dette til musikk 

med en litt uplasserbar sjangertilhørighet og assosieres ikke nødvendigvis umiddelbart med 

jazz. At det er jazz kommer imidlertid tydelig frem i improvisasjonsdelene. I tillegg til 

brasiliansk musikk supplerer Schneider jazzvokabularet med elementer fra klassisk musikk. 

Teksturene som benyttes er svært varierte og vi finner både teksturer med mange elementer 

og sparsommelige teksturer med mye luft og få elementer. Spesielt Choro Dancado tar i bruk 

mye kontrapunkt. 

Om noteeksemplene 

Siden transkripsjon av eksemplene har vært en så sentral del av prosessen er det på sin plass å 

beskrive hvordan dette er gjort og hvilke valg som er tatt i denne forbindelsen.  

Når det gjelder partiturene eksemplene er hentet fra har jeg forsøkt å finne partiturer som 

ligger så nært det originale partituret som mulig. Dette er imidlertid ikke mulig i en del av 

tilfellene fordi originalene har gått tapt eller av andre grunner ikke er tilgjengelige. Partiturene 

som har blitt benyttet i disse tilfellene, er enten publiserte transkripsjoner av den innspilte 

musikken, eller en form for rekonstruksjon. 

Eksemplene er transkribert fra partitur til notasjonsprogrammet Sibelius. Her er de blitt 

transponert slik at vi får et partitur i C. Jeg mener dette er helt sentralt for at eksemplene skal 

være lette å lese. Deretter er partituret redigert til et komprimert partitur for å ta opp mindre 

plass i oppgaven. Denne komprimeringen følger ikke et fast mønster da de forskjellige 

partiturene krever ulike hensyn. Enkelte av eksemplene følges av en rytmisk eller harmonisk 

framstilling for å gi et tydeligere bilde av det rytmiske samspillet i teksturene. De rytmiske 

framstillingene har samme form som de vi finner i Piston (1969) sine analyser. 

Jeg har valgt å beholde teksten i noteeksemplene på engelsk for å unngå problemer når det 

gjelder blanding av språk. I den analytiske teksten har jeg valgt å bruke tonen B frem for H 

for å unngå forvirring knyttet til akkordsymboler i noteeksemplene. 
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Denne prosessen har også vist seg å virke som en del av analyseprosessen da man ved å skrive 

ned hver enkelt stemme kan tilegne seg viktig informasjon om hendelsesforløpene i en 

tekstur. 

Kapittel 1  

Teksturtype: melodi og akkompagnement 

I denne teksturtypen er det et hierarkisk forhold mellom melodi og akkompagnement. Vi kan 

si at melodien er i forgrunnen mens akkompagnementet danner en bakgrunn. Melodien kan 

spilles solo, unisont, i oktaver eller den kan være flerstemt. Akkompagnementet kan bestå av 

ett eller flere elementer. Hvilke elementer som kan inngå i akkompagnementet er nesten av 

ubegrensede muligheter. Noen typer akkompagnement er selvfølgelig vanligere enn andre. 

Akkordisk akkompagnement med rytmisk karakter, flerstemt sats og ostinat, er noen av de 

vanligste teknikkene som brukes for å konstruere et akkompagnement. Muligheten for 

variasjon innenfor disse kategoriene er store. 

Et annet viktig aspekt når det gjelder dynamikken mellom en melodi og et akkompagnement 

er de klanglige kvalitetene til elementene, altså det som har med sound å gjøre. Et elements 

funksjon og karakter i teksturen påvirkes i stor grad av disse kvalitetene, og et elements 

plassering i det musikalske hierarkiet kan sies å være en kombinasjon av rytmiske, melodiske, 

og klanglige kvaliteter hos elementet i interaksjon med helheten. Her kommer også 

orkestreringsprinsipper inn ved at de klanglige kvalitetene hos akkompagnementet gjerne 

tilpasses det soundet vi finner hos primærmelodien. For å si det enkelt, er det viktig at en myk 

instrumentkombinasjon (for eksempel fløyte og klarinett) ikke overdøves av et 

akkompagnement bestående av instrumenter som ikke kan unngå å gjøre nettopp dette (for 

eksempel trompeter i et lyst register). 

Det som er spesielt i når det gjelder bruken av akkompagnement i jazzensemblemusikk, er 

rytmeseksjonens rolle. Den bidrar nesten alltid med et konstant akkompagnement, i tillegg til 

det akkompagnementet ensemblet bidrar med. Rytmeseksjonen inneholder gjerne et 

komplekst rytmisk samspill av elementer men kan likevel sies å danne en felles enhet, mye på 

grunn av trommenes rolle. Effekten av dette er at ensemblets akkompagnement får større 

frihet, fordi de ikke har ansvar for et konstant underlag. Vi får da et todelt akkompagnement. 

Det finnes selvfølgelig unntak der rytmeseksjonen ikke har denne rollen, men dette er mindre 

vanlig. 
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Eks. 2 

Nikolai Rimsky-Korsakov arr. Tommy Dorsey (takt 44-52) 

Element A (melodi): Altsaksofon 1-2, tenorsaksofon 1-2. 

Element B (akkompagnement): (a) Trompet 1-3, trombone 2-3. 

                                   (b) Piano, gitar, bass. 

I Tommy Dorsey sitt arrangement av Nikolai Rimsky-Korsakov sin arie Song of India1, finner 

vi to elementer. Element A har funksjon som melodi mens element B fungerer som 

akkompagnement. Element A er her en firstemt blokkharmonisert melodi spilt av saksofoner. 

Melodien veksler mellom å ha lange toner og rytmisk aktivitet. Dette gir rom for tematisk 

materiale hos element B.   

                                                           
 

1
 I analysen av utdragene refereres det til taktnumre som samsvarer med noteeksemplene, altså fra takt 1 og 

oppover. En referanse til eksemplets plassering i stykket det er hentet fra, vises med taktnummer under hvert 

eksempel. 
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Element B er delt inn i to subelementer der element B: (a) består av brasseksjonen og element 

B: (b) består av rytmeseksjonen. Brasseksjonen spiller et rytmisert akkompagnement som en 

respons til element A. Vi får altså en call and response effekt mellom element A og element 

B: (a). Det rytmiserte akkompagnementet fyller ut rommet der melodien har lange toner og 

bruker pauser der melodien har rytmisk og tematisk aktivitet, slik at melodien skal komme 

godt frem. Komplementærrytmikken mellom element A og element B: (a) kan sies å gi en 

enkel kontrapunktisk effekt siden man har to elementer med ulike melodiske kurver (Piston 

1987: 79). Dette er likevel en kontrapunktisk aktivitet mellom et melodisk og et 

akkompagnerende element, siden tematikken som benyttes i element B: (a) har en 

akkompagnerende karakter.   

Rytmeseksjonen fungerer som et konstant underlag der gitar spiller et akkordisk 

akkompagnement på alle fire (det vil si at rytmikken på dette kompet er i fjerdedeler), mens 

piano og bass utgjør en enhet der de deler takten mellom seg. Bassen spiller på det første og 

tredje slaget i takten mens piano spiller på slag 2 og 4. 

Når det gjelder orkestreringen ser vi at instrumentgruppene holdes adskilt, noe som er typisk 

for storbandmusikken i swingæraen. Dette fører både til at elementene kommer tydelig frem 

(siden klangen skiller elementene fra hverandre), og at det er lettere for musikerne å ha god 

intonasjon og balanse.    

Eks. 3 

Sammy Nestico (takt 141-144) 
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Element A (melodi):Trombone 1-4, trompet 2-4 

Element B (akkompagnement): Altsaksofon 1-2, tenorsaksofon 1-2, barytonsaksofon,  

        piano, gitar, bass. 

I eksemplet fra Sammy Nestico sin Basie Straight Ahead, brukes saksofonene som et rytmisk 

akkompagnement mot en melodi som er delt mellom tromboner og trompeter. I eksemplet kan 

det se ut som om trompetene er en sekundærmelodi til trombonene. I dette tilfellet er de ikke 

det. Her er det kun snakk om en overlapping mellom instrumentgruppene i det trompetene tar 

over melodien, men det tilfører også teksturen variasjon siden trompetene har en annen 

klangfarge enn den vi finner hos trombonene. Overgangen fra tromboner til trompeter 

fungerer på en smidig måte og trombonenes holdte tone er en fin ekstra detalj som tilfører 

teksturen enkel kontrapunktisk aktivitet. I partituret skriver Nestico ut stemmer for gitar, 

piano og bass, men verken gitar- og piano-voicingene eller basslinjen er ment å spilles slik de 

er skrevet. Derfor inkluderer han også besifring. De noterte stemmene gir likevel en pekepinn 

til instrumentalistene angående hva de kan spille. I de tilfellene der arrangementet spilles av 

amatørmusikere kan disse stemmene spilles slik de er notert. 

Eks. 4 

 

Based on a Theme by P. Tchaikovsky arr. Gil Evans/Claude Thornhill (takt 9-18) 
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Element A (melodi):  

(Takt 1-5): Horn 1-2, trombone 1. 

(Takt 6-10): Trompet 1-3 (cup mute). 

Element B (akkompagnement): (a) Klarinett 1-5, gitar 

                   (b) Bassklarinett 1-2,  

                   (c) Piano.  

Eksemplet vi nå skal se på (Arab Dance), er hentet fra samarbeidet mellom Gil Evans og 

Claude Thornhill.  Her fungerer klarinett 1-5 sitt ostinat og det rytmiserte orgelpunktet hos 

bassklarinett 1,2 som akkompagnement for en trestemt blokkharmonisert melodi. Horn 1,2 og 

trombone 1 har melodien i takt 1-5 før trompetene overtar den og gjentar den med en 

variasjon, en oktav lysere.  

Til sammen danner bassklarinetter og klarinettene en klang med grunntone, kvint og oktav, 

noe som ikke gir en fullstendig treklang. I dette eksemplet er det melodien som er viktigst 

med tanke på å definere harmonikken - en G-moll-modalitet som veksler mellom høyt og lavt 

syvende trinn (aeolisk og harmonisk moll). Pianostemmen danner en bakgrunn av holdte 

kvinter, mens gitaren dobler akkompagnementet vi finner hos treblåserne. Både piano og gitar 

er svært vanskelige å høre på innspillingen da de befinner seg langt bak i lydbildet. 

Element B kan deles inn i tre rytmiske lag. Sammen med element A skaper de følgende 

firedelte rytmiske tekstur. 

Fig. 1 
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Man kan legge merke til hvordan de rytmiske enhetene i kompet jobber sammen og blir til én 

enhet som produserer et pulserende komp. Disse lagene deler ansatser. Det vil si at hver gang 

en av stemmene setter an en tone så setter også de stemmene som har høyere rytmisk aktivitet 

også an sin tone (hver gang piano har en ansats gjelder det også bassklarinett og klarinettene). 

Dette bidrar til at bakgrunnen oppfattes som ryddig organisert.  

Eks. 5 

Miles Davis arr. Gerry Mulligan (takt 130-139) 

Element A (melodi): Trompet, altsaksofon. 

Element B (akkompagnement): Horn, trombone, barytonsaksofon, bass. 

I Gerry Mulligans arrangement av Miles Davis sin komposisjon Deception, har 

akkompagnementet en rytmisk karakter med mye luft. Legg merke til staccato-artikulasjonene 

på samtlige fjerdedeler i akkompagnementet. Disse bidrar til den rytmiserte karakteren til 

akkompagnementet. Primærmelodien er derimot nesten uten pauser og har en utpreget 

melodisk karakter. Dette er et eksempel på en svært enkel løsning som fungerer utmerket. 

Piano spiller besifring med lik rytmikk som resten av ensemblet. Kombinasjonen av trompet 

og altsaksofon som spiller melodien unisont i dette registeret er en mye brukt kombinasjon i 

stykkene fra The Birth of the Cool (og generelt i musikk fra bebop tradisjonen). Selv om det 

må sies å fungere tilfredsstillende her, bør man være klar over at dette er en kombinasjon som 

stiller store krav til musikernes evne til å intonere og at det skaper en karakteristisk ustabil 

klang. 
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Eks. 6 

Kurt Weill arr. Gil Evans (takt 16-23) 

Element A (improvisert melodi): Solo trompet (Miles Davis) 

Element B (akkompagnement): Fløyte, bassklarinett 1,2, horn 1,2, trompet 1-5 (mute),  

       trombone 1-4, tuba, piano, celesta, bass.  

I Gil Evans’ arrangement av Kurt Weill sin komposisjon My Ship, brukes ensemblet på en 

interessant måte, når det gjelder å lage et akkompagnement med en distinkt karakter. Element 

A er her en improvisert melodi som spilles av trompetsolist (Miles Davis), mens 

akkompagnementet (element B) er et svært komplekst eksempel på flerstemt sats. Hvis vi 

studerer eksemplet over, er det påfallende mange stemmer som ikke er rene duplikasjoner av 

hverandre i unison eller oktaver. 
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Videre følger en reduksjon av eksemplet. 

Fig. 2 

 

Her får vi et klarere bilde av den samlede klangen til ensemblet. Hvis vi sammenligner denne 

reduksjonen (fig.2) med det detaljerte eksemplet, legger vi merke til at noen av stemmene i 

stor grad følger reduksjonens naturlige stemmeføring, mens andre ikke gjør det. Med naturlig 

stemmeføring mener jeg i denne sammenhengen, at et instrument følger én stemme i den 

akkordiske bevegelsen konsekvent. Alle trompetene følger i stor grad akkordbevegelsen på 

denne måten, i de fire taktene de er aktive. Unntaket er den første akkorden der trompet 2 

dobler tonen G sammen med trompet 1. 

I takt1-4 er det mulig å se på trompet 1-4, basstrombone og tuba som å utgjøre grunnleggende 

stemmer, mens resten av stemmene veksler mellom hvilke av disse fem grunnleggende 

stemmene de dobler. Trompet 5 er en ren oktavdobling av trompet 1 (med unntak av den 

første akkorden), mens stemmen til horn 1 (i takt 1-4) er en kombinasjon av stemmen til 

trompet 1 og trompet 3. Dette kan minne om teknikken som kalles variabel kopling (oversatt 

fra engelsk) innen jazzarrangering (for en inngående forklaring av begrepet se: Dick Lowel og 

Ken Pulling: Arranging for Large Jazz ensemble, 2003 Berklee Press). I denne teknikken kan 

man for eksempel ta en blokkharmonisert melodi og konstruere en ny melodi inne i den 

allerede etablerte voicingen. Dette gir satsen større indre bevegelse og skaper med det en mer 

organisk tekstur. Likevel er det tydelig at Gil Evans’ orkestrering ikke er så skjematisk, men 

at instrumentene er distribuert på en slik måte at hver akkord får den tyngden arrangøren har 

ønsket samtidig som det utvises et svært bevisst forhold til de melodiske bevegelsene i hver 

stemme. Hvis vi ser på orkestreringen i eksemplet kan vi legge merke til at fløyte og horn 

ligger i midten av voicingene, mellom trompeter med mute (over) og tromboner, 

bassklarinetter og tuba (under). 



34 

 

Det er også verdt å legge merke til hvordan antallet stemmer (både hvor mange forskjellige 

tonehøyder som finnes, og antallet stemmer som øker med oktavdoblinger) varierer 

betraktelig. I reduksjonen kan vi se hvordan antallet stemmer (hvis vi regner oktavdoblinger), 

reduseres fra 12 i slutten av takt 2, til 9 i første akkord i takt 3 og videre til 7 i påfølgende 

akkord. Denne variasjonen i voicingenes størrelse og effekten av stemmenes indre bevegelse 

tilfører et særpreg i klangen.       

I takt 4-8 blir teksturen enklere. Antallet instrumenter reduseres ved at trompetene slutter å 

spille og dermed forsvinner også effekten av variabel kopling, siden disse stemmene 

forsvinner til fordel for selvstendige stemmer og oktavdoblinger av disse. Teksturen 

inneholder imidlertid fortsatt et intrikat samspill mellom stemmene som utgjør den akkordiske 

bevegelsen. I de to siste taktene finner vi et mye enklere femstemt akkompagnement. 

Det spesielle soundet som produseres, kan sies å være en kombinasjon av hvordan 

instrumentene er fordelt på akkordene, og den karakteristiske klanglige effekten som skapes 

gjennom instrumentenes stemmeføring. I dette eksemplet utviser Gil Evans en imponerende 

kontroll over den musikalske klangen. 

Gil Evans originale partitur inneholder lite dynamiske anvisninger (enkelte tekstlige 

anvisninger som sub tone). Dette er trolig noe han har kommunisert til musikerne verbalt. 

Eks.7 

Gil Evans (takt 13-16) 

 

Element A (melodi): Fløyte 1,2, trompet 1-5, horn 1,2, trombone 1-3. 

Element B (bass/akkompagnement): Basstrombone, bassklarinett, tuba, bass. 
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I Gil Evans’ komposisjon Blues for Pablo, finner vi en harmonisert melodi akkompagnert av 

en melodisk basstemme. Den lineære karakteren til basstemmen gjør at de to elementene får 

et forhold som nærmer seg en kontrapunktisk tekstur. Melodien (A) er trestemt med de to 

øverste stemmene doblet en oktav under. Sammensetningen av instrumenter, med fløyter, 

horn bassklarinett og tuba, i tillegg til standard storbandbesetning kan sies å produsere en 

orkestral klangfarge.  

Det er også interessant at arrangøren velger å harmonisere melodien i bare tre stemmer (med 

oktavdoblinger). Siden melodien er det eneste akkordiske elementet bærer den det største 

harmoniske ansvaret. Med bare tre toner tilgjengelig blir nødvendigvis gjengivelsen av 

komplekse akkorder mer begrenset, men også klanglig interessant. C-akkorden i takt 1 har 

forstørret kvint og senket none, men ingen septim. Fm-akkorden i takt 2 vektlegger ikke 

grunntonen, og inneholder en none i stedet for septim. 

Gm-akkorden i takt 1 er også en interessant og svært uortodoks akkord. I denne akkorden 

finner vi en A i basstrombone, bassklarinett, og tuba (element B). Dette er uvanlig på grunn 

av leiet disse befinner seg i. En none i et så dypt leie vil oppfattes som ganske dissonerende. 

Dette har blant annet å gjøre med det man i lydteori kaller kritisk båndbredde (Moore 2002: 

88). Jo dypere man kommer i leie jo mindre kan man vanligvis tillate seg av tette klanger. Gil 

Evans behandler denne dissonansen gjennom hurtig å bevege seg opp fra G til A i bassen. 

Han bruker en synkopefigur som gjør at Aen ikke får tungt taktslag og tonen fungerer som et 

slags ornament før stemmen returnerer til G. På denne måten tillegges Aen mindre vekt 

samtidig som dissonansen formildes og grunntonen ivaretas til en viss grad, selv om det ved å 

inkludere en none i dette leiet oppstår en tvetydighet i akkorden. Vi finner også det svært 

dissonerende intervallet liten none mellom A i basstemmene og Bb i de to neste oktavene (Bb 

er tersen i akkorden). Dette er noe som vanligvis er ønskelig å unngå, men som her brukes 

bevisst.  

Element B - har som allerede nevnt, melodisk og tematisk karakter som fører til at det 

oppleves som en blanding mellom et akkompagnerende og likeverdig melodisk element. I takt 

2 ser vi at elementene samles før teksturen forandrer karakter i takt 3. I takt 3-4 ender 

trompetsolisten og horn 2 på en holdt D i halvannen takt, mens trompet 1-4 avslutter sin frase 

etter den første halvnoten i takt 3. Resten av ensemblet får en akkordisk bevegelse som leder 

inn til en avsluttende bluesfrase hos trombone 1, horn 1 og altsaksofon. Trombone 3 veksler 

mellom å være en del av element A og B. 
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Eks. 8 

 
Gerry Mulligan (takt 120-129) 

Element A (melodi): Trompet 

Element B (akkompagnement): (a): (1) Altsaksofon 

                                                    (2) Horn 

                                                              (3) Barytonsaksofon 

                                                              (4) Trombone 

                                                              (5) Tuba 

                                                         (b) Piano, bass 

Teksturen i eksemplet fra Gerry Mulligan sin komposisjon Venus de Milo, inneholder stor 

variasjon. Eksemplet begynner med trompet som spiller primærmelodien (element A), mens 

resten av blåserne akkompagnerer ved bruk av flerstemt sats (element B: (a)). Blåserne samles 
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i takt 3, slik at den første frasen avsluttes med blokkharmonisering. Blokkharmonisering 

benyttes også videre i 16-delsbevegelsen som er starten på neste frase i takt 4, før horn, 

barytonsaksofon, trombone og tuba fortsetter å akkompagnere i flerstemt sats. Altsaksofonen 

dobler melodien (element A) i takt 4 før den i takt 5 danner sin egen stemme slik at vi får en 

tostemt melodi i parallelle intervaller. I takt 6 dobler horn altsaksofonens melodistemme, som 

nå får en mer selvstendig stemmeføring. De to stemmene viderefører triolbevegelsen fra 

forrige takt, men frasen starter nå med motbevegelse mellom de to stemmene. Deretter får 

melodien en perkussiv karakter og den er harmonisert av et homofont ensemble. 

Tilslutt avsluttes stykket ved at trompet og horn blir liggende på lange toner mens altsaksofon, 

barytonsaksofon og trombone har en nedadgående arpeggio (en forminsket treklang bestående 

av akkordtrinnene #5, 11 og 9) før også de slutter seg til trompet og horn. Til sammen danner 

så instrumentene en avsluttende Ebmaj7#9-akkord. En uvanlig dissonant akkord. Eksemplet 

benytter seg ellers av tradisjonell bebop-harmonikk.  

Trompetens melodi kommer godt frem da den ligger i et godt register og resten av ensemblet 

ligger under i leie. Ingen stemmer krysser melodien. Alle instrumentene befinner seg innenfor 

et komfortabelt register noe som gjør at de blandes godt med de andre instrumentene og 

produserer en behagelig klang. 
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Eks. 9 

 

Kenny Wheeler (takt  72-80) 

Element A (melodi): (a)Vokal, trompet 1,2 

   (b)Trompet 3-5 

Element B (akkompagnement): Sopransaksofon, altsaksofon, tenorsaksofon 1,2,      

        barytonsaksofon, trombone 1-4, gitar, piano, bass.  

I eksemplet fra komposisjonen Sophie av Kenny Wheeler, blir en harmonisert melodi satt opp 

mot et akkompagnement som også inneholder tematisk materiale. 

Element A består av to stemmer, som selv om de har mye likebevegelse (melodisk bevegelse i 

samme retning), kan sies å ha hver sin melodiske identitet.  Element B er et akkompagnement, 

der saksofonene (sopran, alt, tenor 1,2) har en harmonisert melodisk stemme, mens tromboner 

og barytonsaksofon støtter alt- og tenorsaksofonene på strategiske steder. Denne teknikken 
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med å doble utdrag av et element gir et inntrykk av flere elementer enn det faktisk er og 

skaper rytmiske tyngdepunkt. 

Teksturen inneholder et tydelig kontrapunktisk forhold mellom akkompagnementet og 

melodien. I motsetning til et statisk akkompagnement, der melodien fyller ett plan og 

akkompagnementet et annet, er dette akkompagnementet konstruert slik at det har høyest 

aktivitet når melodien har lange toner eller pause. Likeledes bruker akkompagnementet lange 

toner og pauser for å gi rom til melodien i de partiene der melodien har høyest aktivitet.  

Akkompagnementet har både en rytmisk, harmonisk og melodisk funksjon. Den melodiske 

funksjonen gjør at eksemplet kan minne om teksturtypen sekundærmelodi, som vi skal se på i 

neste kapittel. Det er mulig å kalle den melodiske stemmen til element B for en 

obligatstemme da den er av melodisk betydning for helheten og er bundet opp i et slags 

gjensidig avhengighetsforhold til primærmelodien. Piano, gitar og bass spiller besifring og 

bidrar gjennom dette med et konstant underlag. De tilfører teksturen stabilitet.  

Eks. 10 

Gershwin arr. Gil Evans (takt 1-4) 

Element A (melodi): Trompet (Miles Davis)      

Element B (akkompagnement):  

(a): (1) Altsaksofon, fløyte, altfløyte 1. (3) Horn 2. 

       (2) Altfløyte 2, horn 1.                    (4) Horn 3.            

(b)Tuba 

(c) Bass 
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I Gil Evans’ arrangement av Gershwin sin komposisjon Bess You Is My Woman Now, spiller 

trompetsolisten (Miles Davis) melodi (Element A) over et akkompagnement bestående av 

treblås, horn, tuba og bass. Trompeten og akkompagnementet har forskjellig klangfarge og 

trompeten ligger også helt alene i register, med god plass ned til den øverste stemmen i 

element B. 

Element B er delt inn i 3 subelementer. Element B: (a) består av altsaksofon, fløyte og 

altfløyte 1((a): (1)) som spiller en akkompagnerende linje i unison bestående hovedsakelig av 

fjerdedeler, og altfløyte 2 og horn 1-3 som bidrar med en harmonisering av denne slik at vi får 

et akkordisk akkompagnement ((a): (2),(3),(4)). Dette akkordiske akkompagnementet kan vi 

kalle flerstemt sats, der den øverste stemmen fungerer som en leadmelodi i subelementet. I 

mange tilfeller kan som sagt det samme elementet tolkes på forskjellige måter. Siden den 

øverste stemmen har den største vekten av instrumenter og i tillegg får en parallell 

harmonisering i takt 3 står den ut fra resten av underlaget. Dette kunne vært tolket som at det 

er en egen melodi (sekundærmelodi), slik at det blir snakk om to separate elementer. Det er en 

vanlig teknikk at den øverste stemmen i et akkompagnerende element har en melodisk 

karakter og på den måten får en tvetydig funksjon. Tuba (element: (b)) spiller et holdt C 

orgelpunkt. Det gjør også bassen (element B: (c)), men den har en mer rytmisk karakter. 

Fig. 3 

 

I denne rytmiske framstillingen (fig.3) kan vi se at den høyeste rytmiske aktiviteten ligger i 

element A og i bassen (element B: (c)). Til sammen danner de to elementene en femdelt 

rytmisk tekstur. Element B er konstruert på en måte som gjør at den tydelig oppleves som en 

enhet. Dette oppnås blant annet ved at subelementene har mye sammenfallende rytmikk. 
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Kapittel 2  

Teksturtype: sekundærmelodi 

Teksturtypen sekundærmelodi inneholder tre elementer: primærmelodi, sekundærmelodi, og 

akkompagnement. Det er et hierarkisk forhold mellom de to melodiene, der 

sekundærmelodien er underordnet. Siden graden av melodisk betydning hos de to elementene 

varierer, er denne dynamikken ikke alltid like tydelig.  

Denne teksturtypen har mye til felles med det som senere kalles kontrapunktisk tekstur. Vi 

kan si at de to melodiene har et kontrapunktisk forhold til hverandre, men siden den tredelte 

dynamikken vi finner i denne teksturen er så mye brukt, virker det fordelaktig å omtale dette 

som en egen teksturtype (selv om det i noen tilfeller kan være vanskelig å skille de to). Vi kan 

si at sekundærmelodi er en kontrapunktisk teksturtype med lavere kontrapunktisk aktivitet.   

I flere tilfeller vil det også være usikkert om en stemme skal tolkes som å være del av et 

akkompagnement, eller som et selvstendig melodisk element (et eksempel på denne 

tvetydigheten finnes i forrige eksempel). Gradsforskjeller og tolking blir derfor sentrale 

stikkord når det gjelder denne teksturtypen. 

Sekundærmelodien kan ha mange forskjellige karakterer. Den kan på samme måte som 

primærmelodien være i solo, unison/oktav eller være harmonisert. Den kan være imiterende, i 

obligat eller helt selvstendig. Akkompagnementet kan også i denne teksturen inneholde få 

eller mange elementer av forskjellig art.  
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Eks. 11 

 
Miles Davis arr. Gerry Mulligan (takt 14-22) 

Element A (primærmelodi): Trompet      

Element B (sekundærmelodi): Altsaksofon 

Element C (akkompagnement):(a) Horn, trombone, barytonsaksofon. 

            (b) Tuba, bass.  

I dette eksemplet fra Deception av Gerry Mulligan, spiller trompet primærmelodien (element 

A), mens altsaksofon i takt 2-7 (element B) spiller en melodi i kontrapunkt (eller obligat) til 

trompet før den dobler trompet i unison (takt 7-9). De to melodiene har liknende tematikk og 

måten dette brukes på gir inntrykk av en slags dialog mellom stemmene (call and response), 

før de kommer sammen og forsterker det siste melodiske utsagnet. Element C 

(akkompagnement) består av to subelementer der horn, trombone og barytonsaksofon spiller 

holdte akkorder (element C: (a)) i takt 1-7, før de i takt 8-9 får en mer rytmisk karakter. Tuba 

og bass (element C: (b)) spiller et rytmisert orgelpunkt i takt 2-7 før de i takt 8 smeltes 

sammen med instrumentene i element C: (a). I takt 9 bryter bassen sin unison med tuba og får 

en kort walking figur. Fordelingen av instrumentene gir en opplevelse av en fullendt 

ensembleklang, selv om det her benyttes en mindre besetning i en tekstur med relativt mange 

elementer. 
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Eks. 12 

 

Duke Ellington (takt 57-64) 

Element A (improvisert melodi): Trompet 4. 

Element B (sekundærmelodi): Altsaksofon 2, tenorsaksofon 1,2, barytonsaksofon. 

Element C (akkompagnement): (a) Trompet 1-3, trombone 1-3. 

                                            (b)Piano, gitar, bass 

I dette eksemplet fra Duke Ellington sin velkjente komposisjon Don’t Get Around Much 

Anymore, er element A en improvisert melodi. I takt 1-4 er denne satt opp mot et 

akkompagnement der trompeter og tromboner spiller rytmiske støt, mens rytmeseksjonen 

spiller besifring i tradisjonell stil med walking-bass og gitar på alle fire. Samtidig spiller 

saksofonene en skrevet melodi i unison som fungerer som kontrapunkt til den improviserte 

melodien. Det er verdt å merke seg bruken av pauser i denne melodien som gir rom til 

solisten. I takt 5 forsvinner støtene i element C: (a), og saksofonene går over til å spille en 
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akkordisk bakgrunn. I takt 7 starter saksofonene en blokkharmonisert melodi samtidig med at 

trompetsolisten avslutter sin frase. Denne blokkharmoniserte melodien fungerer som en 

overgang frem mot neste solist som begynner i takt 8. Improvisasjon som en integrert del i det 

komponerte materialet slik vi ser her, er et varemerke hos Duke Ellington. 

Eks. 13 

 

Denzil De Costa Best arr. John Lewis. (takt 7-15) 

Element A (primærmelodi): Trompet, altsaksofon. 

Element B (sekundærmelodi): Horn, trombone 

Element C (akkompagnement): (a) Barytonsaksofon, tuba 

                                                        (b) Bass 

I dette hurtige arrangementet (Move) signert John Lewis, finner vi en melodi spilt i unison 

over en sekundærmelodi og et todelt akkompagnement. Melodien spilles av trompet og 

altsaksofon. I takt 1-4 har den en perkussiv, rytmisk karakter før den i takt 5 går over i en 

hurtig, melodisk åttendedelsbevegelse i typisk bebop-stil, med akkordtoner på tunge slag og 

kromatisk innramming av akkordtoner. 
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Element B består her av horn og trombone. De spiller en melodisk motstemme til element A. I 

motsetning til primærmelodien er denne melodien basert på lange noteverdier. Dette gjør at de 

to kontrasterende melodiene har en utfyllende effekt på hverandre. Element A bidrar til 

rytmisk aktivitet, mens element B har en harmonisk funksjon i tillegg til melodisk. 

Sekundærmelodien har fraseslutt i takt 5. At element B i det hele tatt her tolkes som en 

sekundærmelodi har med den konteksten den opptrer i å gjøre. Den perkussive karakteren til 

element A synliggjør de melodiske kvalitetene hos element B. Med dette mener jeg at 

melodien til element B lett kunne fungert som en del av akkompagnementet hadde element A 

hatt en mer utpreget melodisk karakter i takt 1-4. Hadde element B vært harmonisert, kunne 

den også hatt en akkompagnerende funksjon fremfor en melodisk.  

Dette er noe av essensen i musikalske teksturer - nemlig at de musikalske elementenes 

funksjon i en tekstur er avhengig av dens samhandling med de andre elementene, noe som 

igjen avgjør hvordan vi tolker teksturen som helhet. Element B sine to subelementer har også 

en utfyllende funksjon på hverandre selv om begge elementene til dels opererer innenfor 

samme leie, og begge to har en form for bassfunksjon. Barytonsaksofon og tuba repeterer et 

kort motiv. Dette korte motivet er skilt av et langt opphold med pauser. Dette gjør at det første 

slaget i annenhver takt (der motivet avslutter), blir tillagt ekstra tyngde som igjen bidrar til 

hvordan vi oppfatter grooven til akkompagnementet som helhet. Bassen (element C: (b)), 

spiller walking som er et konstant akkompagnement. Dette gir et interessant samspill med 

barytonsaksofon og tuba, der bruken av aktivitet og pauser hos de sistnevnte gir en spennende 

effekt satt opp mot den konstante strømmen av fjerdedeler hos bassen.  I takt 7-8 utgjør horn 

og trombone en harmonisk bakgrunn sammen med barytonsaksofon og tuba. 
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Eks. 14 

 

Kenny Wheeler (takt 443-447) 
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Element A (primærmelodi): Tenorsaksofon 2.   

Element B (sekundærmelodi): Sopransaksofon, altsaksofon, trompet 1,2, tenorsaksofon 1, 

barytonsaksofon. 

Element C (akkompagnement): (a) Vokal, trompet 3,4, trombone 1-4. 

                                 (b) Gitar. 

                                                (c) Piano, bass.  

I eksemplet fra Part IV: For P.A. av Kenny Wheeler, består Element A av tenorsaksofon 2 

som er solist og har funksjon som primærmelodi. Element B fungerer som sekundærmelodi 

og består av en tematisk figur som reagerer som svar til element A sine gester, mens element 

C fungerer som harmonisk og rytmisk underlag. 

Hvis vi ser på element A kan vi legge merke til at melodien er konstruert på en måte som gir 

rom til flere elementer. Dette oppnår den ved å ha høyest aktivitet på begynnelsen og slutten 

av hver takt, mens den har lengre noteverdier inne i taktene. Hos element B finner vi en 

melodisk bevegelse som gjentas i sekvens gjennom hele eksemplet. Rytmikken beholdes 

eksakt mens tonene tilpasses akkordprogresjonen. Trompetene og saksofonene henger tett 

sammen og er vekselvis orkestrert i unison og kopling. Tenor og barytonsaksofon sin stemme 

settes inn en åttendedel senere enn sopransaksofon, altsaksofon og trompet 1,2. I første 

omgang fungerer de som en dobling av de allerede etablerte instrumentenes stemmer, før de 

fullfører den melodiske bevegelsen alene. I takt fire forskyves saksofonene en åttendedel og 

bryter således med trompetene. Dermed blir frasen lengre i denne takten, men det er fortsatt 

bare snakk om ett element. Instrumentene i element B skaper altså en felles melodisk 

bevegelse, men denne inneholder flere stemmer. Måten dette gjøres på tilfører en klanglig 

effekt til teksturen og har også en rytmisk effekt gjennom tyngdepunktene som oppstår ved at 

stemmene overlapper hverandre.  

Akkompagnementet (element C) er her inndelt i tre subelementer. Element C: (a) fungerer her 

som en mellomting mellom å være et akkompagnerende harmonisk element og et melodisk 

element. Selv om den er svært enkel melodisk, gir den rytmiske plasseringen i forhold til de 

andre elementene, tonevalg og instrumentklang (spesielt vokalen) dette elementet en tematisk 

karakter som bidrar til kompleksiteten i eksemplet. Subelementet kan således minne om et 

melodisk element. Gitaren spiller et repeterende motiv som er konstant gjennom hele 
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eksemplet. Effekten av dette er at bakgrunnen fylles opp. Dette bidrar til en stabilitet i 

lydbildet og en mer kompleks bakgrunn. Piano og bass akkompagnerer til besifring. 

Fig. 4 

 

I den rytmiske skissen (fig.4) kan vi tydelig se de forskjellige elementenes rytmiske rolle i 

teksturen. Legg merke til at med unntak av element C: (b) (gitar), som har konstant rytmisk 

aktivitet gjennom hele eksemplet, er det lite konkurrerende rytmikk mellom de forskjellige 

rytmiske lagene. Elementene deler i stor grad ansatser og bare ett element har høy rytmisk 

aktivitet av gangen, i tillegg til gitaren som kan sies å ha en enhetsskapende effekt med sin 

repetitive karakter. 
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Eks. 15 

Gershwin arr. Gil Evans takt (32-37) 
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Element A (primærmelodi): 

(Takt 1-2): Trompet 1-4, trombone 1.  

(Takt 2-4): Ingen primærmelodi.  

(Takt 5-6): Trompet (Miles).   

Element B (akkompagnement): 

(Takt 1-2): Horn 1-3, trombone 2-4, tuba, bass.  

(Takt 2-4): Trompet 1-4, horn 1-3, trombone 1-4, tuba, bass.  

(Takt 5-6): Trombone 1-4, tuba, bass. 

Element C (sekundærmelodi): (Takt 5-6): Altsaksofon, altfløyte 1,2, horn 1. 

I denne passasjen fra Gil Evans’ arrangement av Bess You Is My Woman Now, skifter 

teksturen omtrent hver andre takt.  Til å begynne med finner vi en blokkharmonisert melodi 

som spilles av trompet 1-4 og trombone 1. Trompet 1 dobles av trombone 1 oktaven under. 

Akkompagnementet består av holdte akkorder i horn og tromboner, mens bassen spiller 

fjerdedeler. Mot slutten av takt 1 ser vi at alle stemmene samles om primærmelodien (element 

A) i blokkharmonisering. I takt to løsriver først bass, tuba og trombone 4 seg fra resten av 

ensemblet. De spiller en basstemme i unison. Fra midten av takt 2 får vi et akkompagnement 

der trombone 4, tuba og bass danner ett lag, mens resten av ensemblet danner et annet. Begge 

lagene har holdte akkorder men i forskjellig register og forholder seg til hverandre i en slags 

call and response. I takt 5-6 får vi to kontrasterende melodistemmer. Trompetsolisten 

(element A) spiller en lyrisk melodi med lange noteverdier i et briljant register, mens 

altsaksofon, altfløyte 1,2 og horn 1 har en kontrapunktisk melodi med høyere rytmisk 

frekvens. Sekundærmelodien ligger under primærmelodien i toneleie og klangen de 

produserer er også mer avslappet. Dette gjør at denne melodien oppfattes som underordnet 

trompetsolisten selv om den har høyere rytmisk aktivitet. Dette vises også gjennom de 

dynamiske anvisningene og det faktum at trompetsolisten tidligere i stykket er etablert som 

primærelement. Akkompagnementet i disse taktene består av tromboner og tuba som danner 

ett flerstemt underlag, og bass som spiller walking. 
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Eks. 16 

 
Thad Jones (takt 51-58) 

Element A (primærmelodi): Trompet 1-4, trombone 1-4 

Element B (sekundærmelodi): Altsaksofon 1-2, tenorsaksofon 1-2, barytonsaksofon 

Element C (akkompagnement): Piano, gitar, bass 

Thad Jones sin komposisjon Us, benytter seg av flere stilarter i de forskjellige delene av 

komposisjonen (først og fremst gospel og funk). I utdraget som vises i eksemplet over, spiller 

rytmeseksjonen en funk-groove som akkompagnement til de to kontrasterende melodiene. 

Element A består av trompeter og tromboner, som spiller en sakte melodi i oktaver. Melodien 

er bygget opp av et enkelt motiv som varer i én takt. Motivet består av to toner og det 

repeteres med variasjoner. Denne enkle melodien står i kontrast til sekundærmelodien, som er 

en hurtig og rytmisk variert blokkharmonisert melodi i takt 1-6, før den i takt 7 går over til 

oktavdoblinger. I takt 8 får vi en tredelt rytmisk tekstur der trompet avslutter den melodiske 

frasen, mens de resterende brassinstrumentene spiller akkorder i fjerdedeler mot saksofonenes 

synkoperte linje. Dette skaper en spennende rytmisk effekt. I den rytmiske skissen under 

(fig.5) kan vi tydelig se kontrasten mellom de rytmiske lagene. 
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Fig. 5 

 

Legg merke til hvordan sekundærmelodien i takt 1-5 har pause på det første slaget i hver takt. 

Dette i kombinasjon med at primærmelodien allerede er etablert i den foregående delen, gjør 

at element B er tydelig underordnet element A. Det er verdt å nevne at element B i delen som 

etterfølger denne får økt melodisk aktivitet, mens element A får mindre forandring. Dette 

fører til at det hierarkiske forholdet mellom melodiene snus.    
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Eks. 17                                                                                                        

 

Malaguena arr. Bill Holman (takt 11-18) 

Element A (primærmelodi): Trombone 1 (solo).      

Element B (akkompagnement): (Takt 1-4): (a) Altsaksofon 1, tenorsaksofon 1-2. 

                (b) Trompet 2-4.             

                                                            (c) Bass.  

        (Takt 5-8): (a) Trompet 1-4.    

                 (b) Trombone 2-4  

                 (c) Bass 

Element C (sekundærmelodi):(Takt 5-8): Altsaksofon 1, tenorsaksofon 1,2, 

barytonsaksofon.   

Element A består i dette eksemplet av ett enkelt instrument (trombone 1). Anvisningen Solo, 

sier både noe om balansen mellom melodien og resten av ensemblet, og at den skal spilles 

med en viss frihet når det gjelder utrykk og frasering. Trombonen er også i et svært godt 

solistisk register, noe som hjelper den til å høres tydelig. I takt 1-4 ligger melodien nederst 

mens det akkordiske akkompagnementet ligger over. 

Den høye aktiviteten av og i subelementene til element B og tilslutningen av element C, gjør 

det svært viktig at musikerne er bevisste nok på balansen mellom elementene, ellers vil de lett 

overdøve trombone 1 sin melodi. I takt 1-4 er element B sine to sterkest konkurrerende 

subelementer i forhold til melodien merket med de dynamiske anvisningene pianissimo og 

piano (element B: (a) og (b)). Dette står i kontrast til trombone 1 (element A) som er merket 
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med styrketegnet forte og anvisningen Solo, noe som tydeliggjør at det dreier seg om to 

forskjellige plan. Piston skriver at dette likevel ikke kan erstatte sunn fornuft hos musikerne. 

Dette er fordi: «It is not possible to supply by dynamic markings those prerequisites of 

musical intelligence and sensitivity without which no orchestration will sound well in 

performance» (Piston 1969: 365). 

Element B inneholder tre subelementer (a) (b) (c). I takt 1-4 spiller altsaksofon og 

tenorsaksofon 1,2 et gjentatt 16-delsmotiv i legato. Vi ser at dette subelementet (a) er konstant 

uten pauser, noe som oppnås ved at saksofonene benytter korpust (altså at de kan puste når 

som helst så lenge de ikke puster samtidig). Trompetene (b) spiller en rytmisk figur bestående 

av støt (takt 1-2), som leder over i en holdt akkord (takt 3-4). De har det tydeligste 

harmoniske elementet i disse taktene.  

Fra takt 5 forandres både det tematiske innholdet og instrumentasjonen til element B: (a) og 

(b), mens bassen (c) forblir uforandret. Trompetene (element B: (a)) setter an et rytmisk 

akkompagnement som gjentas. Her har trompetene tydelig tematisk relevans. Det kan derfor 

godt hevdes at det er snakk om en form for melodi. I så fall vil man kunne tolke disse taktene 

som en kontrapunktisk tekstur. Trombone 2-4 (element B: (b)) legger i de samme taktene et 

akkordisk underlag som danner et kontrapunkt til trompetene, på den måten at de to 

subelementene har høyest aktivitet når det andre har lav aktivitet (komplementærrytmikk). 

Bassen (element B: (c)) spiller et to takter langt ostinat gjennom hele eksemplet. 

Element C er en imitasjon av trombone 1 sin melodi i takt 1-4. Dette elementet er en 

underordnet sekundærmelodi, som er orkestrert i oktaver og ligger under element A i toneleie. 

Hovedvekten ligger på den øverste oktaven med tre mot en i fordeling. Denne øverste oktaven 

befinner seg også innenfor trombonenes akkordiske akkompagnement, noe som medvirker til 

at den blir liggende i bakgrunnen og kan være vanskelig å få med seg ved første 

gjennomlytting. Legg merke til at trombone 2-4 (element B: (b)) legges til, samtidig som 

saksofonene flyttes ut av akkompagnementet for å danne sekundærmelodien.   

Til sammen danner de tre elementene (A, B, C) den følgende rytmiske teksturen (takt 1-4). 
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Fig. 6 

 

Hvis vi ser på den rytmiske skissen (fig. 6) ser vi at trompetenes støt i takt 1-2 (element B: 

(b)) ikke deler noen ansatser med melodien. Dette gjør at de ikke forstyrrer melodien samtidig 

som de bidrar til økt rytmisk aktivitet. Trompetmotivet i takt 5-8 (element B: (a)) fungerer 

også som en rytmisk motstemme til melodien og deler ingen ansatser. Bassostinatet (element 

B: (c)) og trombonenes akkordiske akkompagnement (element B: (b)) har i takt 5-8 

sammenfallende rytmikk. Legg også merke til den metriske tvetydigheten i eksemplet. Selv 

om det er notert i 3/4- takt gir trombone 1 (element A) inntrykk av å være i 4/4, mens 

bassostinatet kan sies å bestå av en takt i 4/4 etterfulgt av en 2/4. Dette er et eksempel på 

polymetrikk. 
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Eks. 18 

 

Kurt Weill arr. Gil Evans (takt 1-8) 
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Element A (primærmelodi): Trompet 1-5. 

Element B (sekundærmelodi): Bassklarinett 2.  

Element C (akkompagnement): 

 (a) Horn 1,2, basstrombone, piano, fløyte, altsaksofon, bassklarinett 1.  

 (b) Tuba, bass, trombone 2,3. 

Dette eksemplet utgjør introduksjonen i Gil Evans sitt arrangement av Kurt Weill sin 

komposisjon My Ship. I takt 1 holder trombone 1-3 tonen over fra forrige stykke (The Duke) 

på albumet, uten opphold mellom de to komposisjonene. Dette gjelder samtlige stykker på 

Miles Ahead. Trompeter med cup mute spiller primærmelodien i oktaver. Melodien består av 

et enkelt motiv som transponeres slik at det alltid blir en kobling med en liten sekund mellom 

den siste tonen i motivet til den første tonen i neste repetisjon. Motivet repeteres på denne 

måten til og med takt 5. Fra takt 5 og ut repeteres motivet uten at det transponeres, først ved 

en nøyaktig repetisjon og så en repetisjon der noteverdiene er doblet. 

Sekundærmelodien (element B) har en lang oppadgående bevegelse med mye bruk av 

kromatikk. Den har også stor ambitus (store C til enstrøken Ab). Melodien beveger seg i en 

jevn oppadgående bevegelse frem mot høydepunktet i takt 6-7 der melodien snur og får en 

hurtig glissando og deretter sprang nedover, før den i takt 8 ender på samme tone som den 

begynte med. Element B har en mindre motivisk karakter enn element A, men rytmikken 

(først og fremst fjerdedeler og fjerdedeler som bindes sammen over taktstrekene) og den jevne 

melodikurven tilfører element B tematisk tyngde. Kombinasjonen av trompeter med cup mute 

og bassklarinett som de to mest fremtredende elementene, er en klanglig interessant og vakker 

kombinasjon. 

Akkompagnementet (element C) består av to subelementer: (a) er en akkordisk bakgrunn der 

horn 1,2, og basstrombone får en nedadgående kromatisk bevegelse bestående av durakkorder 

(takt 2-5). I takt 5 tar fløyte, altsaksofon og bassklarinett 1 over og repeterer da akkordene 

Db-dur og C-dur. Element C: (b) er en todelt rytmisk tekstur der tuba og bass spiller et C 

orgelpunkt sammen med trombone 2 og 3, men der rytmikken er forskjellig. Trombone 2 og 3 

ligger en oktav høyere enn tuba og bass og deler denne stemmen mellom seg. Først spiller 

trombone 2 med mute i takt 2-6 før trombone 3 tar over i slutten av takt 6, da uten mute. 

Piano spiller begge subelementene til element C samlet. Bruken av horn, fløyte og 
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bassklarinett samt at trompeter og trombone 2 bruker mute, gir teksturen en orkestral klang i 

typisk Gil Evans-stil. 

Den rytmiske skissen under (fig.7) gir et mer oversiktlig bilde av den rytmiske teksturen.  

Fig. 7 

 

Selv om denne rytmiske teksturen har mange elementer, er det mye sammenfallende rytmikk. 

For eksempel er trombone 2 og 3 (øverste del av element C: (b)) sin rytmiske plassering ofte 

sammenfallende med bassklarinett 2 (element B), i de tilfellene der bassklarinett 2 binder over 

til neste takt (takt 3,5 og 6). Element C: (a) er også nært knyttet til element B sin rytmikk. 

Legg også merke til hvordan bass og tuba (element C: (b)) gir et rytmisk tyngdepunkt på det 

andre slaget i hver takt, noe som gir en distinkt rytmisk effekt. 
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Kapittel 3  

Teksturtype: flerstemt sats 

Denne teksturtypen inneholder et bredt spekter av variasjon, da begrepet både kan inneholde 

stemmer med homofon rytmikk, og stemmer med selvstendig rytmisk aktivitet. I boka 

Musical Composition gjør Reginald Smith Brindle (2002: 76-83) en inndeling av de vanligste 

teksturene i relasjon til korarrangering. To av disse teksturene kaller han homophony og 

homophony with independent movement. Disse to selvforklarende beskrivelsene sorteres i 

denne oppgaven under teksturtypen flerstemt sats. Dersom stemmene inneholder høy grad av 

selvstendig rytmisk og melodisk aktivitet vil teksturtypen også kunne grense opp mot en 

kontrapunktisk tekstur. Felles for teksturer som kan klassifiseres som flerstemt sats er det at 

satsen innehar i hvert fall noe grad av individuell stemmeføring i motsetning til 

parallellføringen vi finner i en blokkharmonisert melodi. Det er viktig at vi skiller mellom 

bruk av begrepet flerstemt sats som definerende element for en tekstur og tilfeller der 

teknikken brukes som akkompagnement for en separat primærmelodi. Flerstemt sats er mye 

brukt som et underordnet akkompagnerende element, og kanskje spesielt som 

akkompagnement for improviserende solister. I dette kapittelet skal vi derimot se på hvordan 

teknikken kan brukes som teksturdefinerende primærelement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Eks. 19 

Bob Brookmeyer (takt 46-50) 

 

Element A (flerstemt sats): (a) Klarinett 1, flygelhorn 2, 3. (e) Trombone 2 (bassklarinett). 

                                               (b) Klarinett 2, flygelhorn 4.     (f) Trombone 3 (bassklarinett). 

                                               (c) Trombone 1.     (g) Tuba, bass. 

    (d) Klarinett 3, flygelhorn 5.     (h) Piano, synthesizer 

Utdraget fra Bob Brookmeyer sin komposisjon New Love er et kjerneeksempel når det gjelder 

bruk av flerstemt sats. Her finner vi hele syv subelementer, som alle har selvstendig 

stemmeføring, men som tydelig utgjør ett felles element (bassklarinett bytter mellom å tilhøre 

(e) og (f)). I ytterstemmene finner vi motbevegelse, og det finnes eksempler på individuell 

rytmikk, spesielt i stemmene (a), (b) og (d). Besetningen med sin blanding av treblås, 

flygelhorn og trombone, gir i kombinasjon med voicingene og den smidige stemmeføringen 
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teksturen en myk og luftig fremtoning. Flygelhorn 2-5 kommer ikke inn før i takt 2 slik at vi 

her får en utvikling i ensembleklangen. Resultatet av disse faktorene blir en enhetlig tekstur 

som samtidig skaper interesse gjennom indre bevegelse. Legg merke til at piano, synthesizer 

og bass ikke utgjør et ekstra element, slik at det i denne teksturen faktisk bare er snakk om ett 

element i motsetning til slik rytmeseksjonen ofte brukes i jazzensemblet. Dette er noe vi ofte 

kan finne eksempler på i Brookmeyers komposisjoner.  

Eks. 20 

Victor Young Arr. Bill Holman (takt 6-13) 

Element A (flerstemt sats): (a) Altsaksofon (solist, primærmelodi). 

                                 (b) Altsaksofon 2, tenorsaksofon 1, trombone 1. 

                                               (c) Tenorsaksofon 2, trombone 2, trombone 3. 

                                               (d) Barytonsaksofon, trombone 4-5, bass. 

I dette utdraget fra Bill Holman sitt arrangement av Stella by Starlight, er altsaksofonsolisten 

sin melodi harmonisert ved bruk av flerstemt sats. Selv om alle stemmene er melodisk 

selvstendige, kan det argumenteres for at den øverste melodien stikker seg ut og derfor er 

overordnet de andre stemmene. Dette eksemplet virker likevel ikke som en todelt tekstur med 

et tydelig skille mellom melodi og akkompagnement. Dermed får vi en tekstur der fire 

subelementer ((a), (b), (c), (d)) utgjør ett felles element (A). Vi kan se at ytterstemmene viser 

høyest rytmisk aktivitet. I takt 1-2 er det tre stemmer der den midterste er doblet i oktaven 

under ((b) og (c)). Denne deler seg og blir til to stemmer i midten av takt 3. Stemmene er flere 

steder rytmisk uavhengige av hverandre, noe som bidrar til at de oppfattes som selvstendige 
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stemmer. Dette eksemplet grenser opp mot det som i neste kapittel kalles kontrapunktisk 

tekstur, der stemmene er så selvstendige at de utgjør hvert sitt element i stedet for ett felles. I 

dette eksemplet derimot, deler stemmene mange viktige punkter i frasen slik at de er nærmere 

knyttet opp mot hverandre enn det en kontrapunktisk tekstur gjerne er. Denne typen 

eksempler er som nevnt åpne for tolkning.  

Eks. 21 

Bob Brookmeyer (takt 203-210) 

Element A (flerstemt sats): (a) Trompet 1, klarinett. (e) Trombone 1. 

    (b) Trompet 2.                 (f) Trombone 2. 

                                   (c) Trompet 3.       (g) Trombone 3. 

    (d) Trompet 4.                (h) Trombone 4, barytonsaksofon. 

(Altsaksofon, tenorsaksofon, og bassklarinett skaper indre bevegelse ved å variere hvilke av 

stemmene de dobler). 

I eksemplet fra Bob Brookmeyer sin avantgardistiske blues ABC Blues finner vi en tekstur der 

ensemblet er arrangert i flerstemt sats akkompagnert av rytmeseksjonen. Stemmene her er 

mindre selvstendige enn i forrige eksempel. De har individuell stemmeføring, men det er også 

eksempler på ren parallellføring som kan minne om blokkharmonisering. Satsen er i stor grad 

homofon og rytmikken sammenfaller med akkordskiftene. Eksemplet inneholder et bredt 
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spekter av ensemblevoicinger, både åpne og tette. Saksofonene (med unntak av 

barytonsaksofon som stort sett dobler trombone 4) er arrangert med en teknikk som kan 

minne om det som kalles variabel kopling (Lowel 2003: 53). Med denne teknikken skapes en 

selvstendig linje ved å variere hvilken tone i brass-voicingen som dobles. I dette eksemplet 

varierer disse stemmene mellom å konstruere sin egen indre melodi og følge samme stemme 

over lengre tid. Dermed varierer graden av selvstendighet. De skaper indre bevegelse og 

klanglig variasjon, uten at de bidrar til å øke opplevelsen av antallet faktiske stemmer. De 

brukes også til å fylle ut akkordene med toner som er utelatt i brassakkorden. I takt 3-4 og 7-8 

får vi en todelt rytmisk tekstur. Først blir toppmelodien og dens dobling en oktav under 

liggende på en lang tone, mens resten av ensemblet beveger seg i halvnoter med 

akkordskiftene (takt 3-4). I takt 7-8 får ensemblet en holdt Bbm7-akkord mens trompet 2, 

trombone 2 og tenorsaksofon har en indre oppadgående bevegelse i oktaver. Denne leder frem 

til neste del, der kontrabass har en fri improvisert solo uten akkompagnement.   

Eks. 22 

Kenny Wheeler (takt 11-20) 
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Element A (flerstemt sats): (a) Trombone 1 

                                               (b) Trombone 2 

    (c) Trombone 3 

               (d) Trombone 4 

Element B: (Takt 4-10): Trompet 4-5. 

Utdraget fra Kenny Wheeler sin komposisjon Sophie inneholder mye selvstendig melodisk 

aktivitet. Når jeg likevel har valgt å bruke det i dette kapitelet er det fordi stemmene, etter min 

oppfatning, har et vertikalt fokus som skiller seg fra mange av eksemplene på kontrapunktisk 

tekstur. Hvis vi ser på stemmene som inngår i element A ser vi også at selv om de er ganske 

frie og det foregår imitasjon og andre virkemidler, samles de på viktige steder som fraseslutt 

og begynnelse, og de deler ansatser som er definerende for det tematiske materialet. Dette 

gjør at stemmene i større grad oppfattes som en del av ett element. Så selv om det foregår 

kontrapunktisk aktivitet mellom stemmene i element A, vil jeg kalle elementet som en helhet 

for flerstemt sats. Kenny Wheeler benytter seg flere steder av imitasjon mellom stemmene. 

Dette gir et lineært preg og en følelse av fremdrift. Han balanserer dette med å samle 

stemmene i en homofon rytmikk (for eksempel i takt 4,5.) som gir enhetsfølelse i teksturen. 

Fra takt fire kommer element B inn og tar over rollen som primærmelodi. Teksturen vil da 

kunne tolkes som todelt (der element A blir akkompagnement for element B), men siden 

element A er av en utpreget melodisk karakter blir forholdet mellom de to elementene 

tvetydig. Vi kan si at teksturen i disse taktene både er kontrapunktisk og at den inneholder en 

dynamikk av typen melodi og akkompagnement. 
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Eks. 23 

Maria Schneider (takt 25-32) 

Element A (primærmelodi/flerstemt sats):  

(Takt 1-4): Sopransaksofon, fløyte, gitar. 

(Takt 5-8): (a) Sopransaksofon, fløyte, gitar.   (e) Flygelhorn 4, trombone 1.                                                                               

         (b) Flygelhorn 2, tenorsaksofon 2. (f) Trombone 2, barytonsaksofon. 

       (c) Flygelhorn 3, tenorsaksofon 1. (g) Trombone 3.  

       (d) Flygelhorn 1.                             (h) Basstrombone.                            

Element B (akkompagnement)  

(takt 1-4): (a) Flygelhorn 2, tenorsaksofon 2, flygelhorn 4, trombone 1. 

                  (b) Flygelhorn 3, tenorsaksofon 1, trombone 3. 

                  (c) Flygelhorn 1, barytonsaksofon, trombone 2. 

Dette eksemplet er hentet fra Maria Schneider sin komposisjon Danca Ilusoria som er en av 

de tre separate stykkene i hennes Three Romances. Her brukes flerstemt sats i første omgang 

som akkompagnement for en melodi som spilles av sopransaksofon, fløyte, og gitar. De 

befinner seg i et lyst leie og ligger øverst i teksturen. På den måten befinner melodien seg i sitt 

eget soniske rom. Dette gjør at melodien kommer godt frem og bidrar til at de tre 
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melodiinstrumentene ikke blir overdøvet av akkompagnementet. I takt 3-5 veksler melodien 

(element A) mellom å være et separat selvstendig element og å tilhøre samme element som 

resten av ensemblet. Todelingen av teksturen oppheves fullstendig mot slutten av takt 5 og vi 

står igjen med ett element i flerstemt sats. 

I takt 1-4 er element B trestemt med oktavdoblinger, bortsett fra den andre akkorden i takt 1 

der vi får en forbigående firstemthet. I disse taktene har stemmene først og fremst en 

harmonisk funksjon, men også mer subtile melodiske og rytmiske funksjoner. I takt 1-3 finner 

vi et imitasjonsforhold mellom melodien og akkompagnementet av typen call and response. I 

takt 3-4 oppheves skillet mellom elementene midlertidig. Vi får da en harmonisert melodi, 

men der frasen avsluttes solo i takt 5.  

I takt 5-8 får vi en mye mer kompleks sats og et betraktelig større antall subelementer. Her 

blir skillet mellom elementene permanent borte og dette resulterer i et skifte i teksturen. Jeg 

har delt inn det som kalles element A fra takt 5, i åtte subelementer (a-h). Det er imidlertid 

mulig å finne andre løsninger til inndeling. Det som gjør disse taktene vanskelige å analysere 

er også det som gjør dette eksemplet spesielt interessant, nemlig orkestreringen. I disse 

taktene finner vi en rekke eksempler på melodiske bevegelser innad i den flerstemte satsen, 

noe som står i kontrast til den mer homofone rytmikken i takt 1-4.  

Antallet faktiske stemmer varierer, som i takt 5-6 der element A: (d) og (e) slås sammen til én 

stemme for så å skille lag igjen. Vi finner også eksempler på det motsatte, som hos trombone 

2 og barytonsaksofon. De går fra å være i unison til å bli to separate stemmer, for så å slås 

sammen igjen (takt 5-6). Vi ser også permanente forandringer i stemmeantall som hos 

element A: (b) og (c). Disse går fra å være 2 stemmer i takt 5-6, til å være 3 stemmer i takt 7-

8. I tillegg finner vi eksempler på skifter i orkestreringen der instrumenter flyttes fra et 

subelement til et annet. Se for eksempel flygelhorn 3 som skifter fra element A: (c) i takt 5-6 

til element A: (b) i takt 7 til Element A: (c) i takt 8 (Dette skaper indre bevegelse i stemmene 

uten at det blir flere faktiske stemmer). Effekten ved denne typen teknikk er at vi får en tekstur 

som er klanglig interessant og fylt av musikalske impulser, men som også er mindre 

oversiktlig.      
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Eks. 24 

Bob Brookmeyer (takt 1-8) 

Element A (flerstemt sats): (a) Flygelhorn 1, Fløyte. (g) Trombone 3.  

                                               (b) Flygelhorn 2.      (h) Basstrombone.        

                                               (c) Flygelhorn 3.      (i) Klarinett 1.       

    (d) Flygelhorn 4.      (j) Klarinett 2. 

    (e) Trombone 1.      (k)Klarinett 3. 

    (f) Trombone 2.      (l) Bassklarinett. 

Her har Bob Brookmeyer harmonisert en enkel melodi med bruk av svært tette klanger og 

mange metningstoner. Teksturen er homofon og består, med unntak av starten og slutten, 

nesten bare av fjerdedeler. Siden akkordene inneholder så mange toner blir det mulig å ha et 

stort antall melodiske stemmer. Kombinasjonen av de tette klangene og det høye antallet 
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stemmer skaper en helt spesiell klanglig effekt der størrelsen på akkordene de skaper, kan 

skifte mellom hver akkord. 

Flygelhorn og tromboner har mange motbevegelser, noe som tydeliggjør stemmeføringen. 

Klarinettenes stemmer ligger i midten av messinginstrumentenes voicinger. De er mindre 

selvstendige og følger ved flere anledninger messinginstrumentenes stemmer over lengre tid. 

Derimot har de såpass mye bevegelse som avviker fra flygelhorn- og trombonestemmene at 

de ikke kan kalles rene doblinger. Stemmene er en blanding av variabel kopling, doblinger av 

andre stemmer og helt selvstendige melodier. Effekten blir at de indre stemmene glir inn i 

hverandre og blir vaskelige å skille fra hverandre. Bruken av flygelhorn og klarinetter gir 

teksturen en varm og luftig klang. Stemmenes selvstendighet fører til en rekke doblinger av 

enkelttoner, noe som gjør at antallet toner som inkluderes i hver akkord varierer betraktelig 

fra akkord til akkord, og gir teksturen i dette eksemplet et klanglig særpreg. I den harmoniske 

skissen (fig.8) kan vi lettere se hvordan stemmene til sammen utgjør akkorder av forskjellig 

størrelse og karakter.  

Fig. 8 

Akkordsymbolene er hentet fra Rayburn Wright (1982:152) sin harmoniske analyse av 

komposisjonen. 
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Kapittel 4  

Teksturtype: kontrapunktisk tekstur 

I en kontrapunktisk tekstur, finner vi et samspill mellom flere selvstendige melodiske 

elementer. De melodiske elementene vil som regel være i unison eller i oktaver. Dette fordi 

harmoniseringer av disse vil ta opp mye plass, slik at det blir mindre rom til flere melodiske 

elementer. Det finnes selvfølgelig eksempler der harmonisering av melodiske elementer 

forekommer i en kontrapunktisk tekstur, men dette gjelder da sjelden mer en ett av 

elementene, og sjelden dersom det er mer enn to melodiske elementer i teksturen. Det vil også 

i mange tilfeller føre til at elementet får en harmonisk funksjon fremfor en kontrapunktisk.  

En kontrapunktisk tekstur kan bestå av to eller flere melodiske elementer. Teksturer med to 

melodiske elementer kan overlappe noe med teksturen sekundærmelodi, men skiller seg som 

regel fra denne ved en forskjell i karakter. En kontrapunktisk tekstur har gjerne en tydeligere 

flermelodisk karakter, som er definerende for teksturens karakteristikk. 

I boka Instrumental Jazz Arranging skriver Mike Tomaro (u.å: 45-46) at uavhengighet 

mellom to melodiske linjer kan oppnås gjennom relativ bevegelse, rytmisk aktivitet, register 

og klangfarge. Han skriver også at dersom melodier skal kombineres på en god måte, er de 

nødt til å inneholde nok fellestrekk melodisk, rytmisk og stilistisk til å kunne danne en 

overbevisende helhet. Disse felles elementene kan som regel kalles motiver (Tomaro u.å: 52).   

En kontrapunktisk tekstur kan i tillegg til melodiske elementer inneholde et akkompagnerende 

element. Rytmeseksjonen vil i de fleste tilfellene ha denne funksjonen, men også resten av 

ensemblet kan inneholde akkompagnerende elementer. Ofte vil dette elementet inneholde en 

tvetydighet (ved at det også får en melodisk funksjon), da teksturens melodiske karakter ofte 

vil påvirke hvordan det akkompagnerende elementet oppfattes. Rytmeseksjonens rolle i 

jazzorkestermusikk, kan sies å befri de melodiske elementene fra harmonisk ansvar. Det er 

ikke dermed sagt at de ikke trenger å passe med den underliggende harmonien, eller at de 

aldri har en felles harmonisk funksjon. Dette er en teksturtype som i stor grad inneholder 

variasjon. 
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Eks. 25 

Gerry Mulligan (takt 9-16) 

Element A: Klarinett, altsaksofon, tenorsaksofon, barytonsaksofon 1,2. 

Element B: Trombone 1-3. 

Element C (bass): Bass. 

Utdraget fra Gerry Mulligans klassiker Young Blood er et godt eksempel på tostemt 

kontrapunkt. I teksturen finner vi to melodiske elementer (A, B) og et inaktivt 

akkompagnement (element C) som bare består av enkelte markeringer i bass (i tillegg til 

trommer). På originalinnspillingen med Stan Kenton spiller bassen walking. Dermed skiller 

Mulligans arrangement fra 1960 (som eksemplet er hentet fra) seg fra denne i dette 

henseende. 

De to melodiene har hvert sitt tematiske materiale (i motsetning til det samme, som i et 

imitasjonsforhold), og kan anses å være like viktige. De har også en høy grad av både rytmisk 

og melodisk selvstendighet. Elementene har høyest rytmisk aktivitet der hvor motparten har 

pauser eller lengre noteverdier. Dette er således et godt eksempel på komplementærrytmikk, 

ved at vi får en vekselvirkning der fokuset skifter mellom de to elementene.  

Legg merke til at selv om elementene er orkestrert i oktaver fører dette sjelden til at stemmene 

i de to elementene krysser hverandre (enkelte steder får nederste stemme i element A den 

samme tonen som den øverste stemmen i element B). Sammen med orkestreringen 
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(saksofonene og trombonene er fordelt på hvert sitt element), bidrar dette til å holde de to 

elementene tydelig adskilt.  

I takt 5 ser vi at de to elementene samles midlertidig, men at de raskt løses fra hverandre igjen 

ved at element B blir liggende mens element A først får en kort pause, for så å sette i gang en 

ny frase. At teksturen også inneholder steder der graden av selvstendighet mellom stemmene 

er mindre, bidrar til å skape sammenheng i det musikalske materialet. Dette kan også oppnås 

(om enn i noe mindre grad) uten å oppgi et tydelig skille mellom elementene, ved at 

melodiene enkelte steder deler melodisk kontur samtidig som de er rytmisk uavhengige av 

hverandre, eller omvendt. I dette eksemplet har melodiene generelt sett, mye likebevegelse, 

men som vi ser i taktene 1-6 har de da høy grad av selvstendighet både rytmisk og tematisk. 

Dermed skapes det melodiske elementer som gir inntrykk av å høre sammen. 

Til slutt samles elementene (inkludert bassen) i takt 7-8 til et felles rytmisk motiv som gjentas 

flere ganger. I disse taktene der element A og B deler rytmikk, ser vi at de to elementene har 

melodisk motbevegelse. Dette gjør at selv om den kontrapunktiske aktiviteten her er 

betraktelig mindre enn i takt 1-6, beholder elementene en viss grad av melodisk 

selvstendighet. 

Eks. 26 

Gil Evans (takt 20-24) 

Element A: Trompet (Miles), trompet 1-5, fløyte 1,2, altsaksofon. 

Element B: Trombone 1-3, bassklarinett 

Element C (bass): Basstrombone, bass  
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I dette eksemplet fra Gil Evans sin komposisjon Blues for Pablo, finner vi tre elementer A, B, 

C som alle kan sies å ha en melodisk funksjon. Eksemplet er orkestrert på en måte der 

instrumentene veksler mellom hvilket element de tilhører. 

Første halvdel av takt 1 er det kun ett element (A). Midtveis i takt 1 bryter altsaksofon og 

bassklarinett ut, og danner et melodisk kontrapunkt til element A. Samtidig går element A fra 

å være i unison til å være harmonisert. I takt 2 flyttes trompet 4,5 og trombone 3 fra 

harmoniseringen av element A til en nedadgående triolbevegelse i element B. Det oppstår et 

vekselspill mellom de to elementene, der de bytter på å ha primærfokus i teksturen. Legg 

merke til hvordan trombone 1-3 sitt innhopp i midten av takt 1 skaper et rytmisk tyngdepunkt 

og bidrar til en illusjon av flere elementer. Element C (bass) starter samtidig en nedadgående 

åttendedelsbevegelse. Både den melodiske bevegelsen, orkestreringen med bass og trombone 

4 i unison og bruken av pause, fører til at frasen oppfattes som melodisk selvstendig. I takt 

fire har elementene A og B lik rytmikk, men den melodiske bevegelsen gir stemmene 

selvstendighet ved at de er i motbevegelse. Begge har mange sprang og alle intervallene går i 

motsatt retning av den andre stemmen. 

Fig. 9 

 

I den rytmiske framstillingen (fig.9) kan vi tydelig se hvordan teksturen går fra orkesterunison 

til en tredelt rytmisk tekstur og hvordan antallet rytmiske elementer varierer videre i 

eksemplet. Den høyest kontrapunktiske aktiviteten finner vi i takt 2 og 5. Måten eksemplet er 

orkestrert på og karakteren til de melodiske elementene, fører til at elementene B og C kan 

sies å gli inn i hverandre slik at det fra midten av takt 2 blir et tolkningsspørsmål hvilke 

melodiske bevegelser som tilhører hvilket element. 
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Eks. 27 

Kenny Wheeler (takt 8-13) 

Element A: Trompet. 

Element B: Tenorsaksofon. 

Element C (akkompagnement): Piano, bass. 

Blue for Lou av Kenny Wheeler skiller seg fra de andre eksemplene gjennom størrelsen på 

ensemblet (riktig nok har eksemplene fra The Birth of the Cool bare seks blåsere, men dette er 

det eneste eksemplet der en så liten besetning som vi finner her benyttes), men elementene 

kunne like gjerne vært orkestrert for en større gruppe musikere.   

I teksturen finner vi to melodiske elementer (A og B) over et akkompagnement der piano og 

bass danner et harmonisk underlag med homofon bevegelse (element C). At kun ett 

instrument brukes på hver av de to melodiske elementene gjør det mulig for musikerne å 

fremføre det noterte materialet med en friere tolkning enn det som er mulig når flere 

instrumenter deler samme element.  

I eksemplet ser vi at en melodi gjerne har høyest aktivitet der den andre er inaktiv. Dette er 

tydelig i de to første taktene, der fokuset flyttes mellom de to elementene i et 

komplementærrytmisk forhold. I takt 3 samles de to elementene i en felles bevegelse frem 

mot takt 4 og senker dermed den kontrapunktiske aktiviteten midlertidig til fordel for en 

samlende effekt. Den høyeste kontrapunktiske aktiviteten finner vi i takt 5 der elementene 

beveger seg samtidig og melodiene er av sidestilt tematisk betydning. Det er lite felles 

tematisk materiale mellom de to melodiene, men i takt 5 har trompet (element A) en 

bevegelse som gir inntrykk av en viss grad av imitasjon av det gjentatte motivet vi finner hos 

tenorsaksofon (element B). 
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Piano og bass (element C) bidrar med et akkompagnement der annenhver akkord er en 

fjerdedel og en halvnote i varighet. Akkompagnementet har en ganske monoton karakter, men 

også dette er i stor grad uavhengig i forhold til de andre elementene. Dermed oppstår det et 

tydelig kontrapunktisk forhold mellom akkompagnementet og de melodiske elementene, men 

akkompagnementet inneholder en mye lavere grad av tematisk betydning. 

Eks. 28 

Braham/Furber arr. Bill Holman (takt 129-136)  

Element A: Trompet 1,2,4,5, trombone 1-4 

Element B: Altsaksofon 1-2, tenorsaksofon 1-2, barytonsaksofon 

Element C (Akkompagnement): (a) Piano, gitar, bass. 

         (b) Trombone 1-4 (takt 5-8). 

Bill Holman sitt arrangement av klassikeren Limehouse Blues for Stan Kenton Band, går i et 

forrykende tempo (240 bpm). Element A er her en videreføring av en melodi som ble 

påbegynt i forrige periode. Trompetene er arrangert i firstemt blokk, mens trombonene er 

arrangert på en måte som på engelsk ofte omtales som spread voicings. Begrepet spread 
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voicings kan enkelt forklares som at akkordene er stablet nedenfra og opp (for en inngående 

forklaring av dette begrepet se: Dick Lowel og Ken Pulling: Arranging for Large Jazz 

ensemble, 2003 Berklee Press).  

Saksofonene (element B) spiller en melodi som danner et kontrapunkt til element A. I takt 1-4 

har element B høyere rytmisk aktivitet enn element A, men siden element A allerede er 

etablert som melodisk element, og siden kombinasjonen av trompeter og tromboner gir en 

høyere dynamikk enn saksofonene, er det heller element B som er noe underordnet.   

I takt 5-8 går trompetene over til unison, mens trombonene bidrar med akkordisk 

akkompagnement. Trompetene og saksofonene har i takt 5-6 kontrasterende melodier, der 

begge de melodiske elementene inneholder høy rytmisk aktivitet. Her har melodiene en del 

felles rytmikk, men siden de skaper motbevegelse, får de en høy grad av melodisk 

selvstendighet. I takt 7 og 8 samles de to melodiene i en tostemt åttendedelsbevegelse. De to 

stemmene gir også her en opplevelse av selvstendighet, selv om de er nært knyttet sammen 

gjennom bruk av lik rytmikk og mye parallell bevegelse. Dette kommer av at de to stemmene 

har motbevegelse på begynnelsen og slutten av frasen. 

Eks. 29 

Ernesto Lecuona arr. Bill Holman (takt 25-28) 

Element A: Altsaksofon, tenorsaksofon 1,2, barytonsaksofon   

Element B: (a)Trompet 2-5. 

                    (b)Horn 1-4. 

        (c)Trompet 1.  

Element C (akkompagnement): Trombone 1-4, bassaksofon, tuba 
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Dette eksemplet fra Bill Holman sitt arrangement av Malaguena, kan tolkes som en tredelt 

tekstur (A, B, C), der elementene har rytmisk og harmonisk fremfor melodisk funksjon. Den 

høye rytmiske aktiviteten i elementene kan sies å gi teksturen en kaotisk karakter. 

Hos element A finner vi et repetert arpeggiomotiv i 16-deler som spilles av saksofonene. 

Gjentagelsen av det seks toner lange motivet fører til at dets plassering i takten blir forskjøvet. 

Dette motivet gjentas frem til takt 4 der det får en triolbevegelse før det ender i en fermate. 

Elementet er orkestrert i oktaver, med tre instrumenter (altsaksofon, tenorsaksofon 1,2) 

plassert i den øverste oktaven og kun barytonsaksofon i den nederste. Dette gjør at elementets 

hovedtyngde ligger i den øverste oktaven. 

Element B er et tredelt element ((a), (b),(c)) som inneholder et fanfareaktig motiv. Dette 

presenteres i en imiterende sekvens som ender i en holdt akkord. Selv om motivet som 

benyttes verken inneholder høy rytmisk eller melodisk aktivitet, bidrar elementet i stor grad til 

den kontrapunktiske aktiviteten i teksturen. Dette kommer av det samspillet som oppstår 

mellom subelementene, der vi får en imiterende rytmisk effekt. Det er også et resultat av 

subelementenes forhold til de andre elementene i teksturen. 

Element C består av tromboner som danner et rytmisk akkordisk akkompagnement, mens 

bassaksofon og tuba spiller et rytmisert orgelpunkt. I dette eksemplet har også 

akkompagnementet en viktig kontrapunktisk funksjon. 

Samtlige elementer samles i en avsluttende akkord med fermate i takt 8. Plasseringen av 

innsatsene til de forskjellige elementene varierer fra trompet 1, som holder tonen fra den 

tredje åttendelen i takt 7, til saksofonene som først setter an den avsluttende tonen i midten av 

takt 8. 
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Eks. 30 

 

Bob Brookmeyer (takt 73-80) 

Element A: Trompet 1,3.   

Element B: Trompet 2,4. 

Element C: Altsaksofon 1,2. 

Element D (Akkompagnement): Tenorsaksofon 1,2, barytonsaksofon, trompet 5, 

         trombone 1-4, bass, piano, synthesizer.  

Dette eksemplet består av tre tydelige melodiske elementer og ett som innehar en både 

akkompagnerende og melodisk funksjon. Element A og B består av to trompeter i hvert av 
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elementene. De to gruppene har hver sin melodi og de to kontrasterende melodiene oppleves 

vekselvis som det mest fremtredende elementet i teksturen.  

Altsaksofonene bidrar først til akkompagnementet før de etablerer et eget element (C) i takt 2. 

Denne melodien (element C) forholder seg til element A og B i en slags fri imitasjon. Den 

høye aktiviteten av imiterende elementer og skiftene av hvilket som er i fokus gir en effekt 

der elementene kan sies å flyte i hverandre. 

Element D skiller seg fra de øvrige elementene ved at det er mindre selvstendig melodisk, og 

at de rytmiske og harmoniske kvalitetene virker viktigere for elementets identitet enn den 

melodiske konturen. Dette elementet inneholder flest instrumenter og har en viktig rolle i det 

tidvis hurtig skiftende akkordiske landskapet. Selv om akkompagnementet støtter opp under 

viktige ansatser hos de øvrige elementene har det også uavhengige bevegelser og rytmiske 

aksenter som gir elementet egenidentitet. I takt 6 bryter tenorsaksofon 1,2 og barytonsaksofon 

med akkompagnementet og spiller en harmonisering av element C (i kvinter) som ender i en 

holdt tone mens altsaksofonene fortsetter sin melodi. I takt 7 og 8 får vi et eksempel på 

komplementærrytmikk, der det oppstår et hurtig vekselspill mellom de melodiske elementene. 

Eks. 31 

Braham/Furber. arr. Bill Holman (takt 33-40) 

Element A: Altsaksofon 1,2, tenorsaksofon 1,2 barytonsaksofon. 

Element B: Trompet 1-3. 

Element C: Trombone 2-5. 

Element D (bass): Bass. 

I eksemplet fra Limehouse Blues arrangert av Bill Holman finner vi en firedelt tekstur. Her er 

element A, B og C melodiske elementer i kontrapunkt mens element D består av bass som 
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spiller walking med utgangspunkt i besifring. Bassen bidrar til å tilføre teksturen 

kontrapunktisk aktivitet men har mindre tematisk betydning og er å anse som 

akkompagnement. 

Legg merke til hvordan de melodiske elementene settes inn på forskjellige steder. 

Plasseringen av frasene i perioden gjør at elementene virker selvstendige siden de ikke deler 

innsats og fraseslutt. De melodiske elementene har selvstendig tematikk uten tydelige 

imitasjonsforhold. De er av sidestilt tematisk betydning, men de har ikke like stor betydning 

til enhver tid, som i takt 7 der element A og C ligger på holdte toner gjennom hele takten slik 

at det kun er element B som har melodisk bevegelse. I takt 1 og 5 er det bare element A og C 

som er aktive mens element B har pause. Alle de melodiske elementene består nesten 

utelukkende av trinnvise diatoniske og kromatiske bevegelser. De har en felles harmonisk 

funksjon som sammen med bassen definerer akkordbevegelsen på en tydelig måte ved at 

linjene har fokus på de akkorddefinerende tonene ters og septim. I tillegg brukes diatoniske og 

kromatiske gjennomgangstoner flittig, noe som gjør de melodiske bevegelsene mer 

interessante. Eksemplet er orkestrert slik at det er én instrumentgruppe på hvert element. Dette 

tilfører teksturen klanglig separasjon mellom elementene. 

Eks. 32 

 

Bob Brookmeyer (takt 139-145) 
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Element A: Altsaksofon 1, 2.             

Element B: Tenorsaksofon 1, 2.   

Element C: Flygelhorn 3-5. 

Element D (akkompagnement): Trombone 1-3, piano, synthesizer. 

Element E (bass): Trombone 4, bass. 

I dette eksemplet finner vi tre tydelige melodiske elementer (A,B,C) over et harmonisk 

underlag fra trombone 1-3 (element D). Basstrombone og bass utgjør basselementet i unison 

(element E). Jeg har her valgt å la bassen være et eget element fremfor et subelement hos 

akkompagnementet. Dette fordi bassen har en tydelig tematisk karakter og blant annet derfor 

oppleves som å ha mer å gjøre med den lineære teksturen, enn den har med det akkordiske 

underlaget. Elementene A, B og C forholder seg til hverandre på en imiterende måte. 

Altsaksofon 1,2 (element A) starter sin melodiske bevegelse i takt 1 før element B kommer 

inn i takt 2. Element B har en tydelig imitasjon av rytmikken i element A, og de melodiske 

konturene minner også om hverandre. I takt fire settes element C inn. Dette elementet 

presenterer nytt tematisk materiale som så blir imitert av element B, mens element A bytter ut 

sitt tematiske materiale uten tydelige referanser til de andre melodiene i den kontrapunktiske 

teksturen. Det er interessant hvordan samtlige elementer, med unntak av bass (element E), 

samles på siste åttendedel i takt 6 og holdes gjennom takt 7. Dette gjør at stemmene mister sin 

uavhengighet og gir en avsluttende karakter. Bassens aktivitet økes samtidig noe. Dette bidrar 

til fremdrift videre opp mot den nye perioden.  

Det lages et rytmisk samspill mellom element D og element E. Det harmoniske underlaget 

vektlegger siste fjerdedel i hver takt (en såkalt tidlig ener), mens bassen vektlegger off beatet 

mellom slag 2 og 3 i de tre første taktene, før den får mer variert rytmikk. En interessant 

rytmisk observasjon er at vi med unntak av takt 5 ikke finner noen betonte førsteslag i 

teksturen. 
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Kapittel 5  

Analyse av lengre eksempler 

Etter gjennomgangen av teksturtypene i de foregående kapitlene, vil jeg nå presentere fire 

analyser av lengre eksempler, slik at det er mulig å se hvordan teksturtypene fungerer i en 

større helhet. Eksemplene er: Fearless Finlay (Bill Holman), Noon Night (Charles Mingus), 

Get Well Soon (Bob Brookmeyer) og Choro Dancado (Maria Schneider). Til sammen 

representerer disse eksemplene stor variasjon og bredde, både når det gjelder bruk av 

forskjellige teksturtyper og estetikken som benyttes i disse. De kan også sies å representere en 

bredde når det gjelder deres plassering i en jazzhistorisk kontekst. 

I analysen er de aktuelle eksemplene inndelt i mindre deler. Denne inndelingen er gjort på 

samme måte som utvelgelsen av eksemplene forklart i kapittelet om metode, altså basert på en 

vurdering av formen og teksturene som opptrer i denne. Hver del er analysert i forhold til seg 

selv og konteksten den opptrer i. I tillegg blir overgangen mellom delene beskrevet. Til slutt i 

hver analyse har jeg en enkel gjennomgang av eksemplets hovedtrekk basert på funnene i 

analysen. 

Besetningen refererer til hele stykkets besetning og brukes ikke nødvendigvis i sin helhet i de 

utdragene jeg benytter som eksempler. 
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Analyse av Fearless Finlay (Bill Holman) Takt 1-35 

Denne Bill Holman-komposisjonen for Stan Kenton Orchestra, har et hurtig tempo gjennom 

hele arrangementet (224 bpm). Komposisjonen har en tradisjonell storbandform der vi først 

får en gjennomgang av melodien. Deretter får vi improviserte soloer over 

ensemblebakgrunner og små biter komponert materiale som skiller solistene. Til slutt får vi en 

variasjon av headen, der det blir tatt utgangspunkt i dennes tematiske materiale - uten at det er 

en repetisjon. Det er altså snakk om en selvstendig del, i motsetning til en repetisjon av 

headen slik vi ofte finner i mindre ensembler. Denne delen inneholder også oppskriftsmessig 

stykkets dynamiske og dramatiske høydepunkt. Taktene som er gjenstand for analyse i denne 

oppgaven utgjør headen av stykket. Her har saksofonene primærmelodien gjennom hele 

eksemplet mens trompeter og tromboner skaper variasjon i teksturen. Det er en sparsommelig 

arrangert komposisjon med en variert sammensetning av elementer i tydelige roller. 

Besetning: 

Altsaksofon 1,2 

Tenorsaksofon 1,2 

Barytonsaksofon 

Trompet 1-5 

Trombone 1-5 

Piano 

Gitar 

Bass 

Trommer 
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Eks. 33 
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Bill Holman (takt 1-35) 

Takt 1-4 Teksturtype: sekundærmelodi 

Element A (primærmelodi): Altsaksofon 1,2, tenorsaksofon 1,2, barytonsaksofon. 

Element B (sekundærmelodi): Trombone 1-4. 

Element C (akkompagnement): (a) Trompet 1-5, trombone 1-5. 

            (b) Piano, gitar bass.  

I denne komposisjonen er det ingen intro. Den starter dermed rett på hoveddelen. Element A 

består av hele saksofonrekka som spiller en hurtig melodi i bebopstil. Altsaksofon 1,2 og 

tenorsaksofon 1,2 er i unison, mens barytonsaksofon befinner seg én oktav under disse. Dette 

gir den øverste oktaven størst tyngde og hovedfokus. Barytonsaksofonen tilfører dybde til 

klangen og gjør den dermed rikere. Trombonene (element B) har samtidig en kort 

sekundærmelodi i unison. Denne beveger seg i halvnoter før den blir liggende over 

taktstreken til takt 3.  I takt 3 leder basstrombone over i et frittstående utsagn fra tutti brass i 

takt 4. Det skapes en rytmisk effekt mellom basstrombone og resten av brassen. For enkelhets 
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skyld kategoriseres dette som en del av akkompagnementet. Rytmeseksjonen akkompagnerer 

til besifring. 

Overgang  

Overgangen til neste tekstur skjer simpelthen ved at sekundærmelodien uteblir, mens 

primærmelodi og akkompagnement har samme funksjon.  De neste taktene er andre halvdel 

av den perioden som ble påbegynt i de forrige taktene.    

Takt 5-8 Teksturtype: melodi og akkompagnement 

Element A (primærmelodi): Altsaksofon 1,2, tenorsaksofon 1,2, barytonsaksofon. 

Element B (akkompagnement): (a) Trompet 1-5, trombone 1-5. 

            (b) Piano, gitar bass.  

Her viderefører saksofonene melodien (element A) med samme orkestrering som i de forrige 

taktene. Frasen avsluttes ikke før i takt 9 og krysser dermed perioden. Melodien settes først 

opp mot rytmeseksjonen (element B: (b)) alene, før tutti brass (element B: (a)) kommer inn 

med en harmonisk bakgrunn fra den siste fjerdedelen i takt 7. Både hendelsen i seg selv og 

konturen på voicingene gir et gradvis dynamisk løft frem mot neste periode. Rytmeseksjonen 

forblir uforandret. 

Overgang  

På samme måte som i overgangen mellom de to forrige teksturtypene forblir primærmelodi og 

rytmeseksjon uforandret, det vil si de er en videreføring av samme musikalske karakter. I de 

neste taktene legges det til et element (sekundærmelodi). 

Takt 9-16 Teksturtype: sekundærmelodi 

Element A (primærmelodi): Altsaksofon 1,2, tenorsaksofon 1,2, barytonsaksofon. 

Element B (sekundærmelodi): Trompet 1-5, trombone 1-5. 

Element C (akkompagnement): Piano, gitar, bass. 

Teksturen i disse taktene inneholder noe mer komplekse forhold enn tidligere i eksemplet. 

Element A går fra å være orkestrert i oktaver i takt 9 til å være i unison i taktene 10-13 før 

barytonsaksofonen igjen spiller oktaven under. Sekundærmelodien (element B) fordeles først 
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mellom tromboner og trompeter der trombone 1-4 starter for så å bli overlappet av trompet 1-

5 som produserer en imiterende frase. Overlappingen er en liten detalj, men er en effektiv 

måte å gi inntrykk av økt elementaktivitet i teksturen. Dessuten gjør vekslingen mellom 

instrumentgruppene teksturen mer klanglig interessant. I takt 9-11 kan vi se hvordan den 

kontrapunktiske aktiviteten mellom primær og sekundærmelodi fungerer. Her er ett element 

aktivt mens det andre bruker pauser eller lengre noteverdier. Dette er en mye brukt teknikk. 

Legg også merke til motbevegelsen mellom elementene i takt 12 der saksofonenes 

nedadgående åttendedelsbevegelse settes opp mot en oppadgående bevegelse hos trompetene 

med like høy rytmisk aktivitet. Midtveis i takt 12 krysser de to melodiene hverandre før de 

samles på den siste åttendedelen i takten.  

Fra slutten av takt 12 forandrer sekundærmelodien karakter og går fra å være i unison til å 

være harmonisert. Den får også lengre noteverdier.  Dette gir elementet en mer tvetydig rolle 

siden den også får en harmonisk funksjon. Likevel vil jeg si at det kan kalles en direkte 

videreføring av melodien som blir påbegynt i takt 9. Harmoniseringen er over et stort register 

slik at begge oktavene hos element A blir liggende innenfor voicingene til element B. 

Interaksjonen mellom elementene kan sies å skifte karakter i disse taktene. De to elementene 

har hatt et nærmest likeverdig innbyrdes forhold i taktene 9-12, mens element B nå får en 

tydelig underordnet rolle. 

Overgang 

Vi får en direkte overgang der det sekundærmelodiske/harmoniske elementet i brass fjernes. 

Elementet tar stor plass i den foregående teksturen slik at det blir en brå effekt av at det 

fjernes brått uten at noen av instrumentene ligger over for å gjøre overgangen smidig. 

Trombone 1-4 settes inn med en unison sekundærmelodi i midten av takt 17, på samme måte 

som det gjøres i takt 1. 

Takt 17-24 Teksturtype: sekundærmelodi (En nøyaktig repetisjon av taktene 1-8) 

Overgang  

Teksturen i de neste taktene er i første omgang lik som teksturen vi finner i taktene 9-16. 

Dermed blir overgangen identisk som den vi finner fra takt 8 til takt 9. 
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Takt 25-32 Teksturtype: sekundærmelodi 

Element A (primærmelodi): Altsaksofon 1,2, tenorsaksofon 1,2, barytonsaksofon. 

Element B (sekundærmelodi): Trombone 1-4 (i takt 25-26), trompet 1-5  

Element C (akkompagnement): (a) Trombone 1-5 (fra takt 27). 

            (b) Piano, gitar bass.  

I denne tredelte teksturen spiller saksofonene primærmelodien (element A) igjen i unison fra 

takt 26-30 før de spres ut i blokkharmonisering. Melodien settes opp mot en sekundærmelodi 

og en harmonisk bakgrunn med rytmisk og melodisk selvstendighet. De tre elementenes 

rytmiske egenart gir teksturen et kontrapunktisk preg.  

Sekundærmelodien består her av melodiske utsagn adskilt av en lengre pause. Legg merke til 

motbevegelsene som oppstår mellom element A og B. De melodiske frasene begynner i 

trombone 1-4 før de spres ut i akkompagnement og trompetene tar over melodien. Det oppstår 

da et kontrapunktisk forhold mellom element B og trombonene i element C. Flere steder 

skaper trombonene også rytmiske tyngdepunkt som støtter opp om element B. 

Selv om trombonene kan defineres som en del av akkompagnementet bidrar de til å øke den 

helhetlige kontrapunktiske aktiviteten i teksturen. Trombonenes individuelle stemmeføring 

bidrar også til den melodiske kompleksiteten. 

Overgang 

Denne overgangen markeres ved at solisten settes inn mens de øvrige elementene forblir 

uforandret. Dette fører til en redefinering av saksofonenes rolle i teksturen.    

Takt 33-35 Teksturtype: sekundærmelodi 

Element A (improviserende solist): Trompet 3. 

Element B (sekundærmelodi): Altsaksofon 1,2, tenorsaksofon 1,2, barytonsaksofon. 

Element C (akkompagnement): Piano, gitar bass. 

I denne tredelte teksturen er element A en improvisert melodi fra trompet 3. Element B består 

av saksofoner i blokkharmonisering. Disse er en videreføring av den blokkharmoniserte 

melodien fra de to siste taktene i forrige segment. Dermed kan vi se at det skjer en 
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redefinering av rollen til en melodi selv om den ikke isolert sett skifter karakter på noen måte. 

Fokuset skifter hurtig fra slutten av forrige tekstur der saksofonene har vært det eneste 

melodiske elementet, til at de får en tydelig underordnet rolle i det solisten kommer inn. 

Hovedtrekk 

I analysen ser vi hvordan saksofonene danner primærmelodien gjennom hele eksemplet. De er 

arrangert i unison eller i oktaver helt frem til takt 31 der de legges ut i blokkharmoniseringen. 

Også den melodiske og rytmiske karakteren til elementet forblir uforandret gjennom hele 

eksemplet og kan karakteriseres som en hurtig bebopmelodi. Altså er det resten av ensemblet 

som benyttes for å skape variasjon i teksturene. Teksturene som skapes kan sies å være enkle 

men effektive. Elementene som representerer kontrast til primærmelodien veksler mellom å 

være i unison og å være arrangert i akkorder, men de innehar i de fleste tilfeller melodisk og 

tematisk betydning.  

Eksemplet inneholder en dynamikk av teksturer som veksler annenhver periode. Den første 

teksturen inneholder mye ledig plass der bare rytmeseksjonen akkompagnerer i tillegg til 

sparsommelig melodisk bevegelse i trombone og enkelte akkompagnementfigurer i brass. De 

lange pausene vi finner hos brassinstrumentene i disse periodene er et viktig virkemiddel for å 

skape variasjon i teksturen. Teksturen i neste periode inneholder et mer dominerende element 

i brass som utvikler seg fra unisone linjer til en melodi med en harmonisering som rekker over 

et stort omfang. Denne dynamikken repeteres og vi finner en nøyaktig repetisjon av takt 1-8 i 

taktene 17-24 mens vi i taktene 25-32 finner en variasjon av perioden fra takt 9-16. Her deler 

også brassen seg for første gang i to elementer og oppnår dermed en fyldigere tekstur (de har 

kun representert ett element om gangen frem til disse taktene), som leder frem mot det som 

blir det melodiske høydepunktet i eksemplet der saksofonene spres ut i blokkharmonisering. 

Samtidig forsvinner brassen slik at vi får et tydelig skille i teksturens karakter. Dette kan sies 

å tilføre teksturen intensitet, og er et godt eksempel på at forandring i teksturen kan skape 

spenning enten det legges til eller fjernes elementer. 
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Analyse av Noon Night (Charles Mingus) Takt 1-23 

Dette eksemplet består av de 23 første taktene i satsen Noon Night fra verket Epitaph av 

Charles Mingus. Som tidligere nevnt ble dette verket på i alt 20 satser aldri fremført i sin 

helhet mens Mingus var i live, men er i ettertid blitt fremført ved flere anledninger. Verket 

kan sies å være et godt eksempel på stilretningen third stream (en kombinasjon av jazz og 

klassisk komposisjonsmusikk). Verket har en besetning på i alt 31 musikere og stiller store 

krav til musikerne når det gjelder å doble på flere instrumenter i de forskjellige satsene. Noon 

Night er en vakker ballade der Mingus benytter tenorsaksofon som solist. Satsen har (i hvert 

fall sammenlignet med de andre satsene i Epitaph) en ganske konsonant tonalitet, selv om den 

i stor grad benytter et kromatisk tonespråk. Den går i et sakte tempo og teksturene inneholder 

høy detaljrikdom. 

Besetning: 

Altsaksofon 1 og 2: Klarinett, Fløyte 

Altsaksofon 3: Fløyte     

Tenorsaksofon 1: Klarinett, Obo, Piccolo, Engelsk Horn, Fløyte 

Tenorsaksofon 2: Klarinett, Sopransaksofon 

Barytonsaksofon 1: Klarinett 

Barytonsaksofon 2: Klarinett, Fløyte, Piccolo 

Kontrabassklarinett: Fløyte, Bassklarinett 

Fagott: Bassklarinett 

6 Trompeter: 1, 2, 4, 5 dobler på flygelhorn 

6 Trombone 

Tuba 

2 Piano 

Gitar 

Vibrafon 

2 Bass 

2 Perkusjon 

Trommer 
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Eks. 34 
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Charles Mingus (takt 1-23) 
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Takt 1-3 Teksturtype: sekundærmelodi 

Element A (primærmelodi): Altsaksofon. 

Element B (sekundærmelodi): Fløyte 1, 2, klarinett. 

Element C (akkompagnement): (a)Trompet 3.   (d)Trombone 4. 

                    (b)Flygelhorn.  (e) Bassklarinett. 

                    (c)Trombone 3. (f) Tuba, Bass 1,2. 

Teksturen i disse taktene innholder en stor grad av tvetydighet. Dette gjelder spesielt for 

tolkningen av elementene som her inngår i element C, med tanke på deres rolle i teksturen 

kollektivt og hver for seg, som en enhet og i forhold til de andre elementene i teksturen. I min 

analyse får vi en tredelt tekstur der primærmelodien (element A) spilles av solo altsaksofon, 

fløyte 1,2 og klarinett spiller en sekundærmelodi i respons til element A, mens resten av 

instrumentene inngår i et komplekst akkompagnement av typen flerstemt sats.  

At altsaksofonen anses for å være primærmelodi kommer ikke tydelig frem i notasjonen. 

Altsaksofonen får denne rollen i analysen fordi Gunter Schuller (komponist, dirigent, musiker 

og musikkviter), som var både leder for rekonstruksjonen av partituret og dirigent for 

orkesteret som fremførte og spilte inn dette materialet (og som må anses for å være ekspert på 

Mingus), velger å trekke frem altsaksofonen på innspillingen. Element B er en kontrasterende 

melodi i lyst leie med hurtig rytmikk. Den settes inn i takt 2 og kan tolkes som en respons til 

den stødige karakteren hos resten av elementene i takt 1. Element C er en tvetydig enhet. 

Elementet inneholder melodisk og harmonisk funksjon og får en slags kontrapunktisk 

dynamikk, både når det gjelder de forskjellige stemmene i elementet seg i mellom, og mellom 

enkeltstemmer og primærmelodien (element A). Felles får stemmene i element C imidlertid 

også en akkompagnerende funksjon. 

De to elementene A og C henger nært sammen, faktisk så nært at hvis altsaksofonen ikke 

hadde blitt løftet frem som primærmelodi ville den blitt oppfattet som en harmonisering av 

toppmelodien til element C: (a). Dette ville igjen ført til at trompet 3 (element C: (a)) ville fått 

funksjon som primærmelodi. Altsaksofonen (element A) ligger nemlig innimellom stemmene 

(a) og (c)/(b) i element C. Når det er sagt, er det andre kvaliteter ved element A enn dynamikk 

som også skiller denne melodien fra element C. Disse hadde imidlertid ikke gjort seg 

gjeldende, hadde det ikke vært for den dynamiske og klanglige forskjellen mellom 
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elementene. Det oppstår et subtilt tematisk samspill mellom de to elementene (A og C). I 

første omgang ved at altsaksofonen holder sin tone i to slag mens trompet 3 (a) og trombone 4 

(d) starter en nedadgående bevegelse i fjerdedeler. I takt 2 til 3 blir denne tematikken gjentatt, 

men blir tydeliggjort ytterligere ved at altsaksofonen holder sin tone lengre enn den gjør i takt 

1, mens element C gjentar sitt tema med samme rytmikk som sist (riktig nok fra en annen 

plassering i takten). Denne lovmessigheten i element C sin melodiske bevegelse styrker den 

akkompagnerende funksjonen. De to elementene har fraseslutt med forskjellig plassering i 

takten, noe som er sentralt for at elementer skal oppfattes som selvstendige. Siden element C 

er av typen flerstemt sats danner de et ganske komplekst samspill med element A. For selv om 

disse subelementene danner en enhet seg i mellom, er det forskjeller i det kontrapunktiske 

forholdet til primærmelodien. Blant annet finner vi i takt 2-3 at trombone 3 (c) har en tydelig 

imitasjon av altsaksofonens tema fra takt 1. Trombone 4 (d) og bassklarinett (e) avslutter sin 

frase som en respons til fraselutten hos altsaksofonen. Deler av stemmene vi finner i element 

C har også primært en harmonisk funksjon. Element C får således en dobbelt funksjon, både 

som melodisk element og som et mer akkompagnerende harmonisk element. 

Kombinasjonen av kontrabass med bue og tuba i unison (element C: (f)) gir en interessant 

klang. Denne høres tydelig i takt 1, der tuba og bass starter eksemplet alene. Legg også merke 

til hvordan bass 2 fyller inn triolene i takt 2 som låter bedre spilt pizzicato enn arko. Vi kan si 

at hvert element i disse taktene er tildelt sin egen klanglige identitet: solo altsaksofon (A), lyse 

treblåsere (B), og et akkompagnement - der et mangfold av klangfarger blandes - slik at 

subelementene kan høres tydelig hver for seg (C). Denne klanglige separasjonen av 

elementene støtter opp om den melodiske uavhengigheten.  

Overgang  

Fra takt 3 til takt 4 får vi et tydelig skifte i teksturens karakter. Fra å være en tekstur som 

inneholder mye variasjon med lineær karakter og relativt få instrumenter, får vi nå en massiv 

tekstur med fullt ensemble. Overgangen er brå og uten frampek. Effekten blir derfor en 

tydelig kontrast mellom delene.    
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Takt 4-7 Teksturtype: melodi og akkompagnement 

Element A (melodi):Trombone 1,2,5, bassklarinett. 

Element B (akkompagnement): 

(a) Fløyte 1, 2, Obo, klarinett, altsaksofon 1, 3, trompet 1-5, flygelhorn, trombone 3, 4, 6,   

     tuba, gitar, bass 1. 

(b) Bass 2 

I takt 4-7 har vi to elementer. Melodien (element A), bestående av tromboner med mute og 

bassklarinett, beveger seg i fjerdedelstrioler mot resten av ensemblet som har et akkordisk 

akkompagnement hovedsakelig bestående av helnoter.  Melodien beveger seg fra dypt til 

midtleie, mens element B har stor ambitus (over tre oktaver) og ganske tette voicinger. 

Melodien ligger dermed inne i ensemblevoicingene. Dette er således et eksempel på at det er 

uproblematisk å skrive elementene i samme register så lenge orkesteret balanseres godt nok. I 

takt 5 og 7 finner vi også indre bevegelse hos element B. Denne sammenfaller med noe 

mindre aktivitet i primærmelodien. Bass 2 akkompagnerer med walking. I takt 5 dobles 

melodiens fraseslutt av fløyte 1,2 og fagott, oktaven over og under. Dette gjøres sannsynligvis 

for å unngå dissonansen som hadde oppstått hvis de bare hadde holdt tonen A som ville vært 

naturlig i akkorden. Gitarens akkord inneholder ikke dette ornamentet men den er så svak i 

forhold til resten av ensemblet at det ikke er problematisk. 

Overgang  

I takt 7 har tenorsaksofon 2 en rask, oppadgående bevegelse. Denne oppfattes først som et 

slags ornament før den tar over rollen som primærmelodi i takt 8. Det akkompagnerende 

elementet (B) fortsetter over i takt 8 noe som bidrar til å forsinke tenorsaksofonens etablering 

som primærmelodi. Også bassklarinett har en hurtig bevegelse frem mot takt 8. Den bryter 

med resten av instrumentene i element A, med et hurtig nedadgående løp i 32-dels trioler. Alt 

dette er med på å maskere overgangen til den nye delen og gjør skifte i teksturen smidig.   
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Takt 8-15 Teksturtype: Sekundærmelodi 

Element A (primærmelodi): Tenorsaksofon 2 

Element B (sekundærmelodi): Trompet 1-4 

Element C (akkompagnement):  

(a) Rytmeseksjon. 

(b) (takt 8): Fløyte 1,2, obo, klarinett, altsaksofon 1,3, trompet 1,2,5, flygelhorn, bassklarinett,  

        trombone 3,4,6, tuba. 

      (takt 15): Trombone 3,4,5,6, tuba. 

I denne delen fungerer tenorsaksofon 2 (element A) som solist mens trompetene (element B) 

spiller en underordnet melodi i kontrapunkt til primærmelodien. Rytmeseksjonen bidrar med 

akkompagnement. I tilegg spiller ensemblet akkorder i takt 8 og 15. Akkorden i takt 8 er som 

nevnt en videreføring av element B: (a) fra forrige del (takt 4-7).  I takt 15 er 

akkordakkompagnementet starten på en bakgrunn som videreføres i den følgende delen. 

Teknikken med å la elementer krysse delene i formen, er en effektiv måte å skape smidige 

overganger og flyt i arrangementet. Melodien har en ambitus på over 2 oktaver og beveger 

seg hurtig gjennom registrene med linjer basert på arpeggioer. Den melodiske kurven kan sies 

å ha en bølgeaktig karakter. I kontrast til element A har sekundærmelodien (element B) en 

flatere melodisk karakter. Unntaket fra dette er i takt 12 der element B har sammenfallende 

rytmikk med element A. Her har element B en intervallisk bevegelse i kvarter fra enstrøken A 

til tostrøken G. Sekundærmelodien spilles av trompeter med harmon-mute i unison fra takt 8-

12, før de i takt 13 går over til firstemt blokkharmonisering som ender opp i en holdt akkord 

der det bare er tre stemmer. Øverste stemme er da doblet. Sekundærmelodien har frem til takt 

13 hatt en lite aktiv rytmisk og melodisk bevegelse, mens den blir mer aktiv i denne takten. 

Dette sammenfaller med element A sin frase som i takt 13 lander på en holdt Ab. Dermed 

skiftes fokuset midlertidig fra element A til element B. I takt 15 får vi et nytt element: 

Trombone 3-6 og tuba (element C: (b)) starter her et akkordisk akkompagnement som 

videreføres i neste del. Tuba leder inn til takt 15 med et lite ornament i slutten av takt 14. Vi 

kan også legge merke til at element B avsluttes i takt 14 og at element C: (b) da tar over dette 

elementets fokus. Trombone 1 og 2 dobler tenorsaksofonens melodi en oktav under i 

opptakten til neste del. 



96 

 

Overgang 

Overgangen til neste del kan karakteriseres ved at teksturen går fra å være tredelt, der 

akkompagnementet spilles av rytmeseksjonen, til å bli en todelt tekstur, men der 

akkompagnementet også spilles av ensemblet og inneholder flere subelementer. Tromboner 

og tuba gjør overgangen mellom de to delene smidig ved at de settes inn mot slutten av den 

foregående delen. Dermed blir skiftet i teksturen mindre brått fordi trombonene og tuba gir en 

gradvis økning av tyngde til det akkompagnerende elementet før resten av subelementene 

settes inn i takt 16. Trombone 1 og 2 går fra å doble primærmelodien i takt 15 til å være en del 

av akkompagnementet i takt 16. 

Takt 16-19 Teksturtype: melodi og akkompagnement 

Element A (primærmelodi): Tenorsaksofon 2. 

Element B (akkompagnement): (a) Klarinett, fagott, trompet 4. 

        (b) Trombone 1,2,4,5,6, tuba, gitar. 

        (c) Bassklarinett, piano, bass 1,2. 

Tenorsaksofon fortsetter som primærmelodi (element A) i denne delen, mens 

akkompagnementet nå består av tre subelementer, der element B: (a) og (c) er repeterende 

melodiske motiver, mens element B: (b) tilfører en akkordisk bakgrunn. De to repetitive 

subelementene flyttes mekanisk en halv tone ned og deretter tilbake igjen, for å passe med 

akkordene. Repetisjonen av akkordene Bbmaj7 og Emaj7 gir delen en ytterligere repetitiv 

karakter. Begge elementene er også i trioler som sammen med den konstante 

motivrepetisjonen er definerende for karakteren i disse taktene, og skaper en klar kontrast fra 

forrige del som inneholder betydelig mer rom.  

Element B: (a) spilles i unison av klarinett, fagott og trompet 4 og består av et repetert 

kromatisk motiv i åttendedelstrioler. Trombone 1,2,4,5,6 og tuba (element B: (b)) spiller et 

akkordisk akkompagnement som bytter mellom å ha 4 og 5 stemmer, og ytterstemmene har 

motbevegelse i akkordskiftene. Element B: (c) er tostemt og har bassfunksjon. Det er 

interessant at basselementet holder seg innenfor og tangerer ambitusen til akkordene i element 

B: (b), slik at de to subelementene kan sies å dele register. Da basselementet bare benytter 

toner som også finnes i akkorden blir ikke teksturen mer grumsete selv om det er 2 elementer 

i samme dype register. Element B: (c) tilfører rytmisk og melodisk interesse mens element B: 
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(b) tilfører harmonisk tydelighet til delen. Den tydelige forskjellen i subelementenes roller, 

gjør at de begge kommer godt frem selv om de befinner seg innenfor samme register. At de 

ligger i et såpass dypt register gjør det også mulig å få en god avstand fra element A til 

element B: (a), og fra element B: (a) til (b)/(c). Dette fører til en balansert sats der elementene 

kommer tydelig fram, og ikke havner i konflikt med hverandre. Tenorsaksofonens kromatiske 

bevegelse fra takt 16 til 17 og fra takt 18 til 19 gir et tematisk slektskap mellom element A og 

B. 

Overgang 

I takt 20 får vi et subtilt skifte i teksturen, selv om mye av det tematiske materialet videreføres 

fra forrige tekstur. Det holdte akkordiske akkompagnementet (element B: (b)) oppløses og blir 

til et mer rytmisk akkompagnement. Vi får også enkelte skifter i orkestreringen. Trombone 1 

flyttes fra element B: (b) til element A (primærmelodien) der vi nå også finner flygelhorn og 

altsaksofon i tilegg til tenorsaksofon. Trombone 6 og tuba flyttes til fra element B: (b) til (c) 

og vi får ett ytterligere subelement med bassfunksjon (d) i akkompagnementet. 

Takt 20-23 Teksturtype: melodi og akkompagnement/flerstemt sats 

Element A (primærmelodi): Altsaksofon 1, tenorsaksofon 2, flygelhorn, trombone 1. 

Element B (akkompagnement):(a)Klarinett, fagott. 

       (b)Trombone 1,2,4,5. 

                   (c) Bassklarinett, trombone 6, tuba, piano, bass 2. 

                                 (d) Bass 1 

Takt 20-23 bærer preg av større utvikling enn i de foregående taktene. Dette er på grunn av 

harmonikken og på grunn av elementene som skaper en ganske kaotisk karakter, spesielt i 

taktene 20-21. Melodien (Element A) har fra takt 20 en nedadgående tostemt bevegelse 

bestående av halvnoter. Den holdes over i takt 22 der den mister fokus og blandes med resten 

av elementene.  

Element B: (a) har de samme tonene som (b), noe som gjør det vanskelig å skille de to 

subelementene fra hverandre. Samtidig har det en egen tematisk og rytmisk identitet og er 

også en videreføring av subelementets tematikk fra den foregående delen. Element B: (b) 

består av trombone 1,2,4,5 og blir nå til et tostemt element der de to stemmene har hver sin 
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tone i akkorden for så å bytte plass. De skifter tone med forskjellig rytmisk plassering slik at 

de i en kort periode har samme tone. På denne måten danner subelementene (a) og (b) et 

rytmisk akkompagnement som bidrar til at den helhetlige rytmiske aktiviteten i teksturen økes 

betraktelig i forhold til forrige del. I disse taktene får vi to subelementer i akkompagnementet 

som har bassfunksjon. Trombone 6, tuba, bassklarinett og piano (element B: (c)) fortsetter 

triolbevegelsen fra de foregående taktene før de stopper bevegelsen og bare markerer det 

første slaget med grunntone i takt 22-23. I takt 20-21 spiller bass 1(element B: (d)) 

grunntonen i akkordene. Dette gir en kromatisk nedadgående linje bestående av halvnoter før 

den i takt 22 går over til å bruke bue. I takt 22 kan det sies at samtlige elementer glir over i 

hverandre og vi får et skifte av tekstur til typen flerstemt sats, der vi ikke finner noen tydelig 

primærmelodi. Midtveis i takt 23 starter trompetene en 16-delsbevegelse som får primærfokus 

og leder opp mot neste del (en repetisjon av taktene 8-23, men uten sekundærmelodien). 

Hovedtrekk 

Det kanskje mest påfallende i dette eksemplet er soundet. Spesielt er kombinasjonen av 

trompeter og tromboner med diverse muter sammen med klarinett, fløyte og bassklarinett 

delaktig i å gi eksemplet det spesielle orkestrale soundet. 

Eksemplet inneholder stor variasjon av teksturer både når det gjelder sammensetningen av 

elementer og karakteren disse elementene innehar. Dette er også et eksempel der teksturene 

som brukes skaper tydelige kontraster mellom delene. Dermed kan utviklingen i dette 

eksemplet sies å defineres av forandring i motsetning til en gradvis utvikling slik vi finner i 

forrige eksempel. Samtidig gjøres det grep for at overgangen mellom disse teksturene skal 

være smidige. 

Vi kan også legge merke til dynamikken som oppstår mellom delene der fokuset ligger på 

orkesteret og der tenorsaksofonen er det ledende elementet. Fra takt 16-21 ser vi at 

tenorsaksofonen akkompagneres av repeterte musematiske motiver og at fokuset her gradvis 

flyttes vekk fra tenorsaksofonsolisten og over på et samlet ensemble. Fokuset veksler altså 

mellom fullt ensemble og solist. Legg også merke til hvordan rytmeseksjonen benyttes 

gjennom eksemplet, ved at det er ganske mye notert materialet slik at de blir en integrert del 

av ensembleklangen. 
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Analyse av Get Well Soon (Bob Brookmeyer) Takt 120-165 

Get Well Soon, er hentet fra albumet med samme navn (Get Well Soon 2004) som er den 

tredje innspillingen til Bob Brookmeyer, med ensemblet New Art Orchestra. Musikken har en 

moderne karakter samtidig som den er godt festet i amerikansk storbandtradisjon. Stykket er 

rytmisk komplekst, har et hurtig tempo (230 bpm), og kan til tider sies å ha en ganske 

dissonant harmonisk karakter. Et fremtredende harmonisk virkemiddel er sekvenser av 

halvforminskede akkorder. Brookmeyer benytter forskjellige teksturer, men store deler av det 

mest fremtredende tematiske materialet i stykket vil kunne kalles homofont. Tenorsaksofonist 

Paul Heller spiller en viktig rolle i stykket da tenorsaksofonistens improviserte soloer er en 

viktig integrert del av formen. 

Eksemplet er hentet fra takt 120-165 og inneholder en variasjon av teksturer. Fokuset på 

saksofonenes hurtige lineære bevegelse er sentralt gjennom hele eksemplet, og i motsetning til 

store deler av stykket ellers, finner vi ganske mange elementer i samhandling her. 

Besetningen er standard storbandbesetning med synthesizer i tillegg til piano. 

Besetning: 

Altsaksofon 1 og 2 

Tenorsaksofon 1 og 2 

Barytonsaksofon 

Trompet 1-5 

Trombone 1-4 

Synthesizer 

Piano 

Bass 

Trommer 
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Eks. 35 
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Bob Brookmeyer (takt 120-165) 
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Takt 120-130 Teksturtype: sekundærmelodi 

Element A (primærmelodi): Altsaksofon 1,2, tenorsaksofon 1,2, piano, synthesizer. 

Element B (sekundærmelodi): Trompet 2-5 piano. 

Element C (akkompagnement): Trombone 1-4, bass, piano, synthesizer.  

I de 11 første taktene av dette utdraget fra Bob Brookmeyer sin komposisjon Get Well Soon 

finner vi en tredelt tekstur av typen sekundærmelodi. Element A er en hurtig melodi som 

spilles i unison av alt- og tenorsaksofoner, piano og synthesizer. Denne understøttes av 

element B der trompet 3-5 spiller en sekundærmelodi. Denne melodien består av to fraser som 

er adskilt av fire takter pause, og et akkompagnement bestående av både holdte og rytmiserte 

akkorder (element C). 

De tre taktene 120-122 er en overgang fra forrige del der tenorsaksofon 1 har hatt en 

improvisert solo. Overgangen fra den solistiske delen gjøres ved at tenorsaksofon 1 går rett fra 

improvisert solo over i den komponerte melodien (element A) i slutten av takt 121 der den 

blir doblet av altsaksofon 1,2 og tenorsaksofon 2. Melodiens hurtige melodiske bevegelse kan 

i karakter minne om en improvisert melodi. Trombone 1-4 (element C) settes inn på den siste 

åttendedelen i takt 120 mens det fortsatt er solo, og danner et akkordisk underlag. Deretter 

starter trompet 3-5 (element B) en kort frase i takt 121 som ender i en holdt tone samtidig som 

primærmelodien begynner. Denne frasen kan sies å fungere som et bindeledd mellom den 

improviserte soloen og den komponerte primærmelodien. Overgangen gir inntrykk av at 

teksturen utvikler seg fra forrige tekstur til den nye snarere enn at det er et tydelig skille 

mellom de to delene. 

Trompetenes (element B) to fraser oppleves som sammenhengende melodisk selv om det er 

flere takter pause mellom de to frasene. Dette kommer av det høye tempoet som gjør at 

pausene ikke representerer et langt opphold i tid. Frase nummer 2 (takt 127), er en fri 

imitasjon av den foregående bevegelsen hos element A og har høyest rytmisk aktivitet der 

hvor primærmelodien holder en lengre tone. I akkompagnementet (element C) finner vi både 

rytmiske støt og akkorder som holdes over lengre tid. Dette akkompagnementet kan sies å 

bestå av ett lag (riktignok med noe flere ansatser i bassen). Det skilles altså ikke mellom 

rytmeseksjonen og trombonene, slik at pausene mellom de rytmiske støtene gir små rom der 

arrangementet bare fylles av melodi og trommer.  
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Piano og synthesizer dobler både akkompagnementet og de melodiske elementene, og tilfører 

dermed disse elementene klangfarge. Dette er en subtil klanglig effekt da det er blåserne som 

har høyest dynamisk prioritet. Det akkordiske materialet består utelukkende av moll7b5-

akkorder, noe som gjelder så godt som hele eksemplet.  

Overgang 

Vi får et subtilt skifte i teksturen ved at trompetene flyttes til det akkompagnerende elementet 

mens saksofonene utvikler melodiske bevegelser i kontrapunkt. Overgangen kan 

karakteriseres som smidig slik at det ikke oppstår et tydelig skille mellom teksturene. Det er 

heller snakk om en videreutvikling.   

Takt 131-138 Teksturtype: kontrapunktisk tekstur 

Element A:  

(Takt 131-134): Altsaksofon 1, piano, synthesizer.  

(Takt 136-138): Altsaksofon 1,2, piano, synthesizer. 

Element B:  

(Takt 131-134): Altsaksofon 2 piano, synthesizer.  

(Takt 136-138): Tenorsaksofon 1,2, piano, synthesizer. 

Element C: (takt 131-134): Tenorsaksofon 1,2. 

Element D (akkompagnement): Trompet 2-5, trombone 1-4, bass. 

De melodiske elementene vi finner i disse taktene kan sies å avløse hverandre. Dette skjer ved 

at et elements bevegelse ender i en holdt tone samtidig som neste settes i gang. Dette er en 

teknikk som benyttes mye av Bob Brookmeyer. Selv om den melodiske aktiviteten kan 

beskrives som kontrapunktisk innehar ikke elementene spesielt høy grad av selvstendighet 

slik at den kontrapunktiske aktiviteten er lavere enn den vi for eksempel finner i takt 148-150.    

Til å begynne med har altsaksofon 1 og tenorsaksofon 1,2 (i tillegg til piano og synthesizer) 

en felles unison bevegelse, men disse deler seg og blir til to elementer ved at altsaksofon 1 

(element A) avslutter sin bevegelse med en holdt tone midtveis i takt 131 mens tenorsaksofon 

1,2 (element C) fortsetter sin bevegelse, før den ender i en holdt tone fra den siste 
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åttendedelen i takten. Her starter element B som igjen avløses av element A i slutten av takt 

132. I takt 133 bryter tenorsaksofon 2 ut i en melodisk bevegelse som deler rytmikk med 

element A, men som har andre toner. Om element C bør regnes som et selvstendig element 

eller som en del av element A blir et tolkningsspørsmål. Jeg har valgt å se det som et 

selvstendig element siden jeg mener at stemmen skiller seg tilstrekkelig fra element A. 

Saksofonene samles i en unison bevegelse i takt 135 før de skiller lag igjen i takt 136, denne 

gangen i to melodiske elementer der altsaksofon 1,2 utgjør det ene (A) mens tenorsaksofon 

1,2 danner det andre (B). Piano og synthesizer danner en hybridstemme av de melodiske 

elementene gjennom samtlige takter i dette avsnittet. Dette bidrar til å bryte ned skillene 

mellom elementene. Piano og synthesizer er ikke en del av akkompagnementet i disse taktene. 

I akkompagnementet (element D) finner vi en akkordisk bakgrunn der trompeter og 

tromboner spiller akkorder som holdes gjennom flere takter. Bassen er rytmisk selvstendig i et 

grunntonebasert akkompagnement som unngår det første slaget i takten slik at stykkets 

metriske identitet blir mindre tydelig. Den øverste delen av voicingene har størst tyngde. De 

to øverste tonene spilles av hvert sitt par med trompeter, mens det bare er én trombone på 

hver av de fire nederste tonene. Vi kan også legge merke til at noe av den melodiske 

bevegelsen til element A, B, C foregår innenfor akkompagnementets voicinger, slik at 

balansen mellom de melodiske elementene og akkompagnementet blir svært viktig 

(akkompagnementet kan lett overdøve de melodiske elementene). 

Overgang 

Skifte i teksturen skjer brått og markerer et tydelig skille mellom den foregående delen og den 

som starter. Mens de to foregående teksturene har tilhørt samme del i formen (takt 123-138) 

begynner det i takt 139 en ny del. Denne delen varer ut eksemplet. 

Takt 139-146 Teksturtype: melodi og akkompagnement 

 Element A (primærmelodi): Altsaksofon 1,2, tenorsaksofon 1,2, piano, synthesizer. 

Element B (akkompagnement): Trompet 2-5, trombone 1-4, bass, piano, synthesizer. 

Element A består her av en lang linje med hurtig åttendedelsbevegelse. Melodien er helt uten 

pauser, men er brutt opp i stykker og fordelt på to par med saksofoner (altsaksofon 1,2 og 

tenorsaksofon 1,2). Denne oppdelingen gjør utførelsen av melodien enklere ved at pust ikke 

utgjør et problem og det er mulig for melodien å inneha stor ambitus med jevn klang i alle 
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registre. Akkompagnementet (element B) starter med støtvise markeringer som sammenfaller 

med aksentene i melodien.  Den rytmiske effekten som oppstår som et resultat av pausene 

mellom støtene blir til et perkussivt mønster, og virker som en kontrast til karakteren i de 

teksturene som har vært hittil i eksemplet. 

Piano og synthesizer dobler først kun melodien, før de i takt 143 også blir en del av 

akkompagnementet. Fra takt 142 inneholder ikke akkompagnementet lenger støt. Teksturen 

får da en mindre intens musikalsk karakter, med en typisk harmonisk bakgrunn som 

akkompagnement til melodien. I takt 141 skifter voicingene omfang fra 6 til 5 toner med tre 

trompeter (2,3,4) på den øverste stemmen i akkorden. Denne fordelingen gjør at den øverste 

stemmen i akkordene blir spesielt tydelig herfra og videre.  

Fra takt 143 blir det en hyppigere veksling mellom de to parene saksofoner som utgjør 

primærmelodien. Effekten kan beskrives som å skape en illusjon av flere elementer i 

teksturen, uten at det strengt tatt er annet enn orkestreringen som forandres.               

Overgang 

Overgangen til den neste teksturen er smidig og gjøres ved at trompetene går fra å være en del 

av akkompagnementet til å starte en melodi i takt 148 slik at teksturen blir mer 

kontrapunktisk.  

Takt 147-153 Teksturtype: kontrapunktisk tekstur 

Element A: Altsaksofon 1,2, tenorsaksofon 1,2, piano, synthesizer. 

Element B: Trompet 2-4. 

Element C (akkompagnement): Trombone 1-4, bass, piano, synthesizer.  

Saksofonene fortsetter sin melodi på samme måte som i de forrige taktene, men frasene er 

lengre før de skifter mellom alt- og tenorsaksofoner. Rytmikken er også mer variert. I takt 149 

overlapper tenorsaksofonene altsaksofonenes frase, noe som gir en illusjon av flere melodier. 

Siden trompetene sin melodi kan sidestilles med saksofonenes når det gjelder prioritet, kan 

teksturen som oppstår kalles kontrapunktisk. Selv om trompetene har noe lavere rytmisk 

aktivitet enn saksofonene, er dette et eksempel på et kontrapunkt der begge stemmene kan sies 

å ha ganske høy rytmisk aktivitet samtidig, spesielt med tanke på det høye tempoet. Dette er 

spesielt tydelig i 148-149. Hvilken stemme som til en hver tid ligger øverst varierer, noe som 
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også er med å bidra til at stemmene oppleves som like viktige. Samklangen mellom stemmene 

inneholder variasjon, men kan sies å oppnå en ganske konsonant karakter som står i kontrast 

til det ellers ganske dissonerende harmoniske landskapet. 

Trombonene danner en harmonisk bakgrunn av lengre akkorder og støtter opp om rytmikken i 

de to melodiene. Med denne rytmiske støtten fremhever de den melodien de støtter og bidrar 

dermed til å skape et interessant hierarkisk spill mellom melodiene. For eksempel i taktene 

148-150 henger rytmikken i akkompagnementet tydelig sammen med element B, mens det 

støtter opp om element A i takt 152. Piano og synthesizer dobler element A i tillegg til å være 

en del av akkompagnementet.  

Overgang 

Trompetenes melodi avsluttes med en holdt tone i takt 153/154. Frasen avsluttes sammen med 

trombonene slik at de to elementene glir inn i hverandre og vi står igjen med ett melodisk 

element sammen med akkompagnementet. Deretter får vi en utvikling fra dette til 

teksturtypen sekundærmelodi. 

Takt 154-165 Teksturtype: sekundærmelodi 

Element A (primærmelodi): Tenorsaksofon 1,2, trompet 2,4,5 

Element B (sekundærmelodi): Altsaksofon 1,2, trompet 1,3  

Element C (akkompagnement): Trombone 1-4, altsaksofon 1,2, tenorsaksofon 1,2,  

        barytonsaksofon. 

Teksturen i disse taktene kan sies å inneholde en ganske stor grad av tvetydighet. Det vil altså 

være mulig å betrakte elementene på forskjellige måter. Et spørsmål blir da hvor mange 

elementer teksturen inneholder. Jeg vil gå ut fra en tredelt tekstur med to melodiske elementer 

og et akkompagnement. Dette fordi den for meg mest iørefallende karakteristikken er 

opplevelsen av en vekselvirkning mellom melodiene, i motsetning til en videreføring av 

samme melodi. Skillet mellom disse karakteristikkene er hårfint i denne teksturen og 

kompliseres ytterligere av at orkestreringen skifter hyppig. Denne kan sies å bidra til en 

illusjon om høyere melodisk aktivitet enn det faktisk er.  

Det hierarkiske forholdet mellom melodiene er også uklart slik at hvilken melodi som til en 

hver tid skal regnes som primær og sekundær er problematisk. Dette kommer av at melodiene 
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har en vekselvirkning der hver nye melodisk frase som settes i gang får primærmelodisk 

funksjon, slik at melodiene kan sies å konkurrere om oppmerksomheten. Dette er en 

karakteristisk kontrapunktisk effekt. Likevel kan det sies å være et slikt hierarkisk forhold i 

teksturen, simpelthen fordi det ene melodiske utsagnet er først, slik at det oppstår en effekt der 

primærmelodien kan sies å få svar av sekundærmelodien. 

Hvilke instrumenter som representerer hvilke elementer skifter, slik at vi får et mer variert 

klanglig aspekt i disse taktene en det vi har hatt tidligere i dette eksemplet. Til å begynne med 

spiller tenorsaksofon 1,2 en melodi (element A) som settes opp mot et akkompagnement 

(element C) hos tromboner og rytmeseksjon. Melodien får en motstemme i takt 156 som 

spilles av altsaksofon 1,2 (element B) mens tenorsaksofonene blir liggende på en lang tone. 

Den kontrapunktiske aktiviteten mellom de melodiske elementene er ikke spesielt høy og 

består nesten utelukkende av bevegelse i den ene stemmen mot en lang tone i den andre og 

vice versa. 

Akkompagnementet (element C) tilfører melodiene rytmiske tyngdepunkt på strategiske 

steder. Barytonsaksofon kommer inn (for første gang i dette eksemplet) den siste åttendedelen 

i takt 156. I første omgang er den en dobling av basstemmen før den sammen med 

saksofonene fra slutten av takt 158 danner en harmonisk bakgrunn gjennom resten av 

eksemplet. Trombonene blir samtidig borte men trombone 4 kommer inn igjen i takt 161 som 

en dobling av bassen. Trompet 4,5 kommer inn i takt 158 og danner nå element A sammen 

med tenorsaksofon 1, mens tenorsaksofon 2 dropper ut midlertidig og har pause før den 

kommer inn på frasens avsluttende tone som en del av det akkordiske akkompagnementet. 

Element B svarer den foregående frasen ved at den overlapper element A. Den nye frasen 

begynner med samme tone som element A avslutter med. De to elementene skaper en 

sekvensering ved at frasen gjentas fra den siste tonen i hver gjentagelse, som resulterer i en 

oppadgående sekvens. Piano og synthesizer spiller både melodi og akkompagnement. Av de 

melodiske elementene dobler de først element A før de spiller en hybridstemme av det 

melodiske materialet fra takt 158, noe som tydeliggjør muligheten for flere tolkninger av 

elementene.  

At jeg velger å tolke dette som to elementer har å gjøre med teksturens karakter. Dette er en 

kombinasjon av komplementærrytmikken mellom stemmene og at frasene har et så tydelig 

imiterende aspekt, slik at teksturen ikke oppleves som at frasene er en videreføring av en 

underliggende melodi med overlapping, men at de er to melodier i et imiterende 
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vekselsforhold. Til slutt samles de to elementene og vi får en unison bevegelse mellom 

trompet 1 og 2 som ender i en holdt ters mellom de to stemmene. Resultatet av forholdene 

som er beskrevet gir en tekstur som riktignok har ganske høy elementaktivitet, men som gir 

inntrykk av at det er mer som foregår enn det som faktisk er tilfellet. 

Hovedtrekk: 

Det er påfallende hvordan Brookmeyer bruker saksofonene effektivt som primærelement 

gjennom den største delen av eksemplet. Teksturenes estetiske karakter dikteres dermed av 

saksofonenes melodi som i stor grad har en gjennomgående lik karakter, mens resten av 

ensemblet sørger for variasjon i teksturtypene. Ofte forandres karakteren hos ett element om 

gangen mens resten forblir uforandret slik at teksturene får en smidig utvikling. Vi kan se på 

eksemplet som en effektiv løsning når det gjelder å skape flyt i et arrangement. De smidige 

overgangene mellom teksturene kan sies å gi arrangementet fremdrift samtidig som det er nok 

variasjon til at stykket ikke oppleves som monotont. Elementene er ofte orkestrert innenfor 

samme instrumentgruppe, noe som gir de en klanglig separasjon og et ganske tradisjonelt 

storbandsound. 

Analyse av Choro Dancado (Maria Schneider) Takt 37-75 

Dette stykket utgjør sammen med de to andre stykkene Pas De Deux og Dança Illusoria 

samlingen Three Romances. Maria Schneider skriver at stykket er inspirert av brasiliansk 

choro, en musikkstil fra 1800-tallet inspirert av europeiske danser (Béhague). 

Stykket er i et medium tempo (130 bpm), og kan sies å være komplekst med mye bruk av 

kontrapunktiske virkemidler og en mer intrikat karakter enn det som gjerne er vanlig 

praksis i storbandmusikk. På denne måten minner stykket mer om klassisk 

komposisjonspraksis. 

Gitar-, piano- og bass-akkompagnementet er skrevet ut, og er uten besifring i store deler av 

stykket. Dette gjelder de delene som er uten improvisasjon mens rytmeseksjonen får en friere 

rolle der hvor musikken inneholder improviserende solister. Solisten fungerer som en 

integrert del av formen og det er en spennende dynamikk mellom komponert og improvisert 

materiale. Flere steder kan ensemblets komponerte materiale virke sidestilt med solisten slik 

at en kontrapunktisk effekt oppstår.  
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Sammensetningen av instrumenter er verdt å merke seg, der for eksempel kombinasjonen av 

treblås, flygelhorn og trompeter med mute gir ensemblet en distinkt orkesterklang.  

Utdraget som brukes i analysen inneholder høy aktivitet av elementer og så godt som hele 

ensemblet benyttes til en hver tid. Ved eksemplets begynnelse har stykket utviklet seg gradvis 

både dynamisk og i kompleksitet. 

Besetning: 

Fløyte 

Klarinett 

Tenorsaksofon 1,2 

Bassklarinett 

Trompet 1-4: dobler på flygelhorn 

Trombone 1-3 

Basstrombone 

Gitar 

Vokal/Pandiero 

Piano 

Bass 

Trommer 
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Eks. 36 
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Maria Schneider (takt 37-75) 

Takt 37-44 Teksturtype: kontrapunktisk tekstur 

Element A: Fløyte, flygelhorn 1,2, trompet 3,4 (cup mute). 

Element B: Klarinett, vokal, tenorsaksofon, bassklarinett. 

Element C: Tenorsaksofon 1, trombone 1,2. 

Element D (akkompagnement): Piano, gitar, trombone 3, basstrombone, bass. 

I disse taktene fra Maria Schneider sin brasilianskinspirerte komposisjon Choro Dancado, 

finner vi en kontrapunktisk tekstur der tre melodiske elementer understøttes av et repetitivt 

rytmisk akkompagnement. Både element A og B inneholder en høy grad av rytmisk aktivitet. 

De benytter en variasjon av noteverdier fra fjerdedeler til 16-deler og bruker pauser aktivt for 

å skape rytmikk. Element C har en saktere melodisk bevegelse enn element A og B. Denne 

melodien benytter seg i større grad av lengre noteverdier som halvnoter og fjerdedeler, men er 

rytmisk variert og inneholder både en triolbevegelse og bruk 16-deler. I motsetning til de to 

andre melodiske elementene bruker ikke element C pauser på samme måte som rytmisk 

virkemiddel. Dermed blir denne melodien med sin flytende bevegelse en kontrast til de mer 

abrupte og rytmisk sprettende melodiene vi finner i element A og B. 

Melodien som utgjør element A er bygget rundt et enkelt rytmisk motiv (takt 37), der en 

åttendedel fungerer som opptakt for en staccato fjerdedel. Dette gir en rytmisk effekt der 
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fjerdedelen, som alltid er på et taktslag, fungerer som tyngdepunkt mens åttendedelen er 

lettere. Motivet danner grunnlaget for mye av melodiens tematiske materiale og dynamikken 

fra lett til tung beholdes også de stedene der flere åttendedeler kobles sammen i forkant av 

fjerdedelen. Det benyttes ganske mye sprang som sammen med bruken av staccato-

artikulasjon gir melodien et perkussivt preg. Elementet er orkestrert i oktaver der 

hovedtyngden ligger hos flygelhorn og trompeter i den nedre oktaven. Samtidig får melodien 

mye av sitt særpreg fra fløyte som ligger alene i et briljant register, slik at denne kommer 

tydelig frem og tilfører melodien en letthet. Kombinasjonen av flygelhorn og trompeter med 

mute gir også en interessant klanglig karakter gjennom blandingen av instrumentenes 

henholdsvis runde og spisse klang. 

I takt 41 får melodien en hurtig nedadgående trinnvis bevegelse i 16-deler som leder over i en 

oppadgående arpeggio, og fungerer som en avstikker fra det ellers enhetlige tematiske 

materialet. Denne type 16-delsløp er i seg selv et viktig tematisk utsagn som går igjen 

gjennom hele komposisjonen. 

Element B har mye av den samme karakteren som element A. Den er også basert på et kort 

motiv (takt 37) og utviklingen av dette. Begge elementenes motiver skilles av pauser. Dette 

utnyttes i teksturen ved at elementene har aktivitet som vektlegger pausene hos det andre 

elementet. Element B er også orkestrert i oktaver, men her er det den øverste oktaven som 

spilles av klarinett og vokal som har sterkest projeksjon av de to oktavene. Den befinner seg i 

samme register som den nedre oktaven til element A, slik at hovedtyngden til begge 

melodiene befinner seg i samme register. De to melodiene krysser hverandre ved flere 

anledninger. I takt 41 kommer element B sammen med element A slik at de to elementene 

danner en felles harmonisert melodisk bevegelse over i neste takt, før de igjen skiller lag. 

Melodien ender i en holdt tone i takt 43, før den igjen kommer sammen med element A i en 

staccato åttendedelsbevegelse som leder over til neste tekstur.          

Element C har en mer flytende melodisk karakter enn de to andre melodiske elementene. Den 

spilles av tenorsaksofon 1 og trombone 1,2 i unison og befinner seg mellom de to oktavene til 

element B i register. På enkelte punkter krysser stemmen til element C og den nederste 

oktaven til element B hverandre. Melodien deler rytmikk med element B i takt 39 og 42. 

Dette er kortvarig, men stedene der elementene deler rytmikk inneholder viktig tematikk slik 

at denne ekstra tyngden gjør at utsagnet kommer tydeligere frem. 



115 

 

Teksturen får en spesiell karakteristikk ved at så mange stemmer deler register og krysser 

hverandre. Dette gjør at det tematiske materialet kan sies å blandes sammen, men siden 

element A og B er orkestrert i oktaver kan hver enkelt melodi samtidig lett følges med øret.  

I akkompagnementet (element D) finner vi en todelt rytmisk tekstur der piano og gitar spiller 

akkorder i åttendedeler på offbeatet mens basstemmen fokuserer på det første og tredje slaget 

i takten. Denne stemmen dobles av piano, trombone 3 og basstrombone, og disse lager en 

tostemt linje der basstemmen dobles i tillegg til at de har en overstemme. Dette 

akkompagnementet er notert og inneholder ikke besifring hos rytmeseksjonen. 

Akkompagnementet bidrar med et konstant rytmisk underlag på denne måten (med noen 

enkle variasjoner) gjennom hele eksemplet. I det komprimerte partituret over er det piano-

voicingene som vises. Gitar dobler disse men har enkelte steder noe enklere voicinger for at 

de skal være mulig å spille på instrumentet.  

Overgang 

Den homofone bevegelsen i slutten av takt 44 leder inn til den neste delen slik at vi får en 

smidig overgang fra en tekstur med mange elementer til en med et enhetlig tematisk 

materiale. På den måten står denne delen i kontrast til den forrige ved at både det tematiske 

materialet og sammensetningen av elementer er mye mindre komplekst. 

Takt 45-50 Teksturtype: melodi og akkompagnement 

Element A (primærmelodi): Fløyte, klarinett, tenorsaksofon 1,2, flygelhorn 1,2, vokal, 

trompet 3,4 (cup mute). 

Element B (akkompagnement): Trombone 1-3, piano, gitar, bassklarinett, basstrombone, 

bass. 

Teksturen i disse taktene består av en harmonisert melodi (element A) som settes opp mot et 

rytmisk akkompagnement. Rytmeseksjonen har samme rolle som i de forrige taktene. De 

fortsetter altså å bidra med et rytmisk repetitivt akkompagnement (element B) som gir 

teksturen et konstant underlag. I disse taktene blir diskantdelen av elementet doblet av 

trombone 1-3 i tillegg til piano og gitar. 

Element A er harmonisert i blokk, men leadstemmen fremheves ved at fløyte, klarinett, 

tenorsaksofon, trompet 3, og vokal spiller denne i oktaver, mens flygelhorn 1,2 og trompet 4 

brukes til å harmonisere melodien. Melodien er enkel tematisk og har sakte rytmikk. 
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Teksturen i taktene får en ro og det er en fin balanse og samspill mellom melodien og 

akkompagnementet. 

I takt 48 blir trompeter og vokal liggende fra halvnoten i takt 48 over i takt 49 med en holdt 

Abmaj9-akkord, slik at elementet (A) midlertidig deles i to. Flygelhorn/trompeter og vokal 

fungerer da som akkompagnement for fløyte, klarinett og tenorsaksofon 1,2, men i midten av 

takt 49 samles de igjen til ett element, i en tostemt bevegelse (orkestrert i oktaver) frem mot 

en ren G-dur akkord i takt 50. Det er tydelig at melodilinjen prioriteres slik at 

harmoniseringen kommer i andre rekke. Legg for eksempel merke til hvordan G-dur akkorden 

i takt 50 har henholdsvis ett og to instrumenter på tonene D og G mens de resterende 

instrumentene i elementet har tonen B. Dette er tersen i akkorden og overvekten av denne 

tonen er et uvanlig valg dersom balansen i akkorden hadde vært fokus. I dette tilfellet derimot, 

tilhører tonen leadmelodien slik at doblingen gjør at denne kommer tydeligere frem og får en 

høyere prioritet enn harmoniseringen som blir mer subtil. 

Akkompagnementet består på samme måte som i forrige del av en todelt rytmisk tekstur. I 

disse taktene får akkompagnementet en mer fremtredende rolle enn i forrige del. Dette 

kommer av at det i denne teksturen er betraktelig færre elementer og at elementet inneholder 

flere instrumenter. En interessant harmonisk detalj finner vi i takt 48/49 der 

akkompagnementet inneholder en Abmaj7 akkord med en #11 som metningstone. Denne 

tonen reflekteres ikke i den holdte akkorden hos flygelhorn/trompeter og vokal. Dermed får 

den holdte akkorden en mer åpen og konsonant karakter enn den vi finner i 

akkompagnementet. Akkompagnementet på sin side har en dissonerende klustervoicing. 

Overgang 

Den harmoniserte melodien henger over fra takt 50 til 51 og fungerer dermed som bindeledd 

mellom de to delene ved at melodien først avvikles i den nye delens første takt hvor melodien 

kan sies å bryte ut i en kontrapunktisk tekstur. 
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Takt 51-56 Teksturtype: kontrapunktisk tekstur 

Element A: Fløyte, klarinett, vokal, piano, bassklarinett. 

Element B: Flygelhorn 1,2, trompet 3,4 (cup mute).  

Element C: (a) Tenorsaksofon 1,2. 

          (b) Trombone 1,2. 

Element D (akkompagnement): Trombone 3, basstrombone, gitar, piano, bass.  

I denne firedelte teksturen finner vi tre melodiske elementer i tillegg til akkompagnementet. 

Element A har høyest prioritet mens element B og C er noe underordnet. Element D er en 

subtil variasjon av akkompagnementet fra de foregående taktene. 

Hos element A finner vi en melodi bestående hovedsakelig av åttendedeler og 

åttendedelstrioler. Melodien har stor ambitus og veksler mellom trinnvis bevegelse og store 

sprang. Den melodiske kurven kan beskrives som å være konstruert i jevne bølger med lite 

pauser. Elementet er orkestrert i tre oktaver, noe som gjør at melodien berører et stort register. 

Element B består av flygelhorn 1,2 og trompet 3,4 i unison. Disse har en melodi i kontrapunkt 

til element A og C. Melodiens tematikk i takt 51-53 ligner den vi finner hos element A i 

taktene 37-44, den bruker mye pauser og kan ses som en utvikling av et kort motiv. I 

hovedsak ligger element B mellom de to nederste oktavene hos element A i register, men den 

krysser fritt den nederste oktaven til element A. I takt 54 forandres melodiens tematikk. 

Frasene blir lengre og benytter seg også av lengre noteverdier, noe som fører til et økt fokus 

på melodien da dette gir den projeksjon i en tekstur som inneholder mye korte noteverdier. I 

slutten av takt 55 samles element A og B og vi får en melodisk bevegelse i terser.   

Element C kan deles opp i to subelementer der tenorsaksofon 1,2 utgjør (a), mens trombone 

1,2 utgjør (b). Til sammen skaper de en harmonisert melodi. Denne melodien deler mye av sin 

karakter med element B og kan sies å være i kontrapunkt til de to andre melodiske 

elementene. På samme måte som element B har element C tematikk som aktivt benytter 

pauser. De to elementene utnytter hverandres pauser på den måten at element B og C har 

forskjellige tyngdepunkt i taktene. Element B har gravitasjon mot de tyngste delene av takten 

(slag 1 og 3), mens element C unngår disse tyngdepunktene slik at den rytmiske vekten blir å 

finne på de slagene som er offbeat. Element C ligger hovedsakelig under element B i register 
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og melodien oppleves som noe mindre selvstendig enn de to andre elementene. Flere steder 

glir den inn i element A, enten som en ren dobling (som i takt 52 der element C er i unison 

med den nederste oktaven til element A de siste tre åttendedelene), eller som i takt 54 der den 

kan sees som en harmonisering av element A. I slutten av takt 55 deler de to elementene også 

rytmikk, men her er den melodiske bevegelsen distinkt forskjellig og melodiene krysser også 

hverandre. Element C står også flere steder i sterk rytmisk kontrast til element A, som i takt 

52 og 55, der vi finner henholdsvis åttendedeler (takt 52) og 16-deler (takt 55) hos element C 

mot åttendedelstrioler hos element A. Trombone 1,2 fungerer i første omgang som en 

harmonisering av element B i takt 51 før de i takt 52 danner den andre stemmen hos element 

C. Det benyttes mye kopling som harmoniseringsteknikk, men vi finner også eksempler på 

variasjon i rytmikken og motbevegelse mellom disse to stemmene. 

Når det gjelder akkompagnementet (element D) er den største forskjellen i forhold til tidligere 

at piano har gått over til å spille melodi i høyre hånd, slik at diskantdelen av 

akkompagnementet bare spilles av gitar. Dette gjør at denne delen av akkompagnementet 

kommer mer i bakgrunnen. Bassdelen spilles av trombone 3, basstrombone, piano, bass i 

oktaver og får her et ekstra slag i forhold til tidligere. Denne subtile variasjonen i rytmikken 

gjør at underlaget forandrer karakter. Basstemmen får høyere motivisk viktighet, og på grunn 

av forholdet mellom diskantdelen, en mer fremtredende rolle i teksturen enn tidligere.  

Overgang  

Ensemblet avslutter sine utsagn i takt 55 og i takt 56 får vi en opptakt som leder over i den 

nye teksturen i takt 57. Dermed ledes det over i den nye delen på samme måte som det ble 

gjort i forrige overgang. I et stykke der teksturene inneholder så mye variasjon som vi finner 

her, bidrar gjenkjennelsesfaktoren vi finner i denne typen små detaljer til en helhetlig 

sammenheng. 

Takt 57-60 Teksturtype: sekundærmelodi/melodi og akkompagnement 

Element A (primærmelodi): Flygelhorn 1,2, tenorsaksofon 1, trombone 1,2. 

Element B (sekundærmelodi/akkompagnement):  

(a) Fløyte, klarinett, tenorsaksofon 2, trompet 3,4 (cup mute), bassklarinett, gitar, piano. 

(b) Trombone 3, basstrombone, piano, bass. 
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Denne teksturen inneholder en spennende tvetydig dynamikk mellom elementene. Jeg har delt 

teksturen opp i to elementer der element A fungerer som primærmelodi, mens element B kan 

sies å fungere både som sekundærmelodi og akkompagnement. 

Element A er orkestrert i oktaver og fra takt 58 blir den harmonisert med terskopling. Den 

spilles av flygelhorn 1,2, tenorsaksofon 1 og trombone 1,2, en instrumentasjon som gir 

elementet en rund og fyldig klang. Melodien inneholder mye trinnvis bevegelse og en enkel 

rytmikk som sammen med instrumentasjonen og harmoniseringen i terser gir frasen en 

konsonant lyrisk karakter. Det tematiske materialet ligner det hos element C i taktene 37-41. 

Element B er delt opp i to subelementer der (a) inneholder nevnte tvetydige funksjon som 

sekundærmelodi og akkompagnement. Tematikken er bygget på det akkompagnerende 

underlaget som har vært gjeldende gjennom hele eksemplet. Fløyte og klarinett er i lyst leie 

og er doblet en oktav under av tenorsaksofon 2. Disse stemmene er ornamentert med forslag, 

noe vi også finner i bassklarinett sin stemme. Dette gir elementet en tematisk karakter som 

forsterkes av tyngden elementet blir tillagt ved at det spilles av så mange instrumenter 

(trompet 3,4 og piano, gitar er i tillegg til de elementene som allerede er nevnt alle en del av 

element B: (a)). Dermed oppstår det en melodisk funksjon som vil kunne betegnes som en 

sekundærmelodi.  

Samtidig er elementet, hvis vi ser bort i fra orkestreringen, så å si identisk med det som hittil 

har utgjort akkompagnementet og stemmene til rytmeseksjonen har nøyaktig lik karakter som 

tidligere. Bassen har for første gang notert besifring, men på innspillingen fortsetter den å 

akkompagnere på samme måte som tidligere. Dermed er det ensemblets størrelse og 

ornamenteringen i treblås som skiller elementet fra slik vi har oppfattet det tidligere. Etter min 

mening er det derfor mulig å si at elementet fungerer både som et melodisk element og som 

akkompagnement. Det er interessant å se hvordan litt enkel ornamentikk sammen med en 

variasjon i orkestreringen, kan gi en ganske annerledes musikalsk effekt av det samme 

musikalske materialet slik at vi så å si ser dette materialet i et nytt lys. 

Fordi begge elementene er konstant til stedet og siden de også har mange oktavdoblinger blir 

teksturen fylt helt ut. Dette kan sies å gi teksturen dens spesielle karakter.   
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Overgang 

Den neste teksturen er andre del av en åttetakter lang periode som begynte med de fire forrige 

taktene. Selv om også neste tekstur inneholder den samme dynamikken av elementer, er det et 

tydelig skille mellom de to teksturenes musikalske karakter. På samme måte som flere ganger 

tidligere leder det melodiske materialet over i den nye teksturen, mens elementene som 

representerer skillet først settes inn litt ut i første takt, slik at skillet får en mindre direkte 

effekt enn dersom disse ble satt inn ved begynnelsen av takten. Dette bidrar til å ivareta 

inntrykket av musikalsk utvikling - som kan sies å være et helt sentralt virkemiddel i dette 

stykket - fremfor effekten av separate deler.    

Takt 61-64 Teksturtype: sekundærmelodi 

Element A (primærmelodi): Fløyte, klarinett, tenorsaksofon 2, flygelhorn 1,2, trompet 3,4 

(cup mute) bassklarinett. 

Element B: (sekundærmelodi): Tenorsaksofon 1, trombone 1,2.   

Element C: (akkompagnement): (a) Gitar, piano. 

             (b) Trombone 3, basstrombone, bass. 

I denne tredelte teksturen finner vi en svært aktiv primærmelodi bestående av hurtige løp i 

åttendedelstrioler og 16-deler (element A). Den er satt opp mot en sekundærmelodi som 

inneholder mindre rytmisk aktivitet og har en mer tematisk melodisk karakter (element B) i 

tillegg til akkompagnement (element C). Sekundærmelodien er ikke tematisk underordnet, 

men har en mye svakere dynamikk enn primærmelodien, slik at den får en tydelig underordnet 

rolle. Akkompagnementet får i disse taktene den samme distribusjonen av instrumenter og 

tematikk som har preget eksemplet, og som altså står i kontrast til karakteren i de fire 

foregående taktene. 

Element A er orkestrert i oktaver og i tillegg harmonisert enkelte steder. Instrumentene som 

utgjør elementet har ikke identiske stemmer. Stemmene kan sies å skape et inntrykk av at det 

er mer enn ett element. Dette gjøres blant annet ved at instrumentene har stemmer som 

overlapper hverandre i en vekselvirkning. Eksempler på dette finner vi takt 61,62. 

I takt 62 går tenorsaksofon 2 midlertidig over til å doble element B samtidig som bassklarinett 

skifter fra element B til element A. Dette kan sies å gjøre stemmenes funksjon mindre 
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oversiktlige noe som også bidrar til å skape effekten av flere elementer. I takt 64 får vi en 

tostemt bevegelse som på snedig vis går fra oktav til sekstkopling og så til terskopling 

samtidig som den inneholder en til dels selvstendig melodisk kurve.     

Mens element A har raske løp, stor ambitus og en ekspressiv karakter, har element B saktere 

rytmikk og en melodisk kurve med mindre ambitus. Melodien er basert på det samme 

tematiske materialet vi finner i taktene 41-44 hos element C. Siden primærmelodien i forrige 

tekstur er basert på frasen som foregriper denne, er det naturlig å tolke element B her som en 

videreføring av primærmelodien fra de forrige taktene, men at den nå får en underordnet rolle. 

Elementenes melodiske materiale er selvstendig tematisk slik at de to melodiske elementene 

har lite med hverandre å gjøre på den måten. De kan sies å eksistere parallelt og at element B 

innehar en akkompagnerende funksjon til element A. I takt 63 samles de to elementene i en 

kort 16-delsbevegelse, men siden denne homofone effekten er så kort gjør det ikke at 

opplevelsen av antall elementer forandres. 

Overgang 

Den neste teksturen ledes inn til gjennom åttendedelsbevegelsen i takt 64. Denne skaper en 

tydelig oppbyggende effekt som gir skillet mellom teksturene en klimatisk karakter idet 

bevegelsen lander på det første slaget i neste takt, der vi får et klart periodisk skille mellom 

teksturene. Skillet virker ekstra markant på grunn av den massive homofone karakteren i det 

nye melodiske materialet. 

Takt 65-68 Teksturtype: melodi og akkompagnement (flerstemt sats) 

Element A (flerstemt sats):  

(a) Fløyte, klarinett, trompet 3(cup mute), vokal, 

      tenorsaksofon 1,2. 

(b) Flygelhorn 1,2, trompet 4 (cup mute). 

(c) Bassklarinett, trombone 1,2. 

Element B (akkompagnement): Trombone 3, basstrombone, piano, gitar, bass. 
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I dette partiet finner vi en trestemt melodi (element A), der harmoniseringen kan sies å inngå i 

begrepet flerstemt sats. Akkompagnementet videreføres på samme måte som tidligere.  

Stemmene i element A har for det meste lik rytmikk og de beveger seg også mye parallelt. 

Samtidig finner vi eksempler på individuell stemmeføring og rytmikk. Element A: (a) kan 

kalles leadmelodi i denne sammenhengen. Den er orkestrert i tre oktaver og har den største 

tyngden når det gjelder fordeling av instrumenter, noe som gjør at denne stemmen blir 

dominerende i oppfattelsen av elementet. Stemmen element A: (b) befinner seg mellom den 

andre og den nederste oktaven til element A: (a) mens element A: (c) stort sett befinner seg 

lengst ned av stemmene. Unntaket er i takt 66 der den ligger over element A: (a) sin underste 

oktav før stemmene krysser slik at den igjen blir liggende underst. I takt 66 skaper element A. 

(c) en subtil rytmisk effekt ved at stemmen settes an en åttendedel senere enn de andre 

stemmene i elementet. I takt 67-68 finner vi eksempler på individuell stemmeføring der 

element A: (b) og (c) beveger seg i samme retning og skaper motbevegelse i forhold til 

element A: (a). Frem mot slutten av takt 68 får element A: (b) og (c) en åttendedels figur som 

skiller stemmene fra element A: (a) og leder over i neste tekstur.  

Overgang 

De neste tre taktene tilhører samme periode som teksturen i de forrige taktene. 

Primærmelodien fortsetter inn i de neste taktene men blir nå en del av en kontrapunktisk 

tekstur. Skiftet av tekstur skjer brått og vi får en tekstur med høyere kompleksitet og noe 

sterkere dynamikk. Spesielt skaper utviklingen av teksturen fra enkel til kompleks en effekt 

av spenning og kan sies å fungere som en utvikling frem mot periodens dramatiske 

høydepunkt i takt 71.  

Takt 69-71 Teksturtype: kontrapunktisk tekstur. 

Element A: Fløyte, klarinett, vokal, bassklarinett. 

Element B: Flygelhorn 1, trompet 3 (cup mute), tenorsaksofon 2. 

Element C: (I takt 69) Flygelhorn 2, trompet 4 (cup mute), tenorsaksofon 1  

(element C opphører å eksistere i takt 70 og instrumentene fordeles da på element A og B). 

Element D (akkompagnement): (a) Trombone 1-3, basstrombone, 

        (b) Piano, gitar, bass.  
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Denne kontrapunktiske teksturen har flere muligheter når det gjelder inndeling av antall 

elementer. Jeg har valgt å gå ut i fra en inndeling der vi har tre melodiske elementer i takt 69 

og to melodiske elementer i takt 70-71. Element A er en videreføring av melodien fra forrige 

tekstur og er orkestrert i tre oktaver. Denne settes opp mot element B og C som produserer en 

serie 16-delsløp med nedadgående bevegelse. Vi kan si at element B og C inneholder en 

tvetydighet i forhold til å være ett eller to elementer. På den ene siden kan de tolkes som ett 

element da det er lite kontrapunktisk aktivitet dem i mellom. Stemmene kan da tolkes som å 

overlappe hverandre slik at de utgjør en felles melodisk bevegelse. Likevel gir spranget som 

oppstår mellom de nedadgående bevegelsene en effekt vi kan tolke som begynnelsen på en ny 

frase, slik at vi får to elementer. Effekten forsterkes av flygelhorn/trompeter ved at flygelhorn 

2/trompet 4 starter sin nedadgående bevegelse før flygelhorn 1/trompet 3 har fullført sin, selv 

om bevegelsene er i parallelle oktaver og i terskopling.  

I takt 70 glir instrumentene som tilhører element B og C i takt 69 gradvis over i element A. 

Først er det flygelhorn 2/ trompet 4 som går fra å tilhøre element C i takt 69 til element A fra 

takt 70, deretter går tenorsaksofon 1,2 over i element A det siste halvannet slaget av takten, da 

som en harmonistemme. I midten av takt 70 gjør fløyte og klarinett et sprang nedover mens 

bassklarinett, trombone 1 og flygelhorn 2/trompet 4 blir liggende på tonen G. Først dobler de 

den nederste oktaven hos element A før de dobler bassklarinett/trombone 1 sin stemme én 

oktav over. Dermed får vi en midlertidig tredeling av melodiske elementer, men disse utviser 

en mindre grad av selvstendighet enn i den forrige takten.  

Flygelhorn 1 og trompet 3 (element B) sin stemme er sentral for oppfattelsen av en todeling 

av melodiske elementer gjennom takt 70. På det tredje slaget der tenorsaksofonen bytter til 

element A har flygelhorn 1 og trompet 3 en nedadgående 16-delsbevegelse som fører til 

motbevegelse mellom elementene, før elementene glir fullstendig inn i hverandre på det fjerde 

slaget i takten. Denne felles, harmoniserte 16-delsbevegelsen leder over i takt 71 der den 

ender i en todeling av melodiske elementer som markerer avslutningen av element B sin frase. 

Styrken i klangen hos flygelhorn 2 og trompet 4 gir dem en definerende rolle i forhold til 

element A sitt tematiske innhold. I takt 71 der flygelhorn 2/trompet 4 kommer sammen med 

flygelhorn 1/trompet 3 i en todelt glissando fører denne kvaliteten til en tvetydighet rundt 

hvilket element de er en videreføring av. For enkelhets skyld omtales de her som element B. 

Her spilles element A av fløyte, klarinett, tenorsaksofon 2 og bassklarinett i tre oktaver. 

Tenorsaksofon 2 skaper en dissonans gjennom et avvik fra melodien der den spiller en D#, 



124 

 

mens fløyte, klarinett og bassklarinett spiller en E. Dette skaper et utradisjonelt b9 intervall 

mellom denne og overstemmene. 

Akkompagnementet skiller seg fra tidligere i eksemplet ved at vi får et todelt 

akkompagnement. Element D: (a) er da en harmonisk bakgrunn i halvnoter, mens 

rytmeseksjonen (element D: (b)) spiller samme type akkompagnement på liknende måte som 

tidligere. I takt 69 kan bassklarinett og trombone 1,2 enten tolkes som en harmonisering av 

element A etter samme prinsipp som i de foregående taktene, eller som begynnelsen på en ny 

harmonisk bakgrunn. I takt 70 blir trombone 2 del av akkompagnementet i en harmonisk 

bakgrunn mens bassklarinett og trombone 1 dobler element A sin nederste oktav. 

Overgang  

Overgangen mellom forrige og neste tekstur lager et markant skille der teksturen går fra å ha 

mange elementer, sterk dynamikk og mange instrumenter, til å bli en tynnere tekstur med 

færre instrumenter og få elementer. Den dramatiske karakteren i forrige tekstur når et 

høydepunkt og en avslutning i takt 71 som så erstattes med en stillere sparsommelig tekstur i 

takt 72, som en avrundende kontrast til den rike teksturen i de forrige taktene. 

Takt 72-75 Teksturtype: melodi og akkompagnement. 

Element A (primærmelodi): Fløyte, vokal, klarinett, tenorsaksofon 2. 

Element B (akkompagnement): Trombone 1-3, basstrombone, bassklarinett, piano, gitar, 

bass. 

I disse taktene rundes denne delen av stykket av for så å lede inn i den neste delen som 

defineres av solistiske innslag. Teksturen inneholder færre instrumenter enn tidligere i 

stykket.  Element A er en nedadgående linje i åttendedeler harmonisert i diatoniske sekster. I 

midten av takt 73 blir fløyte liggende på en F#, mens vokal og klarinett fortsetter bevegelsen 

frem mot neste takt. Tenorsaksofon 2 dobler den øverste stemmen i element A fra det andre 

slaget av takt 73. Når fløyte blir liggende på F# fortsetter tenorsaksofon 2 den nedadgående 

bevegelsen i unison med vokal før alle fire blir liggende på en E i oktaver fra takt 74 og ut. 

Dette er avslutningen på melodien.  

Akkompagnementet (Element B) holder en B-dur akkord i to takter før elementet på samme 

måte som melodien ender på en E i oktaver (én oktav lengre ned enn melodien). B-dur 

akkorden i akkompagnementet starter med en forholdning som skapes av trombone 1,2 og 
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piano- gitar. Vi finner også ett ornament fra kvart til ters hos bassklarinett i takt 73. Piano 

holder samtidig rytmen gående med en synkopert rytme også på tonen E. Altså ender alle 

aktive instrumenter på tonen E orkestrert over 3 oktaver og med piano som eneste rytmisk 

aktive stemme. 

Hovedtrekk: 

De mange elementene og nyansene gjør notebildet ganske vanskelig å trenge inn i. Det er 

verdt å merke seg balansen mellom teksturene som veksler mellom å være enkle og 

komplekse. De komplekse teksturene som ofte inneholder ganske mange elementer balanseres 

opp mot enklere teksturer med få elementer. Teksturene opptrer med en dynamikk der vi 

gjerne har annenhver enkel og kompleks tekstur. Denne balansen mellom enkle og komplekse 

teksturer sikrer at stykket ikke virker monotont. I de komplekse er det mye kontrapunktisk 

aktivitet. Gjennom analysen får vi innblikk i hvordan disse melodiske elementene virker 

sammen og i helheten. Ved at de melodiske stemmene krysser hverandre og at instrumentene 

skifter fritt mellom de forskjellige elementene, skapes en effekt der elementene kan sies å gli 

inn i hverandre. 

Det tematiske materialet kan karakteriseres som å hele tiden lede videre til neste del og 

teksturene inneholder mye gjenbruk av en relativt begrenset mengde tematisk materiale, selv 

om dette materialet er gjenstand for fri variasjon. Dette skaper sammen med bruken av et 

repetitivt akkompagnement en følelse av sammenheng i stykket selv om det formmessig kan 

sies å være ganske narrativt. Vi kan si at stykket er svært variert men at det likevel er 

formmessig konsekvent. 

Det gjennomgående akkompagnementet kan sies å være definerende for stykkets karakter. 

Akkompagnementet produserer et statisk fundament som alle andre elementer bygges oppå. 

Det er uten respons til de øvrige elementene i stykket og mens teksturene forandres ved at 

elementer settes inn og tas bort forblir akkompagnementet nærmest uforandret. Unntaket fra 

denne beskrivelsen er taktene 57-59 der akkompagnementet får en annen rolle i teksturen, 

selv om det tematisk bare skiller seg fra resten av eksemplet gjennom bruk av sparsomlig 

ornamentering. Her er det tydelig hvordan orkestrering er av stor betydning for et elements 

funksjon. 

Besetningen og måten denne benyttes på gir stykket dets klanglige egenart. Stykket 

inneholder en variasjon av instrumentkombinasjoner som benyttes for å oppnå den rike 
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variasjonen av klanglig karakteristikk. Ved å følge de forskjellige elementene kan vi se hvilke 

instrumenter som kombineres for å oppnå forskjellige typer karakter. Jeg vil trekke frem 

kombinasjonen av flygelhorn og trompeter med mute, en spennende kombinasjon som brukes 

i store deler av eksemplet. En annen flott kombinasjon finner vi i takt 51-56 der fløyte, 

klarinett, vokal, piano og bassklarinett skaper en spesiell klanglig karakteristikk.  

Oppsummering 

I dette kapittelet har analysemetoden blitt anvendt til å undersøke lengre noteeksempler. 

Formålet har da vært å få et tydeligere bilde av den musikken som undersøkes i hvert av de 

fire eksemplene, fremfor å demonstrere allmenne prinsipper slik det er gjort i kapitlene 1-4. 

Ved å dele stykket inn i mindre biter og så undersøke disse etter hverandre, er det mulig å få 

øye på den dynamikken som ligger mellom teksturene som opptrer i formen. Slik kan man se 

hvordan teksturene kan brukes i forhold til hverandre for å skape variasjon og utvikling i 

formen. Samtidig kan man gjennom analysen av hver enkelt tekstur tilegne seg 

detaljkunnskap angående hvordan elementene benyttes for å oppnå den bestemte musikalske 

effekten i de taktene som undersøkes. 

Epilog 

Sidetallet i oppgaven er noe lengre enn det som er vanlig. Dette er fordi noteeksemplene i 

oppgaven tar opp mye plass. Teksten i oppgaven tilsvarer ca. 80 sider. 

I oppgaven har jeg analysert eksempler som viser et begrenset utvalg teksturer og noen av de 

mulighetene som finnes når det gjelder bruk av elementer som kan forekomme i disse.  

Gjennom analysen får man et innblikk i hva slags karakter elementene i de forskjellige 

eksemplene innehar og hvordan de fungerer i samhandling med hverandre. Med karakter 

mener jeg elementenes melodiske, rytmiske og klanglige egenskaper. Når det gjelder 

elementenes samhandling avdekker analysen hvilken bestemt musikalsk effekt som oppnås 

gjennom å kombinere forskjellige typer elementer. Den gir også innblikk i elementenes rolle i 

den musikalske konteksten (akkompagnement, primærmelodi eller sekundærmelodi), og fører 

til en klarere forståelse av samspillet mellom hvert enkelt element.  

Sound, som i denne oppgaven brukes til å beskrive musikalske forhold relatert til orkestrering, 

er et aspekt som er svært viktig for teksturens karakter, men som nevnt i kapittelet om 

metode, har jeg bevisst unngått å gå dypere inn i dette. Grunnen til dette er at det fort ville tatt 
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opp en for stor del av analysen. Siden jeg har ønsket å fokusere hovedsakelig på elementene i 

en mer generell betydning, har fokuset for analysen vært på de aspektene ved teksturen som 

har vært nødvendig for å gi et tydelig bilde av elementenes rolle i hvert enkelt eksempel og på 

de forholdene som utpeker seg som spesielt interessante. 

I de lengre eksemplene har jeg sett på noen muligheter når det gjelder sammensetninger av 

teksturene i en større helhet. Fokuset for analysen har også her vært på hver enkelt tekstur, 

men gjennom å se disse i sekvens kan man få et inntrykk av de mulighetene som er 

tilgjengelige for å skape variasjon i et musikalsk forløp. 

Metoden som benyttes i oppgaven har etter min mening vist seg å være en god måte å se på 

denne musikken. Den gir et innblikk i og tydeliggjør hvilke musikalsk meningsbærende 

elementer som virker i teksturen og gjør helheten mulig å ta inn over seg. Altså gir den et 

innblikk i det helhetlige uttrykket som kan være vanskelig å fange utelukkende gjennom 

lytting. Spesielt gjelder dette teksturer med høy kompleksitet. Det er også stor forskjell 

mellom denne typen analyse og for eksempel harmonisk analyse siden teksturanalyse er mer 

generell i sine undersøkelser. Dermed kan denne type analyse gjerne suppleres av eller 

supplere analysemetoder som undersøker de forskjellige syntaktiske sidene ved musikken på 

et dypere nivå (for eksempel i analyse av hele stykker) for å oppnå enda større innsikt i det 

musikalske materialet.  

Inndelingen av teksturtypene som benyttes er som nevnt i innledningen hentet fra Walter 

Piston sin bok Orchestration. Dette er en ganske grov inndeling som jeg mener har virket 

befriende i mitt arbeid med analysene fordi definisjonene inneholder ganske store muligheter 

når det gjelder tvetydighet, slik at ikke hoveddelen av fokuset blir på klassifiseringen av et 

eksempel innenfor en teksturtype. 

En stadig tilbakevendende utfordring i oppgaven har vært mangelen av faglig vokabular 

tilpasset den musikken og de aspektene ved den som undersøkes. Når det gjelder faglige 

uttrykk som er tilgjengelig innen rytmisk satsteknikk er disse i stor grad engelske utrykk som 

ikke uten videre kan erstattes av norske utrykk, fordi de norske tilsynelatende ekvivalentene 

ikke har det samme meningsinnholdet i tilfredsstillende grad. Det er også en faktor at mange 

etablerte faguttrykk innen musikkanalyse er tilpasset klassisk musikk, slik at de bærer med 

seg et innhold fra denne estetiske tradisjonen (for eksempel gjelder dette kontrapunkt). Det 

kunne vært interessant med en utarbeidelse av musikkteoretiske utrykk på norsk tilpasset 

rytmisk musikk, men dette har vært utenfor rekkevidden til denne oppgaven. 
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Tanker angående praktisk anvendelse av teksten og videre utvikling av analysemetoden. 

Slik oppgaveteksten er utformet er jeg av den oppfattelsen at den vil gi leseren innblikk i 

komposisjons/arrangeringspraksis av et bredt repertoar innenfor musikk for jazzensemble. 

Arbeidet med oppgaven har gitt meg en langt større forståelse av musikken i analysene og de 

mulighetene som foreligger med tanke på å konstruere egne teksturer, lik dem vi finner i 

analysene. 

Noe av styrken ved analysemodellen jeg har benyttet er slik jeg ser det, at den åpner opp for 

en ganske intuitiv og lite detaljorientert form for etterligning av de nærmest arkitektoniske 

musikalske mekanismene man finner i teksturene. Dermed vil det være mulig for andre 

studenter som er interessert i å utvide sitt musikalske vokabular å bruke teksten på en liknende 

måte. 

Likevel tror jeg at den i større grad vil kunne brukes av meg selv som grunnlag for 

undervisningsmateriell. Eksempelsamlingen i seg selv representerer en svært anvendelig 

mengde materiale som vil kunne undersøkes i fellesskap i en klasseromssituasjon, på samme 

måte som jeg har gjort i oppgaven men med en mer praktisk tilnærming til stoffet med tanke 

på å skrive egen musikk. Oppgaven kunne også fungert som fundament for en mer 

lærebokorientert tekst. En naturlig tilnærming ville da vært at den analytiske teksten ble byttet 

ut med enklere beskrivelser av eksemplene, og at eksemplene kunne fungert som grunnlag for 

en oppgavetekst. Et eksempel på denne oppgaveteksten kunne vært:  

I oppgave 1a finner du en akkordprogresjon på åtte takter. Skriv et arrangement der 

du benytter en tredelt tekstur bestående av to melodiske elementer og et 

akkompagnement. Begynn med å skrive en melodi som fungerer som primærmelodi, 

skriv så et akkompagnement bestående av rytmeseksjonen og minst fire 

blåseinstrumenter og tilslutt en melodi med sekundærmelodisk funksjon. Bruk gjerne 

eksemplene i kapitelet som inspirasjon for utformingen av arrangementet. 

Dette er bare én mulighet når det gjelder typen oppgavetekst som det er mulig å lage med 

utgangspunkt i oppgaven. Jeg vil ikke prøve å utvikle dette konseptet videre i denne 

avslutningen da dette ville kreve utarbeidelse av en pedagogisk metode, noe jeg regner for å 

være utenfor rekkevidden til denne oppgaven.  

Når det gjelder analysemetoden som benyttes ser jeg grunnkonseptet, altså en kartlegging av 

elementer og deres funksjon, som et konsept som fungerer uavhengig av sjanger. Konseptet 
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åpner også opp for muligheter når det gjelder videreutvikling av metoden. Et interessant 

prosjekt kan være å tilpasse metoden til musikk som ikke vanligvis benytter seg av notasjon, 

men som allikevel inneholder en tydelig grad av komposisjon slik vi for eksempel finner i 

deler av elektronisk populærmusikk. Noteeksemplene vil da kunne erstattes av grafiske 

framstillinger og studiet av elementene som benyttes vil kunne brukes til å avdekke 

muligheter når det gjelder organisering av musikalske meningsbærende virkemidler innenfor 

denne estetiske tradisjonen. 

Tilslutt vil jeg gjerne si at det har vært en glede å få studere så mye fin musikk. 
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