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Abstract 
 
I denna uppsats som i sin allra enklaste form är en analys av ledmotivsanvändningen i filmen 

Sagan om Ringen ville jag ta reda på vilka olika narrativa funktioner dessa ledmotiv kan ha.  

   Genom att jag genomförde en analys där jag såg filmen i kronologisk ordning och tittade på två 

slumpmässigt utvalda ledmotiv och deras berättande funktioner kom jag fram till att ledmotiven 

verkligen har en central roll i filmens musikaliska struktur. Ledmotiven används föra att underbygga 

den fortskridande handlingen och hjälpa publiken följa med i denna. Samtidigt klargör vissa av dessa 

ledmotiv saker i handlingen som annars skulle vara dolda, saker som inte berättas med vare sig ord 

eller bilder utan med musik. 
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2. Förord 
 
Jag skulle först vilja uppmärksamma följande personer med ett hjärtligt tack:  

 
Gunnar Ternhag som under uppsatsskrivandets gång bidragit med idéer och förslag som 

underlättat och påskyndat arbetsprocessen. Handledningen har under hela uppsatstiden varit 

en stor hjälp och en trygghet de stunder då de egna idéerna uteblivit.    

   

Handledningsgruppen som bidragit med konstruktiv kritik under arbetets gång och på så sätt 

kommit med förslag på hur uppsatsen kunnat förbättras och utvecklas. 
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3. Inledning 
 

Filmmusiken har alltid fascinerat mig. Dess inverkan på mig har genom åren växt och jag 

tänker numera alltid på de musikaliska aspekterna när jag ser en film. Men vad är det 

egentligen som är meningen med filmmusik? För mig är svaret på den frågan självklart. 

Filmmusiken ska enligt min uppfattning förstärka känslorna i en film så att jag som publik 

förstår och känner mig delaktig i filmens grundtanke. Om man som publik kan känna sig 

”inne i filmen”, då anser jag att både regissören och kompositören har lyckats. Samtidigt 

måste musiken för mig alltid vara berättigad. Dess plats i filmen måste kännas naturlig och 

okonstlad för att jag som tittare ska se den som en viktig del i samspelet mellan ljud och bild. 

   Förutom att förstärka en films känslor finns det ett annat användningsområde som på senare 

tid upptagit mitt intresse. Ledmotiv.  

   Ledmotiv som kort sagt är ett musikaliskt kännetecken i form av t.ex. en melodi som 

symboliserar något i en film, t.ex. en plats, person eller känsla. Att genom musiken berätta 

historien i filmen kan hjälpa publiken att följa med i handlingen och bättre förstå historien, 

samtidigt som musiken fortfarande kan vara en känslohöjare. Detta är i alla fall vad jag tror. 

   Jag påstår även att ledmotiven hjälper till att skapa en viss verklighetskänsla om de används 

på rätt sätt. Men hur fungerar då ledmotiven? Och på vilka sätt kan de vara sammanlänkade 

med berättelsen i filmen? Det är det som jag ska ta reda på.                  

 

3.1 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att klargöra ledmotivs funktioner i förhållande till den historia som 

utspelar sig i en film. Vilka funktioner fyller ledmotiv i förhållande till en films berättelse och 

handling? Genom att titta på och analysera ledmotivsanvändningen i en specifik film vill jag 

försöka ta reda på hur ledmotiv kan vara länkade till filmens historia och hur de kan fungera i 

ett narrativt syfte. 

 

3.2 Metod 
 

Min metod är att analysera två ledmotivs narrativa funktioner i filmen Sagan om Ringen, av 

Peter Jackson från 2001. Jag kommer som utgångspunkt ställa mig två frågor när jag ser 

filmen i kronologisk ordning. Var förekommer ledmotivet? Varför förekommer det här? En 
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betydligt utförligare analysbeskrivning kommer senare i uppsatsen precis innan analysen, i 

kapitel 7.1 – Analysmetod och förklaringar.   

 

3.3 Källmaterial 
 

Mitt källmaterial utgörs av DVD-utgåvan av filmen Sagan om Ringen – Special Extended 

Edition, samt i viss mån filmens soundtrack utgivet på CD. Jag har inte haft tillgång till några 

noter eller partitur och har därför inte kunnat gå in något närmre på musikens musikaliska 

uppbyggnad eller dess arrangemang. Detta gör givetvis en analysmetod besvärligare då det i 

många fall kan vara svårt att med säkerhet säga vilket instrument det är som hörs. Dock är det 

musikens narrativa funktion jag kommer att analysera så behovet av djupare musikaliska 

beskrivningar är knappast nödvändiga. Precis som med metoden så kommer även 

källmaterialet beskrivas tydligare i kapitel 7.1, då det här blir mer aktuellt i texten.  

 
3.4 Tidigare forskning 
 
Att se forskningsläget inom ämnet ledmotiv är inte det lättaste. Det finns mängder med böcker 

och arbeten om andra aspekter inom filmmusiken, men endast ytterst få tar upp 

ledmotivsanvändningen som en betydande del i sina texter. Däremot finns det mycket skrivet 

om begreppet ledmotiv i sin ursprungliga form, så som det skapades med tanke på Wagners 

operor.     

   I sin magisteruppsats Benny Anderssons användning av ledmotiv i Kristina från Duvemåla 

från 2002 tar Jennifer Bertili upp ledmotivsanvändningen i denna musikal som blivit en stor 

framgång. Det finns många likheter mellan ledmotivsanvändningen inom teatern och filmen, 

men även många skillnader. Jag har till viss del valt att ha Bertilis analysmetod som grund för 

min egen analys, för att prova en modifiering av samma frågeställning på en framgångsrik 

storfilm, i detta fall Sagan om Ringen.  

   Vad jag vet, finns det ingen forskning om ledmotivens narrativa funktioner i filmen Sagan 

om Ringen. Det ska tilläggas att jag inte funnit någon liknande undersökning av någon film 

överhuvudtaget.           
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4. Kort filmmusikhistoria 

 
För att lättare förstå sambandet mellan mitt ämne och filmmusikvärlden i stort, följer här ett 

kortfattat kapitel om filmmusikens historia. Det ska sägas att denna sammanfattning är långt 

ifrån fullständig, något som dock räcker då dess syfte endast är att ge en första inblick i 

ämnet. För den som vill läsa mer om filmmusikens historia kan jag rekommendera Roy 

Prendergasts bok Film Music – a neglected art från 1992. Den beskriver filmmusikens 

utveckling på ett lätt men ändå fördjupande sätt. En annan bok är Russel Lacks Twenty four 

frames under – A buried history of Film music från 2002, där framförallt delen om stumfilmen 

är värd att ta en närmare titt på.           

 

4.1 Stumfilmen 
 

Filmmusik har funnits sedan filmens första dagar. Även de minutkorta filmshowerna på 1890-

talet hade någon form av ackompanjemang, då oftast med ett ensamt piano. Men varför 

började man använda filmmusik egentligen?  

   En grundläggande orsak var en rent praktisk aspekt. Man ville maskera det hemska ljudet 

från den primitiva projektorn och lät därför en pianist spela till filmen. Även det faktum att 

filmen under de första årtiondena saknade dialog spelade en stor roll. Utan en dialog att följa 

fanns där ingen orsak för publiken att hålla tyst under filmens gång. (Lack 2002, s. 3-4)   

 

We should expect sound and none would come. The musical accompaniment of silent films, therefore, 

simply occupied our attention and prevented the dissapointment resultant upon a thwarted expectancy. 

(Nicoll 1936, s. 125) 

 

Ett musikaliskt ackompanjemang var alltså även ett sätt att lindra den besvikelse som 

publiken kände när det inte fanns någon dialog eller andra ljud till filmen som man kanske 

kunde vänta sig. Dock skulle man snart upptäcka att filmmusiken kunde ha andra funktioner 

som senare blev självklarheter i den fortskridande filmskaparvärlden.  

   I perioden mellan 1906-16 var dessa musikaliska ackompanjemang oftast i stort sett bara en 

”spegel” av vad som hände på vita duken. Musiken följde de fysiska rörelserna och de mest 

melodramatiska händelserna i filmen. Därmed var musiken under denna tid nästan aldrig 

underfundig eller subtil. (Lack 2002, s. 5) Denna typ av filmmusikanvändning har i många 

sammanhang smått humoristiskt kallats för ”Mickey-Mousing” då just denna typ av nära 
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synkronisering mellan musik och rörelser eller händelser, var väldigt vanlig i Disneys tidiga 

tecknade kortfilmer. (Mannerfeldt 1994. s. 8)     

   Från ungefär 1909 och framåt fick ”biografmusikern” ofta förslag på musik från 

distributörerna. Dessa förslag var ofta kända romantiska verk som skulle porträttera speciella 

typer av scener. Dessa förslag kunde t.ex. se ut som följer: 

 

Music Cue Sheet 

For 

The Magic Valley 

Selected an compiled by M.Winkler 

Cue 

1. Opening – Play Minuet No. 2 in G by Beethoven for ninety seconds until title on screen 

“Following my dear”. 

2. Play – “Dramatic Andante” by Vely for two minutes and ten seconds. Note: Play soft during 

scene where mother enters. Play cue No. 2 until scene “Hero leaving room”. 

3. Play – “Love Theme” by Lorenzo for one minute and twenty seconds. Note: Play soft and 

slow during conversation until title on screen “There they go”. 

4. Play – “Stampede” by Simon for fifty-five seconds. Note: Play fast and decrease or increase 

speed of gallop in accordance with action on the screen. 

(Prendergast 1992 s. 9)  

 

De konservativa förslagen från de styrande inom filmbranschen gjorde att filmmusiken knappt 

kunde utvecklas alls fram till ljudfilmens inträde år 1926. Dock började en del musiker från 

mitten av 10-talet och framåt, att göra sina egna tolkningar av det förutbestämda materialet 

och en viss säregenhet kunde då uppstå.  

   Den tidiga filmmusikern fick jobba hårt, ofta med tre eller fyra visningar per dag där 

kvaliteten på musiken alltid skulle vara på topp. Trots detta viktiga uppdrag var dessa musiker 

underbetalda och fick aldrig någon högre social status. (Lack 2002, s. 5) Denna tids 

filmmusikskapare skiljer sig följaktligen från dagens välbetalda storfilmskompositörer och 

musikläggningen har gått från att ha varit ett maskeringsredskap till att bli en stor, viktig och 

framför allt naturlig del av filmskapandet.   
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4.2 Ljudfilmen 
 

När ljudfilmen slog igenom 1926, kom detta givetvis att omforma hela filmindustrin från 

grunden. För första gången kunde bild och ljud sammanlänkas till en fungerande helhet. 

Karaktärernas dialog, atmosfärljuden och ljudeffekterna kunde nu äntligen höras. Till största 

delen var kompositörer världen över optimistiska över ljudfilmens inträde, då de hoppades få 

en större och mer inflytelserik del av filmskapandet. (Prendergast 1992, s. 20) Många 

funderade på hur musiken skulle kunna användas, och ett stort antal idéer framkom redan 

under ljudfilmens första år. Bland annat skrev Dr. Ernst Toch i New York Times och lade 

fokus på den filmopera han trodde snart skulle komma. (Prendergast 1992, s. 21-22)  

   Även om han inte fick fullständigt rätt så kom musiken under ljudfilmens första dagar att 

framförallt användas inom den växande musikalfilmen, en underhållningsvariant av den opera 

Toch syftat på. Rio Rita, The Street Singer och The Vagabond Lover var några av dessa tidiga 

musikaler. Men mycket snart började publiken tröttna på dessa musikaler och filmer av denna 

typ gick plötsligt allt sämre. När så filmbolagen bestämde sig för att stoppa produktionen av 

dessa filmer, bestämde de även att de inte längre behövde några musiker. Den erkände 

kompositören Max Steiner skriver i sin bok We Make the Movies att i september 1930 ”Music 

activity in Hollywood was almost at a standstill”. (Prendergast 1992, s. 22) 

   Det dröjde dock inte länge innan producenter och regissörer började förstå att de behövde 

musik i sina filmer. Regissörer började så smått att använda musik här och där, främst för att 

ackompanjera kärleksscener eller annars tysta sekvenser. Den allmänna känslan hos 

filmmakarna var dock att musiken tvunget skulle ha någon speciell anledning för att få vara 

med i en film. (Prendergast 1992, s. 23)  

   Förutom användningen ovan fans det egentligen bara två sätt att använda sig av filmmusik 

under ljudfilmens tidiga dagar. Ett sätt var att göra som man gjort under stumfilmen, d.v.s. ha 

konstant musik i bakgrunden rakt genom filmen. Det andra var att inte använda musik alls. 

(Prendergast 1992, s. 23-24) Detta var mest beroende på att inspelningsmöjligheterna i dessa 

dagar var ytterst omständliga. Man kunde inte använda sig av omtagningar och man var alltså 

tvungen att spela in allting på samma gång. Ifall en regissör senare bestämde sig för att klippa 

om en scen med musik i, blev vanligtvis hela det musikaliska stycket förstört. (Prendergast 

1992, s. 23) 

   Filmmusiken fortsatte sedan att utvecklas under de många år som kom, dock inte i någon 

specifik riktning då filmmusikanvändandet blev allt mer personligt och varje kompositör 

skapade sin egna och unika stil. Dock kan man säga att det som under åren mest satt sin 
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prägel på filmmusiken är de tekniska framsteg som gjorts. Nya synkroniseringstekniker 

gjorde det möjligt att synkronisera musiken till filmen och nya inspelningsmetoder gjorde 

överdubbningar och omtagningar möjliga, vilket både sparade tid och pengar, något som i 

förlängningen ledde till en ökad användning av musik i film. (Prendergast 22-24) 

   Idag är användningen av filmmusik i film självklar. Många av dagens kompositörer är stora 

stjärnor, och deras musik har ofta ett värde för filmen, men även på egen hand. Samtidigt är 

det allt fler som ”kan” göra filmmusik numera. De senaste årens teknologiska utveckling har 

förbättrat datorer, syntar och samplingsmöjligheter, vilket har lett till att även kompositörer 

utan stora ekonomiska resurser, på egen hand kunnat skapa högkvalitativ filmmusik.       
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5. Ledmotiv 
 

 

Denna uppsats är skriven för att ta reda på vilka narrativa funktioner ett ledmotiv kan ha i en 

film. Men vad är ett ledmotiv? I följande avsnitt ska jag försöka förklara det.  

 

5.1 Wagner och ledmotiv 
 

Termen ledmotiv skapades med tanke på Richard Wagners operor som han skrev för mer än 

hundra år sedan. En mängd element i handlingen såsom t.ex. platser, personer och känslor 

fick egna musikaliska kännetecken. Dessa musikaliska kännetecken kunde utgöras av en 

melodi, en ackordföljd eller något annat specifik musikaliskt särdrag och dyker upp närhelst 

det element det är förknippat med blir aktuellt i handlingen. Ledmotiv hade i primitiv form, i 

viss mån använts tidigare men vad Wagner gjorde, var att sätta ledmotiven i centrum som det 

viktigaste elementet i samspelet mellan musik och drama. Ledmotiven kunde nu anta många 

olika roller för att förklara aspekter i handlingen och föra musiken närmare det dramatiska 

som utspelade sig på scenen. (The New Grove nr. 20, s. 645)    

 

Efter Wagner har ledmotivstekniken fortsatt att användas på ett mer medvetet sätt i operor, 

men även i symfonimusik och filmmusik. (Brodin 1993, s. 149) Att använda sig av ledmotiv i 

sitt filmmusikskapande är självklart för vissa kompositörer medan andra föredrar andra 

tekniker. Man kan i en ganska så stor utsträckning säga att ledmotivanvändningen idag 

framförallt märks inom den äventyrsorienterade genren. Här hjälper ledmotiven till att få flyt 

och rytm i handlingen och därmed leda publiken genom en lång och ofta farofylld resa. Även 

Howard Shore som jag kommer att gå in på senare i uppsatsen, håller Wagner för den som 

lade grunden för allt användande av ledmotiv: 

 

There’s charachters, there’s culture and there’s objects attached to the music. It’s based on Wagner’s 

storytelling and he was the first to do this kind of thing. He was the first to say: I’ts okay to feel 

something when you hear music and to attach motifs to characters. He did that over a 100 years ago. 

(Otto 2003) 
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Dagens kompositörer och musikforskare är eniga om att all ledmotivsanvändning härstammar 

från Wagner. Vem var då denna man och hur fick han för sig att använda ledmotiv? Vad drev 

honom att utveckla detta tänkande? 

 

Richard Wagner levde mellan åren 1813-1883 en tid då romantikens musikideal var som allra 

starkast. Det var även inom romantikens ramar som Wagner rent musikaliskt kom att verka. I 

sina operor lyfte Wagner fram tysk och fornnordisk mytologi. Det som intresserade honom 

var inte musiken i första hand utan myterna och historierna. Dessa myter och historier hade 

ofta en mycket komplicerad handling och är i många fall svårtolkade vilket krävde en stark 

musikalisk struktur. Därför utvecklade Wagner sitt system med ledmotiv för varje karaktär, 

plats, ting och i vissa fall även känsla. Detta arbetssätt hjälpte honom att ordna upp det 

virrvarr av historier och musikaliska ”utspel” som det sett utifrån kunde verka vara. På så sätt 

kunde publiken utan större ansträngning orientera sig i de musikaliska verken. När jag skriver 

att de kunde orientera sig i de musikaliska verken menar jag dock inte att man med säkerhet 

förstod historierna och musiken fullt ut. Men ledmotiven lotsade åskådarna genom 

föreställningen och tog dem ut på andra sidan utan att vara helt oförstående om vad man just 

sett och hört.  

   Dikt, musik, skådespeleri och bildkonst förenade Wagner i sina ”allkonstverk” och detta 

revolutionerade operan. Han utnyttjade ofta de instrumentala resurser som fanns att tillgå, och 

utökade instrumentbesättningen i orkestern och införde ovanliga eller helt nya instrument. 

Tack vare ledmotiven och den starka musikaliska strukturen hölls alla delar inom samma ram 

och ett enhetligt verk kunde skapas. (Bonniers 2003. s. 533)   

 

5.2 Ledmotiv inom filmen      
 

Användandet av ledmotiv inom filmen blev vanligt runt år 1935. Vid denna tid var 

användningen av ledmotiv inte bunden till någon specifik genre som det i viss mån är idag. 

Kompositören Max Steiner uttalade sig som följer i New York Times 1935 om sin egen musik 

till John Fords film Förrädaren:  

 

… alla karaktärerna skulle ha ett tema. I Förrädaren använde vi ett tema för att identifiera Victor 

McLaglen. En blind man hade kunnat sitta i biosalongen och vetat, när han blev aktuell i handlingen. 

Musiken hjälper publiken att lära känna och känna igen de olika karaktärerna. 

(Steiner är här översatt efter ett citat i Prendergast 1992, s. 42) 
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Ett exempel på en kompositör som nästan alltid arbetar med ledmotiv är John Williams (f. 

1932) som bland annat skrivit musiken till Indiana Jones-trilogin och Star Wars-trilogin. I 

dessa två filmserier finner man direkt att ett stort antal ledmotiv använts för att stödja upp 

handlingen och hjälpa publiken att följa med i historien. (Spielberg 2003, The Music of 

Indiana Jones) 

 

5.3 Ouvertyr  
 

Varje film i Star Wars-serien börjar med ett ledmotiv som genom åren har blivit så populärt 

och igenkänt att det räcker att man hör ett antal takter för att veta i vilken film och värld man 

befinner sig i. Redan vid det första Bb-ackordet som bryter tystnaden och återknyter med 

harmonik och uttryckssätt till Alfred Newmans Twentieth Century-Fox fanfar får man känslan 

av en heroisk era ur ett omedvetet förflutet. (Buhler et al. 2000, s. 33) Liknande 

öppningsscener går att finna i många olika typer av filmer, även i Sagan om ringen som jag 

senare i uppsatsen skall analysera. Dock är kanske ändå öppningen av varje Star Wars-film ett 

av de ledmotiv som mest sätter sin prägel på filmens vidare utveckling.  

   Dessa huvudteman som inleder en film brukar ofta kallas för ouvertyrer. Ouvertyr är franska 

och betyder ”öppning” och detta är precis vad dessa teman fungerar som, en öppning till 

filmen som sätter hela den känslomässiga stämningen. Inom filmmusiken är det inte ovanligt 

att dessa öppningsstycken utvecklas och i vissa fall växer under filmens gång, vilket också är 

fallet med exemplet ovan. En ouvertyr är alltså i många fall ett ledmotiv som inleder en film 

för att föra publiken till en speciell plats eller känsla men som även används senare i filmen. 

När ledmotivsanvändningen blev populär i början av 30-talet använde man ofta ouvertyrerna 

på ett lite annorlunda sätt. Ouvertyren som inledde filmen skulle bestå av alla de viktigaste 

ledmotiven från filmen blandat i ett musikaliskt potpurri. (Langkjær 1997. s. 75) 

 

5.4 Ledmotivsexempel 
 

Som tidigare påpekats är alltså ledmotiven främst till för att hjälpa publiken, förklara inslag i 

handlingen och föra historien framåt. Men är all den tid som läggs ner på att nå en helhet med 

hjälp av många olika ledmotiv verkligen värd det musiken slutligen uppnår? Återigen tar vi 

Star Wars-filmerna som ett exempel. I filmerna används sammanlagt cirka 30 olika ledmotiv. 

När man som jag är medveten om dessa eller i alla fall de allra viktigaste av dessa motiv blir 
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man överraskad av hur mycket de faktiskt bygger upp handlingen och sätter sin prägel på 

musiken. Men förstår den ”vanliga” filmpubliken alla dessa gömda ledtrådar och abstrakta 

undertoner som faktiskt döljer sig i kompositionen. Som ett exempel använder jag en scen 

från Star Wars: Episode IV:  

   I en tidig scen i filmen står hjälten Luke Skywalker och tittar mot horisonten i 

solnedgången. Han är full av frustration över att vara fast på sin farbrors bondgård och man 

får känslan av att han drömmer sig bort till någon för oss okänd plats. Musiken är på något 

sätt längtansfull vilket passar scenen ypperligt, men det är först när man vet att melodin som 

spelas är Jedi-riddarnas ledmotiv som man som publik förstår scenens fulla innebörd. 

Ledmotivet berättar alltså för oss om Lukes öde och kommande åtaganden. Problemet med 

denna typ av abstrakta ledmotiv blir dock att publiken måste vara medveten om vad motivet 

symboliserar för att kunna se scenens fulla djup. (Blomgren, MM 2002, s. 67) Detta är det 

enda egentliga problemet med ledmotivssystemet, och frågan om all kraft som läggs ner på 

ledmotiv verkligen är värt det, är berättigad men svårbesvarad. 
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6. Sagan om ringen – En framgångssaga 
 

 

Ingen har väl kunnat undgå den massiva hysteri som råder kring fenomenet Härskarringen. 

Böckerna har lästs av över 1 miljard människor och sen filmerna kommit ut har intresset bara 

ökat. När professor J.R.R. Tolkien på 50-talet gav ut sitt epos om mod och vänskap anade han 

nog inte den genomslagskraft det skulle få. Böckerna som egentligen är en enda 

sammanhängande berättelse har framröstats till 1900-talets populäraste litterära verk och det 

är bara Bibeln som har lästs av fler.  

 

6.1 J. R.R Tolkien – Mannen bakom ”Ringen” 
 

John Ronald Reuel Tolkien föddes den 3 januari 1892 i Bloemfontein, Sydafrika. (Följande 

avsnitt ur Cornen, 2002) Tolkiens föräldrar Arthur Reuel Tolkien och Mabel Suffield hade 

flyttat från England till Afrika redan 1880 då Arthur fått ett jobberbjudande från Bank of 

South Africa och tackat ja. Tolkien var en frisk pojke de första åren av sitt liv, men snart 

försämrades hans hälsa drastiskt och föräldrarna blev mycket oroliga. Därför bestämde sig 

familjen att resa hem till England där det fanns bättre medicinsk hjälp att få, och där vädret 

var mer behagligt. Dock var denna resa tidsödande och dyr och Arthur kunde inte ta ledigt 

från sitt jobb vilket ledde till att Mabel fick åka ensam med pojkarna. De tre gav sig av i april 

1895, och detta var sista gången Tolkien såg sitt födelseland. Mabel och pojkarna bosatte sig 

efter den långa resan hos Mabels föräldrar Kings Heath, en mindre stad i närheten av 

Birmingham. Tolkien blev sakta bättre och blev snart kvitt sina sjukbesvär. Värre var det för 

Arthur som fortfarande var kvar i Sydafrika. Han insjuknade på hösten 1895 i reumatisk feber 

och gick bort följande vår. Mabel och pojkarna bosatte sig nu i Sarehole, en liten by i utkanten 

av Mosely nära Birmingham, och här växte Tolkien upp i något som kan kallas för en lycklig 

barndom. Omgivningarna var idylliska. Detta var verkligen en typisk engelsk by med 

kvarnen, åkrarna och ladutaken. Det var förmodligen härifrån han hämtade en del av 

inspirationen till sina böcker.  

   Dock dog hans mamma Mabel när han bara var tolv år och Tolkien och hans bror fick bo 

hos en släkting, Beatrice Suffield, på andra våningen i hennes stora hus i Birmingham. Dock 

trivdes inte de båda pojkarna särskilt bra här. Skolan var dock till mycket stor hjälp för här 

fann de sig väl tillrätta. Tolkien gick på den väl ansedda skolan King Edwards där han läste 

medeltidsengelska och började även studera Old English, det språk anglosaxerna en gång 
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talat. Språk, lingvistik och historia fascinerade honom. Så småningom började han också hitta 

på egna språk.  

 

Tolkien antogs efter grundskolan till Exeter College vid University of Oxford och studierna 

började ta allt större utrymme. Sakta men säkert började hans sagovärldar nu ta form. Han 

hade länge funderat kring idéer, personer och berättelser. 1914 skrev han så dikten ”The 

Voyage of Eärendel the Evening Star” som markerade början på Tolkiens mytologiska 

författarskap. 

   Men nu var första världskriget i antågande och snart var hela Europa inblandat. Tolkiens 

jämnåriga kamrater anmälde sig för att bekämpa Tyskarna och deras allierade. Tolkien insåg 

att det fanns behov av soldater men han ville så gärna ta sin examen först. Han fick 

möjligheten att studera vidare samtidigt som han deltog i militära övningar och i juni 1915 tog 

han sin examen med högsta betyg. Men bara veckor senare kom ett telegram. Tolkien skulle 

göra sig beredd på att åka till Frankrike, vilket med all säkerhet betydde strid. Tolkien som 

länge varit förlovad med Edith Bratt tog nu tillfället i akt och innan han åkte ut i kriget gifte 

de sig. Många var det som gick under i kriget, men trots att Tolkien var med i ett av de mest 

fruktansvärda slagfälten under kriget, blev han inte skadad. Så en dag tog kriget slut och 

Tolkien skrevs ut från armén. Han och Edith slog sig ner i Oxford, något Tolkien alltid önskat 

och mycket snart var han en respekterad professor på det stora universitetet. Han fortsatte 

under de år som kom att utforma sina mytologier och många berättelser fick nu sin 

ursprungliga form.  

 

6.2 Sagan om Ringen skapas 
 

Så en dag någon gång mellan 1930 och 1935 började han skriva Bilbo. På ett tomt papper 

krafsade han ner ”I en håla i marken bodde en hobbit”. Han har själv sagt att han inte visste 

varför, men denna första strof skulle visa sig bli en viktig del i Tolkiens fortsatta författarskap. 

Boken kom ut år 1937 och recensionerna av denna barnbok blev mestadels positiva. Succén 

var ett faktum och Tolkien planerade tillsammans med sitt förlag en uppföljare till Bilbo. Han 

bestämde sig tidigt att den nya boken skulle kretsa kring en släkting till Bilbo. Denna hobbit 

kallade han från början för Bingo som dock snart ändrades till Frodo. Boken växte sakta fram, 

och det visade sig snart att den passade bättre för vuxna än för barn. Det tog Tolkien 

sammanlagt 12 år att skriva färdigt boken som han kallade ”The Lord of the Rings”. Dock 

dröjde det innan boken kom ut då förlagen Tolkien samarbetade ville korta ner den 
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omfattande boken. Efter många om och men blev lösningen att dela upp den i tre delar och ge 

ut den i tre volymer. Dessa delar var Sagan om Ringen, Sagan om de två tornen och Sagan om 

konungens återkomst. Succén var mycket snart ett faktum, och recensionerna var övervägande 

positiva. Det växte snart fram Tolkien- och Hobbit-klubbar och teveteam besökte Tolkien för 

att göra reportage om honom. Det som pågick tyckte Tolkien var ganska roande. Att han själv 

betraktades som en kultperson fann han bara komiskt. Dock var han ytterst tacksam för de 

framgångar hans läsare givit honom och även om det fanns dagar då han var irriterad på den 

kommers som rådde kring hans person, tog han det hela med ro. Han och Edith levde ett gott 

liv och deras barn var nu vuxna. Tolkien fortsatte också fram till sin död 1973 att utveckla sin 

omfattande sagomyt, men han blev dock aldrig riktigt färdig. Efter hans död kom den numera 

kultförklarade boken Silmarillion ut. Boken hade färdigställts av Tolkiens son, Christopher 

och innehöll de samlade sagor som sammanfattar den mytologiska utvecklingen i Tolkiens 

fantastiska fantasivärld. Trots detta verks omåttliga popularitet så är det fortfarande böckerna 

om Härskarringen som är det av Tolkiens verk som fram till idag nått störst framgång.                   
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7. Musiken till Sagan om ringen 
 

När Peter Jackson tog på sig uppdraget att föra den klassiska berättelsen Sagan om Ringen till 

den vita duken fick han ett stort ansvar på sina axlar. Trycket att vara trogen originalet var 

oerhört stort både från fans och från Tolkiens släktingar. Att vara en 50 år gammal text trogen 

samtidigt som man går i spetsen för en ny teknisk revolution är dock kanske inte det allra 

lättaste. Man kan nu i efterhand säga att han lyckades. Stora framgångar både publikt (Box 

Office Mojo, 2004) och kritikermässigt (Rotten Tomatoes, 2004) har gjort Sagan om ringen 

till den kanske största filmsuccén genom tiderna.  

   Att spela in tre storfilmer samtidigt skulle visa sig bli ett jätteprojekt och Peter Jackson lade 

ner sammanlagt sju år av sitt liv på att skapa filmhistoria. Den kanske allra största utmaningen 

var att återskapa de platser som Tolkiens Midgård utgörs av. Många har läst böckerna och alla 

har sin egen uppfattning om hur saker och ting ser ut. Därför lades en stor del av tiden med 

filmen ner på att utifrån Tolkiens texter återskapa ett Midgård så nära bokens beskrivningar 

som möjligt, något som också gällde för musiken. (Jackson 2001)  

   Peter Jackson kontaktade då Howard Shore då han trodde att han var rätt man för jobbet. 

 

7.1 Howard Shore – Mannen och musiken 
 

Howard Shore föddes i Toronto, Kanada 1946 och han studerade under sina senare 

ungdomsår på ”Berklee School of Music” i Boston. Hans liv som professionell musiker 

börjades med rockgruppen Lighthouse i slutet av 60-talet. Lighthouse turnerade bland annat 

tillsammans med Grateful Dead och Jefferson Airplane.  

   I mitten av 70-talet blev han den förste musikansvarige på den nystartade serien Saturday 

Night Live. Shore var faktiskt en av de personer som låg bakom hela idén med en show 

innehållande både komedi och musik. (Reynolds 2001)  

   Denna sejour som varade i fem år ledde Howard in i filmmusikbranschen. Han började sin 

karriär som filmmusikkompositör genom att göra musiken till ett antal lågbudgetfilmer i 

början av 80-talet, då speciellt tillsammans med regissören David Cronberg. Så här säger han 

själv om sina första kompositioner: 

 

…when I did my first films, I developed all my own techniques because I was kind of isolated. So I 

read books and figured things out on my own. I was like somebody putting a motorcycle together that 

didn’t know much about motorcycles…I had to learn it all myself. (Symkus 2001)   
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Uppenbarligen lyckades han snabbt lära sig det som behövdes för att bli en stor 

filmmusikkompositör. I början av 90-talet fick han uppdrag att skriva musiken till allt större 

produktioner, och 1990 kom hans stora genombrott när han gjorde musiken till Jonathan 

Demmes femfaldigt Oscarbelönade film När Lammen tystnar..  

   Han säger själv att musiken i filmen har en stark känslomässig prägel, något som regissören 

redan tidigt i processen var ute efter. Han säger även att musiken till När Lammen tystnar 

kanske är den musik som skiljer sig mest från de övriga produktioner han jobbat med. Detta är 

inte beroende på musikens faktiska musikaliska innehåll utan på hur musiken fungerar i 

filmen. Musiken är nämligen skriven för att genom hela filmen fokusera på huvudpersonen 

Clarice Starling (Jodie Foster) och hennes relation med sin omgivning. Man kan i viss mån 

prata om en omvänd ledmotivsanvändning. Istället för att använda sig av många ledmotiv för 

att beskriva platser och personer har Howard använt sig av ledmotiv för att beskriva en enda 

person och hennes känslor. Detta återspeglar sig i hela filmen, även om det kanske inte alltid 

är uppenbart att så är fallet. (Demme, 1990)  

   Howard Shore har sedan dess arbetat med många stora filmprojekt och ur hans digra 

verkförteckning märks filmer som Philadelphia (1993), Ed Wood (1994), Seven (1995), Mrs 

Doubtfire (1995), The Game (1997) och High Fidelity (2000) Om man säger att Howard 

Shore fick sitt verkliga genombrott med När Lammen tystnar, kan man även säga att ett andra 

genombrott kom år 2001, när första filmen i Sagan om Ringen-trilogin hade premiär. Howard 

Shore belönades med en Oscar för sin insats och musiken mottogs med öppna armar av 

publiken. 

 

7.2 Arbetet med musiken 
 

När Peter Jackson började sitt arbete med att föra J.R.R. Tolkiens epos till bioduken, visste 

han redan att musiken skulle komma att ha en stor betydelse för produktionen. Han behövde 

en kompositör som hade tid och ork att lägga ner otroligt mycket arbete på att skriva ledmotiv 

till filmens platser, karaktärer och ting. Han behövde en kompositör som kunde få dessa 

bortglömda kulturer och myter att komma till liv. (Jackson 2001) 

   Återigen kan man göra en jämförelse med Richard Wagner. Likheterna mellan Wagners 

operor och Howard Shores arbete med Härskarringen är nämligen många. Både det 

omfattande användandet av ledmotiv och det faktum att bådas arbete kretsar runt historier och 

myter med ett gigantiskt djup. Konstigt nog är ett av Richard Wagners mest kända verk Der 
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Ring des Nibelungen också en trilogi som kretsar kring en magisk ring. De tre ursprungliga 

operorna var Rhenguldet, Valkyrian och Siegfried, men senare tillkom även Ragnarök. 

(Bonniers 2003 s. 533)  

   Howard såg också arbetet med Sagan om Ringen som sitt livs chans att få skriva en opera. 

Han nämner bland annat hur nära han tycker den klassiska filmmusiken och operan ligger 

varandra. När han skrev musiken tänkte han som om han skrev en opera, och menar att detta 

ledde till att verket fick en mycket större struktur. Allt var tvunget att hänga ihop och fungera 

tillsammans i en helhet. (Jackson 2001)  

   På frågan var han fick sin inspiration ifrån svarar Howard Shore:    

 

The inspiration of the Book. And Peter and Fran Walsh take on the book. That was the inspiration for 

me. Richard Taylor from Weta Workshop and Allan Lee. Those where great sources. (Otto 2003) 

 

Det Shore ville uppnå med sin musik till Sagan om ringen var en känsla av autenticitet. Detta 

var något han kom att tänka på när han kom till Nya Zeeland för första gången. Alla andra i 

teamet arbetade hårt för att nå ett slutresultat som hade en känsla av verklighet. Howard säger 

att han vid sitt första besök på inspelningsplatsen såg djupet i det Peter Jackson och hans team 

höll på att skapa och allas gemensamma passion för projektet. Redan då visste han att han 

ville skriva musiken, även om det monumentala arbetet med tre filmer i viss mån avskräckte. 

För Peter Jackson blev samarbetet med Howard mer än vad han hade kunnat drömma om. 

Howard blev som en del av familjen, en del av teamet bakom filmen, något som är mycket 

ovanligt för dagens kompositörer. I normala fall arbetar filmmusikkompositörer i ungefär sex 

till åtta veckor, men Howard var med från och till under hela inspelningsperioden och när den 

första filmen kom ut i december 2001 hade han jobbat med projektet i två år. (Jackson 2001) 

 

När Howard hade blivit tillfrågad och tackat ja till att skriva musiken till filmerna, började 

han direkt skriva ett stort antal ledmotiv för filmens alla karaktärer, platser och ting. Enligt 

honom själv finns där sammanlagt mellan 40 och 50 olika ledmotiv för de tre filmerna, där de 

allra flesta av dem återfinns på något sätt i alla tre. Så här säger Howard själv om arbetet med 

ledmotiv:  

 

It’s a massive project, since your dealing with 12 hours of music! The idea of motifs, related to 

characters, was all very carefully constructed and I kept good logs of it all.(Goldwasser 2003) 
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Målet var alltså klart från början, att skapa en känsla av historia och antika kulturer med hjälp 

av ledmotiv, samtidigt som man hela tiden behövde föra historien framåt. Peter Jackson säger 

så här om Howard Shores arbete med musiken: 

 

He is totally devoted to somehow give the music a cultural significance. So he is doing two jobs at the 

same time, and one is underscoring the film. It’s providing an emotional link, a bridge between the 

movie and the audience that’s drawing the audience in. But he is doing it in such a way that also 

telling you a lot about the cultures of this world. 

(Jackson 2001) 

 

Genom att använda sig av olika typer av instrument och typer av musik försökte alltså Shore 

skapa de kulturer som återfinns i historien. Samtidigt var musiken hela tiden tvungen att följa 

den känslomässiga stämningen i filmen och fungera som en bro mellan filmen och dess 

publik.  

   För att skapa och förstärka dessa kulturer fanns det förutom det musikaliska innehållet och 

användandet av olika typer av instrument en annan ingrediens för Shore att använda. Denna 

ingrediens var att arbeta med de olika språk som återfinns i Tolkiens mytologiska värld. Ett 

exempel på detta är dikten ”The Revelation of the Ringwraiths” som i sin narrativa form 

används för att porträttera de fruktansvärda svarta ryttarna. Dessa varelser var en gång stolta 

människor från ön Númenor där språket Adûnaiska brukades. Därför är dikten och körstycket 

på just detta språk. (Goldwasser 2001) 
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8. Analys av två ledmotiv 
 

 

I detta kapitel kommer jag att presentera analysen som är gjord för att ta reda på ledmotivens 

narrativa funktioner i filmen Sagan om Ringen. Närmast följer nu en utförlig förklaring av 

analysmetoden och tillvägagångssättet.    

 

8.1 Analysmetod och förklaringar   
 

Analysen kommer att göras av två (Brödraskapets och Ringens ledmotiv) av varandra 

oberoende, av mig utvalda ledmotiv från filmen ”Sagan om ringen”, den första filmen i 

serien om härskarringen. Denna avgränsning till endast en av filmerna, och två av ledmotiven 

är en nödvändig begränsning på grund av uppsatstiden, och jag kommer ändå att få tillräckligt 

med material till min uppsats. Kanske kommer jag någon gång i framtiden att fortsätta och 

göra min analys även av de två följande filmerna. Analysen kommer i stora drag att 

genomföras genom att jag ställer mig följande två huvudfrågor samtidigt som jag ser filmen. 

 

Var förekommer ledmotivet? 

 

Varför förekommer det här? 

 

Fråga nummer två kommer att brytas ner i ett antal olika delfrågor, men jag väljer att inte ha 

dessa frågor bestämda från början, då sammanhang och funktion kan se mycket olika ut från 

scen till scen. Dock kan man tänka sig att försöka besvara några av följande frågor: 

 

Vad har ledmotivet för betydelse i scenen? 

 

Hur påverkar ledmotivet handlingen? 

 

Vilka andra ledmotiv finns i scenen, och hur används dessa i förhållande till det undersökta 

ledmotivet?   

 

Mina frågor ovan är en omarbetning av den frågeställning som Jennifer Bertili använde sig av 

i sin magisteruppsats ”Benny Anderssons användning av ledmotiv in Kristina från Duvemåla” 



 23

från 2002. Jag har valt att i viss mån bygga vidare på hennes analysmetod då den för mig 

verkar vara ett bra sätt att få fram de fakta jag vill. Jag har försökt att utveckla frågorna då jag 

koncentrerar mig på endast två ledmotiv och därför kan göra en ganska detaljerad analys av 

dessa två motiv. Dock är de flesta utvecklingar enbart anpassningar till mitt material, d.v.s. 

filmen Sagan om Ringen. 

 

Jag har endast tillgång till själva filmen och dess soundtrack, och kan alltså inte göra några 

jämförelser mellan kompositörens partitur och den ljudande musiken. Min analys kommer 

alltså inte att bli en analys av arrangemangen utan en analys för att ta reda på ledmotivens 

funktioner och sätta dem i samband med handlingen och historien. Dock kommer vissa 

beskrivningar av musiken att göras, främst för att det i vissa scener behövs för att redogöra 

ledmotivens funktioner men även för att göra analysen trevligare att läsa.    

Det försvårar givetvis en analyssituation att inte ha tillgång till partituret då det är svårt att 

tillräckligt detaljerat beskriva var i filmen man befinner sig och vad det är som låter. Ibland är 

man kanske inte ens helt säker på vilket instrument det är som spelas. Även det faktum att 

dialogen och ljudeffekterna finns med kan försvåra sökandet efter ledmotiven då musiken i 

vissa scener hamnar väldigt långt bak i ljudbilden. Trots detta är det ledmotiven i den 

ljudande musiken som jag kommer att försöka beskriva och analysera så noggrant som 

möjligt. Ledmotivsanvändningen i Sagan om ringen genomsyrar hela det musikaliska 

upplägget, och ofta blandas flera ledmotiv med varandra för att skapa den rätta atmosfären 

och få det rätta sammanhanget. Detta gör att jag i min analys ganska så ofta kommer att vara 

tvungen att även redogöra för andra ledmotiv än de två utvalda då de kan ha stor betydelse för 

handlingen.      

 

Rent praktiskt har jag valt att utgå från den kapitelindelning som finns på DVD-utgåvan av 

den förlängda versionen av filmen. Filmen är indelad i fyrtioåtta kapitel varav de två sista är 

eftertexter. Tack vare denna kapitelindelning blir det betydligt lättare att redogöra för läsaren 

var i filmen man befinner sig samtidigt som själva analysen blir avsevärt enklare att 

genomföra. 

   Jag har valt att analysera den förlängda versionen av filmen då jag tycker att historien får ett 

större djup i denna jämfört med bioversionen. Till dessa nya scener som har återinsatts i 

filmen har Howard Shore skrivit och spelat in ny musik, allt för att denna DVD-utgåva skall 

hålla samma klass som filmen i övrigt. (Jackson 2001) En annan orsak till att jag valde den 
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förlängda versionen är helt enkelt att jag tycker att den är bättre än bioversionen, inte helt 

oviktigt i sammanhanget. 

 

När det gäller namnen på ledmotiven, har jag valt att kalla de två för Brödraskapets ledmotiv 

(The Fellowship theme) och Ringens ledmotiv (The one ring theme). Jag kommer dock att 

använda mig av förkortningar av dessa namn i stora delar av analysen och då kalla dem för 

BL (Brödraskapets ledmotiv) och RL (Ringens ledmotiv). Andra ledmotiv som kan 

förekomma i texten skrivs alltid med sina fullständiga namn. En komplett lista med alla 

angelägna ledmotiv och beskrivningar av dessa finns som bilaga till denna uppsats för den 

som vill veta mer och ha en riklig bakgrund att stå på. För att förstå analysen ännu bättre kan 

jag även rekommendera David Days uppslagsbok Tolkien: The illustrated encyclopedia där 

historien och kulturerna i Midgård beskrivs på ett mer detaljerat sätt. Jag kan även föreslå En 

Guide till Tolkien och Sagan om Ringen av Colin Duriez, en uppslagsbok med de viktigaste 

platserna, personerna och tingen ur Tolkiens värld. För det som vill ha ytterligare med kött på 

benen är det enda råd jag kan ge: Läs böckerna, lyssna på Soundtracken och se filmerna!    

 

8.2 Beskrivning av ledmotiven 
 

Nedan följer kortare beskrivningar av de två ledmotiv som kommer att analyseras.  

 

Brödraskapets ledmotiv (BL) 

 

Brödraskapets ledmotiv visar den heroiska sidan av historien om ringen. Ett brödraskap med 

representanter från människorna, alverna, dvärgarna och hoberna med trollkarlen Gandalf i 

spetsen har satts samman för att utmana ondskan, föra ringen till domedagsberget och därmed 

störta den onde Sauron och hans illvilja. Ledmotivet ska på så vis vara ett kännetecken för 

medlemmarnas gemensamma resa och kamratskap. Howard säger själv att ledmotivet växte 

fram genom ett naturligt förlopp. Han känner något när han ser scenerna från filmen och vill 

själv genom musiken skapa något som symboliserar brödraskapet. (Jackson 2001) En 

storslagen version av ledmotivet finns att höra på soundtracket, spår 11, 1.14-1.38.     

 



 25

Ringens ledmotiv (RL) 

 

Ringens ledmotiv är även i en ursprunglig form filmens ouvertyr. Ledmotivet skall visa på 

ringens otroliga kraft, dess bedrägliga lockelse, men framförallt vara ett ackompanjemang till 

historien om ringen. Ledmotivet är i sin genuina form endast en kort melodislinga, men dessa 

få toner känns i sin musikaliska enkelhet som en nästan oemotståndlig lockelse från en okänd 

värld. Konstigt nog finns inte ledmotivet att höra på soundtracket till den första filmen. 

Däremot finns en version av det på soundtracket till Sagan om de två tornen, spår 1, 0.31-

0.48. Det ska sägas att RL inte är den enda musik som används i filmen för att porträttera 

ringen och händelserna kring detta ting. Bland annat har Shore också använt sig av ett motiv 

framfört av en gosskör för att skildra ringens bedrägliga lockelse. (Jackson 2001)    
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8.3 Analys av filmen 
 

1. Prologue: One ring to rule them all 

 

Första gången vi hör RL så leder det oss in i en för oss okänd och outforskad värld, samtidigt 

som titeln ”The Lord of the Rings” uppenbarar sig. Ledmotivet fungerar här som filmens 

ouvertyr. Ringarnas historia berättas för oss ackompanjerad av en ursprunglig version av RL. 

 

Three were given to the elves. Immortal, wisest and fairest of all beings. Seven to the dwarf lords, 

great miners and craftsmen of the mountain halls. And nine, nine rings were gifted to the race of men, 

who above else desire power. (Jackson 2001) 

 

Ledmotivet etablerar redan här sambandet mellan sig och de magiska ringarna, med den 

mäktiga härskarringen i förgrunden.    

 

Historien fortsätter med att den mörke härskaren Sauron i hemlighet, ackompanjerad av mörk 

militärisk musik, smider härskarringen som kan kontrollera alla de andra ringarna. Ett efter ett 

faller de fria länderna i Midgård för ringens omätliga makt. En sista allians av människor och 

alver går då i samlad trupp mot Mordor och ett stort slag utspelar sig på Domedagsbergets 

sluttningar. Segern är nära för de fria folkens styrkor, då Sauron själv stiger ut på slagfältet 

med ringen på sitt finger. Många män faller för ringens kraft, så även högkungen Elendil. I 

detta till synes hopplösa ögonblick tar Isildur, kungens son, upp sin faders svärd och hugger 

ringen av Saurons finger. Sauron är störtad. 

 

Kvar på marken ligger ringen och Isildur är märkbart fast i dess förföriska våld. RL spelas 

återigen, denna gång mer förföriskt och lockande, mycket tack vare det eleganta 

arrangemanget med harpa.  Ledmotivet visar att Isildur redan från första stund är förtrollad 

och besatt av ringen, samtidigt som det förstärker faktumet att ringen fått en ny ägare.   

 

Nästa gång vi hör RL är vid tiden för Isildurs död och ringens försvinnande vid Glitterfälten 

vid floden Anduins strand. På väg mot norr blir den nye kungen och hans män överfallna av 

orcher. Isildur tar då på sig ringen, blir osynlig och försvinner ner i floden i hopp om att rädda 

sitt liv. Ringen glider då av hans finger och han blottas för fiendens ögon. Sekunder senare 

flyter Isildurs kropp iväg, genomborrad av pilar medan ringen ligger kvar på botten av floden. 



 27

RL spelas med en sorglig touch, med stillsamma och hjärteknipande stråkar. Ledmotivet 

återspeglar det faktum att ringen har en egen vilja, och dess vilja var vid detta tillfälle att 

förråda Isildur till en säker död.  

 

2500 år senare hittas ringen av den hobliknande varelsen Gollum som tar ringen långt ner i 

hålorna under dimmiga bergen. Här förvrider ringen honom och ger honom onaturligt långt 

liv. I 500 år förgiftar den hans sinne. Men så en dag överger ringen Gollum, och något händer 

som inte är ringens vilja. Ackompanjerad av en avskalad version av RL finner hoben Bilbo 

Baggins ringen. Ledmotivet beskriver nu både hobens förundran över detta märkliga ting, 

samtidigt som Gollums vrede och ilska av att ringen är försvunnen porträtteras. Även det 

faktum att ringen på nytt fått en ny ägare förstärks med hjälp av ledmotivet. Med stråkar som 

spelar i ett lägre register än tidigare utvecklas sedan ledmotivet, och en viss känsla av hopp 

och framtidstro infinner sig, vilket även mycket beror på berättarröstens ord som blir allt mer 

hoppfulla. Men det är ju så det ofta fungerar inom filmen. Bild, ljud, dialog och musik 

sammanflätas till en helhet för att finna de rätta känslostämningarna som regissören och 

filmteamet är ute efter.  

   RL övergår sen så småningom i betydligt gladare tongångar när prologen övergår i nästa 

kapitel. 

 

2. Concerning Hobbits 

 

Concerning Hobbits börjar med att man hör hoben Bilbo Baggins röst, samtidigt som kameran 

sveper över en karta föreställande Midgård. Efter en stund ser vi och förstår att kartan 

befinner sig i Bilbos hem, Baggershus. ”Hobernas ledmotiv” som spelats en stund övergår då 

plötsligt till en lugn och stilla version av BL, när kameran åker genom rummen i Baggershus. 

Först undrar jag varför ledmotivet hörs här, men snart syns texten ”The Fellowship of the 

ring” (Ringens brödraskap) och musikens plats är med ens berättigad. Ledmotivet är här 

endast uppbyggt av mjuka stråkar och tillbakahållna horn, vilket skänker scenen det lugn och 

den stillhet den behöver efter den mörka och hastiga prologen. Ledmotivet klingar snart ut 

och Bilbo börjar då berättandet om hoberna, ackompanjerad av ”Fylkes ledmotiv”.  

 

3. The Shire 

 

Inget av ledmotiven 
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4. Very Old Friends 

 

Inget av ledmotiven 

 

5. A Long Expected Party 

 

Inget av ledmotiven 

 

6. Farewell Dear Bilbo 

 

Inget av ledmotiven 

 

7. Keep it Secret, Keep it Safe  

 

Återigen får vi höra RL, denna gång när Frodo kommer in i Baggershus och tar upp ringen 

som Bilbo lämnat efter sig, från farstugolvet. Samtidigt i närbild sitter Gandalf i djupa 

fördunklade tankar angående ringens hemligheter. Ledmotivet har enligt min uppfattning i 

denna scen tre uppenbara funktioner. Den mest uppenbara är att ringen fått en ny ägare i och 

med att Frodo plockade upp den. Ledmotivet symboliserar även Gandlalfs tankar och ovisshet 

när det gäller sanningen om ringen. Kan detta vara den fruktade härskarringen? Ledmotivet 

speglar slutligen även Frodos besvikelse när han nu vet att Bilbo gett sig av, detta mer 

beroende på den sorgliga stämningen i musiken än på vad ledmotivet i sin narrativa form 

egentligen symboliserar. Detta är ett lysande exempel på ledmotivsanvändning som både 

säger oss i publiken något om historien och handlingen, samtidigt som den speglar scenens 

känslor på ett ypperligt sätt.  

 

Gandalf säger nu till Frodo att han ska gömma ringen noga, då han är orolig för framtiden. 

Gandalf beger sig iväg för att försöka utröna sanningen om härskarringen och dess historia. 

Kvar står Frodo med kuvertet med ringen i sin hand. Återigen hör vi de två först tonerna ur 

RL, detta är i alla fall vad man först tror medan de två tonerna upprepas. Nu med en känsla av 

allt mer ondska i sig, då harmoniken blir allt mer disonant.  
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8. The Account of Isildur 

 

Plötsligt befinner vi oss i Mordor vid Saurons fästning Barad-Dur. Nu hör vi för första gången 

”Mordors ledmotiv” som bygger vidare på de två första tonerna ur RL, men utvecklas åt ett 

mer krigiskt och mörkt ledmotiv med mycket militäriskt blås och slagverk. Detta släktskap 

mellan de två ledmotiven berättar för oss om sambandet mellan ringen och Sauron. Det var i 

Mordor som ringen smiddes, och det är Sauron som är dess herre. Det är Sauron som är ”The 

Lord of the Rings”. Denna övergång är enligt min uppfattning också en väldigt viktig passage 

i filmen då det känns som om filmen tar fart på riktigt allvar och man får för första gången se 

en glimt av den ondska som hotar. Kanske är det just släktskapet mellan RL och ”Mordors 

ledmotiv” och den genomtänkta sammansmältningen av dessa ledmotiv som bidrar till detta. 

Mycket tyder på detta.  

 

9. At the Green Dragon 

 

Inget av ledmotiven 

 

10. The Shadow of the past 

 

Återigen hör vi RL när Gandalf berättar om ringens sanna natur för Frodo. Han berättar för 

honom om hur den pånyttfödde Sauron dag och natt söker efter ringen, och för första gången 

känner Frodo av den rädsla för omvärlden som han senare kommer att få utstå. Ännu en gång 

används RL för att ackompanjera historien om ringen, d.v.s. när delar ur ringens historia 

berättas i filmen. 

 

They are one, the ring and the dark lord. (Jackson 2001) 

 

Citatet ovan som är hämtat från Gandalfs samtal med Frodo understryker ytterligare det 

tidigare omtalade sambandet mellan ringen, Sauron och Mordor.  

 

Frodo och hans trogne kamrat Sam ger sig nu iväg för att föra ringen i säkerhet, medan 

Gandalf ämnar ta sig till Isengård för att söka den vise Sarumans råd. Vi ser Frodo och Sam 

vandra genom Fylkes vackra, frodiga landskap och förstår redan nu att de två kommer att få 

färdas långt i varandras sällskap. Dessa två är grunden till det brödraskap som senare kommer 
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att bildas. Mycket riktigt hör vi också snart en stilla och kort version av BL som symboliserar 

det faktum att brödraskapet redan börjar bildas, trots att det inte är framfört i filmen. 

Samtidigt hör vi en ”voiceover” med Bilbos kloka ord: 

 

It’s a dangerous business Frodo, going out your door. You step onto the road, and if you don’t keep 

your feet there’s no knowing where you might be swept off to. (Jackson 2001) 

 

11. The Passing of the Elves 

 

Inget av ledmotiven 

 

12. Saruman the White 

 

Gandalf kommer ridande mot Sarumans torn Ortanc för att söka dennes råd. BL spelas med 

annorlunda harmonik än i den ursprungliga versionen. Durackorden är borta, tempot är högre 

och skränigt blås spelar melodin. Allt detta ger uttryck åt den brådska som Gandalf känner, då 

han förutom att hinna till Isengård även lovat Frodo att de ska mötas i byn Bri en lång väg 

därifrån. Att BL spelas här tror jag mest beror på det faktum att man ville hitta något som rent 

stilmässigt passade den brådskande hästritten. Dock kommer ju Gandalf så småningom att 

ingå i brödraskapet, så att spela ledmotivet här är ju inte fel. Gandalf kommer fram till tornet 

och möts av Saruman samtidigt som BL klingar ut.  

 

13. A Short Cut to the Mushrooms 

 

Tillsammans med sina nya färdkamrater Merry och Pippin gömmer sig Frodo och Sam under 

en stor trädrot för en annalkande ryttare. Ryttaren är en av Nazgûlerna, ringvålnader och 

slavar under Saurons och ringens vilja. Ryttarens ondska påverkar hela omgivningen och 

Frodo känner en lockelse att ta på sig ringen. Musiken är mörk, omelodisk och mestadels 

uppbyggd av mörka, skärande och skrämmande ljudeffekter. Som en sista lockelse för Frodo 

att ta på sig ringen hör vi ett gnisslande läte som tycks komma inifrån ringen. De första 

gångerna jag såg filmen tänkte jag inte nämnvärt på detta, men gnisslandet utgörs av de två 

första tonerna i RL. Vet man detta förstår man lättare att det är ringen som vill att Frodo ska ta 

på sig ringen och därmed direkt blotta sig för fiendens blick, som sedan utan större problem 

skulle kunna ta ringen från Frodo och föra den till Sauron, något som är ringens allra högsta 
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önskan. I sista stund stoppas dock Frodo av Sam och därmed räddas hela gruppen från den 

otäcka ryttarens sökande. 

 

14. Bucklebury Ferry 

 

Inget av ledmotiven 

 

15. At the Sign of the Prancing Pony 

 

Inget av ledmotiven 

 

16. The Nazgûl 

 

Ledda av sin nye anförare Vidstige beger sig sällskapet, efter att ha lurat Nazgûlerna, av från 

Bri och in i vildmarken. Med en känsla av vad som på engelska kallas för ”Trek Music” 

(vandringsmusik, resemusik) spelas återigen BL, dock med en del melodiska och harmoniska 

variationer, men hela tiden med det ursprungliga ledmotivet som grund, d.v.s. alltid med de 

tre första ackorden. Det växande sällskapet har fått en ny medlem och BL symboliserar det 

brödraskap som är på väg att bildas. Efter att hoberna fått veta att det är mot Vattnadal, 

alvernas boning, som de är på väg utvecklas ledmotivets harmonik mot gladare tongångar för 

att spegla de fyra hobernas hopp om framtiden då de hört talas om att Vattnadal är en plats där 

godheten och ljuset råder.   

 

17. The Midgewater Marshes 

 

Sällskapet kommer nu till Myggvattensträsken ackompanjerade av de tre första ackorden i 

BL. Här fungerar BL som en introduktion till en scen. Ledmotivet berättar för oss att det 

fortfarande är samma personer vi följer och att dessa personer ingår i det brödraskap som 

håller på att bildas. Efter dessa tre ackord övergår ledmotivet i andra tongångar men tack vare 

dessa tre första ackord, har man som publik omedvetet blivit introducerad till den nya scenen 

av en subtil ledmotivsanvändning.     
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18. The Spoiling of Isengard 

 

Inget av ledmotiven 

 

19. A Knife in the Dark 

 

Inget av ledmotiven 

 

20. The Caverns of Isengard 

 

Inget av ledmotiven 

 

21. Flight to the Ford 

 

Inget av ledmotiven 

 

22. Rivendell 

 

Inget av ledmotiven 

 

23. Many Meetings 

 

Inget av ledmotiven 

 

24. The Fate of the Ring 

 

Inget av ledmotiven 

 

25. The Sword that was Broken 

 

Inget av Ledmotiven 
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26. The Evenstar 

 

Inget av ledmotiven 

 

27. The Council of Elrond 

 

För att bestämma vad som skall göras med ringen och för att svara på hotet från Mordor har 

representanter från hela Midgård samlats i Vattnadal. Frodo lägger fram ringen och många i 

församlingen förundras, speciellt Boromir, en stark man från riket Gondor långt i söder. 

Ackompanjerad av en förförande version av RL närmar han sig ringen, frestad av dess kraft. 

Han sträcker sin hand mot den för att ta den i sin hand, men hindras i sista stund av Elrond 

och Gandalf.  

 

Elrond berättar senare att det enda sättet att förstöra ringen är att ta den in i Mordor och 

förstöra den i Domedagsbergets eldar, den plats där den en gång smiddes. Tumult uppstår när 

rådet försöker bestämma vem som skall ta på sig detta farofyllda uppdrag. Det är som om 

ringen sått ett korn av ondska inom rådet som nu istället för att stå enade beskyller varandra 

för allehanda ting samtidigt som en hånande version av ”Mordors ledmotiv” hörs i 

bakgrunden. Frodo förstår då vad han måste göra. Han vet plötsligt att det är han som måste ta 

ringen och bära den till slutet. BL börjar när allt fler nu ansluter sig till det brödraskap som 

skall följa Frodo. Först Gandalf, sen Vidstige, vars riktiga namn är Aragorn, följd av alven 

Legolas och dvärgen Gimli. Boromir ansluter sig också när BL övergår i stilla 

stämningsmusik. Att BL tar slut precis när Boromir ansluter sig till sällskapet är som en första 

introduktion till det illdåd han kommer att begå senare i filmen. Boromir är den i brödraskapet 

som Frodo litar minst på, och avsaknaden av BL symboliserar detta.  

 ”Hobernas ledmotiv” hörs snart och de tre hoberna Sam, Merry och Pippin ansluter sig som 

sista medlemmar i brödraskapet. BL hörs nu igen mer heroiskt och storslaget än tidigare. 

Ledmotivet klingar ut samtidigt som Elrond säger: 

 

Nine companions. So be it. You shall be the Fellowship of the ring. (Jackson 2001) 

Brödraskapet har så slutligen bildats och BL ackompanjerar scenen för att symbolisera detta.  
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28. Gilraen’s Memorial 

 

Inget av ledmotiven 

 

29. Bilbo’s Gifts 

 

Inget av ledmotiven 

 

30. The Departure of the Fellowship 

 

Brödraskapet är nu redo att lämna Vattnadal och ge sig ut på den farofyllda resan mot 

Mordor. BL spelas när Elrond hälsar dem alla till avsked och önskar dem lycka till på färden. 

Elrond ger dem alla fria folks välsignelse och på så vis symboliserar här BL ett större 

brödraskap än de nio i gruppen. Hela Midgård är enat i detta sällskap som är världens enda 

och sista hopp. 

 

31. The Ring Goes South 

 

Samtidigt som brödraskapet nu lämnar Vattnadal byggs musiken upp, genom en militärisk 

och ”oharmonisk” version av ”Hobernas ledmotiv”, mot något av ett musikaliskt klimax. 

Brödraskapet tar sig söderut genom landskapet i Eregion, ett alvrike i forna tider. Plötsligt 

övergår ”Hobernas ledmotiv” till BL i sin mest storslagna skepnad hittills. För första gången 

spelas ledmotivet av hela orkestern i ett rikt och fylligt arrangemang. Den mäktiga 

stämningen som skapas gör att man som publik till viss del känner sig delaktig i detta 

brödraskap, något som också var Shores avsikt. (Jackson 2001)  

Vi ser medlemmarna i sällskapet, en efter en ta sig över ett åskrön ackompanjerade av BL. 

Först Gandalf följd av Legolas, Gimli, Frodo, Merry, Pippin, Sam, Boromir och Aragorn.  
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32. The Pass of Caradhras 

 

Inget av ledmotiven 

 

33. Moria 

 

Efter att ha misslyckats att ta sig över Caradhras pass beger sig sällskapet mot Moria, 

dvärggruvorna som leder under Dimmiga bergen. På vägen dit samtalar Gandalf och Frodo 

om hur ringens kraft blir allt starkare ju närmare mörkrets rike de kommer. Gandalf säger 

Frodo att ondska kommer att dras till ringen och honom utifrån brödraskapet, men även 

inifrån. Frodo undrar vem han kan lita på och en suggestiv och malande version av RL hörs 

för att i viss mån porträttera Frodos tvivlande tankar. Gandalf säger honom att endast sätta 

tillit till sin egen styrka samtidigt som ledmotivet övergår i den mer traditionella versionen av 

RL som vi vant oss vid. Återigen används RL av Howard Shore för att ackompanjera 

historien om ringens kraft och bedrägliga förmåga. Gandalf som är stark i anden och mycket 

klarsynt känner att något kommer att hända mycket snart, och vi kommer snart förstå att detta 

samtal mellan Frodo och Gandalf också är som ett första avsked, något som den vise 

trollkarlen redan anat.  

 

34. A Journey in the Dark 

 

Inget av ledmotiven 

 

35. Balin’s Tomb 

 

På väg genom Moria blir sällskapet anfallna av orcher och med sig har dessa ett stort grott-

troll. Frodo blir av detta troll i tumultet spetsad med ett spjut och alla tror att han är död. Han 

är dock räddad av sin Mithrilbrynja som han i hemlighet bär under sina kläder.  När de andra 

märker att han lever hörs de tre första ackorden i BL för att visa på det faktum att 

brödraskapet fortfarande är intakt, mot alla odds. Dessa tre ackord är nu så här långt in i 

filmen tillräckligt för att publiken omedvetet förstår att det är samma ledmotiv som innan, 

bara det att det är nedkortat för att bättre passa den gällande scenens tempo och rytm.   
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36. The Bridge of Khazad-dûm 

 

Brödraskapet flyr nu undan fler annalkande orcher ackompanjerade av en mäktig version av 

BL som spelas i tretakt för att ge den rätta ”svävande” känslan åt jakten. De blir dock 

upphunna och omringade av orcherna, som dock snabbt själva flyr då en större och mäktigare 

fara närmar sig. Denna fara är en Balrog, en demon från den forntida världen. Brödraskapet 

flyr återigen och flykten leder dem allt närmare den bro som skall leda dem över Morias 

mörka djup över till säkerheten. På väg mot denna bro är de tvungna att ta sig ner från 

gigantiska trappor, nu förfallna och farliga att beträda. Mitt i dessa trappor visar det sig finna 

ett stup som leder ner i Morias avgrund. Här är nu brödraskapet tvunget att ta sig över och det 

snabbt då Balrogen kommer allt närmre, samtidigt som ett regn av pilar kommer mot dem då 

orcher står på klippavsatser långt ovanför. Snart är dock alla över efter stor möda och för sista 

gången spelas BL i sin riktigt storslagna skepnad. Brödraskapet har lyckats ta sig förbi 

ytterligare en stor fara. Sällskapet flyr nu vidare över bron mot säkerheten på andra sidan 

berget. Kvar på bron står dock Gandalf för att stå emot den mäktiga Balrog han nu måste 

möta. Efter en heroisk kamp faller de dock båda ner i den väldiga avgrunden, ner mot 

världens allra mörkaste platser. Efter detta spelas inte den storslagna versionen av BL något 

mer i filmen. Alla i sällskapet är ledsna och nedstämda nu när deras forne ledare är borta.     

 

37. Lothlórien 

 

Inget av ledmotiven 

 

38. Caras Galadhon 

 

Inget av ledmotiven  

 

39. The Mirror of Galadriel 

 

Inget av ledmotiven  

 

40. The Fighting Uruk-Hai 

 

Inget av ledmotiven  
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41. Farewell to Lórien 

 

Efter att ha spenderat en tid i Lothlórien beger sig brödraskapet iväg från Galadriels och 

Celeborns välsignade rike. De färdas med båtar längs älven Nimrodel som skall leda dem till 

den stora floden Anduin, där de skall färdas medströms söderut. De tar sina första årtag och 

BL spelas lugnt och aningen sorgset då deras avsked från den ljuva skogens folk gör dem 

mäkta ledsna samtidigt som saknaden efter Gandalf fortfarande finns kvar. Dock fortsätter de 

sin färd utan eftertanke, och BL visar således även medlemmarnas vilja att övervinna sorgen 

och fullfölja sitt ärorika uppdrag.   

 

42. The Great River 

 

Sällskapet når Nimrodels utlopp i Anduin samtidigt som de tre första ackorden i BL spelas. 

Precis som ett antal gånger tidigare säger BL oss i publiken att det fortfarande är samma 

brödraskap vi ser, något som kan verka en smula överdrivet så här långt in i historien. Dock är 

det ju inte meningen att man ska sitta och tänka i dessa banor, så om man bara tittar på filmen 

för nöjes skull hör man bara musiken, tycker det känns rätt, men funderar inte vidare. Ändå 

hjälper ledmotivet till att ge handlingen en klar struktur.  

 

Sällskapet fortsätter sedan längs floden och slår läger vid dess västra strand när natten 

kommer. Boromir råder här Aragorn att de alla borde ta vägen via Minas Tirith, Gondors stora 

stad samtidigt som de tre första ackorden i BL spelas. Nästa dag fortsätter de och passerar 

Argonath, kungastoderna vid gränsen för det forna riket Gondor som inte längre besitter sin 

forna makt. RL spelas i sin kanske mest storslagna version hittills när sällskapet passerar de 

mäktiga statyerna.  

   Det är i denna scen mycket svårt att säga vad ledmotivet egentligen symboliserar då det inte 

finns något tydligt fokus på ringen just här. Min första tanke är att ledmotivet symboliserar 

det faktum att ringen nu nått en ny del av sin resa i och med att ringbäraren och hans sällskap 

passerade Argonaths pass. På något sätt lämnar man tryggheten bakom sig och äntrar en 

farofylld del av sin färd, nu allt närmare fiendens vaksamma blickar.  

   Ledmotivet ger även en känsla av den antika storkultur som dessa statyer en gång var en del 

av. Dock har inte ledmotivet i sin berättande form något med detta att göra, utan det är den 

känsla jag spontant får när jag hör det. Ledmotivet upprepas och fortsätter ett tag, men klingar 
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ut när brödraskapet måste gå iland då de nått de fruktade Raurosfallen och inte kan fortsätta 

längre med båt.  

 

43. Parth Galen 

 

De går iland på den västra stranden för att där invänta skymningen, för att sedan i nattens 

mörker kunna ta sig över floden osedda för fiendeögon. Dock är meningarna fortfarande 

delade över vilken väg som borde tas.  

 

Frodo har vandrat iväg på egen hand, mest för att reda ut sina egna tankar och få lite lugn och 

ro. RL spelas när man ser honom vandra genom ruinerna av de gamla monumenten på åsen 

Amon Hen. RL avslöjar för oss att något viktigt är på väg att hända och mycket snart möter 

Frodo Boromir som är ute på egen hand för att samla ved till kvällens eld. RL fortsätter att 

spelas för att försöka beskriva den osäkerhet som Frodo känner när det gäller Boromir. Går 

denna man att lita på?  

   Boromir försöker att övertala Frodo att ta vägen till Gondor och försöka använda ringen mot 

fienden som ett mäktigt vapen. Frodo som nu börjar förstå att ringen lockar Boromir vägrar, 

och Boromirs vrede växer. Galenskapen tar snart över och Boromir anfaller för att försöka ta 

ringen med våld då han nu blivit nekad den. Frodo som blir skrämd tar på sig ringen, blir 

osynlig och flyr undan den vansinniga av ringen styrda mannen. Frodo bestämmer sig sedan 

för att bege sig mot Mordor på egen hand, då han nu även måste skydda sig och ringen mot 

sina egna vänner. 

 

44. The Breaking of the Fellowship 

 

Inget av ledmotiven. 

 

Efter att Frodo talat med Aragorn och berättat om sina egna planer, flyr han mot båtarna då 

Sarumans orcher har kommit för att få tag i ringen. De resterande i brödraskapet har lämnat 

lägret vid floden och Aragorn, Legolas och Gimli kämpar nu mot orcherna för att ge Frodo tid 

att fly. Samtidigt skyddar Boromir Merry och Pippin. Dödligt sårad av pilar kämpar han till 

slutet, men till slut orkar han inte längre och Merry och Pippin blir tillfångatagna av orcherna 

som sedan bryter upp och beger sig mot Isengård.  
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45. The Departure of the Fellowship 

 

Aragorn har nått fram till Boromir, men kommit för sent. De två talas dock vid en sista gång, 

när Boromir ligger inför sin död. Till slut slocknar Boromirs liv och BL spelas återigen, 

lugnare och mer stämningsfullt än tidigare och fungerar som en form av sorgemusik för 

Boromir. BL:s narrativa funktion är i denna scen att avsluta Boromirs del i brödraskapet, 

samtidigt som ledmotivet ska visa att han trots sin galenskap och sitt vansinniga handlande 

mot Frodo kämpade med värdighet ända till slutet.  

 

46. The Road Goes Ever On 

 

Samtidigt har Frodo nått fram till flodens strand, där han står med ringen i sin hand samtidigt 

som BL från föregående scen nu avslutas. Brödraskapets dagar tillsammans är över då 

sällskapet har splittrats. Frodo ger sig av, men Sam hinner upp honom och de beger sig av mot 

Mordor tillsammans medan Aragorn, Legolas och Gimli bestämmer sig för att försöka rädda 

Merry och Pippin. BL spelas på nytt, nu med mer hopp om framtiden än på länge. 

Brödraskapet lever vidare trots allt. Brödraskapets band finns kvar i medlemmarnas hjärtan 

fast de inte längre kommer att möta framtiden tillsammans. 

 

47. Credits 

 

Inget av ledmotiven. 

 

48. Official Fan Club Credits  

 

Inget av ledmotiven.  
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9. Resultat och diskussion 
 

Ledmotiven i Sagan om Ringen genomsyrar verkligen hela den musikaliska uppbyggnaden. 

Storslagna ledmotiv vars plats i historien är självklara blandas med mer subtila ledmotiv som 

dock kan vara mer svårplacerade i sin funktion och sitt syfte. Det ska sägas att 

ledmotivsanvändningen som redovisats i denna uppsats bara är en liten del av den totala 

musikaliska strukturen som återfinns i filmen. Dock kan man utifrån dessa två 

ledmotivsexempel dra slutsatser som till viss del symboliserar ledmotivens funktioner i filmen 

i stort. I detta kapitel kommer de viktigaste funktionerna och användningsområdena hos 

ledmotiven att tas upp och redovisas.  

 

9.1 Brödraskapets Ledmotiv 
 

Brödraskapets ledmotiv används i filmen, framförallt för att symbolisera det enade 

brödraskapets gemensamma resa genom de trakter de passerar. Sammanlagt används 

ledmotivet 17 gånger och funktionerna är ganska lika från scen till scen.  

 

Vad har ledmotivet för betydelse i scenerna? 

 

”Brödraskapets ledmotiv” har egentligen, i grunden tre funktioner i scenerna i filmen. 

Ledmotivet symboliserar det enade brödraskapets skapelse, resa och fall. Efter den inledande 

förtexten hör vi inte BL förrän Frodo och Sam beger sig ut på sin färd. Brödraskapet börjar 

redan bildas och en första lugn version av BL hörs. Ledmotivet byggs sedan upp fram till 

Elronds rådslag där brödraskapet får sin verkliga och slutgiltiga form. Ledmotivet fortsätter 

sedan att byggas upp, och det ackompanjerar brödraskapets resa fram till dess då Gandalf 

faller ner i stupet i Moria. Efter detta används som tidigare påpekats inte den riktigt storslagna 

versionen något mer. Brödraskapet är redan på väg att splittras. När Frodo till sist står ensam 

vid flodens strand och BL klingar ut är brödraskapets tid tillsammans över. Man kan således 

säga att BL följer handlingen i filmen och förstärker de händelser som inträffar när det gäller 

brödraskapets förehavanden. 

    Ledmotivet används 8 gånger av 17 för att ackompanjera sällskapet i rörelse. Även detta 

förstärker påståendet att ledmotivet följer brödraskapets gemensamma resa.            
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Vid ett antal tillfällen i filmen fungerar ledmotivet som en introduktion till en scen för att 

presentera brödraskapet i en ny miljö. Ofta hör man bara de tre första ackorden, men denna 

korta symbol räcker för att publiken skall sätta fragmentet i sammanhang med det fullständiga 

ledmotivet. Enligt min uppfattning hjälper dessa introduktioner till att klargöra filmens 

grundläggande handling, som vid en första anblick kan verka komplicerad för många. Tack 

vare ledmotiven blir historien lättare att följa.  

 

Hur påverkar ledmotivet handlingen? 

 

Man kan inte säga att BL påverkar filmens handling. Däremot följer ledmotivet de händelser 

som utspelar sig och bidrar till publikens förståelse av handlingen.    

 

Vilka andra ledmotiv finns i scenerna, och hur används dessa i förhållande till det 

undersökta ledmotivet?   

 

Det finns inget annat ledmotiv i filmen som har något direkt släktskap med BL. Dock kan 

man vid ett antal tillfällen höra ”Hobernas ledmotiv” i anslutning till BL. Dessa två ledmotiv 

är de enda av de ”goda” ledmotiven som följer huvudpersonernas resa genom hela filmen. BL 

symboliserar hela brödraskapets resa, medan ”Hobernas ledmotiv” är fokuserat på hoberna.    

 



 42

9.2 Ringens Ledmotiv 
 

”Ringens ledmotiv används sammanlagt 12 gånger i filmen.  

 

Vad har ledmotivet för betydelse i scenerna? 

 

Till skillnad från ”Brödraskapets ledmotiv” som i stora drag bara har en funktion, så används 

RL i filmen, hela tiden med skiftande syfte. En annan stor skillnad de två ledmotiven emellan 

är att RL inte är ringens enda musikaliska kännetecken, då det även används annan musik för 

att porträttera händelserna kring detta ting.  

 

Ledmotivets ursprungliga funktion är att ackompanjera härskarringen och de övriga ringarnas 

historia. 6 av 12 gånger då ledmotivet hörs, är detta dess syfte. 

   Vid ett antal tillfällen används ledmotivet för att visa vilken lockande förmåga ringen 

besitter. Isildur, Bilbo, Frodo och Boromir är alla vid olika tillfällen frestade av ringen, dock 

på olika sätt, men RL förstärker känslan av att det är ringen själv som lockar dem och klargör 

därmed en viktig del av berättelsen som hade kunnat vara svår att förklara med enbart bilder. 

Jag upptäckte ytterligare ett antal scener där ledmotivet skulle ha passat mycket bra in, men 

det faktum att även annan musik porträtterar ringen gjorde att kompositören valde att här 

använda annan musik.  

 

Hur påverkar ledmotivet handlingen? 

 

Till skillnad från BL som rent narrativt har en passiv roll, och endast följer med och 

ackompanjerar och stödjer historien, så har RL i vissa scener en betydande funktion för att 

förklara handlingen. Ett exempel på detta är i ”A Short Cut to the Mushrooms” där de fyra 

hoberna gömmer sig för den svarta ryttaren. De två första tonerna i RL berättar för oss att 

ringen vill att Frodo ska ta den på sig och klargör därmed en liten med ganska viktig detalj i 

handlingen. 
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Vilka andra ledmotiv finns i scenen, och hur används dessa i förhållande till det 

undersökta ledmotivet? 

 

RL har som tidigare påpekats ett tydligt släktskap med ”Mordors ledmotiv”. Detta släktskap 

används också på ett enligt mig genialiskt sätt i filmen. De två första tonerna i RL är de 

samma som de två första i ”Mordors ledmotiv” vilket förstärker känslan av den ondska och 

makt ringen symboliserar. En liten guldring skulle i sig själv knappast vara särskilt 

skrämmande men tack vare de två ledmotivens släktskap förstärks känslan av den starka och 

ondskefulla makt som ringen står som symbol för.   

 

9.3 Slutord 
 

Ledmotiven i Sagan om Ringen hjälper verkligen till att klargöra den handling som utspelar 

sig i filmen och detta är deras absolut grundläggande syfte. När man som jag, både är 

intresserad av myterna i Tolkiens sagovärld och ledmotivens funktioner i filmen, så är det en 

fröjd att titta på filmen och klura ut de olika ledmotivens betydelser. Det finns mängder av 

subtilt använda ledmotiv som fungerar som små ledtrådar till händelser som kanske inte alltid 

visas öppet i filmen, men ändå kommer till liv tack vare ledmotiven. 

   Ledmotiven i Sagan om Ringen har enligt min uppfattning även en stor del i den 

verklighetskänsla som genomsyrar filmen. För att skapa denna verklighetskänsla har 

kompositören varit tvungen att skapa ledmotiv för platser, personer och ting, allt för att ge 

varje enskild detalj sin egenhet. Detta bidrar starkt till att skapa en autenticitet då det känns 

som om de olika kulturerna som presenteras i filmen verkligen är åtskilda i stil, och har sina 

egna seder och bruk.  

  Slutgiltigt kan man säga att musiken i filmen verkligen har en stor roll, och att ledmotiven 

har en viktig roll i denna musik.  
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