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ABSTRACT 

This thesis is a part of an artistic project which also consists of a composition for 
solo piano (or rather, a dynamic structure for improvising), as well as a double-CD 
containing an edited realization of that piece. These materials – the thesis, the 
composition and the audial work – are the fruitful products generated by cross-
fertilizing posthumanist theories with musical practices. In other words,  it’s an 
attempt to interweave posthumanist perspectives – especially those of (new 
materialist) feminist theorists such as the philosopher–theoretical physicist Karen 
Barad – with methods for creating music. The text also discusses selected works of 
certain musicians and composers – first and foremost active in experimental music 
with emphasis on improvisation and often working within a wide range of 
postminimalist soundworlds – and relates these sonic and sometimes explicitly 
ideological explorations to my project and its expressions. These includes the 
becoming of and the stabilized versions of the composition, the CD and the text; and 
they all go under the name pole of inaccessibility.  
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INTONING  

Dessa bokstäver är delar av ett tvåårigt konstnärligt–musikaliskt utforskande, i 
spelande och genom samtalande, läsande och skrivande. Jag har i arbetet närmat mig 
musikblivanden, såsom musicerande, improviserande, komponerande och 
analyserande av musik, utifrån posthumanistiska perspektiv.1 Med stor nyfikenhet har 
jag utforskat hur dessa teoretiska perspektiv kan vävas samman med tillblivelsen av 
ett material för musicerande i soloformat. I och med detta fokus framträder 
ytterligare en viktig del av mitt arbete, nämligen att undersöka på vilka sätt teori och 
praktik läcker in i varandra, något som innebär att de inte alltid kan förstås som två 
distinkta parameterar i musikaliska processer. Om jag formulerar det hela i en fråga 
kan det uttryckas såhär: vad händer om jag betraktar musik som en tänkande–
spelande–lyssnande praktik?   

Denna fråga antyder att jag inte betraktar den färdiga texten som en 
reflektion (spegling) eller en förklaring av en redan förfluten och avslutad specifik 
musikalisk process (med dess specifika tillblivelser och materialiseringar) – som i 
efterhand har tillrättalagts och satts under granskande luppar och stetoskop. 
Uppsatsskrivandet och även texten i sin färdiga form är snarare medskapare i samma 
oavslutade musikaliska rörelse som förutom denna text bland annat har resulterat i en 
skiva, samt ett slags semistabiliserat material för piano-solospel: båda med namnet 
pole of inaccessibility. Jag använder ordet material om vad som ibland kallas 
komposition, ramverk eller koncept. Detta för att belysa att det inte rör sig om att jag 
byggt ett system eller en rigid struktur, utan att jag snarare definierat en töjbar ram, 
en slags inställning–inom–musicerandet med vissa speltekniska och formmässiga 
begränsningar. 2 Detta ämne kommer att utvecklas kontinuerligt i texten. Såväl text 
som musik har blivit till inom ramen för ett masterprogram på KMH:s 
jazzinstitution. En sådan ram kan potentiellt skapa rum för ett utforskande med den 
sällsynta egenskapen att det kan vara jämförelsevis befriat från ett direkt 
hänsynstagande till en tilltänkt mottagare i form av en viss kontext, vissa scener. 
Utforskandet är därmed inte – eller behöver åtminstone inte vara – bara ett medel för 
något annat, något inkomstbringande. Här kan snarast själva utforskandet och vad 
detta genererar vara målet, i ett autoteliskt flöde (Csikszentmihalyi 2017). 

 
disposition 
Texten är uppbyggd på ett sätt som någorlunda motsvarar den konstnärliga process 
som arbetet i sin helhet utgör. Jag ska närmast inpå skissera några av mina ingångar 
                                                
1 Jag använder återkommande begreppet blivande(n) och när jag gör det så är det främst av två skäl. Det 
ena är att ersätta begrepp som ”skapande” eller ”görande”; ord som i högre grad tycks svårare att skilja 
från idéer om att musik nödvändigtvis bygger på att ett mänskligt subjekt med intention skapar ett 
musikaliskt verk. Det andra skälet är att musikblivanden som begrepp kanske kan fånga upp den 
mångfald av agenser – lyssnande, spelande, teknologi, instrument, musikaliska idéer, musikteori, 
musikkritik, politiska förhållanden, sociala koder med mera  – som alla ingår i de komplexa fenomen 
som musikhändelser utgör. Musikblivanden är i den bemärkelsen situationer sammankopplade med 
andra fenomen vilka ofta sägs vara extra–musikaliska, men som enligt mig ingår i samma musikaliska 
helhet. Mitt sätt att använda blivande är förvisso inspirerat av de sätt på vilka det används i den 
flödesontologiska och blivande-inriktade (snarare än varande-inriktade) filosofi som formulerats av 
bland andra Gilles Deleuze och Félix Guattari (se t.ex. Colebrook 2010, Spindler 2013). Med det sagt 
används begreppet här av anledningarna ovan, snarare än med några djupgående ambitioner att ge en 
heltäckande presentation av Deleuze och Guattaris användning av begreppet.   
2 Se även Bohm & Peat om dynamiska strukturer (1990:133ff). 



  

 
 
 
 

5 
 

till arbetet och därefter sätta mina intressen i samklang med en kortfattad diskussion 
om hur jag förhåller mig till begrepp som ljud, oljud och musik. Detta eftersom jag 
inom projektet vill problematisera separeringen av dessa sfärer.  

I kapitel två, ”Posthumanism”, återknyter jag till hur ljuden löser upp 
förmodat avgränsade organismer. Jag beskriver även hur jag närmar mig och 
använder teorier samt hur läsandet och skrivandet är delaktiga i det musikaliska 
utforskandet. I följande ”Fokusering: i spelande”, diskuterar jag hur mina teoretiska–
filosofiska intresseområden utkristalliseras och vävs samman med en spelande 
praktik och framväxten av en estetik. Rubriken ”inkoppling” följs av en friare skriven 
passage där jag nystar i de frågor detta utforskande genererade. Jag fortsätter därefter 
i den friare tonen och gör en tillbakablick på min historia med pianon, vilket ger en 
bakgrund till mina intressen och attraktioner vid masterutbildningens påbörjan.  

Därpå förflyttar  vi  oss till kapitel fyra som bär namnet ”Flödesestetik”. 
Här återknyter jag till de tankar om begreppet solospel, som jag tangerat under 
rubriken ”solo, inte ensam” i inledningskapitlet (”Intoning”). Denna gång närmar jag 
mig emellertid frågorna med utgångspunkt i det specifika spelande–komponerande 
som nu definierats mer konkret, i form av vissa musikaliska begränsningar i uttryck 
och speltekniker. Jag knyter också an till relevanta teoretiska resonemang, som 
tillsammans formar en slags flödesontologi, som jag för i förbindelse med  
flödesestetiken. Jag kopplar ihop de teoretiker, begrepp och tankegångar som jag 
presenterat tidigare i texten, med ljudande exempel och mer musikspecifika aktörer 
(såsom Arnold Dreyblatt, Alvin Lucier, Jacques Demierre, Charlemagne Palestine, 
Sachiko M, Derek Bailey, Steve Reich, Morton Feldman med flera). Jag beskriver den 
klingande musik som utvecklas simultant med detta läsande, skrivande, lyssnande och 
tänkande, samt var jag i mitt konstnärliga arbete står i förhållande till dessa aktörer 
och skeenden. I följande kapitel, ”Dis/kontinuitet”, knyter jag de deleuziansk–
guattarianska begreppen släthet/räffladhet till min egen praktik.  

Kapitlet följs av ett mer essäartat avsnitt. Detta sjätte kapitel fungerar som 
ett slags eko av mina tankar om begreppsparet improvisation och komposition; ett 
tänkande som varit aktiverat under hela detta arbete och som därför också bebor 
musiken. Jag fastslår inte vilka aspekter av mitt arbete som är improviserande eller 
komponerande. Snarare försöker jag sätta ord på hur det är att befinna mig bland 
dessa begrepp, hur de bromsar upp och tar mig vidare, och hur de kan möta och 
påverkas av andra begrepp och perspektiv.  

I kapitel sju – ”Pole of inaccessibility” – får den musik som jag arbetar med 
något stabilare form. Här varvas abstraktare passager med mer beskrivande 
textavsnitt och jag definierar en slags kärna och anatomi i det konstnärliga materialet: 
kompositionens möjligheter (vad tillåts hända inom den) och idémässiga karaktär.  
Materialet stabiliseras dels i form av ett partitur (en instruktion) och dels på skivan 
som rymmer en version av kompositionen. En skiva vars tillkomst jag beskriver och 
sätter i samklang med olika ljudande exempel och genrebeteckningar (såsom drone, 
minimalism och ambient) samt med diskussioner om olika sätt att lyssna. Innan 
textens ”Uttoning” påbörjas skickar jag ut några trådar i framtiden: vad har detta 
arbetet gjort med mig, vilka nya begär har väckts? Texten rundas sedan av i 
uttoningen, en slags sammanfattning, som dock inte ska läsas som något påhängt 
avsnitt där jag redogör för mina Resultat, mina Slut-satser, som markerar just slutet. 
Snarare berör rubrikerna det jag ser som centralt i uppsatsen och i den konstnärliga 
processen som helhet: insikter, riktningar och stabiliseringar som infallit kontinuerligt 
under arbetet. Och som fortsätter och fortsätter att uppkomma efter att textsidorna 
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och cd-skivan runnit vidare.  
 

solo, inte ensam                                                                                             
 
[D]et flertaliga, otaliga jaget konstitueras av ingenting mindre än allt det som det 
genomkorsas av: allt det, och alla dem som vi älskar, allt det och dem som vi skyr är 
konstituerande för ett aldrig avslutat jag. (Spindler 2013:152) 
 

[postulat 1.] Den mänskliga kroppen består av ett stort antal individer (av olika natur), av 
vilka var och en är i hög grad sammansatt. (Spinoza 2001:69) 
 

 
Innan utbildningen påbörjades var jag involverad i tankegångar kring repetition. Jag 
planerade att inom utbildningsramen utforska vad det betyder, när och på vilka sätt 
det kan upplevas och hur olika musiceranden kan möjliggöra sådana upplevelser. 
Under hösten 2015 försköts dock det primära intresset till att titta närmare på mitt 
förhållande till att spela piano, samt att undersöka hur pianospelet potentiellt skulle 
kunna fördjupa mitt lyssnande. En intressezon utkristalliserade sig därtill, som hade 
att göra med nedsaktanden och inbromsanden. För mig är musikrörelser något som 
allt som oftast går oerhört fort. Idéer vräker sig över en, för att sedan snabbt te sig 
inaktuella. Projekt och samarbeten, i likhet med scener för uppförande, uppstår och 
försvinner ofta inom korta tidsrymder. Musiker gästar städer och försvinner, klubbar 
öppnar och stänger. Och jag som en lyssnare drabbad av lättsam diskofili, är konstant 
på drift i rum och tid, alltid sökandes efter musik jag inte hört. Jag gör nya soniska 
bekantskaper, lyssnar och får idéer, hör saker som ter sig nya för mig och som tar sig 
vidare genom den musik jag kontinuerligt materialiserar. Musikvärldens höghastighet 
hade gradvis ackumulerat en vilja i mig att bromsa in och det kändes som tiden hade 
kommit att avsätta två uppbromsande år åt att utforska olika sätt att vara en friktion i 
detta musikflöde. Att bli ett motstånd som kanaliserar ljud i riktningar som jag vill 
röra mig med, i spelande och lyssnande, samt att materialisera en skiva: en musikalisk 
intensitet fylld av idéer och ljud.3 

Inom de sammanhang som jag rört mig mycket i och vilka slarvigt kan 
benämnas som förgreningar av olika strömningar av amerikansk frijazz samt 
europeisk improvisationsmusik, innebär ofta benämningen solospel att en musiker 
inte spelar samtidigt med/mot andra människoförkroppsligade ljudkällor (d.v.s. 
musiker). Min erfarenhet är att dessa föreställningar om solospel – som en situation 
där musikern liksom är situaterad på en isolerad ö (scenen) med sitt externa 
instrument och en extern publik befinnandes i ett parallellt universum – gör att 
många musiker, inklusive mig själv, kanske drar sig för att musicera i det formatet. 
Jag valde mot denna bakgrund att jobba inom soloformatet för att undersöka om, 
och i sådana fall hur, jag utan andra medmusiker i spelsituationen kunde musicera på 
sätt som kändes intressant för mig. Att något dylikt skulle vara möjligt var absolut 
inte något självklart, jag var inledningsvis orolig för att det överhuvudtaget inte skulle 
genereras något musikaliskt material. Samtidigt stod idéer om projekt som inbegrep 
andra musiker ivrigt köandes, och dessa kändes ofta mer lustfyllda att tänka på. Min 

                                                
3 Jag använder här, och på andra ställen i texten, begreppet intensitet i första hand för att undvika att 
tala om ting och objekt och istället använda ett begrepp som fångar upp sammanvävdheten hos 
materialiteter, tankar och föreställningar.  Jag gör det influerad av min läsning av Deleuze och 
Guattari, men går inte på djupet med redogörelser för hur dessa använder begreppet. 
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konstnärliga handledare etnologen–genusvetaren Michell Göransson (baserad på 
Konstfack) var redan från början intråcklad i arbetet – i ljuden och i texten – och 
våra diskussioner som ofta rört sig långt från det rent musikaliska (och samtidigt i 
allra högsta grad varit musikaliska) har under de två åren kontinuerligt gett perspektiv 
på den konstnärliga praktiken inom denna soloform. Tagit den vidare, belyst nya 
aspekter av den, gjort den intressant, igen och igen.  

Jag tänkte inledningsvis att soloformatet skulle vara effektivt för att 
fokusera relationen mellan min kropp och pianot; snabbt hamnade dock fokus på hur 
(min) kropp och ”musikinstrumentet” i musikaktiviteten kan ses som samma kropp. 
Detta tema, denna samtillblivelse mellan mig och pianot, utgör en slags trasselpunkt i 
texten, varifrån utlöpare, som ibland löper i olika riktningar, följs (Göransson 
kommande 2017b). Gradvis uppenbarade det sig att soloformatet kanske inte var så 
solo, inte så ensamt, som det ibland framställs (och upplevs), och att det kunde få 
intresseväckande följder att som musiker–kompositör bejaka dessa aningar. 
Aningarna fick mig också att börja bråka med olika gränsdragningar – till exempel de 
mellan musiker och musikinstrument, mellan ljud och rum, mellan musiker och 
lyssnare – kategorier som i vissa kontexter har dekonstruerats men som i många 
andra sammanhang är föregivettagna. Det handlar inte här om att försöka nå någon 
utopisk gränslöshet i musicerandet, utan snarare om att diskutera på vilka sätt gränser 
är enrollerade i dynamiska skeenden som (om)ritas kontinuerligt (Barad 2007). 

Arbetet rör sig inom områden som improvisation, komposition och 
musicerande, snarare än inom det stora, tvärvetenskapliga och för mig lockande 
tankemaskineriet sound studies och dess fördjupade studier om lyssnande, perception, 
urbanitet, akustikens politik, eko-akustik, soundscapes med mera. Likväl har jag 
umgåtts mycket med texter från dessa områden, texter som inte alltid finns bland 
referenserna men som likväl infiltrerat arbetet. I slutändan är uppsatsen i hög grad 
bearbetningar av de skrivna fragment och textstycken som jag skapat synkront med 
det musikaliska materialet för solopianospel. Därtill är texten ett försök att i ord visa 
hur posthumanistiska perspektiv har format arbetet med det klingande materialet – 
och tagit mig vidare när jag kört fast. Hur dessa perspektiv, samt hur andra 
musikaliska strömmar har format musiken inom arbetet, belyses också i mina 
analyser av CD-skivan (vilken innehåller ljudande versioner, utfall, av detta 
kompositions–improvisations–material).  
 
ljud-görande och musik-görande 
Jag har inom arbetet försökt att lyssna till pianon på nya sätt, och att experimentera 
med att i den spelande praktiken leka med de förmodade gränserna mellan 
musikinstrument och ljudkälla. Detta för mig till distinktioner mellan ljud och musik 
– begrepp som jag tänker läcker in i varandra och också är intrasslade i hur vi lyssnar. 
I denna text använder jag begrepp som ljud, ljudande, musik och musicerande 
överlappande. Jag låter det vara upp till en potentiell lyssnare att musik-göra, oljud-
göra, ljud-göra och kuliss-göra det klingande materialet som växer fram, och som 
slutligen materialiseras på en cd-skiva. Jag låter det därtill vara upp till lyssnaren att ge 
begreppen dess innebörder. Det må låta som oljud för någon, eller som musik, eller 
som oljudande musik. Att jag tecknar upp denna förståelse bör förstås mot bakgrund 
av att jag verkar inom en flödesinriktad ontologi. Detta innebär alltså att vi inte kan 
förstå musik som det ena eller det andra ljudet, i sig. Här är det belysande att frågan 
om vilka ljud som passerar som musik (vilka ljud som görs musikaliska) ge(tt)s vitt 
skilda svar beroende av tid och plats. Ljuden från Mozarts, Händels, Haydns, 



  

 
 
 
 

8 
 

Wagners och Stravinskijs respektive pennor definierades till exempel, under 
respektives samtider, av somliga som oljud (Barzun 2013:368).4 

Musik är mötet mellan upplevelser, platser, känslor, minnen, förväntningar, 
perceptioner, ljudvågor, soniska sammansättningar. Idag och sedan audiosfären blev 
genomsyrad av teknologi och musiken inspelningsbar och portabel – orkestermusik 
existerar inte längre som förr bara i en konsertsal, utan även på Antarktis om så 
önskas – fungerar de musikgjorda ljuden ofta likt ett soundtrack till andra sensoriska 
informationer, fluktuerandes mellan olika grader av framträdande inom en helhet av 
mångsinnliga intryck (något Shuhei Hosokawa [2012] har kallat musica mobilis). De 
portabla ljuden beblandas med en mångfald soniska förnimmelser och är tillsammans 
med andra icke-musikgjorda ljud medskapare i hur upplevelser formas, kodas och 
minns. För de allra flesta pågår dessa mentala inspelningar och uppspelningar 
konstant, de läcker över i varandra. Ibland tycks det svårt att säga när det ena 
påbörjas och det andra avslutas: soniska plötsligheter och upptäckter sammanvävs 
med ljudminnen. Och med det pågående ljudläggandet lagras platser på varandra: 
studiorummet Black Ark i Kingston-förorten Washington Gardens på Jamaica, 
sammanvävs med en höstig färd längs ett stimmigt Götgatan på väg mot en studio i 
stockholms slakthusområde; 80-talets discodränkta Mogadishu sammantvinnas med 
troposfären i ett dovt sjungande plan över Stilla Havet;  Stockport, England anno 
1979 befinner sig på en brummande vindpinad färja i egeiska övärlden; samplingar av 
stråkar i ett verk från 1600-talet, inspelad på tidigt 1900-tal samplas av en artist på 
1990-talet och lyssnas på under en tågresa till Oslo 2016. Musiklyssnande som ger 
tidsrumslig svindel.  

 Läckagen mellan platser kan idag minskas något med hjälp av så kallade 
noise-reduction-lurar som minimerar sammanblandning med vissa oljud. Platsljuden 
kan därmed i hög grad blockas ut, till förmån för individens självvalda ljudrum: vad 
vill Jag höra, här och nu, skrolla, skrolla, skrolla. Hur vill jag ljudlägga vad jag ser, vad 
jag känner, vad känner jag, vill jag gå med känslan eller balansera upp den? Hur ska 
jag ljudlägga mitt liv? Somliga låter anställda på Spotify ta hand om saken. Människor 
tycks kämpa hårt för att försöka eliminera risken att höra fel ljud på fel plats, fel 
musik vid fel tillfälle; precis som de försöker skydda sig från obekväm fakta som 
riskerar att hota deras stabila identiteter. Jag skaffar själv ett par så kallat 
oljudsreducerande lurar under utbildningens gång. Min officiella förevändning till 
införskaffandet var att jag minsann ville kunna lyssna på min lågdynamiska Morton 
Feldman även på tunnelbanan och flanerandes i rusningstrafik. Men troligen 
handlade det lika mycket om att blocka ut, åtminstone sänka, vissa ljud. Dessa lurar 
blev kanske ett sätt att köpa sig till ett reducerande av intryck, i en samtid då det  
offentliga rummet blivit genomkommersialiserat, evigt bombarderandes ljud och 
bilder. En samtid där det tycks lättare sagt än gjort att följa R. Murray Schafers  

                                                
4 Gränser mellan musik och ljud är alltså förhandlingsbara, och detta gäller även för oljud och ljud. 
Begreppet noise (eller oljud) säger inte något om ljuds karaktär. Snarare kastar ordet ljus på att 
benämningen av ett uppfattat ljud beror på samspelet mellan ljud, plats och tid. Att något benämns 
som ett oljud säger att det är ett ljud som är på fel plats, på fel sätt, under fel tid (se också LaBelle 
2014). I Stockholm exempelvis, tycks kyrkklockor få ringa varje kvart, medan böneutrop inte anses 
passande. Och ljud som vanligen kodas som musik, kan vid fel tidpunkt, volym och plats göras till 
oljud. Slutligen: även skiljelinjer mellan tystnad och ljud är problematiska. Tystnaden är som bekant 
aldrig definitiv, utan framträder i relation till ljuden. Och ibland passerar ljudrum som tysta, bara för 
att rätt ljud hörs på rätt volym och på rätt plats (det sägs ofta vara tyst i skogen, när den platsen inte 
sällan är full av ljud).  
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uppmaning – och Pythagoras långt dessförinnan – att lyssna på världen; att med 
Schafers ord utveckla clariaudiance istället för att använda öronskydd (2012:95-103).5 

Men kanske just därför är det mer relevant än någonsin att ta av sig lurarna och 
lyssna på världen utanför favoritskivorna; att lyssna nyfiket och formulera soniska 
motstånd och alternativa stämmor. 

Schafer menade att vi borde ”treat the world soundscape as a huge macro-
cosmic composition which deserves to be listened to as attentively as Mozart 
symphony” (Schafer 2013:37). Utsmetandet av kvalitativa distinktioner mellan musik 
och övriga ljud är beundransvärd och något jag alltså har influerats av. Dock är det 
symptomatiskt att komposition – och Mozart – kopplas samman med noggrannhet: 
vi kan lika gärna säga att världens ljud(land)skap förtjänas att lyssnas på som en 
makrokosmisk improvisation. Genom en sådan förskjutning närmar vi oss snarare 
tankegångar som uttryckts av musikern och ljudkonstnären Pauline Oliveros: 

 
I see and hear life as a grand improvisation - I stay open to the world of possibilities for 
interplay in the quantum field with self and others - community - society - the world - the 
universe and beyond. (2000:37) 

 
pianospår 
Ljud från pianon är centrala i arbetet; texten har blivit till med dessa ljud, det 
kompositoriska materialet har vuxit fram ur dem, och skivan består av spåren av ett 
ljudande piano. Pianon. De tycks behäftade med motstridiga föreställningar. Dess 
ljud musikgörs ofta, men det oljud-görs också ibland. Det är en höjdpunkt av 
århundraden av instrumentmakares förfinanden, ett traditionstyngt, finkulturaliserat 
musikinstrument, som länge hade sin naturliga hemvist i aristokratiska och borgerliga 
hushåll, och som än idag ofta hörs (åter)uppföra vacker-gjorda musik–ljud, kanske 
rentav Mäster-verk. Samtidigt står denna svartpolerade bild ständigt under hot. Allt 
som oftast är pianot bara en möbel, en avställningsyta. Det slängs och ställs saker på 
det, på ett sätt som det sällan görs på en kora, en sitar eller en tvärflöjt. Ibland är det 
en dödförklarad instrumentmateria som ges bort till skänks, en tingest som tar för 
mycket plats och som gör mycket oönskade ljud vid eventuell vidrörelse: ostämda 
ljud.  

Pianomaterian är kodad på tämligen skilda sätt, och dessa olika kodningar 
har medvetet smugit sig in i föreliggande musikblivande. Jag låter arbetet genomsyras 
av idéer om att med pianon musikgöra ljuden från ett (föreställt) tingsliggjort, 
illalåtande övergivet bortskänkespiano och samtidigt försöka ogöra en (föreställd) 
konsertflygels instrumentighet, att istället göra den till en ljudkälla bland andra. Här 
bör nämnas att jag en bit in i arbetet, efter att ha skrivit första utkastet till denna 
rubrik, kom över kompositören och musikhistorikern Michael Nymans ofta 
refererade bok om kompositörer verksamma inom vad hen benämner experimentell 
musik. Hanteringen av musikinstrument inom denna musik går enligt författaren 
bortom ”accepted fashion”. Detta innebär till exempel att somliga av dessa 
musikstycken utforskar vad jag försöker beskriva här ovan, nämligen ”the difference 
between 'playing the piano' and the 'piano as sound source'” (Nyman 1999:20). Jag 
vill utforska, höra hur det låter att befinna sig i de soniska rum som är mellan de 

                                                
5 Det bör nämnas att det ljudrum Schafer levde i lät tämligen annorlunda än samtida Stockholm. 
Därtill hörde hen själv världen genom ett tämligen moraliskt doftande och hierarkiserande filter där 
vissa ljud per definition ansågs som bättre än andra. ”Naturens” ljud stod naturligtvis högst i rang hos 
den ofta pre-industri-romantiserande Schafer. 
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polariserade aktiviteterna att å ena sidan spela piano och å andra sidan att använda 
pianot som ljudkälla. Annorlunda uttryckt frågar jag mig hur det låter att spela piano–
som–ljudkälla. 

 
teoristölder 
Jag använder mig av material från diverse teoretiker–praktiker som är verksamma 
inom en rad olika områden, inte bara musikaliska. Uppsatsen innehåller inga 
systematiska och heltäckande genomgångar av dessa forskare och deras arbeten, 
snarare har jag gjort nedslag i deras arbeten, gått i samspråk med utvalda tankestigar 
och kontinuerligt låtit dessa samtal läcka in i skrivandet och musicerandet. Jag 
redogör inte för deras områdesspecifika verksamheter, utan har snarare lånat begrepp 
efter behov: ibland närmast som metaforer och analogier, vilka likväl har haft en 
högst reell påverkan på det fortlöpande arbetet. En påverkan som jag försöker 
beskriva. Jag har letat bränsle till text- och musikproducerandet och plockat det som 
jag funnit relevant för arbetet: jag är av hållningen att hänvisningar till Spinoza bör 
kunna göras utan akademiskt krav på att jag ska relatera till frågor om huruvida Guds 
existens går att räkna ut matematiskt. Det finns såklart risker med detta sätt att 
använda teorier, till exempel kan vitala poänger missas och banaliserade förståelser av 
komplexa förhållanden ges spridning. Ändå ser jag det som att det också kan komma 
ut positiva saker ur att rycka begrepp från sina kontexter eller att klä av tankegångar 
ett specifikt (fack)språk och väva in dem i nya vävar. Om inte annat har det varit 
produktivt för min egen del, då det har inneburit ovärderliga perspektiveringar av 
musikaliska processer, tagit mig till nya soniska upplevelser och möjliggjort 
materialiserandet av en musik som annars inte hade blivit till. Vi kan också ha i 
åtanke att forskare verksamma inom andra fält än musik, inte sällan torde lyssna på 
och inspireras i sitt arbete av musik vars tillblivelse kräver enorma specialkunskaper, 
något som sällan förväntas uppges i deras källförteckningar. 

Det handlar om att låta mig bli influerad av andras arbeten, vare sig de är 
materialiserade i ljud eller presenterade i text. Detta går förhoppningsvis i linje med 
Rancières ord, citerade av filosofen Jean-Godefray Bidima i boken Deleuze and music: 
”the understanding of a thinker is not coinciding with his/her centre. It is, on the 
contrary, to transport it, to carry it off on a trajectory where his/her articulations are 
put to use and leave them in play” (Bidima 2006:193). Går jag istället i samklang med 
filosofen Brian Massumi, kan vi säga att jag närmar jag mig andras arbeten (ljudanden 
och texter) som förstärkta energier som dröjer sig kvar, lämnar spår. Det handlar om 
efterverkningar som jag återaktiverar eller införlivar i mitt arbete, i musicerandet såväl 
som i skrivandet. Därmed formas, fortfarande med Massumi som samtalspartner: 
”[a] fabric of intensive states between which any number of connecting routes could 
exist” (Massumi 1992:7). Jag har läst och läst, inte för att inhämta sanningar, utan för 
att låta texterna smitta av sig på musicerandet–skrivandet och väcka nya frågor. 
 

The question is not, Is it true? But, Does it work? What new thoughts does it make 
possible to think? What new emotions does it make possible to feel? What new 
sensations and perceptions does it open in the body? (Massumi 1992:8) 

 
Inom föreliggande arbete blir frågorna efter varje ny teoretisk bekantskap: vilken 
musik, vilka ljud blir möjliga att höra och göra nu? Vilka nya frågor kan ställas? Det 
samma gäller för det slutgiltiga arbetet: vad gör denna musik, hur kan denna musik 
förlängas? Och vad gör denna uppsats? Det såkallade färdiga arbetet är i denna 
bemärkelse oavslutat: texten och musiken är ”open-ended” (Eco 1989, Nevrin 2009), 
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delar i pågående musikalisk–tänkande rörelser till vilka jag och potentiella lyssnare–
läsare kan (åter)ansluta sig och omrikta(s). Dessa tanketrådar kommer jag att nysta 
vidare i när jag i följande kapitel fördjupar mina diskussioner om posthumanistiska 
perspektiv.  
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POSTHUMANISM 

Detta kapitel tar avstamp vid skrivbord, tankar och bokstäver snarare än vid pianot, 
bland ljud och med spelandet. För den läsare som redan nu längtar efter det 
musikspecifika vill jag rekommendera att i läsandet väva in ett lyssnande på den till 
arbetet knutna skivan, eller varför inte redan nu slänga ett öga på rubriken 
”inkoppling” där den spelande praktiken inom projektet behandlas i text för första 
gången i uppsatsen.  
 

*** 
 

When I was setting up 36 Chambers studio, I made a point to get eight different 
compressors–one for each voice in the Wu-Tang Clan. That way, once I found the way I 
wanted someone to sound, I never had to touch it again. Every time Ghost walked in, 
there was Ghost’s compressor–I’d patch him right into it. […] I became a part of those 
MC’s voices and they became a part of mine (the R.Z.A. 2009:117f) 
 

Arbetet genomsyras av posthumanistiska perspektiv, inte minst i den feministiska–
nymaterialistiska version som presenteras av den teoretiska partikelfysikern och 
feministen Karen Barad.6 Generellt kan sägas om posthumanistiska teorier att de på 
olika sätt bryter med den antropocentriska världsuppfattning som präglat 
västerländska samhällen i århundraden. Dessa forskare utmanar ”the autonomy of 
human beings – as rational selves – and seeks to construct a multifaceted idea of 
what it means to be human” (Moore Jean & Moran 2016:1, se också Pedersen 2014). 
Forskare med olika ämneshemvister har bland annat visat att människor blir till 
tillsammans med andra kroppar, liksom med så kallade objekt (se Haraway 2008, 
Göransson 2014, Ingold 2006, Henare, Holbraad & Wastell [red.] 2009). Därtill har 
somliga understrykt att vi snarare än att överhuvudtaget tala om kroppar och objekt 
helt enkelt bör benämna alla dessa som materior, vilka alltid från början är intrasslade 
i agentiella7 flöden varigenom såväl gränser och kategorier skapas (Barad 2007).  

Med konstprofessorn Robert Pepperells ord syftar begreppet posthumanism 
till att kasta ljus på, för det första, avbrottet från humanismen; för det andra, en 
förskjutning av den traditionella bilden av vad det är att vara människa; och för det 
tredje, sammanslagningar av teknologi och biologi (Pepperell 2003:iv). Vi kan också 
minnas att prefixet post förvisso betyder efter eller bortom, men detta indikerar inte 
att posthumanistiska tankegångar är något nytt, inte heller betecknar 
posthumanismen som begrepp en ”kronologisk markör eller ett historiskt skifte (det 
som kommer ’efter’ humanismen)” (Pedersen 2014:83).  Det handlar med andra ord 
inte om något slags ”next stage of human, as if it no longer makes sense to talk about 
the human” (Barad 2007:428). Snarare är det alltså post humanism såtillvida att 
människor inte längre ges en särskild status, utan ses som samkonstituerade med 
övriga världen, varpå deras positioner som världens centrum och alltings måttstock 
ruckas (Barad 2007, Pedersen 2014, Göransson 2012, Pepperell 2003, Sorgner 2012).  

                                                
6 Bland andra återkommande teoretiker finns också filosofen Gilles Deleuze och dennes arbeten med 
psykoanalytikern Félix Guattari, samt texter som relaterar till dessas. Även om dessa inte kallade sig 
själva posthumanister har deras tankegods varit centralt för posthumanismens framväxt, och används 
av flera uttalat posthumanistiska forskare.  
7 I denna uppsats betecknar agens förmågan att påverka. På så sätt kan agens återfinnas i allt från  
vägbulor till vindar, människor och elektroner. 
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 Utan att ha gjort någon rigorös undersökning av förhållandena är min 
uppfattning att när posthumanistiska perspektiv explicit har kopplats samman med 
musik, så har musiken ofta (men inte alltid) varit sådan där elektroniska ljudkällor är 
centrala och där relationer maskin–människa ställs i fokus.8 Och kanske är det 
frestande att konstruera en skarp övergång som syftar till att decentralisera 
människan, om datorer, maskiner, algoritmisk komposition och självgenererande 
metoder ställs mot antropocentriskt doftande musikhistorier om geniala 
kompositörer, harmoniska system, dirigenter och utförande musiker insyltade i 
hierarkisk organisering och exklusivt mänsklig virtuositet. Sådana analyser har dock 
sina skuggsidor sett ur ett posthumanistiskt perspektiv, och jag menar att vi här 
snarare har att göra med transhumanistiska synsätt. Även om transhumanism och 
posthumanism kan överlappa, så löper transhumanismen i och med sitt teknologiska 
fokus ibland risken att reproducera ett antropocentriskt evolutionstänkande, vars 
enda skillnad är att (den av människor skapade) teknologin – snarare än själva det 
människoförkroppsligade geniet och dennes stora konstverk – nu görs till 
evolutionens krona.9  

Bland annat av dessa anledningar, men också för att jag är tämligen tekniskt 
obevandrad, ligger inte mitt fokus på detaljerade redogörelser för de teknologiska 
aspekterna av mitt arbete. Aspekter som likafullt genomsyrar det, och som gör att jag 
– inom detta projekt liksom i övriga livet – ofrånkomligen är en musicerande cyborg, 
det vill säga en ”hybrid av maskin och organism” (Haraway 2008:185). På ett 
liknande sätt är den examinationsgrundande skivan naturligtvis genomsyrad av teknik 
i alla led. Utan att inta någon slags teknofob hållning vill jag fylla ett visst tomrum, 
genom att visa hur andra aspekter av musikblivandet (än det teknologiska) kan 
betraktas utifrån posthumanistiska perspektiv. En musik med posthumanistiska 
intressen upphöjer med andra ord inte per definition teknikens roll och framträdande 
i musikblivandet (även om den kan göra det). Den strävar inte nödvändigtvis efter att 
vara obefläckad av mänsklig inblandning, vilket torde vara relativt omöjligt till att 
börja med. Och den låter inte på ett (1) speciellt sätt.  

I själva verket menar jag att all musik kan betraktas som exempel på 
posthumanistiska fenomen, oavsett om ”vi” vill det eller ej. Dels eftersom ljud, som 
sagt, passerar och förbinder både människor och andra materior med varandra; dels 
eftersom rum, kroppar, normer, och tekniska förutsättningar alltid är verksamma i 
musikblivanden: från själva produktionen av ljud, till utvecklingen av stilar och 
musikens distribution. Musikaliska idéer föds ur specifika tidsrumsliga och sociala–
materiella kontexter med specifika (o)möjligheter, samtidigt som så kallade 
musikinstrument liksom teknisk apparatur, hantverk och dataprogram utvecklas 
genom musikaliska visioner, längtan efter att en ohörd musik ska få höras.10 De 
ibland till synes åtskiljda praktikerna är i själva verket inbegripna i samma musikaliska 

                                                
8 Vilket ibland tycks gälla även när Deleuze och musik kopplas ihop. Ett exempel på detta finns i 
Christopher Coxs artikel ”How do you make music a body without organs? Gilles Deleuze and 
experimental electronica”, där hen skriver att Deleuze är något av den experimentella elektronikans 
intellektuella hjälte (2006).  Kanske har faktumet att Deleuze själv uttryckte sig om exempelvis syntar i 
närmast romantiska ordalag gett ringar på vattnet: i synten fann hen och Guattari ”en ljudmaskin (inte 
en maskin som reproducerar ljud), som molekylariserar och atomiserar, joniserar ljudmaterian och 
fångar in en Kosmos energi” (Deleuze & Guattari 2015:509f). 
9 Angående distinktioner mellan posthumanism och transhumanism se t.ex. Sorgner 2012 och Barad 
2007:428. 
10 Se även not 12 om musik som diskursiva–materiella praktiker. 
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helhet.  
 

invecklade människor 
Från mitt perspektiv är en av posthumanismens stora förtjänster dess 
problematiserande av människors ofta förmodat distanserade och överlägsna 
position, där människor ställs utanför den övriga världen och betraktas som avskiljda 
från annan materia.11 Utan detta problematiserande blir vi till människor som skapar 
musik med hjälp av instrument (må de vara primärt akustiska eller primärt 
elektroniska) och teknik: ickemänskliga material som alltså fyller en medierande roll 
men vars egna agens ofta ignoreras, ibland motarbetas. Jag är snarare inspirerad av 
den posthumanism som betonar vikten av att förstå hur jag som levande organism 
ständigt är inbegripen i samspel med världen och både formar och formas av dess 
skeenden. Ett sådant förhållningssätt ger svindlande perspektiv på ljudalstrande 
aktiviteter, musicerande, och inte minst improvisation.  

För att utveckla denna förståelse av posthumanismen har det varit centralt 
att fördjupa sig i Barads texter. Med avstamp i Niels Bohrs kvantfysiska–filosofiska 
verksamhet, där instrumentens agens för forskningsresultaten togs i bejakande, 
präglas Barads vidareutveckling av Bohrs arbete av ambitionen att nå en objektivitet 
som inte bygger på ett externt förhållande mellan den som iaaktar och det/den som 
iaaktas. Snarare studeras hela fenomenet, vilket alltid är diskursivt–materiellt (Barad 
2007).12  

De posthumanistiska tankar jag närmar mig handlar inte om att förneka 
”vår” – (de) människo(gjorda)kropparna(s) – närvaro i världen, att spela osynlig. 
Tvärtom handlar det om att närma sig en komplexare förståelse av hur ”vår” närvaro 
och agens, påverkar och påverkas av de situationer–fenomen ”vi” ingår i. I detta fall 
handlar det om musikblivanden, med alla ickemänskliga agenser som ryms inom 
dessa. Därmed utforskar jag vilken musik som kan produceras om jag går in i 
spelandet utifrån en förbundenhet, snarare än avskiljdhet, från musiksituationens 
materiella förhållanden. Jag är alltid redan en del av, och förändras av, dessa 
materialiseringsprocesser, detta eftersom det pågår en oavbruten ”perpetual exchange 
between the living human organisms and its surroundings” som gör att människor 
aldrig är fixerade och slutna enheter (Pepperell 2003:20). Här kan vi återigen knyta an 
till själva ljudens materialitet, dess flödande, som binder samman människor med 
deras förmodade utsidor, i skeenden som trotsar idéer om människan som 
välavgränsade, stabila entiteter (se också LaBelle 2014:xxi.). Pepperell formulerar det 
som att människors gränser är suddiga (fuzzy) vilket jag tagit fasta på i mitt 

                                                
11 Ett tankesätt som bland annat lägger grunden för förhållningssätt där människo-kodad materia 
indivudualiseras – samtidigt som exploaterandet av djur-kodade (avindividualiserade) kroppar 
legitimeras (Göransson 2017a).  
12 För att applicera Barads tankegångar och språkdräkt på mitt sammanhang, står musiken – oavsett 
om det rör sig om elektroakustisk musik från IRCAM, kommersiell pop, musik med uttalat religiösa 
eller rituella syften – aldrig utanför den diskursiva–materiella verklighet som den alltid kommer ur och 
samtidigt (åter)skapar (2007:132-185). Vi kan exempelvis tänka på hur Beethovens pianostycken fick 
allt mer vidsträckta omfång i jämn takt med instrumentets utveckling och att densammes dövhet fick 
pianomakare att skapa så volymstarka instrument som möjligt (Good 2001:92, 108). Vi kan också ha i 
åtanke den betydelse som bilen och autobahn-vägarna hade för hur bandet Kraftwerks estetik växte 
fram (Pendergast 2003:298, Kopf 2002); eller den tidiga metal-musikens samtillblivelse med dess 
industrialiserade hemvister, där somliga involverade har pekat på att ”[w]e actually breathe in the metal 
before it … it came to be a real … a real thing, a real experience” (Rob Halford, medlem i Judas Priest 
intervjuad i dokumentären Youtube: Brit heavy metal)”.  
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konstnärliga utforskande. Detta kan också knytas till Barad, som förvisso talar om 
(en omdefinierad) objektivitet, där hen pekar på hur gränser och konfigurationer 
upprättas inom ramarna för specifika fenomen, men som i likhet med Pepperell 
motsätter sig existensen av statiska gränser: ”Boundaries do not sit still” (2007:171).  

Suddiga eller flexibla gränser: jag låter mig vara en resonanslåda för båda 
dessa ibland motsägelsefulla tankeklanger. Ibland kan konstnärliga poänger göras 
genom att att se gränser som suddiga, ibland blir det relevant att frysa flöden och 
försöka bena ut vilka gränser som uppstått vid ett specifikt tillfälle. 

 
ljudande intraaktiviteter 

[postulat 2.] Av de individer, av vilka människokroppen är sammansatt, äro några 
flytande, några mjuka och några slutligen hårda. (Spinoza 1922:80) 
 

[postulat 3.] De individer som är beståndsdelar av den mänskliga kroppen, och 
följaktligen den mänskliga kroppen själv, påverkas på många sätt av de yttre kropparna. 
(Spinoza 2001:69) 

 
Ljud tar sig in i våra kroppar, impregnerar oss, vänder oss ut och in. Vi sipprar in i 
dem, ljuden blir hur de hörs men de har såklart också ”egna” kvaliteer, klangfärger, 
anatomier. Och ljuden sipprar in i oss, inte minst genom öronen som hänger där, 
hjälplösa och högaktiva. Människorna har, som Marshall McLuhan påpekat, inte 
några öronlock (citerad i Carlyle & Lane 2015:15). Öppenheten – och utsattheten – 
inför ljuden är ett ytterst förkroppsligat faktum för de flesta. Är vi hörande så kan vi 
inte värja oss från dem, ljuden. Och hörandet och lyssnandet förändrar, det skapar 
och återskapar den hörande och lyssnande. Arbetet handlar om att som musiker–
improvisatör–kompositör acceptera mina perforerade kroppsgränser (vilka läcker i 
samtliga riktningar) och att se vad som händer i dessa sprickor.  

Ljuden blir till inom fenomen som inbegriper kroppar, perceptioner, teknik, 
psyko-akustiker. De står så att säga inte utanför, i väntan på att bli uppfattade, hörda i 
färdigförpackad form; snarare (om)skapas de inom de kroppsrum13 inom vilka de 
uppstår och erfars. Därmed torde vi kunna låna ett baradskt begrepp och säga att 
ljud- och musikfältet består av intraaktiviteter, där lyssnandet och ljuden skapar 
varandra. Begreppet belyser skeenden där samtliga ingående agenser definieras av sin 
inveckladhet i varandra och kontinuerligt transformerar varandra ömsesidigt 
(Göransson 2012:30, Barad 2007).14 Detta arbete fokuserar främst på några av de 
intraaktiviteter som pågår inom spelandet och den samtidiga framväxten av 
kompositionsmaterialet. Andningen, handen, datorn, pianot, högtalarna; det handlar  
med Spinozas ord ibland om mjuka, ibland om hårda kroppar. Och de befinner sig i 
ständig förvandling där de (om)definieras genom sin inveckladhet i varandra.  

Masterarbetet handlar på så sätt om pianot som placerar min kropp, 
engagerar muskler och senor; om pianot vars ljud förändrar mitt lyssnande. Det 
handlar om att beblanda mig med träet som sväller och krymper, strängarna som 
vibrerar och stabiliseras, den tysta musiken som även den är förkroppsligad, ritar om 
hjärnan. Jag spelar på ett sätt och det påverkar min andning, samtidigt som min 
andning kickar tillbaka och färgar musiken. Jag uppfattar ett oväntat ljud från pianot, 
för det var inte min intention att frammana detta ljud, och jag låter detta ljud styra 

                                                
13 Kroppsrum är enligt Göransson skeenden där kroppar och rum skapas i växelverkan (2012:31). 
14 Som Göransson betonar betyder intra inom, till skillnad från inter som betyder mellan (Göransson 
2016:352). 
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det musikaliska förloppet, låter det utgöra en mikroskopisk nod. Jag lyssnar på en 
inspelning gjord av mikrofoner, genom ljudkort, genom datorn, genom hörlurar, och 
mina upplevelser gör att nästa tagning blir annorlunda. Och om vi zoomar ut: de 
musikaliska intraaktiviteterna handlar också om ljudrummen, befolkade av lyssnande 
kroppar, kroppar som kanske också mediterar till, dansar med och dansas av, går i 
krig, och somnar till dessa olika former av ljud. Musicerandet är intraaktionerna med 
ickemänskliga material som blir till delar av människokropparna, och omvänt, blir 
präglad av dessa. Intraaktioner som också löser upp distinktioner mellan natur och 
kultur: musikblivanden smälter ihop polariteterna till naturkultur och 
musikhistorierna är alltså också teknologihistorier. Musikhistorierna är även politiska 
historier, tonala, koloniala, imperialistiska historier. Detta påminner oss om att 
musikhistorier ofta reduceras till en musikhistoria. Musikhistorier är slutligen också 
arthierarkiska historier. Vi kan bara tänka på pianot, som under decennier befolkades 
av små bitar av elefant: ben som skeppades från Andra länder och förfinades i 
Europa, formades till tangenter som anslöts till spelande människofingrar; hamrarna 
som inte sällan varit beklädda med döda djurs hudar; och samtliga delar 
sammanfogade med animaliskt lim. Att spela piano har historiskt sett knappast varit 
något för veganer.   

 Vi fortsätter utzoomningen. Jag läser om akustisk oceanografi och marin 
bioakustik. Jag läser om de brutala förändringar som skett, inte bara i urbana 
stadsljudrum utan också i havets ljudrum, allt orsakat av av mänskliga aktiviteter. Och 
jag läser om effekterna av allt detta, för de varelser som bebor dessa vattniga ljudrum 
(Carlyle & Lane 2015:55, Pavan 2015:67-70). Intraaktiviteten ljuden–lyssnandet 
skakar uppenbarligen om världen i grunden. För även om de inte syns (och ibland 
inte ens hörs av alla varelser) så får ljudrummen enorma konsekvenser för både 
mänskliga och ickemänskliga djur. Professorn i ljudkultur och improvisation David 
Toop (2005) har skrivit om platser där ihållande lågfrekventa brum, ibland vars källa 
inte kunnat lokaliserats, varit orsaken till att människor fått fysiska symtom i form av 
förlust av korttidsminne, kräkningar, näsblödande och huvudvärk. I ett extremfall 
kopplas oljuden direkt till självmord. Här kan vi dessutom ha i åtanke att den 
amerikanska flottans extremt volymstarka, lågfrekventa sonarsystem har orsakat  
genomgripande beteendeförändringar och mass-strandningar hos valar. Ytterligare 
ett exempel på ljudande agenser är att det idag saluförs tekniska apparater som 
Mosquito: en manick som skickar ut högfrekventa, men relativt volymsvaga ljud. 
Mosquitos används i syftet att hindra ungdomar från att hänga (och kanske även 
flockas) på oönskade platser. Om vi uppehåller oss vid de mänskliga djuren är det 
nämligen framför allt yngre personer som sägs uppfatta (och därmed störas av) 
frekvenser på omkring 16000 Hz (LaBelle 2014). Om Mosquitos håller specifika 
kroppar borta, har andra teknologier snarare konstruerats i syfte att, med hjälp av 
ljud, locka in kroppar i exempelvis butiker, där de med ljudens övertalningsförmåga 
förväntas agera som goda konsumenter. Med denna diskussion vill jag alltså kasta ljus 
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på att varelser kontinuerligt koreograferas av (o- eller icke)ljud. 15 
Trots detta tycks det visuellas överordnade position i föreställda 

sinneshierarkier svårrubbad. Som antropologen och ornitologen Andrew Whitehouse 
diskuterar i en artikel om identifierande av och möten med fåglar, är vi fortfarande 
ofta fast i föreställningen att ”seeing is believing”.16 Whitehouse ställer mot denna 
bakgrund frågan: 

 
What if we were to think of the sound as being the bird, just as much as the assemblage 
of feathers and bone that we conventionally think makes the sound? (Whitehouse 
2015:73)  
 

Det här öppnar upp för fler frågor, även inom pianoramen, frågor som jag tar med 
mig i mitt arbete, i spelandet och i framväxandet av en estetik: när blir pianot ett 
piano?, sitter det i assemblaget av träet, lacken och människofiguren som sitter på 
pallen framför det, i rummet i vilket det placerats? Är det ljudet? Vi säger oss förvisso 
ofta höra pianot snarare än ljudet–av–pianot, men det är inte riktigt pianot förrän vi 
ser det, känner det. Och om pianot varken går att se, och om ljudet av pianot inte går 
att identifiera som ett pianoljud, vad är det då?  

 
textande & musicerande som performativa praktiker 
Om föregående rubrik rörde sig i olika ljudlandskap ska jag här säga något om hur jag 
närmar mig det mer tystlåtna skrivandet. Ord och texter griper in i världen och är 
involverade i dess förändringar. Precis som kläder förändrar kroppens rörelser, 
kommer det språk som jag tänker på musiken med, att förändra musiken, hur den 
görs och hur den erfars. För att ge ett exempel: musiken kommer att bli olika, 
beroende på om ingången till musicerandet är att ett förgivettaget Jag ska behärska 
ett piano och genom denna behärskning producera musikaliska ljud – eller om 
ingången är att pianot och kroppen blir till genom en agentiell sammankoppling, som 
producerar musik. Dessa språkliga förskjutningar förkroppsligas och bebor musiken. 
Samtidigt kan musiken bidra till att tvinga fram nya begrepp.  

Den skriftliga och mer explicit teoretiska delen av arbetet som du nu läser, 
är en pågående stämma till det klingande, samtidigt som jag också har lyssnat och 
spelat med texten. Snarare än ett passivt beskrivande eller förklarande av den verkliga 

                                                
15 Här ska vi dock komma ihåg att även ”tystnaden” är koreograferande, och kan användas som ett 
verktyg med våldsamma effekter. Jag gör detta tillägg eftersom oljud och tystnad ofta tenderar att 
placeras på en slags moralisk skala, där tystnaden står för det goda och oljudet för det onda. Som 
LaBelle (2014) visar är det dock inte så enkelt. Vi kan betänka t.ex. hur ett sätt som fängelser 
förstärker straff, är genom att utsätta fångar för ljudisolering. Jag tänker också på en vän till mig som 
är född och uppväxt utanför Sverige och som upplevde mötet med den svenska tystnaden som 
tämligen brutalt, inte minst för att det fanns en oro för att dessa klaustrofobiskt oroväckande ljudrum 
var orsakad av hens närvaro. 
16 Angående det visuellas företräde kan vi också ha i åtanke Pauline Oliveros träffande iaktagelse att 
”[r]esearch on visual simulations and robotic sight has far outpaced research on hearing […] We take 
cameras to the zoo, not tape recorders” (2000:40). Med dagens smartphones är det väl kanske snarast 
filmandet som är det nya primära verktyget för diverse föreviganden, och därmed fångas även ljuden. 
Men människor tycks likväl (oavsett fotokunskaper) fortfarande konsumera dyra systemkameror 
snarare än avancerade ljudinspelare. Inte minst är sinneshierarkin återspeglad och materialiserad i 
språket. Under uppsatsskrivandets gång har jag återkommande, frustrerad fått ge upp inför 
avsaknaden av soniskt laddade ord och för att inte te mig helt obegriplig använt de etablerade 
synfokuserade begreppen: över-blicka, över-sikt, an-sågs, betraktas som, blixtbelysning, kasta ljus på, 
retrospekt och så vidare. 
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skapelseakten Musiken, är skrivandet en aktiv del av musikblivandet och arbetet som 
helhet. Intvinnat med ljuden har skrivandet genomsyrat och genomsyrats av dem, 
ibland som en musikens efterklang eller varslandet om ett kommande (o)ljud.  
Uttrycken – bokstäverna på pappret och i datorn, och ljuden i kropparna, rummen, 
från högtalarna – har både under processen och i sin stabiliserade form syftat till att 
vara skapande pågåenden, bara tillfälligt uppbromsande, snarare än separata, slutna 
kärl, som därtill står i hierarkiskt förhållande till varandra – där t.ex. musiken är något 
överstående, som förväntas beröra på ett eller annat sätt, medan texten är nyktert och 
rationellt förklarande. 

Skrivandet och den färdiga texten är därmed influerat av en rörelse som 
skiftar fokuset från representationalism till performativet. Detta skifte innebär med 
vetenskapsteoretikern Rita Foss Lindblads ord att kategorier som tidigare har 
separerats ”som subjekt och objekt, kunskap och värld, det sociala och det 
vetenskapliga, det materiella och det språkliga” numera kan betraktas och studeras 
som intraaktiva (Foss Lindblad 2016:24). Detta kan även relateras till en deleuziansk 
uppfattning om teoretiska begrepp, som enligt teoretikern Claire Colebrook innebär 
att begrepp snarare än att beskriva världen, hela tiden (om)skapar den (2010:xvif, 15). 
Att låta skrivandet präglas av ett performativt förhållningssätt innebär mot denna 
bakgrund att jag försöker använda språket kreativt och skapande, snarare än för att 
skapa ett trovärdigt tillrättaläggande av ett passerat händelseförlopp, eller för att 
beskriva på förhand existerande fenomen, ”befintligheter och identiteter” (Colebrook 
2010:23, även Spindler 2013:38). Härmed ersätts en text av tydlig så-här-gjorde-jag-
karaktär, av ett kontinuerligt skrivande som slutar i en text med öppna ändar (Eco 
1989). Endast kapitlet där skivan analyseras har en mer deskriptiv karaktär, i övrigt 
har skrivandet–tänkandet och musicerandet konstant format varandra.17  

Ett ”icke-representationalistiskt” skrivande innebär ett idogt bråkande med 
de ord och begrepp som aktualiseras när jag beblandar mig i musikblivanden. Orden 
kategoriserar och skapar mening i den ständiga stimulansen av hörselorganen, 
stimulans som i sig är intrasslad i hela organismen. Att ständigt försöka 
problematisera och förskjuta begreppen, kanske också uppfinna nya, ter sig därmed 
betydelsefullt eftersom dessa begrepp är en aktiv del av hur jag tänker på, hör och 
gör musik. I denna uppsats finns därav, för att nämna ett exempel, många 
sammanslagningar av ord. Dessa görs inte av bekvämlighet utan för att betona 
ihopkoppladheten av specifika aktiviteter–inom–aktiviteter och för att förtydliga ett 
specifikt skeende. För att ge några exempel, kan jag som musicerande benämnas på 
olika sätt beroende på vad jag vill understryka i sammanhanget: jag kan referera till 
”mig” som musiker–lyssnare, som instrumentkropp, etcetera. Det nämnda projektet 
kan också syfta till att förskjuta en kategori med konventionellt behäftade 
egenskaper: en (konsumerande lyssnande) publik kallas istället lyssnande–musiker för 
att peka mot att även lyssnare som inte initierar ljuden är aktiva medskapare av 
musiken (se även Nyman 1999:22ff). 

För att runda av rubriken: jag skriver alltså inte om musik, jag skriver ibland 
med, och mot den, men framförallt skriver jag i den och den skriver också i mig. 
Inspirerad av samtal med min konstnärliga handledare närmar jag mig den 
framträdande texten som ett råmaterial vilket jag tänker med, klipper och river i, kastar 

                                                
17 Med det sagt är även detta mer beskrivande avsnitt inte att betrakta som något textbaserat avtryck 
av skivan, själva översättningen från ljud till text är även den performativ och skapande: en diffraktion 
snarare än en reflektion (Barad 2007:29).  
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bort stycken ur, flyttar om i, skriver ut, stryker över, klistrar in i: komponerar. Därtill 
har jag läst och skrivit jag på olika platser, i olika format, något som har visat sig vara 
intressant då texten framträder på tämligen olika sätt på en dataskärm, på ett papper 
och på en smartphone.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
musicerande textande – textande musicerande  
För mig är det performativa perspektivet laddat med rörelse, medan 
representationalism tycks förknippat med statiskhet (tänk: sökandet efter att hitta och 
fastslå eviga sanningar). Mot denna bakgrund vill jag i arbetet se både producerandet 
av text och musik som delar av samma performativa textmusikblivande. De båda 
aktiviterna utgör en slags rundgång, i text och ljud, om dissoneranden och 
harmonieranden. De ingår alltså i samma musikaliska fenomen men är ofrånkomligen 
också åtskiljda praktiker i vissa avseenden, vilket kan tydliggöras om vi tittar på 
anslutningarna mellan ”mig” och de andra materiorna i de olika materialiseringarna. 
För att materialisera texten använder jag andras tankar såsom de formulerats i talade 
och skrivna ord, jag är ansluten till en dator, det visuella är i fokus, min historia som 
skrivande färgar och formar, råmaterialet som slipas och organiseras är bokstäverna, 
orden, styckena. Att jämföra med den klingande delen där pianon är i fokus, 
lyssnandet centralt, där min soniska historia präglar vad jag hör och gör, där jag 
befinner mig i andra kroppsliga positioner än vid skrivandet, där klingande idéer 
spelas och lyssnas på, och så vidare.  

Eftersom jag själv försökt fylla upp den annars (fortfarande) välinvesterade 
vallgraven mellan texter och musik, mellan teori och praktik, önskar jag av potentiella 
läsare att de ska försöka umgås med musiken och med texten på liknande vis, att 
närma sig de båda på ett kritiskt och intuitivt sätt.18 När människor drabbas av musik 
                                                
18 Här är jag influerad av Robert Hurleys tankegångar om en intuitiv och affektiv läsning av Deleuze 
(se Hurleys förord i Deleuze 1988:iii). 
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tycks det vanligare att vi intuitivt frågar oss – uttalat eller inte – vad dessa ljud gör 
med oss, snarare än vad de är, vad de betyder. Detta går väl ihop med deleuzianska 
tongångar som menar att det är meningslöst att göra en uppdelning mellan vad 
någonting är och vad det gör (Colebrook 2010:16, 56). Texter, kanske i synnerhet de 
av mer filosofisk/teoretisk karaktär, förväntas – delvis på grund av sina ibland 
fastslående karaktärer – däremot inte sällan greppas, förstås, begripas i sin helhet, 
trots att de flesta av oss anar att det aldrig någonsin finns ett universellt sätt att ta sig 
an innehållet. Troligen är det av besläktade anledningar som filosofen Claire 
Colebrook i samklang med Deleuzes Difference and Repetition menar att vi inte bör 

 
ägna oss åt att skapa böcker – enade helheter som speglar en välordnad värld – utan åt att 
producera texter som är sammansättningar: oväntade, disparata och produktiva kopplingar 
vilka skapar nya sätt att tänka och leva. (Colebrook 2010:106), kursiveringar i original) 
 

Här kan kanske musicerande, ljud/skivor och lyssnande lära oss något om skrivande, 
böcker och läsande (och vice versa). Oaktat somliga självutnämnda musik-förstå-sig-
på-are, är musik i många sammanhang mindre tyngd av krav på att utgöra 
välordnade, enade helheter, där lyssnaren ska kunna greppa allt som händer. En kan 
spekulera i om ljudens själva materialitet, dess vildhet och dess förmåga att skära 
igenom tidsrumsliga gränser, gör det svårare att värja sig från musikens förändrande 
verkan, från faktumet att den sipprar in, även i slutna rum, och oavsett om 
personerna i fråga vill det eller inte. Det är som om ljuden materialiserar närhet, 
medan texter blivit förknippade med distans: med betraktandet, ögonens riktadhet 
mot texten som är där utanför kroppen, texten som beskriver något som är 
ytterligare någon annanstans. Långt draget kanske vi kan säga att texter och böcker 
ofta konstrueras som källor till färdigförpackade sanningar, redo att inhämta, 
inkorporera och göra till kunskaper att sitta på och eventuellt vidarebefordra.19 Detta 
medan musik ska beröra och influera, alternativt skapa stämningar. Människor tycks 
liksom inte leva i lika hög grad, lika intensivt med sina favorittexter, som med sin 
favoritmusik. Hur många författare har lyxen att få sin text bli läst mer än en gång, 
om än eventuellt bläddrad i igen? Att jämföra med ljudkonstnärer–musiker vars 
produktioner människor kan leva med i decennier, låta växa sig samman med, resa 
med, också låta infogas i mycket intima rum. Att läsa ett stycke på repeat tycks inte 
ha slagit på särskilt bred front. Annat än som symptom på koncentrationssvårighet, 
naturligtvis. Det är mot denna bakgrund jag uppmuntrar till att läsa med öronen, och 
att höra texten som musik. 

 Föreställningar om vad en text ska vara tänker jag inte minst bidrar till en 
rädsla för att skriva. En rädsla, eller ängslighet som åtminstone jag själv stött på i 
detta arbete: tänk om texten inte ter sig enhetlig, begriplig, nyanserad, tydlig och med 
med en väl avvägd balans mellan sanningsanspråk och relativiserande. Tänk om 
texten inte förmår beskriva – och svara på frågor om  – Verkligheten (det vill säga 
den utanför, bortom texten); inte förmår producera avbilder ut-tryckta genom en 
befintlig, accepterad och lagom utmanande begreppsapparat. Jag har dock försökt 
göra uppror mot denna ängslighet. Istället för att hävda hur saker förhåller sig har jag 
försökt att texta musikaliskt. Samtidigt har jag aktat mig för att falla ned i 
relativismens mörka hålor eller att landa i ett språk överfyllt av kvasipoetiska, 
(ny)andligt skimrande motsägelser. Men det musikaliska skrivandet är just ett försök: 
                                                
19 Möjligen kan de fungera som tidsfördriv, semestersyssla, eller vara noder i en cirkelgång av rena 
metaforer för det verkliga livet, som dock förläggs utanför texterna. 
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jag är varken författare eller särskilt bevandrad i akademisk litteratur och jag har 
definitivt sysslat betydligt mindre med textande som praktik än med klingande 
musikpraktiker. Det hela är därför snarast att betrakta som en etyd i text, där 
skrivandet har varit och är oerhört användbart åtminstone för mig själv, som 
tänkande–spelande musiker. Jag kastade mig in i en redan pågående början och har 
därefter följt de tankar och klanger som själva materialiserandet–görandet 
(musicerandet, skrivandet) har genererat och riktat mitt intresse mot. Det är svårt att 
säga när skeenden börjar. Naglar vi upp den här arbetsprocessen på en föreställd 
kronologisk tidslinje, skulle vi kunna säga att mitt intresse för posthumanistisk teori 
smittade av sig på mitt musicerande vilket i sin tur gav nya ingångar till teorierna. 
Men vi kan också vända på det, och säga att mitt musicerande hade gjort mig 
intresserad av posthumanistiska teorier vilka riktade mig mot det spelande och 
lyssnande som det framträdande materialet är. Ibland är hönan ägget och ägget 
hönan. 

 
materiella invecklingar  
Jag ska nu knyta an till inledningen, där jag exempelvis under rubriken ”solo, inte 
ensam” argumenterar för att det musikaliska material jag arbetar med inte lever upp 
till benämningen solo, i bemärkelsen ensam. Att solo skulle vara det samma som 
ensam menar jag är vilseledande eftersom en rad mänskliga och ickemänskliga 
agenser är aktiva inom musikblivandet. Av dessa anledningar vill jag alltså expandera 
bilden av solospel, och undersöka sätt att med hjälp av andra teorier visa hur 
solosituationen alltid redan är välbefolkad samt utforska: hur låter det när dylika 
perspektiv bejakas? Jag läser och spelar, samtalar med min konstnärliga handledare 
och anar gradvis att dessa tankegångar smälter in en spinozistisk förståelse av 
kroppar (i sin vidaste bemärkelse: kropp kan här vara i princip vad som helst) som 
ontologiskt anslutna och inseparabla från andra kroppar (Cimini 2010:134f).  
 

Contact between Spinozistic bodies always entails a form of mutual affectivity in which 
each body’s capacities are modulated by the bodies to which they are joined. 
(Cimini 2010:136)  
 

Och även om Barad sällan explicit nämner Spinoza – förmodligen av skäl som är 
kopplade till ämnesbakgrund – torde vi kunna koppla ihop dem. Att det rör sig om 
en ”mutual affectivity” pekar exempelvis just mot vad Barad kallar intraaktivitet. Hos 
Barad betonas dock vikten av att att kropparna inte föregår de fenomen – ”the 
ontological inseparability of agentially intra-acting components” – i vilka de ingår 
(2007:33). Snarare rör det sig alltså om ontologiskt sammankopplade materior som är 
involverade i specifika agentiella flöden vilka gör att relata-inom-fenomen (såsom 
t.ex. en ”kropp”) framträder (Barad 2007). Med en baradsk begreppsapparat kan vi 
därför säga att solosituationen består av sådana agentiella flöden som skapar 
fenomen (musik), där relata (differentierade kroppar) både stabiliseras, omformas 
och läcker in i varandra. Att det handlar om agentiella flöden innebär i detta fall en 
förskjutning av idén att musiken skapas genom att jag som musiker har agens, och 
använder den till att ut-trycka musikaliska idéer, med instrumentet som verktyg, för 
lyssnare att passivt konsumera.  

 De tanketrådar jag nu benat i tecknar tillsammans upp en lösning på 
musikalisk isolation: ontologin indikerar att jag så att säga kan låta ljuden själva göra 
delar av jobbet, eftersom de redan alltid gör det. Vi har en inveckladhet där kroppar, 
instrument, och ljud framträder och lämnar spår. De uppstår, utvecklas, smiter vidare 
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genom mikrofoner, hamnar på band, eller blir-digitaliserade, materialiseras som 
datafiler på hårddiskar, inbegrips i skivor, översätts i texter, materialiseras som 
ljudrum och blir till minnen som griper in i andra minnen. Ljudkroppsrum ristas in i 
det lyssnande köttet, de blir till delar av blodomloppet: den lyssnande kroppen blir en 
ekokammare för världens ljudande pågående, den viskar också information om de 
lyssnare vi en gång var. Alla dessa diskussioner får mig att tänka på frågor om etik, 
och det är dit jag nu ska vända mig, för att avrunda kapitlet. 

 
posthumanistisk e(ste)tik  

Man är aldrig ensam. Rent fysiskt är man aldrig ensam. Ingenstans. Man är alltid 
någonstans.  (Duras 2014b:34)  
 

Att människor (såna där ofta talande, skrattande, gråtande varelser som vi säger oss 
möta exempelvis på gator och torg, i väntsalar och kök) har flytande gränser har 
forskare visat utifrån en mängd olika perspektiv och teoretiska hemvister. Om vi 
börjar i mikroperspektivet så har fysiker påvisat att om de förgivettagna gränserna på 
en kropp eller ett objekt noga iakttas, så framgår att det inte rör sig om några skarpa 
avgränsningar, utan att kanterna består av ”series of light and dark bands” (Barad 
2007:156). Med fysikern Richard Feynmans ord är det bara ”in our own 
psychological makeup that there is a line” (citerad av Barad 2007:156). Därtill har 
forskare inom en rad andra fält visat hur objekt, maskiner, verktyg och andra 
materior som till vardags konstrueras som utanför människokroppen  ibland redan är 
infogade – och ibland kan infogas – i den interna kroppskartografin (se t.ex. Haraway 
2008, Göransson 2012, 2014). Neurobiologen Mariella Pazzaglia menar till exempel 
att ”[b]odily representations can be extended to include exoskeletons, prostheses, 
robots and virtual avatars” (Dotinga 2013). Det här är bara några exempel på hur 
människokroppen inte är ett på förhand givet, slutet system, med givna egenskaper 
och begränsningar. Mina ögon är tämligen intimt förbundna med de plastlinser jag 
bär dagligen, linser som i sin tur är resultatet av intraaktiviteter mellan forskare och 
teknologi. Vidare dricker jag i detta nu en välcertifierad men ändå troligen föga 
hållbar espresso vars bönor har rest från guatemalsk mark till ett svenskt rosteri, 
vidare till den italiensktillverkade espressomaskinen; den blir till en vätska som 
påverkar mitt humör och mina tankar, den rinner vidare genom de texter jag skriver 
och den musik jag gör, delar av den rinner också igenom mig tillsammans med annan 
vätska som vill avyttras utan vidare kommentarer. Det lilla espressoglaset – 
massproducerat någonstans i Grekland – märker bordets yta, där min dator i sin tur 
är placerad på ett sätt som placerar mina händer, mina stundtals ömmande handleder, 
mina skuldror, som jag skriver med och som tänker genom mig. Jag tar en paus och 
tycker mig förlösa en ny melodi och upptäcker tre år senare att det var någon annans.  
Och så vidare.  

Som ni hör återkommer jag till frågor om hur allting vecklas in i allting 
annat, något som ofrånkomligen också får etiska konsekvenser. Detta betonade 
Spinoza redan på 1600-talet och det är även centralt för flera sentida tänkare och 
forskare. Pepperell menar i denna anda att ”the recognition that none of us are 
actually distinct from each other, or the world, will profoundly affect the way we 
treat each other, different species and the environment. To harm anything is to harm 
oneself” (2003:172). Och Barad betonar med än större emfas att det handlar om att 
ta det ansvar som till att börja med aldrig egentligen går att avsäga sig (Barad 2007, 
2012a). Det handlar om att agera ansvarsfullt inom de kontinuerligt pågående 
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gränsgörande skeenden då också konstituerandet av olika kategorier görs: där jag 
skiljs från du och viet skiljs från det andra. 
 

Being in one’s skin means that one cannot escape responsibility [...] Responsibility – the 
ability to respond to the other – cannot be restricted to human-human encounters when 
the very boundaries and constitution of the ”human” are continually being reconfigured 
and ”our” role in these and other reconfigurings is precisely what ”we” have to face. [...] 
Matter itself is always already open to, or rather entangled with, the ”Other”. (2007:392f) 
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FOKUSERING: I SPELANDE 

inkoppling 
Jag rör mig till september 2015 då jag med pianot formulerade olika idéer och 
begränsningar, för att försöka definiera vad masterarbetet skulle handla om. Jag 
begränsade mig med satta klocktider; genom att ha vissa saker i medvetandet när jag 
började; och genom att skapa etyder utifrån olika rytmiska och tonala koncept. Jag 
spelade in och lyssnade. Fastnade intuitivt (som det brukar heta) för ett avsnitt när 
jag – utifrån någon begränsning jag nu inte minns – hamnade i att spela upprepade 
rörelser inom pentatoniska modaliteter i ett lågt register, med sustainpedal nedtryckt. 
Diskrepansen mellan vad jag trodde att jag gjort (det vill säga det jag hade uppfattat 
när jag spelade) och vad jag hörde på inspelningen var stor; ljud som varit dolda 
framträdde i efterhand, i möte med hörlurar och liggandes på golvet med 
handflatorna mot taket istället för mot tangenterna. Jag provade idén igen, i utvidgad 
form, förlängde varje del samt lade till begränsningen att hela tiden spela så svagt jag 
kunde. Jag lade också till toner som kärvade i harmoniken, och repeterade ibland 
kromatiska rörelser. Under spelandet placerade jag nu dessutom lyssnandet bland 
övertonerna, snarare än bland anslagen, transienterna och fundamenttonerna. Jag 
lyssnade sedan på inspelningen, denna gång tjugo minuter lång, och tyckte 
fortfarande att det var intressant att som lyssnare befinna mig i ljudvärlden ifråga. Jag 
slogs nu också av att denna klangvärld och spelsättet som var inbegripet i dess 
tillblivelse, tycktes peka på intressanta problematiseringar av mig själv som det 
allenarådande skapande mänskliga subjektet: jag hade spelat en sak, men kunde inte 
till fullo förutse eller kontrollera vad som kom ut.20  

Det fanns såklart en koppling mellan vad jag gjorde (spelade) och vad jag 
hörde. Men denna kausalitet var mer komplex än att jag tryckte ner specifika 
tangenter varpå jag hörde ljuden som motsvarade dessa representerande tangenter 
(som i att spela ett Db med en viss kraft och höra ett Db med en ljudvolym som 
motsvarar trycket). Ur ett accentuerat Db kunde nu snarast en frekvens i dess 
övertonsspektra – beroende av den miljö som tonen levde inom – vara det som var 
mest påtagligt för mitt öra. Jag repeterade rörelser och märkte hur klangerna 
förändrades. Dessa nya relationer inom pianot och min kropp väckte ett intresse. 
Kunde de utvecklas? Och var detta spelsätt en rimlig ingång för att göra det?  

Den musikaliska formen på den lite längre inspelningen, tycktes utvecklas 
inifrån ljudmolnets samverkan med ett intensifierat lyssnande, i ljudens beblandning 
med min perception, men i övrigt delvis oberoende av mina intentioner och val. På 
inspelningen framträdde också för mig överraskande ljud, vilka jag först efteråt 
upptäckte hade haft inflytande på mitt spel och på formens utveckling. Det här 
skiljde sig från andra gånger när jag improviserat inom det så kallade soloformatet, då 

                                                
20 Det tål kanske att understrykas här, att jag inte aktivt mejslade ut ett sätt att spela utifrån en teoretisk 
ingång.  Snarare ”råkade” jag hamna i denna musikaliska miljö utifrån den spelande och lyssnande 
praktiken (d.v.s. jag började i görandet) varpå kopplingen till de posthumanistiska tankarna gjordes i 
efterhand. Med det sagt hade jag troligen inte funnit detta spelande–lyssnande så intressant om jag inte 
samtidigt hade varit befattad med de posthumanistiskt inriktade teorier, vilka jag läste parallellt. (Se 
även sida tjugoett om ägget och hönan.)   
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förloppet mer uppenbart har styrts av ”mina” intentioner om att byta riktning, eller 
att stanna kvar i något, och så vidare. Med detta material skedde övergångarna mer 
gradvis och framförallt upplevde jag mig inte forcerera fram någon form. När jag vid 
något senare tillfälle gjorde det – av rastlöshet kanske – så verkade allt kollapsa. Det 
fanns viss hypnotisk kraft i detta spelande om jag lät mig dröja kvar, och jag ville 
fortsätta utforska detta. Överraskningar fortsatte infinna sig också när jag lyssnade på 
kommande inspelningar, och likt första gången framträdde musiken radikalt 
annorlunda i inspelad form jämfört med när jag varit spelande i den. Ibland glömde 
jag också bort att ljudkällan var ett piano. Och klocktiden verkade inte närvarande, 
varken när jag spelade eller lyssnade. Dessa ljud tedde sig bryta igenom den; de var 
sin egen tid, gjorde tid, snarare än att de var i klocktiden.21 Jag tog med idéen till min 
instrumentlärare Lisa Ullén, diskuterade och testade att spela på liknande vis på ett 
annat piano, en flygel. Här identifierade jag ytterligare en aspekt som jag fann 
intressant med spelsättet, nämligen att fast jag i princip gav samma input som på det 
piano som jag testat det på första gången – tryckte ner samma tangenter–toner – blev 
det fundamentalt olika utfall. Detta kanske ter sig självklart, men det slog mig 
tydligare än någonsin genom detta sätt att spela, att vilka ljud som framträdde var 
fundamentalt beroende av det specifika instrumentet och rummet. 

Senare under hösten testade jag att lägga till en ljudkälla: för att ha 
möjligheten att addera ett extra ljudlager, en distinkt röst, men också för att kunna 
infiltrera och maskera pianoklangen ytterligare. Jag hittade en gammal 
gitarrförstärkare (en gång del av ett nybörjarpaket) som inte använts på femton år 
och kopplade in en Korg MS20-mini körd genom ett space echo i denna. Synt–eko–
förstärkarljuden sammantvinnades med pianoljuden och därmed framträdde 
ytterligare parametrar, intraaktiva sammantvinnanden som i hög grad var bortom min 
kontroll. Jag är därtill tämligen obevandrad i syntars anatomi, utifrån en ytterst basal 
grundkunskap om några av deras funktioner, skruvar och trycker jag och hör vad 
som händer. Jag hittar saker som jag gillar där och då och stannar kvar med en 
inställning tills jag sedan skruvar vidare. Detta gör att många (för mig) oväntade ljud 
uppstår under skruvandets gång och inte minst sker dessa oväntadheter i syntens 
intraaktiviteter med dels ekoeffekten, och dels med förstärkaren och dess defekter. 

 Jag hade förmånen att göra en solokonsert den tionde december 2015, på 
klubben Khimaira i Stockholm, då jag spelade ett fyrtiofem-minutersset bestående av 
en improvisation med en slags underliggande, pågående ljudplatå i form av dessa 
kontinuerliga snabba rörelser, pedaliserade, i det lägsta pianoregistret, ett ljudmoln 
beblandat med ljuden från synten–förstärkaren.22  Det tydliggjordes under denna 
spelning att dessa begränsningar i variationsmöjligheter, paradoxalt nog samtidigt 
som de reducerade möjligheterna till att vad-som-helst kunde hända (vilket förvisso 
aldrig är vad-som-helst) också synliggjorde mångfalden av möjligheter som fanns 
inom just denna ljudvärld. Möjligheterna verkade faktiskt vara fler nu än de gånger 
jag spelat solokonserter som präglats av uttalat ”fritt improviserande”: det vill säga då 

                                                
21 Här kan vi spåra influenser från Barad, som slår ihop tid och rum och menar att ”spacetime” inte är 
någon ”prexisting Euclidean container […] that presents seperately consituted bodies with a place to 
be or a space through which to travel. […] The relationship between space, time and matter is much 
more intimate” (Barad 2007:367, se även Massey 2005:9, 47, 1994:2f, 59). Influerad av denna ontologi 
menar jag att musik utgör tidrum i intraaktiviteter som innefattar bl.a. konkreta rum (väggar, tak, osv), 
ljudvågors tidsligheter och lyssnares tidsuppfattningar. 
22 Jag hade också testat materialet på en informell lägenhetskonsert två dagar innan, hos min 
instrumentlärare och med några vänner som medhörare.  
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jag inte formulerat mina begränsningar på förhand och min enda instruktion till mig 
själv har varit att följa vad som händer under konserten. Jag fick en drabbande känsla 
av att musikalisk frihet var något relationellt; att det alltid är frågan om frihet från 
någonting och en bundenhet till något annat, må det vara formulerat eller inte. (Detta 
ämne kommer jag återkomma till kontinuerligt i uppsatsen.) Vad som var viktigt där i 
december var att känslan av frihet i en musikalisk situation – som också innebar en 
känsla av ansvar – hade fördjupats genom upplevelsen av att ingå i en nära 
förbindelse med ljuden. Jag upplevde mig vara en del av deras expanderaden och 
uttonanden i rummet och ljuden var samtidigt inuti mig. Denna närhet kopplade jag 
till att ljudlandskapet var just denna vidsträckta platå av frekvenser snarare än ett eller 
flera plan av harmoniskt och melodiskt distinkta identiteter med tydliga fundamenter 
och anslag (det vill säga ljud som lätt ter sig som punktinsatser, och som liksom 
påminner om min konstanta aktivitet). Nu blev jag istället en linje. Det fanns en 
motoriskt mekaniserad aspekt i detta spelande, men inte av det förslappande slaget, 
tvärtom intensifierade denna koreografi min och förhoppningsvis musikens grad av 
koncentration.  

Denna närvaro i ljuden gjorde även att mycket av den nervositet och 
självmedvetenhet som jag ofta upplevt då jag spelat konserter utan med-musiker, och 
som har skapat blockeringar, var så gott som frånvarande. Instrumenteringen och 
detta spelsätt, tycktes öppna upp för andra agenser – ljuden, rummet, elektroniken – 
att ta plats på mer distinkta sätt än vad jag tidigare varit med om. Det musikaliska 
risktagandet var där, men också en trygghet som hängde samman med insikten om 
att jag inte var ensam i musikskapandet. Detta erkännande av ickemänskliga agenser 
dämpade dels känslan av isolering, dels ett alltför självkritiskt dömande av ljuden. Jag 
kunde snarare betrakta ljuden som jag skulle betraktat ljuden från en mänsklig 
medspelare: det vill säga som möjligheter, delar av den musikaliska helheten. Eller, 
för den delen, om mänskliga medspelares ljud tett sig oväntade eller inte spontant 
fallit mig i smaken, så har jag ändå kunnat relatera till dem på ett sätt där de framstått 
som betydelsefulla i musiken som jag hör den. Liknande obekväma oväntadheter 
hände även under denna (solo)konsert: ett (o)ljud kom någonstans ifrån och jag 
reagerade genom att fördjupa andningen och svara an med händerna genom vila eller 
rörelse. Detta var för mig ett delvis nytt sätt att närma mig musikhändelsen på, och 
en betydelsebärande orsak till att jag stannade kvar vid detta material.  
 
frågor 
tidig höst 2015, och jag undrar i vilken utsträckning något sådant 
som förutsättningar, situationer för soloimprovisation egentligen 
kan skapas? är det ens något som skapas av ett (mänskligt) 
subjekt, med vilja och intentionalitet? eller är det snarare så 
att de improvisatoriska elementen är en mångfald av undflyende ... 
(ingenting). innebär improvisationer subjektets osynlig-blivande 
eller subjektets framträdande? vilka subjekt? och hur förhåller 
sig improviserande till komponerande, är de relevanta att 
särskilja, i sådana fall när och på vilka sätt? är begreppen 
ifråga alltid verksamma inom samma musikblivande: tonaliteter och 
rytmer som komponeras/sammanställs i real-tid (av den 
improviserande musikern) eller över längre tidsperioder (av den 
noterande/programmerande kompositören). handlar skillnaden mellan 
begreppen om tidslighet? och vidare: är improvisation per 
definition att frångå det komponerande eller kan det tvärtom vara 
total underkastelse under kompositionen? kan frihet tvingas fram? 
var går gränsen mellan komposition och improvisation om 
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instruktionen är maximal oförutsägbarhet? hur kan kompositioner 
utformas som möjliggör improvisation på effektivt sätt? och vad 
betyder oförutsägbarhet: är slump en garanti för (upplevd) 
oförutsägbarhet? är det bäst att överge begreppen så snart som 
möjligt eller går det att hitta produktiva krafter i dem? 
  

jag motstår frestelsen att söka enkla svar på dessa och andra 
frågor. jag försöker befinna mig i, och alltid återgå till, (o)ron 
av ett pågående sökande som genererar nya (klingande och verbala) 
frågor, och att betrakta denna frustrerande process som utan 
början och slut, och som skapande i sig. problemen är producerande 
och producerandet ett problematiserande problemskapande. och 
frågorna lämnar mervärden, fragment av ljud och text. de soniska 
och mentala frågorna som genereras under arbetet, lämnas kvar i 
texten och i kompositionsmaterialet, och lämnas ibland obesvarade 
eller resulterande i en ny fråga. likväl skapar de ansamlade 
frågorna relativt definierade sfärer, platåer, stabiliteter från 
vilka det ter sig möjligt att fortsätta producera nya utfall, som 
jag och andra kan haka i. ett evigt klättrande i alla riktningar. 
jag närmar mig frågandet som ett kreativt tillstånd, snarare än 
som destruktiv rastlöshet.  

 

processer förväntas inte sällan vara linjära och ha sin kulmen i 
att ett tydligt Något läggs fram, ett något med fasta konturer, 
som gärna har ett mätbart värde. ett System, en Metod, kanske 
också en konsert med påkostad scenbelysning, det stora svaret på 
frågan Varför, eller identifierandet av den eviga, utlösande 
faktorn. jag avser inte komma fram till ett något, utan ser 
aktiviteterna under denna utbildning som bestående av rörelser i 
alla tänkbara riktningar; rörelser som skapar somliga 
kvardröjanden, snigelspår, en mängd teoretiska och musikaliska 
intensiteter, mer eller mindre materiellt bestående. intensiteter 
vilka i sin tur kan relateras till, förlängas, och förvandlas. det 
konstnärliga utforskandet är för mig skapandet av ett frågandets 
rum. här försöker jag vara kvar, och därmed undgå det ängsliga 
tillstånd som ett analt fasthållande vid att sitta på oruckbara 
svar utgör, där en försöker hindra rörelser som inte går att 
hindra, mot det alltid okända. jag läser någonstans att det 
fantastiska lilla havsdjuret sjöpungen söker den perfekta stenen 
att krasha emot och när den gjort detta, tillbringar den resten av 
sitt liv med denna sten, varpå hjärnan inte behövs längre, utan 
tillbakabildas. det vill säga inte helt olikt hur vi människodjur 
ofta tycks leva. min hjärna fortsätter dock snarare halka runt 
bland andra stenar, och jag tänker på maurice blanchot, som 
skriver om att oupphörligt återta sig själv som ett ”Vem” (citerad 
i Spindler 2013:144). blanchot i sin tur knuffar mina tankar 
vidare till andra slippriga stenar, till charles ives och dennes 
obesvarade fråge–ljudanden i ”the unanswered question” och till 
ahmir ?uestlove thompson, vars ”?” skulle kunna tolkas som just en 
materialisering av sig själv som ett vem. 23   och jag spinner 
vidare; tänker på ? som det som är på väg att bli, som en 
producerande kraft. 

 

                                                
23 En lika felaktig som lockande tolkning: i själva verket handlade frågetecknet i fråga om Thompsons 
önskan att helt enkelt inte ha något namn angivet på ett av gruppen the Roots skivkonvolut (Orr: 
Back to the roots). 
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 ? som tecknet för den skapande, vibrerande intig-het som är 
allting-het. karen barad ägnar en liten bok åt mätandet av 
intigheten och menar att: ”nothingness is not abscence, but the 
infinite plentitude of openness […] [t]he void is a lively 
tension, a desiring orientation toward being/becoming” (2012b). 
och det är en sån musik jag vill göra och lyssna med; nothingness 
som utgångspunkt och slutdestination.24   
 
vi lyssnar – allt och inget förändras.  
 
pianofierad, retrospekt 

[postulat nr. 4] Människokroppen behöver för sin näring många andra kroppar, av vilka 
den ständigt liksom pånyttfödes. (Spinoza 1922:80) 

 
Pianon: de senaste tjugofem åren en del av mitt maskineri. En välfrekventerad 
anslutning som gör att min kropp blir benen, armen, strängarna, tangenterna. Den 
magnetiska dragningen till dess ljud, att bli ihopkopplad och i ihopkoppladheten få 
tillgång till nya världar. Pianot som dörren ut, bort, och vidare. Spelandet lär mig att 
lyssna, ”att hitta en möjlig mening bortom” (Sandell 2013:51). 25  Jag färdas till 
svindlande platser, nya ljudrum, andra tidrum som ter sig enormt mystiska. Jag är sex 
år gammal, en dryg meter hög, jag spelar noter signerade Bach och undrar var dessa 
ljud kommer ifrån, hur de kom till: musiken ter sig så fjärran och så nära. Och så 
plötsligt skingras tankarna av att någon ringer på dörren och vi går och bygger 
snöslott någonstans i det dunkla och tysta radhusområdet, begravda av en 
vintersvensk kroniskt skymnande himmel och dova ljudrum av crescenderande och 
avstannande bilmotorer och ljuden av snöflingor som landar.  

Jag möter en pianolärare, och en till, sedan en till, och ljudrummen 
avmystifieras successivt, blir upprutade, upplysta, ibland begripta, delvis med 
musikteorins bländande och kittlande strålkastare. Kanske blir mitt lyssnande här 
något fragmentiserat. Långsamt byggs också upp en frustration över något jag 
uppfattar som pianots kylighet: det tycks materialisera ovilja till samverkan med mig, 
eller är det jag som gör fel? Jag vet ju ännu inget om att dess trä förändras genom 
årstiderna, strängarnas mikroförändringar i spänning. Jag vet inget om det som finns 
på insidan av dess lackerade yttre, vet inget om varken dess organiska anatomi, eller 
om dess historia, om debatten som rördes upp när järnet först introducerades i den 
dittills genom-träiga pianokroppen. Kanske är det delvis på grund av denna ovetskap 

                                                
24 Jag närmar mig detta från ett filosofiskt–musikaliskt perspektiv. Fabio Perletta är en av flera 
ljudkonstnärer som arbetar med det på tämligen fysisk–bokstavlig nivå. Det av Perletta initierade 
projektet ”Quark: How does the invisible sound?” är till exempel ett konstnärligt–vetenskapligt 
mediaprojekt där de deltagande utforskar ”quantum sound” och hur det osynliga låter. (Bandcamp: 
Farmacia 901, Quark: How does the invisible sound) 
25 I stycket refereras till filosofen Jean-Luc Nancys Listening, och Sandell diskuterar skillnaden mellan 
att höra, som är att förstå någonting, och att lyssna, som är att gå vidare. Andra betonar skillnaden 
höra/lyssna i form av att ”hearing happens involuntarily” medan ”[l]istening is a voluntary process” 
(Oliveros 2000). Likt en skillnad mellan att titta och att se, blir att lyssna med andra ord en riktad 
aktivitet, till skillnad från att höra (se också LaBelle 2014).  Utifrån sistnämnda definitioner vill jag 
inom detta arbete göra musik som både går att lyssna och höra med. Därtill menar jag att skarpa 
gränser är svåra att dra mellan dessa aktiviter: vi glider rimligtvis fram och tillbaks mellan hörandet och 
lyssnandet (om vi här ser det förra som ett ”oriktade”, ”överblickande” och det senare som det 
riktade, fördjupande) och jag tror det finns poänger med båda typerna av aktiviteter, inte minst kan 
spännande saker uppstå i gränslandet mellan hörandet och lyssnandet.  
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som vi också individualiseras, blir subjekt och objekt, snarare än det fenomen, den 
händelse26 vi en gång var. Intra har gradvis blivit inter. Jag använder pianot som ett 
instrument för att bemästra fingrarnas mikrodanser och gamla komponerade stycken. 
Eventuellt också för att få bekräftelse, beröm. Att lära mig tygla pianot är att bli en 
välartad medelklasspojke. Pianot är inte längre en del av min kropp, jag är inte längre 
en del av pianot. Pianot markerar snarare skiljelinjen mellan min kropp och den 
övriga världen, mellan människa och objekt. Och musiken, den verkar röra sig i 
något sorts obehagligt men lockande mellanrum mellan mig och världen, den är som 
i en dimma, eller är själva dimman, en ljudande gråzon.  

Pianot är en stor kropp, större och tyngre än min. Vi har våra kriser, men 
harvar vidare. Det står där det står; jag tar mig till pianot, det möter mig inte 
halvvägs. Jag avundas ibland att min och pianots instrument–kropp inte är som de 
andra instrument–kropparna; de som kan umgås med andra rum, förflyttas. De kan 
åka på turné, resa tillsammans, och på så vis ges nya materialiserade avlagringar, 
fläckar, repor, minnen. De blir materialiserade tillsammans på fotografier och 
inspelningar i olika miljöer. Pianot saknar mobiliteten. Det saknar också den 
transparens som många andra musikinstrument har; mekaniken är för det mesta 
inbyggd i en låda, istället får ytan fokus. Kanske är dess anatomi en orsak till att 
pianister är ökända för sina jämförelsevis bristande kunskaper om pianons 
konstruktion och fysiologi. 

Pianot står där det står och vi stämmer det, vältempererat. Stämningen 
kickar tillbaka och standardiserar mitt lyssnande, förkroppsligar mig som en 
tolvtonsskala. Pianot möblerar mig inifrån och ut; stämmer min hjärna och placerar 
mig, sittandes på pallen, vidrörande tangenterna. Dessa svart-vita tangenter, som 
Henry Cowell refererade till som ”’twelve black and white bars in front of musical 
freedom’ preventing exploration of alternative pitch resources” (citerad i Campbell 
2013:88). Linjer och sjok av frekvenser punktgörs, och tangenterna – materialiserade 
i form och färg – representerar reducerandet av de miljontals tonerna i det oändligt 
kromatiska fältet, till ett fåtal frekvenser; därtill begränsade till sin eviga på- eller 
avkaraktär. Det fanns en gång för länge sen pianos med så kallade ”nag’s head swell”, 
vilka gjorde det möjligt att dynamisera de anslagna tonerna genom att med knäna 
öppna locket som satt för resonanslådan (Good 2001:126), men vid mitt inträdande 
var dylika funktioner tillbakabildade sedan tvåhundra år tillbaka. Spelad ton är spelad, 
anslaget ens enda chans, får jag lära mig. Jag impregneras under åratal tills jag hör 
pianots ljud som bestående av tolv distinkta identiteter, med deklamerande början 
och uttonande eller plötsliga avslut. Tonerna ter sig som solida individer, vars 
relationer jag kan bolla runt med inom ramen för olika musikaliska idiom, men inte i 
grunden förmår dekonstruera. Ett C är ett C och ett f# är ett f#, igen och igen. Ett C 
och ett f# tillsammans blir ett C och ett f# och ett Cf#, men inte mer. Atomistisk, 

                                                
26 Här åsyftas helt enkelt ”det möte” (mellan mig och pianot) ”som producerar en ny och ännu okänd 
form – en händelse, i deleuzianska termer, en singularitet snarare än en individ.” (Spindler 2013:153). 
Deleuze och Guattaris händelse-begrepp (event) belyser enligt The Deleuze Dictionary ”the momentary  
uniqueness of forces”. Händelser är ”incorporeal transformations” och beskriver en ”effect or change, 
generated at the moment of their interaction” (Stagoll 2010:100f).”  



  

 
 
 
 

30 
 

demokritosk musik. 27  Och ändå: någonstans i mitt lilla medvetande krackelerar 
tangent–ton-stabiliteten, jag märker någonstans att tonen C inte är samma ton C ens 
för mig efter att det spelats etthundraen gånger i rad, och det är inte samma ton för 
mig idag som det var för mig för några år sedan. Något har förändrats. Och jag 
förstår att tonen C är inte exakt samma ljud för mig som för något eller någon annan 
vars perception registrerat dess svävande. I och med detta verkar det trots allt som 
om det finns potential till att ingå ett flöde med pianot igen, bortom dessa citat av 
citat. Det är i dessa aningar mina utforskningar hösten 2015 börjar. Jag läser Morton 
Feldmans essäer som alltid tycks prata om det jag nyss tänkte.  

 
Only by ”unfixing” the elements traditionally used to construct a piece of music could 
the sounds exist in themselves – not as symbols, or memories which were memories of other 
music to begin with. (Feldman 2000a:35, min kursivering).  
 

Jag påbörjar denna masterutbildningen med en vilja till att på motsvarande vis 
”avfixera” de element som ofta konstruerar ljuden av pianot: jag vill tömma pianot 
på dess pianighet. Vill spela för att glömma mina minnen av pianot. Spela bort min 
musikaliska och pianistiska fragmentiserande atomism. Kan jag hitta tekniker att 
spela piano på där C och f# inte framträder som C och f#, och där totalvolymen på 
ljudet inte står i förhållande till de enstaka intentionella muskelanspänningarna jag 
använt i anslaget, där rytmik och pulseringar uppstår som inte står i ett direkt, kausalt 
förhållande till anslaget och uppsläppandet av tangenterna? Jag börjar spela och 
placerar (o)ljuden av piano-med-mig på samma nivå som andra ljud jag lyssnar 
koncentrerat med – detta i ett försök att lyssna med ljudet av pianot, inte bara på 
representationer och minnen av det. Byter raster och försöker höra ljud som musik, 
och vice versa: vad händer när jag slår an en ton och lyssnar med den så som jag 
lyssnar med ett hav, med regnet som slår emot ett plåttak.28 Jag försöker omkoda den 
mångfald av information som Tonen är men som jag reducerat till 
fundamenttonernas namn; Do Re Mi, ljudande i volymmässiga kategorier: 
pianissimo, fortissimo. Jag försöker behålla öronen öppna och lyssna, göra öronen till 
en mikrofon, ibland också låna andras öron, de som hör det jag just nu inte hör. Jag 
fortsätter att öva på att lyssna med andra delar av kroppen än öronen. 
 

(varför inte andas med ögonen, se med lungorna; se med tusen ögon istället för två) 
(Spindler 2013:117)  

 
  

                                                
27 Demokritos levde cirka 430 f.kr, var samtida med Sokrates och menade att allt är sammansatt av en 
oändlig mängd fysikaliskt (om än inte matematiskt) odelbara atomer (Russell 1997:72). Demokritos 
idéer hade sina poänger för 2000 år sedan genom att de pekade på hur världens oerhörda variationer 
uppstår från samma elementära byggstenar, existerande i en tom rymd. Atomteori har dock enligt 
fysikern David Bohm sedan dess varit grund för en ”fragmentary approach to reality” (2002). Därtill 
är som nämnts inte tomheten så tom som Demokritos ville tro: ”[s]pace […] is full rather than empty” 
(Bohm 2002:242, se också Barad 2012:10).  
28 För vi lyssnar inte på eller till ljud och musik: vi lyssnar med och i musik, och musiken lyssnar också 
med oss. 
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FLÖDESESTETIK 

That’s another reason why I work on the piano. It slows me down. (Feldman 2000b:167) 
 

Jag kommer under nästa rubrik att utveckla mångfalden i (den såkallade) 
solosituationen. Detta genom att först diskutera hur musikinstrument i allmänhet, 
och pianon i synnerhet, inte är slutna materiella system, utan dynamiska organismer 
som blir till tillsammans med andra kroppar som tillsammans besitter en mängd 
möjligheter till (om)kopplingar och ljudandekapaciteter. Därefter kommer en rubrik 
där jag diskuterar olika förhållningssätt till relationen musiker–instrument, varpå jag i 
”bortom behärskning & friktionsestetik” försöker beskriva hur jag i den konstnärliga 
praktiken inom detta projekt förhåller mig till denna intima relation. Slutligen 
diskuterar jag den musik som växer fram genom anslutningen mellan denna i sig 
multipla kropp och det i sig multipla instrumentet. Vad kan det innebära för den 
framväxande klingande musiken att bejaka dessa anslutningar, och vilka musikaliska 
aktörer kan jag samklinga med i dessa samtal? 
 
rekompononerade musikinstrument 

[postulat 6.] Den mänskliga kroppen kan sätta de yttre kropparna i rörelse på många sätt 
och förfoga över dem på många sätt. (Spinoza 2001:69) 

 
Jag fokuserar i detta masterarbete på opreparerade, o-ombyggda pianon och flyglar, 
och närmar mig dessa med en fingrar-tangent-hammare-strängar-teknik. Sättet jag 
spelar på, och de ljudande massor som framträder i och med det, belyser mångfalden 
av ljud som utvecklas även inom dessa konventionella anslutningar. Ibland är det till 
att börja med svårt att identifiera ljudkällan som ett piano. Dessutom involveras som 
nämnts ytterligare en ljudkälla – synten – med återkommande inpass. Detta görs för 
att förstärka den akusmatiska29 ovissheten för oss lyssnare: kommer ljuden från 
pianosträngarna–klanglådan eller från synten–förstärkaren? Denna återkommande 
fråga, skapar en produktivt destabiliserande verkan på mig som improviserande–
musicerande, samtidigt som den innebär att aspekter av pianots pianighet tycks 
deterritorialiseras, och pianoramen vidgas.  

Att plocka isär och foga samman olika typer av element och låta dem ljuda 
är sedan länge en grundpelare i många former av musikblivanden. Detta inte minst 
sedan de elektroniska instrumentens framträdande i slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet, och dess genomslag som kom några decennier senare, till följd av syntens 
genombrott. Detta elektrifierande banade vägen för DJ-kulturer och 

                                                
29 Akusmatik är ett begrepp som konceptualiserades av teoretikern och kompositören Pierre Schaeffer. 
Det ringar in ett lyssnande där ljudkällan inte går att identifiera (Shaeffer 2013:76ff, se även Chion 
2012:48-53). 
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plunderphonics.30 Därtill har vi såklart alla de musiker – inom allt från konstmusik, 
till industrirock, jazz och ”gatumusik” – som bygger/programmerar sina egna 
musikinstrument. Om vi fokuserar de akustiska musikinstrument som burit upp 
västerländska finkulturgjorda musikblivanden, kan vi se att det finns många musiker 
och kompositörer vars praktiker och estetiker inte bara kännetecknas av så kallade 
extended techniques och/eller prepareringar, utan även av en fysisk dekonstruktion 
av själva instrumenten. 31 Akustiska musikinstrument som inom ramen för 
västerländsk ”klassisk” musik varit begränsade till vissa spelsätt, har alltså åtminstone 
sedan 1900-talet och inom flera kontexter och idiom inte längre setts som heliga, 
solida objekt, utan snarare som sammansatta materior vars ingående delar kan 
plockas isär (deterritorialiseras, för att låna ett begrepp från Deleuze och Guattari) och 
sammanfogas till nya instrument (reterritorialiseras). Bland dylika de/rekonstruktörer av 
pianot kan nämnas Andrea Neumann som sedan flera år tillbaka har reducerat pianot 
till dess innanmäte. Kvar blir ett så kallat inside piano, en pianoram till vars strängar 
och ramverk det ansluts materior av olika slag, och vars ljud oftast processas med 
elektroakustiska medel. En annan konstnär och musiker som jag kommer återkomma 
en del till senare, Arnold Dreyblatt, har anslutit pianosträngar till kontrabaskroppen, 
vilket kan ses som en sammansmältande av två traditionellt sett åtskiljda instrument 
(hörs t.ex. på Nodal Excitation (1982). 

Såväl prepareringar, utökade tekniker och ombyggda instrument är alltså 
exempel på att konventionella musikinstrument inte är på förhand givna kroppar, 
med givna egenskaper och möjligheter. Dessa ljudkällor blir snarare till genom 
intraaktiviteter inom musikaliska–materiella fenomen där musikaliska idéer formas av 
och formar materia och teknik. Därav blir det också svårt att dra skarpa gränser 
mellan prepareringen och instrumentet, liksom mellan å ena sidan ”konventionella” 
och å andra sidan ”utökade” speltekniker (se också Nyman 1999:20f).32 Frågan väcks 
om var instrumentet, som vi kallar det, egentligen börjar och slutar. Om vi fortsätter 
att uppehålla oss vid så kallade prepareringar av moderna pianon så kan vi mot denna 
                                                
30 Med plunderphonics-artister avses musiker och kompositörer som arbetar med att sätta ihop 
förexisterande inspelat material på nya sätt. På så vis bråkar de med idéer om originalitet, individualitet 
och, inte minst så problematiserar de upphovsrätten (Cutler 2013:143). Begreppet plunderphonics 
myntades av John Oswald 1985 i en närmast manifestartad essä, som bland annat visade hur 
apparaturer för uppspelning också kan hanteras som musikinstrument:  ”A phonograph in the hands 
of a hip hop/scratch artist who plays a record like an electronic washboard with a phonographic 
needle as a plectrum, produces sounds which are unique and not reproduced – the record player 
becomes a musical instrument” (Oswald 1985).  
31 Här vill jag göra tre uppbromsningar. Den första är för att notera att jag skriver akustiska instrument 
medveten om att dessa instrument sedan länge allt som oftast (i något steg) tvinnas samman med 
elektronisk teknik. Den andra rör faktumet att benämningen instrument är väldigt olycklig i sig, 
eftersom det ger sken av att de just är medierande verktyg utan egen agens, vilket är precis vad jag vill 
komma ifrån. För att göra texten mer läsbar använder jag ändå ordet musikinstrument återkommande, 
dock ibland omväxlande med ljudkälla vilket eventuellt har en mer neutral klang. Slutligen vill jag här 
hänvisa till några tidiga exempel på utökade tekniker samt prepareringar på pianosidan: Earle Browns 
Aeolian Harp från 1923, som spelas direkt på strängarna, John Cages Sonatas & Interludes från 1946-
1948 för preparerad flygel, densammes the Wonderful widow of eighteen springs, som spelas med 
pianolocket stängt, och Cornelius Cardews Memories of you (1964) där pianot inte nödvändigt spelas på, 
utan utgör en yta som närmas på valfria sätt utifrån från olika positioner.  För mer samtida exempel 
finns Eve Risser som ofta arbetar med en mängd prepareringar av en mångfald olika material, samt de 
otaliga pianister som använder MaxMSP och annan digital mjukvara för att bearbeta pianoklangen, 
t.ex. Sebastian Lexer och dennes programvara piano+.  
32 Dessutom har många av dessa så kallat utökade tekniker och prepareringar idag blivit väletablerade 
och därmed relativt oskadliggjorda. 
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bakgrund fråga oss om inte de utplacerade skruvarna mellan strängarna (vilka 
förändrar klangen fundamentalt) rimligtvis nu torde vara delar av pianot.33 Eller har 
snarare ett nytt instrument skapats? Vi kan alltså å ena sidan expandera 
föreställningarna om ett instrument – vi kan hålla fast vid att Neumann spelar piano 
trots att hen reducerat pianot till strängarna och ramen –  eller så kan vi strunta i 
prefixet (inside piano) och istället ge dessa ljudkällor nya namn. Vad ska vi isådana fall 
bestämma namnet på ljudkällan; vad är det vi ser, hör och känner mot huden? Är en 
fiol en fiol om vi inte hör att det är en fiol;  är ett piano ett piano om vi inte uppfattar 
ljuden som pianoljud, fastän instrumentet alltjämt ser ut som ett piano? Är 
blåsinstrumentet ett blåsinstrument även när det knackas på eller skrapas med, istället 
för att blåsas i? Instrumenten tycks konstant vara på flykt från sina namn.  

Och denna undflyendhet är det primära här, förhoppningsvis i linje med 
flödesontologin. Poängen är inte att fastslå när och hur ett visst musikinstrument blir 
detta benämnda musikinstrument. Vad jag vill belysa med diskussionen ovan, är att 
de materior som vi till vardags med säkerhet kategoriserar och talar om som det ena 
eller det andra instrumentet, har flexibla och förhandlingsbara gränser. Gränser som 
definieras av de sammankopplingar i vilka instrumenten ingår: vad de kallas, hur de 
ansluts till kroppar, vilka ljud de producerar, och var (i vilka kropps–tids–rum) de 
klingar. Återigen kan vi också här dra oss till minnes den deleuzianska–spinozistiska 
uppfattningen att kroppar definieras genom vad de gör snarare än vad de är 
(Colebrook 2010:56). En kropp som är en kontrabas med pianosträngar är rimligtvis 
inte antingen piano eller kontrabas, inte heller både och, utan snarare varken eller 
(Feldman 2000c:80ff). Den är det den gör, med andra kroppar, som tillsammans 
producerar en ny kropp.  

 
makt och motstånd 
I det pågående utforskandet problematiserar jag – både genom läsande–skrivande 
och i spelande –  idéer om ett musicerande konstnärssubjekt som behärskar, i 
bemärkelsen dominerar, sitt instrument. Jag släpper snarare än försöker förstärka 
kontrollen och genom det spelsätt jag utvecklar kastar jag ljus på att precision kan 
låta många sätt. Det handlar om att ifrågasätta den ofta förekommande utopin om 
total instrument-kontroll; vilket förväntas erhållas genom idog muskulär 
disciplinering i instrumentundervisningens namn. Den mänskliga kroppen och det 
omänskliga musikinstrumentet är enligt denna bild separerade materior där mänsklig 
agens och intention manifesteras genom tyglandet av instrumentet, vilket är reducerat 
till ett slags verktyg, utan egen agens. Dessa uppdelningar lägger alltså grunden för en 
maktstruktur, som också reflekteras i musiken. Graden av behärskning och kontroll 
av instrumentet, förväntas nämligen ge en motsvarande och förmodat önskvärd 

                                                
33 Här kan vi även påminna oss om att det vi idag kallar akustiska pianon är tämligen standardiserade 
versioner av instrumentet, som blev kutym runt sekelskiftet. Dessförinnan fanns en mångfald av olika 
typer av klaviaturinstrument, med olika former, klangmöjligheter och funktioner. Under slutet av 
1700- och början av 1800-talen var det exempelvis vanligt att pianon hade mellan tre till åtta olika 
pedaler som kunde färga pianoklangen. En av dem, som var relativt vanlig, återspeglade det vurmande 
kring turkisk militärmusik som rådde inom europeiska rojalistkretsar på 1800-talet. Trycktes pedalen i 
fråga ned så slog en liten klubba till en klocka och en annan vadderad klubba slog till resonanslådan 
för att imitera en bastrumma: idag skulle detta i de flesta sammanhang tvivelsutan ses som en 
preparering av pianot (Good 2001:137).  Ett annat exempel finns i USA, där det år 1919 gjordes fler 
automatiska pianon (det vill säga olika typer av självspelande pianon) än konventionella dito (Good 
2001:275). 
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kontroll över musiken. Arnold Dreyblatt menar mot denna bakgrund att koloniala 
relationer formas mellan musiker och instrument: ”A master musician generally 
means someone who can control his instrument, you know it’s like colonialism. So 
you have to ...  really control and dominate the instrument, so you can, you know, let 
it do what you want” (Youtube: Arnold Dreyblatt).34 Dreyblatt målar upp bilden av 
den musikaliska mästaren: en män-niska (his instrument) som dominerar sitt 
instrument och får det att lyda order. Ett sådant kolonialiserande tycks bli möjligt 
eftersom instrumentet redan har gjorts till en utsida inom musikfenomenet, det har 
annan-gjorts. Instrumentmaterian är ickemänsklig–gjord, och utifrån en 
utgångspunkt där människan har en okränkbar särskild status, innebär det att det är 
människan som styr och kontrollerar detta externaliserade objekt. Kanske kan vi följa 
maktdynamiken ner till själva ljudens tillblivelse. Jag kastar in Barads formuleringar 
av makt: 
 

Power is transmitted through the repeated application of pressure on the body. The body 
reacts to the forces, manifest as shifting material alignments and changes in potential, 
and becomes not simply the reciever but also the transmitter or local source of the signal 
or sign that operates through it. It is this responsiveness of the body that makes it the 
effect and instrument of visualizing technologies. (Barad 2007:189)35 
 

Jag stjäl Barads maktbeskrivning och applicerar den på en pianistisk situation där jag, 
som pianist, gör upprepade tryck på tangenterna varpå hammaren slår an 
pianosträngarna, vilka reagerar på trycket och inte bara blir mottagare av det, utan 
också förstärker denna signal genom resonanslådan. Pianoljuden (eller musiken) kan 
alltså på en elementär nivå ses som en biprodukt av mina tryck på tangenten som 
innebär att pianot slår sig självt, så att säga.  Samtidigt trycker pianot tillbaks, ger mina 
fingertoppar sensationer, och väller ut ljud som formar mina öron. Också här kan vi 
knyta an till Barad som – i en diffraktionsläsning36 av Foucault – menar att det 
aktualiseras lokala motstånd hos de kroppar som är mottagare av trycket (2007:213). 
Blir detta motstånd tydligt på fel sätt i en spelandesituation, kan vi tänka oss ett 
scenario där kontrabasistens fingrar blir blodiga, eller där icke-intentionella ljud 
uppstår. Hos många musiker är dylika icke-intentionella ljud allt annat än önskvärda. 
Det kan handla om strävan efter att försöka spela så ”exakt” som möjligt efter en 
strikt noterad förlaga; eller, som inom en del idiom av såkallat improvisationbaserad 
musik, att rätt typ av (dominerande) instrumentkontroll förväntas möjliggöra snabba 
och mångfacetterade reaktioner till det musikaliska förloppet. Ju bättre behärskat 
instrument, desto fler möjliga välartikulerade svar på de ljud som uppstår.  

Med detta sagt, finns det naturligtvis också – vilket tangerades i rubrikens 
första stycke – en mängd musiker inom ett vitt spektrum av musikaliska uttryck som 
snarare än att försöka eliminera materialiserad oförutsägbarhet och motstånd från 
instrumentet (och/eller andra parametrar), gör dessa friktioner till del av det 

                                                
34 Tack till Vilhelm Bromander för att du tipsade om detta youtube-klipp och identifierade kopplingen 
mellan Dreyblatts tankegångar och mitt masterarbete. 
35 Barad talar i sammanhanget om observationer av piezoelektriska kristaller, och gör det utifrån ett 
visuellt perspektiv, likväl borde vi kunna byta ut sista meningens ”visualizing” mot ”audializing”. 
36 Vilket för Barad är ”en strategi för att samläsa viktiga insikter genom varandra” (Åsberg, Hultman & 
Lee 2012:204f). Att ersätta reflektion med diffraktion är en del i Haraway och Barads rörelser bort 
från representationalism, och mot performativitet (se Åsberg, Hultman & Lee 2012, Barad 2007).  
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musikaliska materialet.37 Det kan handla om musiker som spelar med, och kanske 
särskilt lyfter fram alla tänkbara ljud som kontaktytan mellan instrumentkroppen och 
musikerkroppen producerar. Det kan också handla om musiker som kontinuerligt 
utforskar nya sätt att destabilisera sig själva på.38 En kollega berättade till exempel om 
ett indiepopband från Japan som hen turnerat med, där musikerna inför varje konsert 
försökte destabilisera sig, till exempel genom att byta instrument, eller genom att 
infoga nya ljudkällor som hittats under turnéns gång. Denna vilja till förändring 
aktualiserades i synnerhet om någon konsert hade gått eller känts extra bra. I sådana 
fall försökte musikerna hitta metoder för att undvika försök till upprepning, allt för 
att inte frestas till att försöka göra om samma lyckade kväll igen. Detta kan ses som 
sätt att söka musikaliska motstånd och materialisera oförväntadhet, snarare än att 
försöka mota bort den genom att i allt högre grad behärska instrumenten. 

 
bortom behärskning & friktionsestetik 
Som jag antytt tidigare i texten är jag inom detta projekt inte intresserad av att 
invertera en maktdynamik och låta de ickemänskliga materiorna vara Herre. Den 
typen av pianon jag befattar mig med kommer därtill inte att börja spela sig själv, lika 
lite som rivjärnet i kökslådan kommer att börja tala. Jag romantiserar inte heller 
friktionen mellan min hud och instrumentet, och jag försöker inte sätta plötslig 
förstärkning på alla ”icke-intentionella” ljud. Snarare handlar det om att skapa en 
situation där det går att höra hur instrumentet–ljudkällan (om)formas tillsammans 
med min och andras perceptioner: hur blir vi till, nu, nu och nu? Jag försöker också 
att klang-göra att de musikaliska idéerna inte är färdigformulerade och bara exekveras 
genom instrumentet, utan att ”instrumentet” också formar såväl idéer som min 
kropp. I ett sådant musicerande är pianot på insidan av musike(r)n, och vice versa. 
Jag närmar mig spelandet med fokus på att dessa kroppar (pianot och jag) möjligen 
språkligt ter sig fasta, men materiellt sett endast är relativt löst definierade potentialer 
som ges konsistens inom de intraaktiviteter de är intrasslade i; i detta fall 
samvibrationen, musiksituationen. Denna situation består av rörelser som 
kontinuerligt förändrar de ingående kropparna. Hamrarna slår an strängen, träet sätts 
i rörelse, men tangenterna studsar också tillbaks mot mina fingertoppar och formar 
dem, ljuden skär genom mina perceptioner, klangerna vävs in i mitt kroppsminne, 
och vilka ljud som framträder för mig påverkar musikens fortsatta riktning. Genom 
denna ingång till musicerandet får ett begrepp som (musikalisk) teknik en annan 
betydelse än vad det vanligtvis förknippas med.  Från att ha varit kopplat till 
virtuositet, kontroll och behärskning handlar det nu istället främst om expanderandet 
av möjligheter till att affekteras och affektera inom instrument–musikerkroppen. Den 
synbart lilla skillnaden mellan instrument–musiker kontra instrument/musiker kan te 

                                                
37 Likväl sägs det även i somliga av dessa sammanhang att ”the instrument has to be defeated” och att 
det är ”’the person behind it that counts’” (Bailey 1992:101). Härmed manifesteras (om än i en något 
förskjuten form) samma antropocentrism som finns i just den västerländska klassiska 
musikskolningen, som antiinstrumentalisterna skyr. 
38 Vi kan ha i åtanke allt ifrån somliga aktörer inom experimentell jazz och impro, till den naivistiska 
indiepop som exempelvis ensemblen Maher Shalal Hash Baz företrädde, till glitch, en form av 
elektronisk musik som växte fram under tidigt 90-tal och som delvis bygger på digitala fel: ”glitches, 
bugs, application errors, system crashes, clipping, aliasing, distortion, quantization noise, and even the 
noise floor of computer sound cards are the raw materials composers seek to incorporate in their 
music” (Cascone 2013). Dessa är några av många exempel på stilar som på olika sätt och stundtals 
tycks genomsyras av dylika tankegångar.  
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sig som något abstrakt. Musicerandet med det framväxande materialet visade 
emellertid att skillnaden i förhållningssätt får materialiserade och klingande 
konsekvenser. Det påverkar lyssnandet, ljudens vägar (musikalisk form), 
improviserandet, själva sensationen att spela piano och sensationen att bli spelad.39  

Här är det relevant att anknyta till de diskussioner om posthumanistisk etik 
som jag initierat i föregående kapitel. Under rubriken ”posthumanistisk e(ste)tik” 
betonar jag att alltings inveckladhet i varandra ofrånkomligen får etiska 
konsekvenser. Detta innebär att musicerandet inte bara kan betraktas som en fråga 
om konstnärliga val och estetisk smak. Snarare vecklar en posthumanistisk etisk–
estetisk praktik ut sig. Posthumanistisk därför att musikblivandet är ett fält som 
genomkorsas och blir till genom andra agenser än mänskliga intentioner. Etisk därför 
att centralt i musikblivandet är att ”jag” som ”musiker” försöker att intensifiera 
känsligheten inför dessa förbindelser mellan så väl ickemänskliga materior som andra 
mänskliga materior (lyssnare), att kontinuerligt fördjupa medvetenheten om hur 
”mina” sensationer och rörelser formar och formas av musiksituationen, samt att 
respondera de signaler jag uppfattar från ljudkällorna i rummet.  
 

The ethical subject is not the disembodied rational subject of traditional ethics but rather 
an embodied sensibility [...] Ethics is [therefore] not about a right response to a radically 
exterior/ized other, but about responsibility and accountability for the lively 
relationalities of becoming of which we are a part. (Barad 2007:393) 
 

Det handlar alltså inte om att som ett rationellt, självständigt subjekt reagera med 
respekt eller tolerans mot utifrån kommande ljud. Det handlar om att vara delaktig 
och känslig inom ett ljudande blivande där gränser mellan min kropp, pianot och 
ljudrummet kontinuerligt trasslar in sig i varandra och transformeras. I sin 
inveckladhet i varandra utgör de nya kartografier, och alla materior och kroppar (vi 
kan likställa de två) som befinner sig i rummet är anslutna till formandena av dessa 
kartor. 40 Istället för att tala om mig och pianot–i–rummet som separata kroppar, kan 
vi alltså kalla denna intraaktivitet för en ljudande–kropp. Begreppet smälter oss 
samman, till en och samma ljudkälla.  
 
ljudande-kroppsrum 
Jag vill återgå till Dreyblatt. Något som tycks samklinga med mitt musikaliska 
utforskande är nämligen hens uttalade vilja att ”excite the strings”. Vi kan tolka 
denna vilja som en ambition att decentralisera människan i musikhändelsen, för att 
istället låta strängarnas vibrationer ta plats. Besläktade tankegångar tycks även 
genomsyra vissa musiker–kompositörer verksamma vid flygeln: jag tänker exempelvis 
på dels Charlesmagne Palestines Strumming Music (inspelad på en Bösendorfer 
Imperial och utgiven 1974 på en lp med samma namn) och dels på den 23 minuter 
långa låten ”Sea Smell” på Jacques Demierres One is Land (2008). Trots skillnaderna 
mellan dessa två stycken emellan, förenas de båda av drivkraften att få inte bara 
                                                
39 Jag kan inte undgå att tänka på att bebop-musikern (och eventuellt proto-posthumanisten) Charlie 
Parker lär ha sagt ”Don't play the saxophone. Let it play you”. Och det handlar inte om att till-låta mig 
bli spelad. Ljuden och instrumentet spelar musikern hela tiden, vare sig ”vi” vill det eller inte. Det 
handlar bara om att ta in faktumet att vi spelar varandra.  
40 Och vad gäller inspelningarna ser jag dessa som relativa stabiliseringar av de för inspelningstillfället 
specifika kartorna. Det finns spår av konfigurationerna–som–de–var, samtidigt som musiken nu finns 
i andra rum, med andra akustiska och tekniska förhållanden, med andra kroppar, öppna för andra 
öron att ansluta sig med.  
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strängarna utan också själva resonanslådan att vibrera maximalt: de väldiga 
ljudvolymer som dessa båda exempel rör sig inom tycks nästan massera träet. En 
annan effekt blir att den mänskliga intentionaliteten inte tycks lika påtaglig, att 
ljudens och instrumentens egen agens framträder i helheten. Vi har här att göra med 
vad jag skulle säga vara tämligen massiva och vilda ljudmiljöer, med ett omfattande 
frekvensomfång. Detsamma gäller för de ljud jag arbetar med, med skillnaden att 
dessa ljud allt som oftast rör sig bland lägre amplituder (ljudvolymer). Därtill 
upplever jag att Palestine och Demierre i dessa exemplen har en perkussiv ingång till 
pianot, vilket jag inte har inom ramarna för detta arbete.  

Jag putsar de posthumanistiska glasögonen och närmar mig nu istället några 
andra exempel på musik som något slarvigt uttryckt kan sägas vara baserade på mer 
högkoncentrerade ljud; musik som, likt Dreyblatt, består av förhållandevis reducerad 
information. Alvin Luciers stycke Music on a long thin wire skapas genom att en 
pianosträng 

 
is extended across a large room, clamped to tables at both ends. The ends of the wire are 
connected to the loudspeaker terminals of a power amplifier placed under one of the 
tables. A sine wave oscillator is connected to the amplifier. A magnet straddles the wire 
at one end. Wooden bridges are inserted under the wire at both ends to which contact 
microphones are imbedded, routed to a stereo sound system. The microphones pick up 
the vibrations that the wire imparts to the bridges and are sent through the playback 
system. By varying the frequency and loudness of the oscillator, a rich variety of slides, 
frequency shifts, audible beats and other sonic phenomena may be produced. (Lucier 
1992)  
 

Dessvärre har jag bara hört en inspelad version av stycket (utgiven på Lovely Music 
Ltd. 1992) bestående av fyra spår, och tillika separata inspelningar, med specifika 
stämningar av sinusvåg-oscillatorn. Diskrepansen mellan en på skiva materialiserad 
version av stycket, och en potentiellt oändligt lång version, med alla variationer som 
kan uppstå i ett rum, över tid, är såklart enorm. Likväl visar även dessa inspelningar 
på de komplexa relationer som intraaktionerna inom elektronik, rum och ljud utgör. 
Lucier beskriver i sina noter till skivan hur stycket utvecklats med tiden, från att 
inbegripa aktiva musiker till att backa och låta icke-mänskliga faktorer styra musiken.  
 

I finally decided to remove my hand from the musical process. I discovered that by carefully 
tuning the oscillator, the wire could be left to sound by itself. Fatigue, air currents, 
heating and cooling, even human proximity41 could cause the wire to undergo enormous 
changes. (Lucier 1992, min kursivering) 
 

Lucier torde identifiera sig som kompositör snarare än som musiker eller 
improvisatör, och handen hen säger sig dra ut bör nog förstås som en 
kompositörshand snarare än en musikerhand.  Att handen dras ur på bör vi inte tolka 
som resignation, eller som ett romantiserat uppöppnande för att den ofta åberopade, 
vagt definerade Slumpen ska träda in med full kraft, och förkroppsliga en 
ickemänsklig ljudande aktör. Snarare är Lucier fortfarande närvarande som 
kompositör just genom att noggrant stämma oscillatorn, men därefter påverkar hen 
inte ljudandemiljön, mer än möjligen som en kropp-utan-intention närvarande i 
                                                
41 Med ”human proximity” tycks här avses människa som kropp, snarare än en människa som med 
intention påverkar ljuden, vilket alltså har gjorts i tidigare versioner av stycket. Lucier nämner den 
inverkan som besökares fotsteg haft för hur ljuden beter sig, liksom de upplevelser en arrangör som 
sovit under tråden har haft (Lucier 1992). 
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ljudrummet. Ljudrummet, som formas av att en ensemble av luftströmmar, 
temperaturer och strängens förändrade anatomi spelar tillsammans.  

En kompositörshand kan lyftas ut ur ljudblivandet på många sätt. Detta har 
bland annat varit vanligt bland den skola av kompositörer som brukas benämnas 
minimalister.42 En av dessa, Steve Reich, har exempelvis beskrivit sin musik som att 
den producerar sig själv när dess process väl har blivit igångsatt (Reich 2013:305). 
Minimalisternas arbetsmetoder ekar alla av orden från en aktör som var verksam 
betydligt tidigare – Earle Brown – som (i en parafras på en dikt av Jean-Paul Sartre) 
skrev: 

 
Brown establishes a general density of 
potential for each composition, then 
he leaves it on its own.  (Brown citerad i Cox & Warren 2013:195, min kursivering) 

 
Att lämna kompositionen ”on its own” innebär i fallet med Luciers Music for a long 
thin wire att aktivt öppna upp för de ickemänskliga elementens samspelande. Därför 
ligger det nära till hands att läsa Lucier genom ett baradskt raster och tolka det som 
att hen genom ta bort sin hand från musikaliska processen, ställer andra agensers 
intraaktiviteter i centrum för kompositionen, med dess klingande. Lucier sätter upp 
förhållanden genom val av rum och stämningen av oscillatorn etcetera, men är sedan 
inte med och blandar sig i eller låter mänsklig intention reagera på de ljud som 
förhållandena producerar. De mänskliga intentionerna i musikblivandet stannar alltså 
vid att producera de mest gynnsamma förhållanden för att ljussätta ett ljudrum under 
dess komplexa soniska omvandlingar. Stycket tycks manifestera att komplexitet inte 
är något som behöver konstrueras av mänskliga konstnärshänder. Möjligen kan 
sådana händer forma situationer som belyser den komplexitet som redan är där.  
                                                
42 Med benämningen minimalism åsyftas inte de olika musikstilar som i årtusenden och runt om i 
världen har fokuserat på minimalistiska karaktärsdrag såsom mikrovariationer och repeterade motiv, 
utan snarare några kompositörer i 60-talets USA, som (likväl) ofta var tämligen influerade av 
exempelvis västafrikansk rytmik och indisk klassisk musik (inte minst den sistnämndas mikrotonala 
karaktär, fokuserandet på utforskandet av enskilda toner, och användandet av borduner). Detta är 
såklart något problematiskt, men likväl symptomatiskt för hur musikhistoria skrivs. Det är som om 
saker får ett värde först när det konceptualiseras i Väst/Nord. Såhär: när en söker i musiklitteraturen 
känns det ibland som om det finns fler texter om Reichs tidigt avbrutna resa till Ghana än om Ghanas 
mångfacetterade musik; som om Debussys (och Ravels) besök på den stolt koloniala Exhibition 
Universell-utställningen i Paris 1889, då de hörde javanesisk gamelanmusik, får betydligt mer utrymme 
än gamelanmusiken i sig. Västerländska tonsättare har med andra ord i hög grad framställts som 
öppna människor som låter sig ”inspireras” av de Andra. Ett välbekant kolonialt dilemma spelas upp 
igen och igen, där valda delar av den Annangjorda (primitivgjorda, främmandegjorda, exotiserade, 
sterotypiserade och homogeniserade) musiken plockas ut för att därefter infogas i ”västerländska” 
sammanhang, där den vit-tvättas, finkulturgörs, konsertmusikgörs. Därmed ges dessutom musiken 
kommersiellt värde, detta medan ”originalversionerna” sällan ter sig lika lockande för den kapitalstarka 
delen av världen. Om dessa Andra tillåts vara delaktiga sker det dessutom på Viets villkor. Med den 
postkoloniala teoretikern och feminsten bell hooks ord handlar det om ett ätande av den andra: 
soniskt och ibland ekonomiskt (hooks 1992). I dagens samhälle går musikens riktningar åt flera håll, 
men musiken presenteras fortfarande oftast på den såkallade Västvärldens premisser. Även en, i min 
mening i hög grad problematiserande och progressiv musiktidning som the Wire, drabbas då och då 
av dylika postkoloniala symptom. En konsert med minimalisten Terry Riley beskrevs exempelvis 
nyligen (i issue 397) i termer av att ”[h]is fusing of eastern modality with modern tonality still radiates 
an elusive and transcendent power: ancient, otherwordly, restrained and rarefied” (Brown 2017:74). 
Och jag läser detta och undrar om inget har hänt: hur länge ska vi få höra samma gamla exotiserande 
refränger om fusioner mellan opreciserat österländska respektive moderna (västerländska, får vi anta) 
modaliteter? (Se även Said 2006). 
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Jag återgår till mitt material. Som spelande pianist i detta utforskande är jag 
alltså i högsta grad intresserad av hur jag kan engagera mig med ljuden, i deras 
framträdanden och uttonanden, (men) utan att köra över dem med mina intentioner. 
Därför vill jag nu gå till en annan musiker och kompositör – Sachiko M – som likt 
Lucier och Dreyblatt jobbar med tämligen elementära ljud, men som är verksam 
främst som musiker–improvisatör snarare än som kompositör. Sachiko M jobbar 
med en sampler ur vilken hen extraherar sinusvågor, det vill säga de minsta 
beståndsdelarna i vad som brukar benämnas en ton (Erstwhile: Good Morning Good 
Night). Det här reducerandet av frekvenser tydliggör i Sachiko M:s fall (i likhet med 
Music on a long thin wire) den komplexa och delvis ostyrbara musik som kontinuerligt 
produceras i intraaktiviteterna inom ljud–rummen: oberoende av mänsklig, 
musikermässig intentionalitet. Men Sachiko M drar inte ur handen här, utan 
engagerar sig alltså som spelande i dessa komplexiteter:  

 
If I push one button, a pure tone comes out, but if I dare to push two or three at a time, 
the sounds react to one another and become somewhat distorted. Things also change a 
lot depending on how hard I push the buttons. And of course, the speakers and other 
parts of the soundsystem change the tones, too. I can only control about half of the 
sounds, so I can't predict what will happen: it's like an accident. (Sachiko M citerad i Cox 
& Warner 2013:206) 
 

Åtminstone för mig dyker Barads boktitel Meeting the universe halfway upp när jag läser 
detta. I centrum för denna musik är själva ljudvågornas aktiviteter i 
sammantvinnanden med ljudsystem, kroppar, rum. Men också Sachiko M är aktivt 
musicerande: ljuden formas olika beroende på hur hårt knapparna trycks ner, hur 
många som trycks ner, och naturligtvis beroende på när de trycks ner. I en 
laboratoriesituation skulle eventuellt ljudens beteenden kunna studeras och en viss 
reproducibilitet kunna uppnås. Här är detta inte poängen.  Sachiko M är tvärtom 
explicit med att hen aktivt musicerar med materialets (sinustonernas, ljudsystemets, 
rummets) oförutsägbarheter, vilka liknas vid olyckor (accidents).43 Sinustonerna och 
Sachiko M tycks möta varandra halvvägs i ett aktivt, vibrerande musikaliskt rum. 

Detta sistnämnda förhållningssätt präglar även det material jag är involverad 
i. Jag eftersträvar inte att (likt Dreyblatt) nå en kontroll av de musikaliska–fysiska 
faktorerna, att fastslå specifika kausaliteter, såsom att ett visst anslag (tryck) på en viss 
tangent gör att dessa deltoner (d.v.s. ”övertoner”) framträder på just detta piano i 
detta rum i denna temperatur, med dessa specifika kroppar i rummet. Syftet är med 
andra ord inte att fastställa reproducibilitet. Närmare till hands är att tänka med 
Sachiko M:s olyckor, eller att med sopransaxofonisten Steve Lacys ord om att vara 
”on the brink of the unknown” (Lacy citerad av Cox & Warner 2013:249).  Detta 
görs genom att ansluta mig till pianot och synten på sätt som skapar ljud som jag inte 
kan förutse, och som kommer att vara olika beroende på min perception vid varje 
givet tillfälle och på det specifika pianot-i-rummet.  

Jag behåller händerna på pianotangenterna, är i högsta grad spelande–aktiv, 
men försöker undvika påtagligt hörbar klåfingrighet. Jag försöker också sakta ner. 
Samtidigt kommer jag ofrånkomligen att uppfatta och koda ljuden på specifika sätt 
                                                
43 Hen skiljer sig därmed på den punkten från Dreyblatt eftersom den senare uttrycker att hens val att 
jobba med stränginstrument gjordes med avsikten att jobba inom en ”simpler acoustic situation” som 
är ”observable and controllable” (Dreyblatt 1980). Här tycks Dreyblatts förhållningssätt skilja sig dels 
från Sachiko M:s med dennes oförutsedda olyckor men också från Luciers nyfikna lyssnande på 
världens ostyrbara pågående förändringar utifrån en specifik rumslig–teknisk konfiguration.  
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utifrån min historia, mina estetiska preferenser och min position i rummet, inklusive 
min anslutning med tangenterna, mina hörande, krökta och grävande händer, 
andningen, och öronen som tycks plattas ut, blir hypersensitiva. Musikaliska platåer 
upprättas och kausaliteter uppträder och identifieras, leks med. Men så uppfattar jag 
plötsligt nya deltoner, melodifraser och pulser i massan, vilket kanske leder till 
mikroskopiska förändringar i tajming och anslag, må de kallas olyckor, som gör att 
ljudvågor krockar på nya sätt och gradvis – eller subtilt plötsligt – har ljudlandskapet 
förändrats. Därefter kanske en ny ton i klustret läggs till (medvetet eller omedvetet) 
eller så förändras betoningen av tonerna i ett arpeggio (medvetet eller omedvetet): 
händelser som visar sig ha upprättat ytterligare en ny platå. Och även den mest 
stabiliserade plattform, där jag ger samma input igen och igen, repeterar en rörelse 
tämligen exakt, kommer att förskjutas eftersom öronen kommer att höra den 
annorlunda. Och jag låter mig tappa balansen, låter ljuden putta omkull mig, och åker 
med de inneboende växlingarna. Inget mer behövs, inga musikaliska idéer, inga 
metoder. Uppöppnandet för intraaktivitet, själva erkännandet av ljudande-kroppen 
med allt vad den rymmer, genererar musiken.  

Fokus ligger alltså på den inneboende dynamiken i ljuden-med-mig snarare 
än på instrumentkontroll, förutbestämd musikalisk form, förlösandet av befintliga 
idéer. Härav kan vi spåra ett tydligt utforskande eller experimentellt sätt att göra 
musik. Om vi kopplar det till Nyman, så menar hen att experimentella kompositörer: 

 
are by and large not concerned with prescribing a defined time-object whose materials, 
structuring and relationships are calculated and arranged in advance, but are more excited 
by the prospect of outlining a situation in which sounds may occur, a process of generating 
action (sounding or otherwise), a field delineated by certain compositional ’rules’. (1999:4 
kursivering i original) 
 

Dessa intressen tycks stämma väl överens med exempelvis Luciers Music on a long thin 
wire, eller för den delen, med mitt eget arbete, där jag över tid format en situation 
eller ett fält, som genererar olika utfall. Och de regler som Nyman nämner är i mitt 
fall strukturerande krafter som definieras av själva det specifika musikfenomet 
snarare än av mig (i egenskap av den stora komponerande kraften). Därför 
omförhandlas ”reglerna” i realtid, och för varje gång. Bara ingången i musicerandet är 
konstant. Den är den nedtryckta sustain-pedalen, de repeterade motiven i det låga 
registret, placeringen av öronen vid efterklangen snarare än vid attacken, vetskapen 
om syntens inträde vid något tillfälle. Därefter är det intraaktionerna som definierar 
det musikaliska förloppet. I bakhuvudet ekar författaren Iain Sinclairs ord, ord som 
rör sig inom psykogeografin, en praktik förknippad med de franska situationisterna: 
 

tramping asphalted earth in alert reverie, allowing the fiction of a underlying pattern to 
reveal itself.  (Iain Sinclair i Lights out for the Territory, citerad i Coverley 2010:118). 

 
interna variationer 
Apropå det experimentella så kan musicerandet i detta arbete också knytas till vad 
som kallats experimentellt improviserande. Enligt pianisten och pedagogen Klas 
Nevrin kan detta handla om att som musiker fokusera på de ”pågående 
variationernas process” snarare än att slå fast att vissa saker (ljud) per definition är 
mer intressanta än andra  (2009:4, min översättning). Musikblivandet inom mitt 
projekt kan delvis kuggas in i detta slags improviserande, då jag i resonans med dessa 
tankegångar försöker undvika att bedöma specifika ljud som ointressanta eller 
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intressanta. Istället försöker jag höra alla de ljud (som jag uppfattar) som just delar av 
pågående variationer, vilket jag bland annat beskriver i rubriken ”inkoppling” som 
behandlar Khimaira-konserten. Här vill jag betona att variation inte bör kvantifieras, 
att ”graden” av variation beror på en mängd faktorer och en lyssnare kan alltid höra 
variationer. Med det sagt har jag som nämnts definierat vissa återkommande element, 
och redan där har jag ju värderat något som särskilt intressant och värt att använda 
som utgångspunkt, varpå jag inte låter detta vara särskilt variabelt. Därefter följer jag 
dock variationerna, och som jag återkommit till är det min uppfattning att någon 
form av medveten begränsning har potential att belysa variationerna desto mer än en 
situation där alla musikaliska faktorer har stort variationsspann, hela tiden.  

Därtill handlar det i mitt fall om ett improviserande som följer variationer 
som jag menar existerar inom intraaktiviteterna (kompositionsmaterialet–jag–pianot–
rummet) snarare än att de härrör från exklusivt mänskliga impulser eller utifrån 
attackerande element. Om jag nu följer dessa stigar och kopplar ihop dem med andra 
tänkare, kan vi betrakta fokuset på pågående variationer i termer av att se skillnaderna 
inom ljudande–kropps–rummet. För att försöka beskriva hur dessa variationer vävs 
samman med spelandet: ”min” inblandning i de musikaliska förloppen kan handla 
om att plocka fram ljud som pockar på uppmärksamhet, eller att förstora upp 
ljudfragment som befinner sig på gränserna av min perception. Att dynamisera 
malande sjok av växanden och försvinnanden från klanglådan; att söka kausaliter 
mellan ”mina” anslag och ljuden; att forma frekvenser som genom de repeterade 
anslagen och akustiska förutsättningarna tjuter allt starkare medan andra döljs eller  
släcks ut. Dessa aktiviteter befinner sig alltid bara delvis inom det mänskligt 
kontrollerbaras sfär och det är själva skapandet av detta framväxande rum – vars 
soniska arkitektur skapas av samkonstituerande agenser – som jag tänker på i termer 
av ett experimentellt improviserande. Ett improviserande som pågår, snarare än vara 
något som ett subjekt utför.  

Fortsätter jag att tala om min inblandning inom detta improviserande så kan 
vi grovt säga att jag pendlar mellan två inställningar eller förhållningssätt till 
spelandet, vilka dock i praktiken inte är benhårt åtskiljda, utan ofta överlappar 
varandra. Den första handlar om vad jag tangerade ovan: om att förlänga, koppla 
ihop och förstärka konstruerade linjer av deltonernas melodier och rytmer. I den 
andra inställningen är jag aktiv i formandet på ett annat sätt: här präglas min 
mentalitet av en idé om ett evigt slätt rum (se nästa kapitel) och jag försöker upprätta 
ett jämnare frekvenslandskap bestående av oförlösta och flertydiga melodiska-
harmoniska-rytmiska identiteter, i syftet att i högre grad låta lyssnaren(–musikern) 
höra det som den vill, eller helt enkelt råkar sugas in i. Jag försöker repetera mig till 
en djupare kontakt med tangentbotten, och har mitt fokus inriktat på fingrar–
tangent–relationer, snarare än bland deltonerna och de ljud som kommer ut.  
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DIS/KONTINUITET 

De posthumanistiska tankegångarna sammanflätas alltså med musikpraktiken och på 
så vis växer en estetik fram. Men den klingande musikens framväxt formas också av 
mina estetiska preferenser och musikaliska attraktioner. Vilka ljud vill jag höra?, hur 
ska jag närma mig pianot för att sådana ljud ska bli till?, är frågor som är aktiva i 
intraaktiviteten. Jag har med mig dessa frågeställningar när jag spelar hemma på 
kammaren och på de spelningar jag gör. En drivkraft har, som jag antytt tidigare, 
varit att undersöka tekniker för att dölja de solida tonhöjder och anslag som pianot 
ofta tycks manifestera, vilket i sin tur handlar om att utforska sätt att göra det oklart 
för lyssnaren, vad ljudkällan/musikinstrumentet är (akusmatik). Detta skulle kunna 
göras genom att föra samman pianot med andra objekt, såsom e-bows, rep, tejp och 
andra ”prepareringar” eller bearbetningar. Jag vill emellertid, vilket nämndes i 
rubriken ”rekomponerade musikinstrument” utforska om det går att göra detta med 
ett opreparerat piano och genom den konventionella finger-tangent-kopplingen, samt 
genom syntens närvaro. Vad gäller den sistnämnda experimenterar jag med att låta 
synten infiltrera pianoljuden, för att sudda gränserna och ljudgöra oklarheten i var de 
förmodat åtskiljda instrumenten – pianot och synten – börjar och slutar. Jag försöker 
låta frekvenser som kommer ur pianolådan krocka med tämligen identiska syntljud. 
Detta skulle kunna relateras till de knep som den mycket folkkära arrangören och 
närmast proto-muzak-ikonen Ray Conniff använt (hör t.ex. skivan ’S Wonderful) där 
hen blandar ordlösa röster med musikinstrument på ett sätt som ibland tycks lösa 
upp den starka uppdelningen mellan två kategorier: ljudkällorna röst å ena sidan och 
instrument å den andra.44 Pianoklangen expanderas genom att synten återkommande 
tvingar alla inblandade till frågan om det bara är pianot som låter eller ej. Ibland låter 
jag också synten träda fram mer distinkt, presenterandes skadade melodier. 

Pianots instrumentkaraktär (och ljud överlag) bestäms och känns i hög 
utsträckning igen genom dess attacker, eller transienter. 45  Genom att maskera 
transienterna kan följaktligen pianot opianogöras. Med pianot försöker jag därför i 
hög grad upprätta något som jag med en deleuze–boulez–chaunu–guattariansk 
begreppsapparat (lugn, förklaring kommer), vill kalla för släta rytmiska och tonala 
rum. Här vill jag relatera mitt arbete till den diskussion som Edward Campbell för 
under rubriken ”Spatial continuity (glissandi, clusters and clouds)” i boken Music after 
Deleuze (2013). I kapitlet diskuteras bland annat tonhöjd utifrån Deleuze och 
Guattaris begrepp smooth och striated space.46 Campbells läsning av begreppen, utifrån 
en musikkontext, gör gällande att: 

 
striated space is marked by a standard, regular measure, which creates clear perceptual 
landmarks for the ear to orient itself, whereas smooth space is free, irregular and 

                                                
44 Se också LaBelle (2014:185f). LaBelle berättar också om Conniffs experimenterande med att spela 
upp inspelningar i botten på trapphus och spela in detta sex våningar upp, något som enligt LaBelle 
skapade en ”airy interweave of voice and instrument to the point where the two indeterminately hover 
in dreamy unison.” Det är en förhoppning också i mitt fall att pianot och synten stundtals ska smälta 
ihop på liknande vis.  
45 Hjärnforskaren Daniel Levitin menar att timbre (klangfärg) känns igen av den specifika 
deltonsseriens struktur, attack och flux (hur ljuden förändras efter att de börjat ljuda) (2008:49-54). 
46 Jag använder från och med nu den svenska översättning av begreppen (slät respektive räfflad) som 
också används i Tankekrafts utgåva av Tusen platåer (2015). I översättningen av Colebrooks 
deleuzeintroduktion används däremot begreppet stratifier/ing/ad. 
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dispenses with all point of reference. (Campbell 2013:72) 
 

En annan berikande tolkning får vi genom litteraturprofessorn Ronald Bogue, som 
menar att det släta är ”essentially fluid, heterogenous, without centre or dimensional 
coordinates” medan det räfflade är ”stable, homogenous and crisscrossed with 
organisational grids” (Bogue 2006:112). Här kan begreppen te sig polariserade, men 
såväl Deleuze och Guattari som deras samtalspartners historikern Pierre Chaunu och 
kompositören Pierre Boulez (som alltså var med och formade dessa begrepp) var 
intresserade av just ”kommunikationen mellan de båda sorternas rum, deras 
alterneringar och överställningar” (Deleuze och Guattari 2015:702). De två rummen 
läcker alltså konstant över i varandra, vilket vi ska ha i åtanke när jag här uppehåller 
mig något vid idén om de släta markerna, rummen, lands- och havsskapen.  

 
slät rytmik 
Jag försöker nollställa, släta ut det till synes inrutade tangentbordet, genom att grumla 
anslagen och därmed de solida attackerna och tonhöjderna och dess relationer 
(harmoniken/rytmiken). Genom täta, repeterade anslag i basregistret, med 
sustainpedal nedtryckt glömmer mitt lyssnande gradvis attackerna, själva 
transienterna känns möjligen, men ofta är de soniskt otydliga.  I deras ställe 
framträder framförallt dels ett skikt av övertoner/deltoner, dels en lågfrekvent massa. 
Detta lyssnande tar mina fingrar, armar, skuldror djupare ner i tangentbotten och jag 
spelar svagare, svagare och allt tätare, samtidigt som den ackumulerande klangen 
växer och växer. Pianots själva anatomi gör dock att jag genom detta spelande 
ofrånkomligen fortfarande slår an toner: hur liten den än må vara riktas kraft från 
finger mot tangent, hammare mot sträng. Och oavsett om vi som Debussy försöker 
glömma att pianot har hammare (Nyman 1999:20), så finns där trots allt ett 
hammarslag som går att lokalisera. Det är detta ofrånkomliga anslående som också 
skapar en frustrerande nyfikenhet. Det handlar inte om att nå det utopiskt attacklösa.  
Fantasin om det attacklösa är bara en riktning. Det är i sammanhanget spännande att 
betänka att den pianobaserade musik som kanske påverkat mig mest är dels Sten 
Sandells solomusik och dels Morton Feldmans stycken för solopianon. Det rör sig 
om två musikaktörer som delvis tycks ha olika ingång till frågor om anslag och 
ljudens ansatser. När jag studerade för den tidigare, påpekade hen ofta just faktumet 
att pianot är ett slagverksinstrument, vilket kastar ljus på attackens betydelse. För mig 
kretsar Sandells musik, liksom hens avhandling På insidan av tystnaden (2013) ofta kring 
anslag, tystnad och mellanrum. När jag lyssnar på musiken och läser texter om och av 
Feldman tycks snarast avklingandet stå i centrum. Musikteoretikern Jonathan W 
Bernard menar att attacker för Feldman var något av ett ”necessary evil: the sound 
had to begin somewhere but its actual point of onset, he felt, onsought to be greatly 
deemphasized, made as ’sourceless’ as possible (Bernard 2011:181, Feldman 
2000d:25). Trots att Feldmans pianomusik ofta tycks rikta intresset mot ljudens 
efterklanger, så dras jag alltid också till rytmiken i dessa stycken – och därmed till 
attackerna.47 Min poäng är att hanterandet av ljudens ”start”, i pianots fall anslaget, 
alltså kan handla om att emfasera dem eller att försöka dölja dem – men oavsett 
vilket är själva medvetenheten om dem betydelsebärande.  

Jag, för min del, låter de sustainpedaliserade anslagen komma så tätt som 

                                                
47 Detsamma gäller t.ex. Debussys musik som ofta beskrivs i flytande termer, men som i mina öron 
har en enormt spännande rytmik, trots att musiken till ytan ibland närmast kan te sig rubaterad.  
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möjligt och märker att detta gradvis riktar mitt fokus mot framträdandet av en rytmik 
som styrs av volymmassornas böljande, deltonernas semipulserande larm, snarare än 
av mina pauseringar och anslag (det vill säga fokuserar jag de aspekter av musiken 
som Reich kallat metamusik [Gann 2013, Reich 2013:305], något jag diskuterar mer 
under rubriken ”minimalism”). Med andra ord uppstår en pågående rytmik ur själva 
klangmassan, inte ur det kausala förhållandet att jag slår an en ton som blir del i ett 
rytmiserande ordnande av paus och ton, av ljud och ”tystnad”.48 Samtidigt som detta 
rytmiska lager upprättas, försöker jag också närma mig en tonal kontinuitet, en 
pågående textural–tonal modalitet: eller ett slätt och grått polykromatiskt tonfält.  

 
slät tonalitet 

Counterpoint, harmony and modulation – the arts of changing one's point of reference–
are unique developments of western music, which have perhaps fallen into disuse or 
cliché, not because they cannot offer us new possibillities, but rather because we have 
exhausted the usefulness of an oversimplified theoretical system: twelve-tone equal 
temperament. Our ears know better, and are curious. (Sabat 2012:13)  
 

Music is continually going up and down, but no longer only on those stepping stones, 
five, seven, twleve in number, or the quarter tones. Pitches are not a matter of likes and 
dislikes. (Cage 2011, först publicerat 1968) 

 
Kanske kan vi säga att ett slätt tonalt rum är hela det (pre)kromatiska fältet (Feldman 
2000b:183). Detta fält blir uppdelat – räfflat – genom stämningar och skalor 
bestående av intervall, som kan vara närmast ohörbart små eller betydligt större. Vi 
har att göra med reduceranden av frekvensskillnader där olika stämningssystem växer 
fram och stabiliseras: genom lyssnande; genom olika sorters matematiska metoder; 
genom hantverkande och taktila frammejslanden; utifrån instrumentspecifika 
förutsättningar; och/eller med än mer flexibla metoder där cent-enheten blir 
irrelevant som mätverktyg (Campbell 2013:89). Den så kallade liksvävande 
stämningen har blivit vad vi kanske kan kalla en majoritetsstämning, vilket 
naturligtvis inte betyder att denna stämning är ”vanligast” eller det mest bekanta för 
flest öron. Tvärtom betyder det snarare att den i vissa sammanhang blivit norm och 
fått en upphöjd status, att den här har blivit till en standard mot vilken övriga 
stämningar hörs som Andra stämningar, som avvikelser från den normerande 
stämningen. 49  Dess tonhöjder har fastslagits, getts namn och materialiserats i 
instrument och muskelvanor: frekvensfältet har reducerats till sju namn med 
förmodat statiska, mätbara frekvenser: C, D, E, F, G, A, B.50 Och några # eller b–
förtecken förstås, materialiserade i pianot som de svarta tangenterna (dessa i sig 
markerar annanhet; och de ”tonarter” som inbegriper dessa tangenter framställs i 
tidig musikundervisning ofta som svåra, något för nybörjaren att vänta med).  
                                                
48 Här vill jag också förtydliga att pauseringar naturligtvis inte per definition skulle innebära ett avbrott 
i ett musikaliskt pågående/kontinuum, men för tillfället kommer jag ett tag betrakta de anslagna 
tonerna, liksom sustainpedalen som betydelsebärande för det kontinuerliga flödet. 
49 Som Lewis Rowell skriver är ”the history of musical tunings […] at the same time a history of 
politics, imperialism, colonialism, resistance and submission” (Rowell citerad av Campbell 2013:90).  
50 Ton/notationssystem som ytligt sett liknar ett fast (solfège)system (där Do är C, Re är D, o.s.v.) 
finns även i exempelvis indisk klassisk musik, här kallat sargam. Här har dock tonnamnen inte exakt 
motsvarande frekvenser –  de varierar beroende på raga (Bor 1999:vii). Detta gäller också för de 
vanliga fem- och sjutoniga skalorna sléndro och pélog i javanesisk och balinesisk gamelan: de ingående 
skaltonernas tonhöjder och därmed intervall har viss flexibilitet och beror på de specifika 
instrumentens material och vissa variationer i själva stämningspraktiken (Campbell 2013:89). 
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Det är också i hög grad inom denna liksvävande stämning som åtminstone 
den pianobaserade, västerländska så kallade klassiska musiken vuxit fram.51 Inom 
denna görs frekvensfältets vibrationer och vågor snarast till punkter: tolv stycken, 
byggstenar för kompositörer att bolla runt och skapa harmoniska system med. Ett 
successivt skifte sker sedan i slutet på 1800-talet när impressionister och 
senromantiker börjar lösa upp de harmoniska och tonala systemen; en rörelse som 
sedan ofta ses kulminera i och med uppträdandet av figurer som Webern och 
Schönberg. Dessa förespråkare för den ”nya musiken” som möjligen löser upp dessa 
harmoniska system genom att erkänna ”samtliga tolv toners likaberättigande” 
(Webern 2009:76). Emellertid, som själva namnet tolvtonskompositörer indikerar, är 
de tolv tonerna kvar i form av stabila om än demokratiserade enheter. Kromatiken 
inskränks alltså till dessa tolv toner. Varför, kan en fråga sig, när medelörat enligt 
hjärnforskare kan höra en sjuttondels tonförändring, vilket från lägsta till högsta ton 
skulle innebära 1400 åtskilda tonhöjder (Sacks 2008:141). Tänk om alla dessa toner 
getts namn, och gjorts möjliga att spela på klaviatur.52 Emellertid, som kompositören 
och violinisten Marc Sabat menar, kommer tonhöjders faktiska ljud, oavsett om de är 
tempererade eller ej, alltid att uppenbara ”a microtonally articulated sound 
continuum” (2012:1). Detta är något jag försöker bejaka inom projektets 
musikblivande, genom hur jag lyssnar med tonerna. Jag försöker att inte bara 
fokusera på den såkallade fundamenttonen, snarare vill jag lyssna på ”enskilda” 
toners hela frekvensspektrum likaväl som på deras intraaktiviteter med andra 
”enskilda” toner. Jag vidgar även min mentala bild av själva tangenterna, betraktar 
var och en av dem som bärare av en mångfald frekvenser, snarare än att var och en 
av dem representerar en enskild ton. 

Jag går nu tillbaks till den musik som präglar mitt arbete. Det släta 
frekvensrummet räfflas inte bara genom hur många delar det delas in i: jag menar att 
det inte nödvändigtvis blir slätare musik av varje gång tonen delas. Hur tonerna 
upplevs beror också på vilka relationer de ingår i (d.v.s. vad som brukar kallas 
harmonik) och hur de ordnas i tiden (vad vi brukar kalla rytmik). Syftet med mitt 
arbete är uppenbarligen inte att skapa ett nytt stämningssystem, och det mikrotonala 

                                                
51 Som många forskare inom musik har påvisat genomsyras emellertid även västerländska 
musikhistorier av en mängd obrutna linjer av en rad olika stämningar som inte är liksvävande (Sabat 
2012, Campbell 2013:67-99). Vi kan ha Just Intonation i åtanke som inte har någon direkt gräns för 
hur fint tonerna kan differentieras, rent potentiellt är alltså hela frekvensfältet här tillgängligt även om 
de klingande tonerna aktualiserar punkter i detta fält. Julián Carillos oktav från 1885 hade 96 lika stora 
uppdelningar; Harry Partchs dito varierade mellan 29 till 55 toner (Campbell 2013:85ff); Debussy, likt 
Feldman långt senare, betonade vikten av skillnaden på ett Ab och ett G# vilket ger en 24-tons oktav 
(Rootzén 1948, Sabat 2012). 
52 Inte minst har pianot varit en agent för den tolvtonsbaserade liksvävande majoritetsstämningen. 
Med det sagt ska vi dock komma ihåg att alternativa stämningar faktiskt har materialiserats i 
klaviaturinstrument. Den kände pianobyggaren Zumpe tillverkade 1766 i England instrument som 
skiljde på F# och Gb (Good 2001:98). Detsamma gjorde den än tidigare Nicola Vicentino, italiensk 
renässanskompositör, som också skrev ut kvartstoner i sina noter. Ovan nämnda Carillo, liksom de 
mikrotonala tonsättarna Alois Hába och Ivan Vishnegradky har också satt pianotillverkare i arbete. De 
tre tyska pianomakarna Grotrian, Förster och Carl Sauter har gjort specialbyggda pianon på vilka dessa 
kompositörers musik går att spela: i Carillos fall innebar det att Sauter tillverkade instrument där en 
oktav alltså bestod av nittiosju tangenter (Good 2001:265. Ett Carillodesignat Sauter-piano finns att 
höra på Alva Noto + Ryuichi Sakamotos skiva summvs). 
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fokuset handlar i mitt fall inte om att stämma om pianot.53 Samtidigt kan det jag 
sysselsätter mig med ofrånkomligen höras som ett avsteg från majoritetsstämningen, 
vilken pianot, som nämnts, ofta är en central uppbärare av. Men avsteget består alltså 
inte i att jag presenterar ett nytt system eller nödvändigtvis förfinar en upplevelse av 
det oändliga kromatiska fältet genom att konfigurera pianot i en finare, mikrotonal 
stämning. Jag ifrågasätter snarare den liksvävande majoritetstämningens hållbarhet 
genom att påvisa att detta system inte är så stabilt som det kan verka. Jag försöker 
närma mig pianot på ett sätt som expanderar själva idén om bestämda och enskilda 
tonhöjder, avgränsade med vita och svarta tangenter. Likt tankegångar som 
genomströmmar viss indisk klassisk musik, väljer jag att inte betrakta en ton som en 
enskild punkt, utan mer som en region att utforska (Campbell 2013:92). Att ”spela en 
ton” innebär därmed att jobba inom ett smalt frekvensomfång, snarare än att göra en 
punktinsats. Jag upprättar tonala regioner, till exempel genom att uppreppa arpeggion 
och kluster. Därmed framträder begränsade landskap inom vilka jag utforskar 
specifika frekvenser och deras inveckladhet i varandra. Dessa smala frekvensomfång 
befinner sig i mitt fall framför allt i deltonerna, där mikrotonala effekter kan 
framträda. 

 
kontinuitet – glissandi, kluster, moln 
Det atomistiska sättet att bygga musik på – ton-sättarens ordnande av de tolv tonerna 
– baseras med andra ord på en syn på tonhöjder där dessa alltid är ”separated by a 
spatial interval and the passage from one to the other always entails a qualitative 
discontinuity” (Campbell 2013:96). Kompositörer har, enligt Campbell, med tiden 
försökt att undvika denna avbrutna kontinuitet genom att använda sig av metoder 
som hen kategoriserar som glissando, kluster, och ljudmoln. Dessa tekniker är för 
Campbell exempel på hur ”composers have succeeded in creating a sense of pitch 
continuity in a number of ways, though this has not always been their manifest 
intention”. I mitt fall är det dock, som vi har sett högst intentionellt.   

I samspråk med musikologen och tillika kompositören Francis Bayer talar 
Campbell om en ”'aesthetic of continuity, which is contrasting with the 'aesthetic of 
discontinuity'”. Denna kontinuitetens estetik kan vi säga att jag försöker röra mig inom; 
eller snarare växer den fram, med mig, allt eftersom. Genom att grumla de enskilda 
tonerna och försöka skapa en textural klangväv – så sömlös som möjligt – önskar jag 
att, om inte oigenkännliggöra pianot så åtminstone rucka på den starkt dis-
kontinuitiva karaktär som jag menar att pianot ibland förknippas med. (Tänk På och 
Av; tänk C och C# och A, med varsin tangent, i olika oktaver.) Toner i närliggande 
intervall slås an och skapar tillsammans med sustainpedalen ett ljudmoln. Därtill går 
synten att intonera steglöst, vilket skapar möjligheter att skapa glidande toner och 
mikrotonala lager, ljudegenskaper som sipprar in i pianoklangen.   

Såväl glissandi som kluster och ljudmoln är därför alla relevanta begrepp för 
att beskriva musiken jag sysselsätter mig med här. Denna treudd betraktas av Bayer 
och Campbell som ”'three basic archetypes' which make possible 'an aesthetic of 
                                                
53 I detta – att jag inte eftersträvar något organiserat stämningssystem – står jag närmare Feldman än 
t.ex. La Monte Young (och dennes the Well-Tuned Piano t.ex.). Likt Feldman söker jag snarast uppnå en 
medvetenhet om mikrotonala skillnader, vilket i hens fall främst manifesterades i notbilder och 
uttalanden (Sabat 2012:9). Denna medvetenhet är jag övertygad om förändrar även spelet på ett 
”konventionellt” stämt piano, om än inte på ett lika distinkt sätt som är möjligt att låta klinga med 
andra, mer intonationsflexibla instrument.  
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spatial continuity' in certain strands of music after 1945 where 'the massive effect of a 
brute and unarticulated sound matter' is opposed to the aesthetic of discontinuity 
with its pitch modes, scales and series” (2013:95-96). Dock bör här sägas att det finns 
en rad exempel på musik långt innan 1945 som torde kunna placeras inom en slags 
kontinuitetens estetik: i synnerhet utanför, men även inom ramen för det 
euroamerikanskt konstmusikaliska (Pendergast 2003). Och den musik som befinner 
sig inom den ”spatiala koninuitetens estetik” behöver vidare inte vara varken brutal 
eller oartikulerad”. Därförutom ter sig idén om strikt diskontinuitet vara just en idé, 
delvis eftersom kontinuitet rimligtvis är något mycket svårt att mäta. Likt det släta 
och räfflade läcker över i varandra, finns det ingen skarp gräns mellan när en musik 
börjar och slutar vara kontinuerlig respektive diskontinuerlig. Återigen: dessa två rum 
förutsätter varandra. Med Deleuze och Guattaris ord: 

 
Och vi måste även ibland påminna om att de båda rummen enbart existerar genom att de 
blandas samman med varandra: det släta rummet översätts och överförs ständigt till ett 
räfflat rum, och det räfflade rummet omvänds och omvandlas hela tiden till ett slätt rum. 
I det ena fallet organiseras själva öknen, och i det andra fallet är det öknen som vinner 
mark och växer; både och, samtidigt. Men blandningarna förhindrar inte att det finns en 
abstrakt de jure-distinktion mellan de båda rummen. (Deleuze & Guattari 2015:697) 
 

Om den abstrakta distinktionen mellan rummen finns i ordnanden av frekvenser till 
tonnamn och skalor, rytmer och pauser, kan dess överlappadhet också framträda om 
vi tittar på relationen mellan ton och rytm. En pianoton består av en mängd 
svängningar i olika tempi. När en så kallad ton väl realiseras, spelas, utgör den också 
samtidigt en mängd rytmer: genom interferenser, genom tonens relation till 
tystnaden, till nästa ton, och/eller i förhållande till ett musikaliskt/harmoniskt/tonalt 
flöde. Oavsett hur undflyende eller diskret den ”enskilda” tonen är – som i ett 
glissando, eller ett tremolo, eller om dess transient eller fundamentton filtreras bort 
(hör t.ex Pierre Schaeffers ”cut bell” experiment, som beskrivs i Levitin 2008:53) eller 
om den är insvept i ett tonalt kluster, eller presenterad med en volympedal – bebos 
den av hastigheter, rytmer. Vidare kan den ”kontinuerliga tonen” betraktas som 
något av en illusion, eftersom den alltid befolkas av enormt snabba vibrationer av 
luftmolekyler som sedan blir till tonhöjder i våra hörselorgan och hjärnor. Om vi 
lyssnar på enskilda frekvenser uppfattar vi dem som en pågående ton först efter att vi 
kommit över cirka 25-27 hertz (cykler per sekund). Innan dess saknas ”tonens” 
kontinuitet och vi hör istället lågfrekventa pulseringar (Levitin 2008:21-27). Detta har 
en visuell analogi i att film ofta visas i 24 bilder per sekund, vilket skapar illusionen av 
kontinuerlig rörelse: i långsammare hastigheter framträder bilderna som åtskilda.  

Tonala släta rum skapas inte nödvändigtvis genom att frekvensfältet delas i 
oändligt små delar; och på motsvarande sätt skapas inte ett evigt slätt rytmiskt rum 
genom en lång oavbruten ton. Det är just växelspelet mellan de två rummen som gör 
att de framträder som åtskiljda fenomen. Med andra ord är de beroende av varandra: 
finns ingen kommunikation mellan dem försvinner de. Jag ska diskutera växelspelet 
lite till under nästa rubrik. 

 
hyperhastigheter 
Om de två rummen (släta/räfflade) inom mitt arbete beblandas genom att de 
enskilda anslagen ömsom suddiggörs ömsom emfaseras inom ett sustainpedaliserat 
pågående ljudmoln, ska jag nu ge ett annat konkret, och pianospecifikt exempel på 
hur dessa rum kan föras samman.  Det rör sig om min upplevelse av att – 
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tillsammans med Kristine Scholz år 2008 – jobba med Steve Reichs Piano Phase 
(Reich 1967). I likhet med mitt material skapar Piano Phase – genom stundtals enormt 
tättliggande anslag – ett slags liminalt tillstånd mellan punkter och linjer.  

Reichs stycke är skrivet för två pianon (senare även för två marimbor) och 
bygger på 16-delsbaserade loopar som repeteras; till en början samtidigt, men snart 
börjar den ena pianisten så gradvis som möjligt att öka sitt tempo, medan den andra 
pianisten alltjämt håller kvar vid det ursprungliga. Efter ökningen hamnar den ena 
pianisten en sextondel framför den andra, varpå pianisterna återigen spelar samma i 
tempo, men nu 1/16-del ifrån varandra. Efter ytterligare en stund sker en ny ökning 
från ena pianot, och efter denna är de två sextondelar ifrån varandra, och så vidare. 
Det finns fler intressanta detaljer i stycket, inte minst dess metamusikaliska 
harmoniflöde, men jag hoppar över detta här för att snabbare komma till poängen. 
När denna ökning sker tillräckligt gradvis innebär det att tonerna duggar tätt under 
fasen då ena pianisten accelererar. Vid dessa tillfällen upplevde jag som spelande ett 
slags svindlande fritt fall, som om jag befann mig i ett psykoakustiskt gränsland där 
hjärnan inte hade bestämt sig om det gick oändligt snabbt eller oändligt långsamt; om 
det hela skulle kodas som rytmer eller toner. Att lyssna på inspelningar av stycket har 
aldrig gett mig samma djupa upplevelse som att spela det, svindeln har jag bara fått 
genom att vara aktivt spelande–lyssnande. Då har en påtaglig utomkroppslig känsla 
infunnit sig, eller kanske snarare en slags känsla av viktlöshet, som tycks uppstå 
genom att vara ansluten med pianotangenterna och att samtidigt, lyssnandes, 
genomströmmas av ett ytterligare piano med dess anslutna fingrar. Den 
sammantagna helheten av ljud löser liksom upp de kroppsliga gränserna och vad som 
gör vad blir en öppen fråga. 

Kanske kan denna själva komposition förstås i termer av ett samtal mellan 
det räfflade och det släta. Under samtidigheterna – när båda pianostämmorna är i fas 
– upprättas ett metriskt exakt mönster, som liksom spikas fast. Ett strikt räfflat rum. 
När de mycket små förskjutningarna påbörjas innebär det att tonerna hamnar så tätt 
att de tycks vara balanserade på gränsen mellan att inte uppfattas som existerande i 
takten (inom vilken en ton kan tas bort men puls-upplevelsen finns kvar), utan 
snarare som att de utgör en flödes-rytm där allt som finns är dessa toner och dess 
ordnanden i förhållande till varandra. Ett slags slätt rum. Det är musiktidens 
avvikande från klocktidens hastighet. Musiken upprättar här en ny tid, en tid fullt så 
trovärdig som sekundvisaren på klockan, eventuellt mer. 54 Och det är där jag tappar 
andan, för att i ögonblicket därefter vara tillbaks i spikandet-med-tangenter, där jag 
åter känner kroppens relativa sammanhållenhet genom ljudens metrik. Det är som 
om det släta kanske bara går att vara nära, höra på avstånd, aldrig nå, och än mindre 
hålla fast. Det här är musik-blivande utan permanent hemvist, det är ett musikaliserat 
nomadiskt rum som jag rör mig på, aldrig egentligen i (Deleuze & Guattari 
2015:697). Denna upplevelse är något jag ofta har strävat efter sedan dess, även i 
detta projekt. 

Piano Phase med dess temposkiften bibringar ytterligare exempel – jämte 
nämnda glissandon, kluster och ljudmoln – på hur en kan skapa en effektiv 
kontinuitetsestetik genom att leka med skillnaderna mellan släta och räfflade rum. 
                                                
54 Vi kan koppla dessa två tidsligheter till Aeon: ”the indefinite time of the event” och Chronos: ”the 
time of measure”. Definitionerna kommer från Tusen Platåer citerad av Kielian-Gilbert (2010:212). 
Ronald Bouge menar vidare att Aeon är en ”non-pulsed rhytmic time of irregular incommensurable 
intervals”, medan Chronos är ”the time of the commonsense, […] pulsed, metrical time of regular 
repeated intervals” (2006:103). 
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Stycket åskådliggjorde (även om jag då inte förstod det med denna begreppsapparat) 
att det fanns sätt att närma sig det släta även genom kantiga tangenter som levererar 
hammarslag och som skjuter ut fasta toner med tydlig transient och distinkt räfflande 
karaktär. Hos Reich är metoden väldigt tydlig, hens ideologi trogen är processen i 
förgrunden. Men liknande upplevelser har jag som lyssnande haft med mindre 
metodologiskt explicita musikstycken: exempelvis partiet sex minuter in i 
Meshuggah's I (2004) och med partiet 90 sekunder in i första spåret på Louis 
Moholo-Moholos skiva Spirits Rejoice (1978). Samtliga dessa exempel är för mig 
tillfälligtvis intensivt släta rum, som skapas genom att distinkta ljud kommer oerhört 
tätt, i ett enormt högt tempo, vilket skapar en känsla av ett parallellt mycket långsamt 
tempo. Jag ser det som att en slags tröghet skapas – genom en extrem snabbhet. En 
dylik tröghet försöker jag upprätta inom ramarna för detta projekt. Här handlar 
trögheten om att jag med snabba anslag upprättar ett ljudmoln där parallella 
långsamma rytmer och harmoniprogressioner framträder allt eftersom; där rytmik–
harmoniken styrs av andra kausaliteter än principen anslaget av en ton följt av ljudet 
av den ton som tangenten representerar.    

För att runda av. Genom att se både själva piananatomin och pianoljuden 
utifrån begreppsparet släthet/räffladhet har nya ljudanden möjliggjorts. Jag väljer att 
se både pianomaterian och dess ljud som ett slätt rum som har potential till olika 
typer av räfflanden beroende på hur vi spelar och lyssnar. Härmed har jag försökt  
omkoda instrumentet, något som var användbart för att ta bort föreställningar om 
det färdiginrutade pianot, mentala blockeringar vilka hindrade mig att uppfatta och 
bejaka intraaktiviteter i musikblivandet. 
 
avrundning, fortsättning 
jag läser filosofi, biografier, ljudstudier och musiklitteratur. 
umgås med tankar, bokstäver och ord som tänker genom mig, 
perspektiverar. jag läser också en bok om arabiska våren och 
syriens historia, ett land som då, liksom ett år senare, är ett 
konflikternas epicentrum vars brutaliteter eskalerar; en stat 
under en ihållande deterritorialisering som slagit fel och som nu 
massmördar. katastrofen, som massmedierna inte sällan framställer 
som mest drabbande för europa. europa som i likhet med usa 
försöker täppa igen sina perforerade gränser genom att bygga nya 
murar: materialiserade i  lagtexter, taggtråd och betong. nya 
murar, nu igen. någon annanstans, här inne klargör trinh t minh-ha: 
”det där med att låta bygga en mur handlar inte om muren, utan om 
att, med säkerhet som förevändning, använda sig att ett nätverk av 
vad som antas vara de mest effektiva mekanismerna för åtstrypning, 
förnedring och styrning.” och naturligtvis är det så, och minh-ha 
sammanfattar svaren från dessa som blockas ut och som säger att 
tunnlar kommer grävas, som säger: ”’Låt dem bygga sin mur, den 
kommer hursomhelst att överträdas’” (Minh-ha 2012:18). 
 

*** 

texter och bilder som alla omformar mig och sipprar in i musiken. 
samtidigheterna och historierna som skär genom rum och kroppar. en 
före detta kollega på en gruppbostad kommer fram efter konserten 
på khimaira och säger sig ha hört klockor, ljudande över de 
havsgeografier som även de skördar liv som var på flykt från död. 
det jag gör ter sig oerhört introvert. samtidigt kan jag inte 
sluta mig: det jag läser och ser blir den där brustna synten vars 
klang jag vill grusa lite till; blir till de ostoppbara 
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ljudvågorna som ackumuleras med pianot, som gör mig ömsom lugn, 
ömsom förbannad; blir till de där flyktiga melodierna och 
pulseringarna som uppstår och försvinner lika snabbt som jag 
förälskade mig i dem, de där ljuden som kanske inte når fram, som 
inte möts av någon. 
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FOKUSERING: IMPROVISATION–KOMPOSITION 

Improvisation och komposition är två begrepp som i musikmiljöer har associerats 
med olika kontexter och laddats med varierade föreställningar och värderingar. 
Stannar vi tillfälligtvis vid stereotypa förståelser av begreppen, vill jag påstå att 
komposition ofta kodas som något stabilt, kontrollerat, gediget, genomarbetat, 
komplett, tydligt, eventuellt också stelt och (alltför) formanpassat. Komposition: den 
mänskliga handen som sätter ihop annars disparata delar, som botar universums kaos 
och bringar mänsklig ordning. Detta i kontrast till improvisation som fått 
representera ett musikskapande som är lekfullt, ostrukturerat, planlöst, kreativt, 
flummigt, spontant, enkelt, kaotiskt. Improvisation: det här var väldigt improviserat! 
Det vill säga: det här tedde sig fullständigt osammanhängande, men eventuellt också 
roligt, lekfullt. I somliga kontexter är improvisationen negativt kodad, men i vissa 
kretsar är det betraktat som det mest autentiska, naturliga, i kontrast till den 
onaturliga, kyliga komponerade musiken. De två begreppen doftar av andra 
dikotomiska radarpar såsom natur/kultur, kropp/själ, tanke/känsla.  

Begreppen har knutits till olika musikaliska stilar och därmed också fungerat 
uppsplittrande, socialt och kulturellt. Det senaste seklet har improvisationsbegreppet 
ofta länkats samman med jazz, en genre som vissa kompositörer har velat distansera 
sig från.55 Därför har det hittat andra begrepp – såsom aleatorisk komposition 
(Stockhausen) eller indeterminacy (Cage) – för arbetsprocesser som både liknar och 
skiljer sig från vissa improvisatörers praktiker. Kompositörer kallar sig kompositörer 
och kuggar samtidigt in sig i finkulturella rum. Improvisatörer kallar sig 
improvisatörer och blir-minoritetsmusiker. Därpå differentieras begreppen inom sig 
själva, genom den myriad av olika tänkbara ideologiska och estetiska ingångar som 
finns till de båda (se till exempel Bailey 1992 och Lewis 2013). Dessa diskussioner 
kan vecklas ut i oändlighet, men jag kommer inte placera fokuset här, utan i 
sammanhanget bara nöja mig med påminnelsen om att begreppen sipprar in i 
musikskapande processer och är aktiva i skeenden där musicerande personer och 
deras musik differentieras, förpackas, distribueras, kuggas in i olika typer av 
kroppsrum och ges olika status.  

 
förutsättningar & frihet 
Begränsningen som mitt framväxande kompositionsmaterial utgör, kan också tänkas 
på i termer av en koreografi: foten trycker ner sustainpedalen, fingrarna rör sig snabbt i 
nedre registret, med svaga tangentanslag, öronen rör sig mot deltonerna. Som jag 
pekade på under rubriken ”inkoppling” upplevde jag i ett tidigt stadie av 
experimenterandet att definierandet av denna begränsning inte innebar någon 
musikalisk klaustrofobi. Tvärtom gav denna koreograferade ingång känslan av att 
segla med i de musikaliska ”riktningar av rörelser” – som jag påverkar men aldrig fullt 
ut behärskar (Deleuze & Guattari citerad i Minh-ha 2012). Med andra ord frigjorde 

                                                
55 Något som även gäller aktörer som likväl ofta kategoriseras som jazzmusiker, jag tänker på Nina 
Simone och Lee Morgan (Simone 2003, respektive Morgan i I called him Morgan 2017). I deras fall 
handlar det dock inte i första hand om att kopplingen jazz–improvisation ses som problematisk, 
snarare om att begreppet jazz från början anses vara det vita etablissemangets definition på vad som 
egentligen borde kallas svart klassisk musik. 
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begränsningen en mängd potentialer.56  
Som jag tangerat tidigare tydliggjorde materialet hur musikalisk frihet för 

mig inte handlar om att som skapande subjekt kunna göra vad jag vill, när jag vill, hur 
jag vill. Ett sådant tänkande förutsätter idén om att (den mänskliga) individen står 
utanför den övriga världen, och är fri att välja om, när och hur den ska beblanda sig 
med de övriga beståndsdelarna i universum. Detta är inte minst fullständigt 
oförenligt med posthumanistiska synsätt på världen. Och jag förmodar att det inte 
krävs någon inbiten posthumanist för att erkänna att människor, i likhet med andra 
kroppar, hela tiden inte bara agerar med, utan är involverade i vad som så 
missvisande brukar kallas om–världen. Trots att människan ofta har konstruerats 
som något utanför den övriga världen, så är vi alltid förbundna med universum. 
Detta erkännande får konsekvenser för hur vi kan förstå musikalisk frihet och för 
den delen frågor om intention och slump inom musikblivandet. Med musikern och 
kompositören Brian Enos ord: ”even the most random of random music (whatever the 
term meant) is constrained in its range by all sorts of factors down to the 
straightforward laws of physics (Eno 2013:231, kursivering i original).  

Däremot kan vi med Enos ord tänka oss en ”scale of orientations”, där vi 
till höger har kompositioner som tenderar ”to subdue variety in performance” och 
till vänster dito som  tenderar ”to encourage variety in perfomance” (2013:231). En 
sådan skala förutsätter dock att det framgår vad variation innebär i den specifika 
kontexten; det är aldrig så enkelt att improvisation/oförutsägbarhet är till höger på 
denna skala och komposition/kontinuitet är till vänster. Poängen jag vill göra här är 
att notpapper och andra uttalade förutsättningar inte ska ses som per definition 
fängelser, lika lite som att en överenskommelse om förutsättningslöshet är att likställa 
med ett löfte om frihet. Med andra ord: det kan finnas enorm frihet eller en enorm 
åtstramning i schubertska nötter, liksom att tolka ett grafiskt partitur, liksom att delta 
i en ad hoc-impro-situation. Allt beroende på kontexten, däribland musikern med 
hens bakgrund och så kallade dagsform.  

Musikalisk frihet är alltså frihet från något, och bundenhet till något annat – 
inte bara till fysiska lagar, utan även till mer musikspecifika normer. Och här kan vi 
samklinga med Deleuze igen. Ett blivande–fri är ingen linjär process men en 
dynamisk rörelse både till och från en mångfald av stabiliteter. Utifrån en sådan 
tolkning av frihet blir nämligen frågorna jag ställer mig, både som spelande och 
lyssnande: vad gör jag mig fri ifrån, vad deterriorialiserar jag mig ifrån? Och vad riktar 
jag mig mot, hur reterritorialiseras jag på nytt, och vilka exkluderingar görs i den nya 
miljön? 57 Några personliga svar skulle här kunna vara att jag deterritorialiserar mig 
från de improidiom jag varit inbegripen i och från en trovärdigt improviserande 
frijazz-estetik där ett entydigt piano är instrument för musikens klingande, och 
reterritorialiseras som ljudkälla (ljudande–kropp eller kropp–med–piano), inom en 
estetik mer besläktad med drone, dark ambient och post-minimalism.  I övrigt låter 
jag mig vara evigt frågande dessa frågor, åtminstone så länge de håller mig i produktiv 
rörelse.  
 
                                                
56 Apropå det koreografiska kan också tilläggas att min kropps förflyttningar – huvudvickningarna, 
ryggradens sträckningar – är aktiva delar i musikens tillblivelse. De gör att jag hör nya saker och att nya 
attraktioner formas.  
57 Jag är här inspirerad av Deleuzes tredje flyktlinje, en skapande linje som går mot det okända. ”För 
att utvärdera den måste vi veta från vad den bryter upp (från vad den deterritorialiserar sig) och till vad 
den ger upphov (på vad, i vad, den reterritorialiserar sig)” (Spindler 2013:192). 
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ramvärk & vägnät 
men hemma är inget som redan finns: man måste rita upp en cirkel kring ett ömtåligt och 
osäkert centrum, organisera ett avgränsat rum  
(Deleuze och Guattari 2015:463) 
 

Jag loopar nu: återgår till december 2015 då jag fördjupar mig i materialet, utforskar 
vad som försigår på dess insida, snarare än att följa någon av de mängder av nya idéer 
som anhopats och konstant fortsätter ställa sig i kö. Med lite tidslig distans kan jag 
med större lugn se detta som en del av komponerandet, i bemärkelsen att det handlar 
om att mejsla ut en slags begränsning för variationsmöjligheterna, ett stabiliserande 
av vad som ska tillåtas hända och inte inom ramen för materialet. Om vi hakar i 
slagverkaren Han Benninks tankar kan vi emellertid lika gärna se detta återgående till 
ett musikaliskt material som ett improviserande. Enligt Benninks definition handlar 
nämligen improvisation om att utforska idéer från varje vinkel, att vara ”busy with 
the idea” (Bennink citerad i Bailey 1992). Jag är mycket upptagen av idén, denna 
musikaliska idé som jag gett mig in i och återvänder till i dagar, veckor, månader, 
snart år. Återvänder, och säger nej till allt annat jag skulle kunna göra, potentiellt sett.  

Filosofen Søren Kirkegaard skriver att ”[j]u mer man begränsar sig, desto 
uppfinningsrikare blir man” (Kirkegaard 1964:42), något som resonerar med poeten 
Bengt Emil Johnson som i boken Upprört slås av ”[v]ilket skrämmande lugn som 
bevaras i den ständigt pågående förintelsen av möjligheter” (1982:64). Där, i 
december 2015, upplever jag dock inget av Kirkegaards uppfinnarglädje eller 
Johnsons skrämmande lugn. Just där och då är det framförallt en rastlöshet som är 
påtaglig. Tankespöken befolkar mig. Vi har att göra med en överlevare av diverse 
kontexter som upphöjer förmodat icke-idiomatisk improvisation till att vara det enda 
sättet att nå det förmodade målet: det så kallat autentiska, det originella, det egna. 
Och enligt dessa spöken är riktig improvisation oförenligt med alla former av 
upprepning, vilket för övrigt pekar på ett visst släktskap med serialistkompositörerna. 
Jag tittar spökena i ansiktet och återvänder till materialet: materialet som ställer 
besvärliga frågor och som faktiskt tycks lösa upp polariserade förståelser av 
begreppen – jag låter mig begränsas och upplever att spelandet känns friare än vad 
det någonsin gjort förr. Men i tankarna återkommer de som de facto åtskilja, vilket 
gör att jag frågar mig ömsom om detta är improviserat nog, ömsom om det är en 
tillräckligt seriös komposition som jag utvecklar. Ömsom bryr jag mig inte, tänker att 
jag bara ska göra, att det blir vad det blir. Ömsom frågar jag mig: är det här allt; vad 
hände med tonala koncept, manipulerade ljud, prepareringar? Den binära förståelsen 
av begreppen komposition och improvisation, som om de vore motsatspar, tar sig in 
i mig och skapar blockeringar. Och det jag läser, läser jag genom dessa binära 
glasögon som redan har fryst kopplingarna improvisation–öppet, komposition–
stängt. Samtidigt vet jag att musikaktörer för länge sedan löst upp dessa kopplingar. 
Jag vet också att ”[n]o rules still implies rules” (Patrick Boyle citerad av Menezes 
2010:16). Att frånvaron av uttalade regler och idiom likväl skapar regler och idiom, 
och att icke-idiomatisk improvisation snarare är en riktning för somliga musiker än 
något som faktiskt kan realiseras (Menezes 2010, Borgo 2002, se även Stackenäs 
intervjuad i Stenström 2009 och Jost om spelregler inom frijazz 1994:9). Med andra 
ord, även i de miljöer där musiker gör anspråk på att göra icke-idiomatisk musik 
skapas musikaliska mönster, friimproviserade refränger: det kan handla om gestiska, 
texturala, tonala reaktioner på ljud; reaktioner som repeterats genom åren och 
standardiserats. Det kan också handla om att – väl avvägt och förmodat smakfullt – 
tydliggöra att en förstår teckenspråket, att en har hört de rätta skivorna, har rätt 
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referensram och samtidigt bidrar med något lagom nytt. Därtill följer en rad normer 
vad gäller saker som kläder, publikkontakt, ansiktsuttryck och genus-iscensättelser. 
Det ska vara fel på rätt sätt, rätt slags experimenterande. Ändå framställs vissa som 
fanbärare för fri musik – fri för vem undrar jag. Fanbärare, pionjärsgjorda musiker 
som även de ofta distanserar sig från det fack de placerats i: jag tänker på Brötzmann 
som i the Wires januarinummer 2017 menar att: 

 
all this talking about free is a bit rubbish now after all these years. Nothing is free […] 
not in the arts, not in daily life. You have to make your space and use what you have, and 
you have to explore what you don’t know yet and that’s what it is about. So coming back 
to the so-called free, it doesn’t exist.  (Barnes 2017:22) 

 
Och ur den mycket lilla boken viskar Michaux ”Spårar du en väg, varning. Du får 
svårt att återvända till öppen mark” (1980:86). Jag håller andan men frågar mig 
samtidigt om någon mark någonsin är kroniskt öppen? Och om vi återigen påminner 
oss om en mycket större bok, så skriver Deleuze och Guattari att det ”både i det 
räfflade och i det släta rummet” finns ”punkter, linjer och ytor” (Deleuze & Guattari 
2015:702). Jag andas ut och tänker att vägar skapas hela tiden, i det som tidigare var 
väglöst. Vidare kan komponerande krafter räffla och spåra, men det kan även 
förmodade improvisationer – och på samma sätt kan båda krafterna ta oss tillbaks till 
släta rum.   

Jag fortsätter och upptäcker smått förvånad att det klingande materialet 
fortsätter intressera om jag går in i det. Varför? Dels för att det låter på ett sätt som 
jag inte har hört förr, och jag gillar att bli till med det. Dels för att materialet, om jag 
är redo att gå dit, tar mig till ett tillstånd av djup koncentration, ett intensivt lugn. Ett 
slags tillstånd av omforming: ett varande som är ett görande som är ett blivande. Jag 
stöter på ett citat av Earle Brown, som uppmanar till att: ”realize that it is in motion 
and jump in to it” (Brown citerad i Nicholls 2011:33). Och det är så jag försöker 
närma mig musikblivandet: som att musiken alltid är i rörelse, liksom idéerna och 
orden som formar hur jag hör den. Jag skrev i inledningen om behovet av att sakta 
ned; trots detta innebär att musicera och tänka ändå att hoppa ner i rörelser som 
redan pågår.  

År tvåtusentio reste jag i Senegal. Jag satt i en av alla dessa bilar som 
förlänge sedan dödförklarats av europa, som forslats över havet och som nu for fram 
på helt andra underlag än asfalt, E4or med viltstängsel. Natten var stjärnklart 
kolsvart, och de bitar av landskapet som lyckades hamna i den enda fungerande 
strålkastarens ljus, tycktes mig tämligen oförändrade under fyra timmar, eller var det 
fem. Enorma fält av stäppmark som tjänade som yta för hastigt uppritade och 
försvinnande nystan av spåranden; en trafikordning där varje bil utgjorde sin egen fil. 
Och ändå, vi kom fram i tid: förmågan att orientera sig med subtila indikatorer. 
Kalendern slår 2016 och jag läser Duras, som så ofta tar mig i handen och för mig 
vidare: 

 
 Hur gör man för att inte återvända? Man får gå vilse. Jag kan inte. Du lär dig. Jag vill ha 
vägledning för att gå vilse. (Duras 2014a) 

 
*** 

I somliga miljöer skapar musikmänniskor vägar som är stabila som autobahn, har 
skyddsnät i metall, viltstängsel också. Ibland erkänns de, de komponerande  
faktorerna som gör musiken riskfri: metoderna, systemen, reglerna. Upphöjs också. 
Ibland erkänns de inte, ibland existerar reglerna bara som tysta övenskommelser. 
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Allting sägs kunna hända, allt, och ändå händer samma sak, gång efter annan. Ändå 
framställs musikerna som öppna kanaler genom vilken den ständigt magiska och 
evigt nydanande musiken flödar. Men en komposition kan också vara ”en vägledning 
att gå vilse”, eller en bruksanvisning till hur tunneln under vanornas mur ska grävas. 
Då blir att inte följa kompositionen det tvingande.  

Det blir hösten 2016. Jag roar mig med att transkribera och spela 
Thelonious Monks kompositioner, och inser att dessa har vissa likheter i effekt på 
mig som mitt bullrande och tjutande material har. Monklåtarna har en 
hypnotiserande kraft, de låter mig fokusera på de små variationerna–
improvisationerna och de tar mig ned i tangenterna, in i ljuden. Ljuden, vilka jag 
tänker rimligtvis är ”fria” nog, otämjbara, om än knutna till de intraaktiviteter i vilka 
de ingår. Och här någonstans påminns jag om att detta är en drivkraft i mitt arbete: 
att hitta sätt att tvinna in mig i pianot, expandera upplevelser av lyssnande och skapa 
möjligheter att umgås med ljud mer och mer mångfacetterat. Vilka medel som 
används är på ett plan sekundärt. Monk ger en mängd instruktioner vad gäller 
harmonik, melodik och rytmik, ändå är det ljuden, inte systemen och harmoniska 
strukturer som jag hör när jag spelar dem. Kompositionerna kopplar samman 
lyssnandet, fingrar och pianomateria. Det framträder igen och igen att en upplevelse 
av frihet i spelandet kan åstadkommas i en mängd soniska miljöer – frihet är inte per 
defintion att dölja sina utgångspunkter, eller att frångå ett befintligt material, det kan 
lika gärna vara att hänge sig till detta: begränsning som möjlighet. Och detta 
kompositionsmaterial kan vara vad som helst: filosofiska ramverk, harmoniska 
strukturer, melodier, psykosociala instruktioner, treackords–låtar, entons-låtar, 
nolltonslåtar, ett rum med specifikt ljudande materior i. 

 
 
frågor och ett paradoxalt svar om improvisation och komposition 

Man låtsas öppna musiken mot alla händelser, mot alla infall, men det som man till slut 
reproducerar är en störning som förhindrar att något händer. (Deleuze & Guattari 
2015:510) 

 
jag går till ett musiklexikon från 1952, slår upp dess ambitiösa 
halvfranska band med förgyllda snitt, och får veta att ordet 
improvisation kommer från latinets improvisus som betyder 
oförutsedd, och att det är ”något som tillkommer under själva 
musikutövandet som en (verklig el. skenbar) produkt av 
ögonblickets ingivelse” (morin [red.] 1952:1273-1275). 
definitionen har en tämligen myndig karaktär men väcker likväl 
frågor. när exakt börjar musikutövandet? improviserar jag om jag 
gör något så att det verkar för mig och andra lyssnare som om det 
är i fas med "ögonblickets ingivelse"? hur ska vi förstå dess 
etymologiska rot: begreppet oförutsedd, och inte minst dess 
förhållande till det skenbara? kan vi ens nå till – och i sådana 
fall överleva – en konstant oförutsägbarhet? är inte den 
kontinuerliga oförutsägbarheten i själva verket en 
självimploderande motsägelse: oförutsägbarheten som blir 
förutsägbar, oförutsägbar på samma sätt – när tippar det över och 
blir det ena eller andra? eller räcker det med själva 
iscensättandet av en slags oförutsägbarhetsestetik, där 
oförutsägbarheten skapas till exempel genom att ytligt disparata 
musikaliska händelser sammanfogas, likt ett kollage, t.ex. att 
blixtrande snabbt hoppa mellan olika musikaliska idiom och genrer? 
eller med en musikernas överenskommelse att så fort ett tillstånd, 
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eller en musikalisk identitet har upprättats och uppfattats (inom 
gruppen i fråga, som då bör ha en viss konsensus i denna 
upplevelse), göra något som ska försöka kontrastera maximalt?   
 
eller: kan någonting statiskt skapa rörelse? kan något repetetivt 
vara oförutsägbart; och när blir ens något repetition, på vilken 
nivå finns ens musikalisk repetition? är det så att repetition är 
skillnad?58 är improvisation alltid blott en krydda, eller det som 
inte är väntat mitt ibland det som är väntat?  eller kan det vara 
en kontinuerlig praktik: musikern som placerar sig i en kontext 
och alltid är öppen för att agera impulsivt, och som därmed 
välkomnar potentialen, men inte garantin, för att spela 
oförutsedda – snarast med betoning på det överraskande – infall? 
är det för lyssnaren det bör vara oförutsett, och hur ska musiker-
kompositörer och arrangörer nå dit? är det lyssnaren som förväntar 
sig en sak men får en annan? dödsmetall i köpcentret, 
felannonserade konserter. om vi accepterar improvisationens 
oförutsedda karaktär, kan vi tänka oss att improviserande 
potentiellt kan uppstå i olika skeenden av musikblivandet: i 
spelandet, som metod för komponerande (under skapandet av 
musikalisk förlaga eller ingång), som ett sätt att lyssna, som ett 
sätt att distribuera musik.  
 

*** 
 
jag betraktar såväl improvisation som komposition som något 
kontextuellt och föränderligt; likt begrepp som frihet och ordning 
är de alltid upp till definition. gradvis släpper jag alla 
tankespökande anspråk på att göra fri improvisation, och erkänner 
mig slutligen ointresserad av att här musicera inom någon slags 
överraskningsestetik. jag accepterar att den eviga improvisatören 
också är en myt och att radikal musik inte görs på vissa sätt, än 
mindre låter på specifika sätt: jag andas ut, och fortsätter, 
intresserad av vad olika begränsningar öppnar upp för, vad de gör. 
läsandet och skrivandet hjälper mig att klippa band mellan frihet 
och improvisation respektive ordning och komposition.  
 
och jag låter mig efter alla vändor – med böcker om darmstadt och 
om new york-skolans kompositörer, med texter om indisk klassisk 
musik och ragans anatomi och förverkliganden, om frijazz och 
experimentell musik – landa i en paradox. å ena sidan accepterar 
jag de rörelser som låter gälla att begreppsparets binäritet kan 
kasta ljus på separata aspekter av musikblivanden. komposition 
kopplar jag här samman med förutsättningarna för specifika 
musikblivanden, ingångar, mångfalden av möjliga definierade 
förlagor, begränsningarna med deras möjligheter, justeringarna i 
efterhand. improvisation blir friheten att alltid kunna frångå, 
här och nu, rörelsen bort, på väg mot något annat, liksom friheten 
att återvända till något semi-stabiliserat. å andra sidan 
accepterar jag också att kompositions-improvisations-praktiker 
rimligtvis konstant läcker över i varandra:  musicerandet, såväl 
komponerandet som improviserande, liksom kompositionen och 
improvisationen, befolkas av spontanitet och idisslande. de är 

                                                
58 Jag tänker på Brian Enos uttalande om att ”[r]epetition is a form of change” (citerad i Pendergast 
2003:118), vilket sammanfattar ett ämne som också diskuteras utförligt utifrån deleuzianska perspektiv 
i texter av Edward Campbell (2013:3-35), Christopher Hasty (2010), Marianne Kielian–Gilbert (2010) 
och Eugene Holland (2006).  
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performativa praktiker som med nödvändighet är förkroppsligade, må 
det så vara i form av ett tyst tänkande på musik, en drömd klang, 
psykomusikaliska föreställningar av en icke-ljudande materia, en 
ljudvärld under omformning.  
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POLE OF INACCESSIBILITY  

Jag kommer under nästkommande rubriker behandla hur det klingande materialet får 
fastare former: genom inspelade konserter, ett partitur, en ”studioinspelning”, samt 
den skiva som materialiserar denna inspelning. Några av avsnitten är av mer 
beskrivande karaktär: likväl menar jag att dessa beskrivningar är performativa snarare 
än representationalistiska. Det vill säga dessa rubriker består inte av textavtryck av 
den musik som finns på skivan. Den återgivande beskrivningen kan aldrig vara 
objektiv, den är snarare en sammansättning av minnen av passerade ljudanden, 
intryck av inspelningar, klanger översatta till text. Och musiken blir alltid något annat 
än det den en gång var.  

Vidare sätts denna komposition och dess utfall på skivan återigen i 
samklang med andra ljudanden och diskuteras genom filosofiska, estetiska och genre-
färgade linser.  Arbetets utkomster stabiliseras, och därefter tonas kapitlet ut och med 
det pausas kompositionen tillfälligt, om än i väntan på att smita vidare i nya former; 
samtidigt som jag nämner nya musikaliska attraktioner som uppenbarats sig genom 
detta projekt. 
 
stabiliserade gråheter I: konserter 

10 december 2015: Khimaira, Stockholm. 
(5 mars 2016: Inspelning KMH, Stockholm) 
19 maj 2016: Nefertiti, Göteborg. 
13 december 2016: Rökridån, Stockholm. 
7 januari 2017: Ler Dervagar, Lissabon, Portugal. 
28 mars 2017: KMH, Stockholm. 

 
Under arbetets gång gör jag totalt fem offentliga konserter med utgång i 
kompositionsmaterialet samt två mer informella spelningar hos instrumentläraren 
Lisa Ullén, för inbjudna personer. Dessa konsertsituationer (samt inspelningen av det 
som kommer att utgöra skivan) utgör noder i formerandet av den komposition som 
jag betraktar som färdig under våren 2017: de är intensiteter som tydliggör 
kompositionsmaterialets flexibla konturer. Jag lyssnar på inspelningarna av 
konserterna och jämför dem med varandra, iakttar likheter och skillnader. Jag skulle 
här kunna peka på vissa kopplingar mellan de olika utfallen och deras respektive 
rumsliga förutsättningar, dess psykosfärer, dess olika instrument, vad jag lyssnat på 
för musik i olika perioder, etcetera. Samtidigt skulle detta ofrånkomligen innebära ett 
bräckligt tillrättaläggande och ett framtvingande av kausaliter. Därav kommer jag inte 
att spekulera i varför musiken hamnade i just de tillblivelser som de gjorde under 
konserterna. Istället ska jag nämna några av dessa konserters/versioners 
återkommande element.  

 Ett sådant är såklart starten, där sustainpedalen trycks ner och jag börjar 
spela snabba rörelser i pianots lägsta register för att sätta igång ett slags klangmoln. 
Ett annat rör synten, som i alla versioner (förutom den från Ler Dervagar, då synten 
inte var med) rör sig i en flytande skala där den i ena änden har en distinkt egen klang 
i förhållande till pianot och där den i andra änden ter sig som ett ljud som kommer 
från pianot. Något annat som återkommer i alla versioner är åtminstone en längre 
bordunbetonad passage där klusterrörelserna släpps till förmån för oktavspel, ibland 
tillsammans med mikrotonala förskjutningar i synten av samma fundamentton som 
pianooktaven. Tre av dem innehåller passager där ett puls-betonat spel uppstår i 
pianot. Flera av dem har också passager där harmoniska flöden upprättas: 
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ackordförlopp, ofta spelade som arpeggierade och/eller tremulerande rörelser, ibland 
också med rörelser i pianots högre register.  

 
den grå kärnan 
De två sistnämnda rörelserna är kanske de aspekter som tydliggast avviker från 
idéerna om att grumla distinkta tonhöjder liksom attacker. Jag tycks alltså frångå den 
utgångspunkt som genomsyras av de tankegångar som jag utvecklat tidigare. Men är 
det verkligen en avvikelse från kompositionen eller är det i linje med den? För att 
tydliggöra det hela ska jag definiera kompositionens centrum. Dels utgörs den av den 
definierade ingången: ansatsen, starten, där rummet går från relativ tystnad till 
pianobaserade lågfrekventa ljud som snart bildar en slags klanglig väv av 
basfrekvenser och högfrekventa deltoner. Denna ljudvärld återvänder jag till under 
mina framföranden. Men kompositionens centrum är inte bara denna ingång, dessa 
ljud. Jag beslutar mig nämligen också för att definiera kompositionens centrum som 
ett slags prisma, där dess kärna är själva möjligheten till att generera olika mönster. 
Dessa mönster, som kan ta en mångfald olika klingande former, är alltså inbakade i 
kompositionen. Kärnan är skapandet av skillnad.  

Det här handlar inte om ett bekvämt relativiserande i brist på förmåga att 
spika fast kompositionens ramverk eller soniska konturer.  Snarare är det ett val som 
dels grundats i de filosofiska tankeströmmar jag följt, dels i att jag ser det som ett 
rimligt sätt att viga samman improvisations- och kompositionsbegreppen. 
Kompositionens mitt går i linje med den mitt som Minh-ha diskuterar i ett avsnitt 
om kinesiska konst- och kunskapsteorier. 

 
Medelhet i detta sammanhang hänvisar inte till en statisk mittpunkt, inte heller implicerar 
det eftergifter eller brist på beslutsamhet. Medelpositionen finns tvärtom […] där alla 
riktningar (fortfarande) är möjliga; och där man därför kan anta sin rörelsefrihet, med 
intensitet. (Minh-ha 2012:112) 
  

Kompositionen handlar alltså om att återgå till denna mittpunkt igen och igen, där 
friheten till samrörelse möjliggörs. Minh-ha skriver vidare om gråhet: om japansk 
Rikyu-grå; om arkitekten Kurokawa och dennes grå rum där inre och yttre smälter 
samman59 om den grå dimman som ”antyder en (r)evolutionär fas, mellan form och 
oformlighet, då gamla former försvinner medan nya som dyker upp ännu inte är 
möjliga att urskilja”. Jag kom i kontakt med Minh-has text under 2016, och den 
träffade mig mitt i magen. Kompositionen jag befattar mig med präglas tveklöst av 
denna slags gråhet, som är en gråhet mycket långt ifrån tristess. Som snarare än att 
vara en dystert, deprimerande grådaskighet i väntan på klara uppiggande färger, är ett 
positivt kodat mellanrum med oändliga möjligheter. Om Rikyu-grå är ett ”icke–
(färg)blivande” så är kompositionens kärna ett icke–(ton/rytm)blivande (Minh-ha 
2012:115-121). 

Men kompositionen är inte bara dimman, utan också förtätade 
vattenmolekyler i havslika proportioner som splittras av olika agenser, såsom 

                                                
59 Ett ljudande exempel på detta som jag inspirerats av är ljudläggningen av David Lynchs film 
Ereaserhead (1977) där det ofta är otydligt om ljudet kommer inifrån huvudpersonen Henrys hjärna 
eller ”utifrån”. Ljuden är varken är utanför eller innanför eftersom själva gränsen mellan in- och utsida 
är fluktuerande. Som Chris Rodley säger i en intervju med Lynch är det ”mostly just as noisy inside 
Henry’s apartment block as it is in the world outside” (Rodley & Lynch 2005:57). På ett liknande sätt 
är det lika noisy i Henrys huvud som i lägenheten. 
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rummet, kropparna, mina perceptioner och flerriktade attraktioner. Att spela 
kompositionen handlar om att först bli ett med vattenmassorna, att sugas in i ett 
tillstånd av en oerhörd mångfald frekvenser, för att sedan tajta ihop dessa till olika 
rytmiska, texturala och tonala former, och därpå återgå till det vida frekvensfältet, för 
att sedan skjuta iväg åt ett annat begränsat ljudlandskap, och så vidare. Detta 
genererar över tid en slags långsamt pumpande rörelse – från det makroskopiska till 
det mikroskopiska, om och om igen. I det makroskopiska är vi ljudvågornas 
motsvarigheter till ”’icke-färgens färg’ där alla färger tar ut varandra”, i det 
mikroskopiska framträder tydligare färger; i form av distinska toner, harmonier, 
rytmer (Minh-ha 2012:117). En andning där gråheten är tillståndet mellan de 
kolorera(n)de in- och utandningarna. 

Med några sista visuella metaforer: kompositionen är växlingarna från ett 
spritt ljus till ett avsmalnat strålkastarsken, eller från en flygplansbild in till det 
osynliga och tillbaks ut igen. Ibland behöver jag vara kvar i det utzoomade läget länge 
innan jag hittar ett spår att följa och förstärka, ibland är jag kvar utzoomad för att 
skapa vad jag upplever som en grå yta att befinna sig i och där olika lyssnare kan 
uppfatta helt olika saker i musiken.   
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diffraktion 

Ofta avses ett slags interferensmönster som uppstår när en våg, exempelvis en ljusvåg, 
stöter på motstånd och böjer sig runt eller sipprar igenom små öppningar (Åsberg, 
Hultman & Lee 2012:204).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ett hav  
vars flöde bryts av materior 
            landmassor  

              också de simmande, flytande – 
brott som skapar diffraktionsmönster. 

pianots vida frekvensfält är havet 
som passerar landmassorna: 

perceptionerna, de fysiska väggarna 
som splittras och blir vågor: den klingande musiken 

vågor som möter nya rum, nya öron, diffrakterar igen, blir nya vågor 
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stabiliserade gråheter II: skivan 
Ett annat betydelsebärande skeende av kompositionens utmejslande är inspelningen 
av skivan. Här ska jag fördjupa intraaktiviteten mellan kompositionsmaterialet och 
dess materialisering på skiva.  

Att göra en skiva, därtill en cd-skiva, ter sig tämligen barockt utifrån min 
kontexts rådande trender. Valfri student i hållbar utveckling hade kunnat anklaga en 
för onödig miljöpåverkan, bara betänk dessa mängder plast, är det värt det? Varför 
inte bara släppa digitalt? Mycket relevanta frågor såklart. Men jag tog ändå beslutet 
att materialisera musiken på skiva därför att jag uppskattar de intraaktiviteter som 
skivor har potential att materialisera: omslagsmaterialet, bilder och texter, musiken, 
taktiliteten, ritualen, justerandet med uppspelningsapparaturen, att det krävs mer än 
en klickning för att höra ljuden. På samma sätt som jag gillar böcker i papper – som 
jag kan skriva och stryka över i – gillar jag materialiseringarna av musik i 
sammansättningar av vinylplast, magnetband, respektive polykarbonatplast, 
aluminium och akryl (Pendergast 2003:89). Det är aktiva materior som påverkar och 
formar mig på ett annat – och faktiskt ofta mer intensivt – sätt än vad mina datorfiler 
gör. Jag uppskattar att kunna känna dem, att kunna vända på dem. Och i just detta 
musikblivande ville jag att taktiliteten skulle vara med, inte för att det som syns och 
känns per definition är mer värt, viktigare eller mer verkligt, utan för att jag ville 
materialisera något som kan agera med sin miljö, få patina som fläckar och 
fingeravtryck. 

 
MATERIAL & FÖRUTSÄTTNINGAR 

Jag hade spelat in Khimaira-konserten och tänkte ett tag låta detta ganska ruffa 
material utgöra skivan. För att ha fler valmöjligheter så bokade jag dock också in ett 
inspelningsdatum, tillsammans med en ljudtekniker – Zebastian Swartz – som jag 
blev rekommenderad av en vän, och som jag var väldigt glad över att få samarbeta 
med. Efter några ändringar bestämdes den femte mars 2016. Rummet för 
inspelningen var stora salen i gamla musikhögskolan i Stockholm. Flygeln som 
användes var en Steinway D-flygel med tillverkningsnummer 541939, vilket innebär 
att den tillverkades i slutet av 1990-talet (Steinway Piano Gallery).  

Förutom de tidigare skisserade begränsningar som utgör själva 
kompositionen, tillkom under denna inspelning på KMH några fler. En gällde 
duration. Jag hade vid det här laget inte bestämt i vilket format materialet skulle ges 
ut (om detta ens skulle komma att ges ut) och ville därför göra några tagningar som 
var runt 17-20 minuter (motsvarande en lp-sida) och åtminstone någon som var runt 
40-50 minuter (anpassad för en cd). En annan begränsning rörde hur jag i dessa 
specifika versioner närmade mig kompositionsmaterialet. Ingången till 
improvisationerna denna dag var att verkligen låta saker få utvecklas så långsamt de 
ville, att ha tålamod och att inte följa impulser till kontrasterande element. För att 
anknyta till diskussionen i ”den grå kärnan” försökte jag i hög grad upprätta och vara 
i en slät, grå zon. Denna inställning hängde ihop med mina ambitioner för den 
färdiga skivan: jag ville att den skulle bestå av versioner som innebar att upprepade 
lyssningar och olika ljudanläggningar skulle kunna ge tämligen olika utfall och 
upplevelser. Med andra ord reducerade jag information, för att inflytandet av 
medmusiker såsom lyssnaren och uppspelnings–tekno–rummet skulle framträda med 
större klarhet. Det handlade också om intentioner för vilken/vilka funktioner skivan 
skulle ha. Jag visste att jag ville göra en skiva som skulle vara intressant att 
detaljlyssna med; men som också skulle kunna infogas i intraaktiviteter som resande–



  

 
 
 
 

64 
 

lyssnande, yoga–lyssnande, skrivande–lyssnande. Detta handlar inte om ett skarpt 
fokusskifte från att göra en ”musik för musiken skull” till att göra en musik som är 
förpassad till bakgrunden – och som i enlighet med rådande sinneshierarkier bara 
syftar till att förstärka den mer verkliga sysslan (som inte är lyssnandet). Snarare var 
min avsikt att skapa en slags yta som har många kontaktpunkter och som därmed kan 
anslutas till och påverka andra aktiviteter. Kort sagt en musik som inte bara utgör sin 
egen tid och sin egen rörelse–tempi utan som också kan uppgå i en rörelse som 
inbegriper andra ljud och hastigheter. Det hela handlar också (som i fallet med 
resandet) om att göra en musik som är öppen för att anslutas till andra ljud: 
fordonsljud, röster, stadsljud, ljuden i en skog, av hav, av tåg-med-tågräls.  

Nästa begränsning rörde de instrument- och inspelningstekniska 
förutsättningarna. Denna gång bestämde jag mig, efter en del funderande, för att 
lämna den lilla Squierförstärkaren (som jag använt under konserterna) hemma, till 
förmån för en Roland Jazzchorus 60, som präglar syntljuden på helt andra sätt. ”Lo-
fi-känslan” blev något nedtonad och jag kunde med JC:n spela med mer basiga 
frekvenser –  Squierförstärkarens basåtergivning har milt sagt sina brister. 
Förstärkaren ställdes på en stol till vänster några meter bort från mig och flygelns 
tangentbord; synten och det digitala space echot på flygelns nedfällda notställ. 
Rummet hade en klanglighet som jag uppskattade och ville få med på inspelningen. 
Därför sattes det upp ett stereopar mikrofoner (Mercenary Audio KM-69) 5-6 meter 
ifrån flygeln, ganska högt upp, riktade mot resonanslådan. Förstärkaren mickades 
med en Shure SM-7b och flygeln närmickades med en Shiny Box 46U. Signalen gick 
sedan vidare och digitaliserades genom ett Universal Audio Apollo 8 och därpå till en 
mac-dator: från och med där skulle ljuden representeras av siffror. 

Jag ville ha några tagningar med bara flygel, och några med flygel och synt. 
Vi gjorde först tre tagningar, varav jag på två bara spelade flygel och ingen synt. Efter 
en lunchpaus gjorde vi först den långa tagningen (med piano och synt, och som i 
originalet var cirka 48 minuter lång) och därefter ytterligare två korta tagningar med 
piano och synt. I slutändan hade vi två timmar och arton minuter inspelat material,  
enligt tabellen nedan.  

 
Tagning Instrumentering Notering  
1.   Flygel 
2.   Flygel / Synt 
3.   Flygel  
--- 
4.   Flygel / Synt   Lång tagning 
5.   Flygel / Synt 
6.   Flygel / Synt  Version utifrån slutet på tagning 5 
 

Dessa tagningar improviserades alltså utifrån de ingångar som beskrivits tidigare i 
kapitlet. En av dem hade dock ytterligare en riktande faktor som var bestämd på 
förhand. De sista minutrarna på den kortare piano–synt-tagningen efter lunch bestod 
nämligen av ett parti präglat av svällar med volympedalen (kopplad till synten), samt 
glesa två- och tretonsackord i pianot, på ett sätt som inte förekommit tidigare. Jag 
visste dock inte om jag skulle använda hela denna tagning, eller ens delar av den. 
Därför gjordes ytterligare en femtonminutersversion utifrån detta utfalls avslut. 
Denna ingång resulterade i en tagning där jag efter att ha spelat pedaliserade 
klusterrörelser i ett par minuter, successivt övergick till ett parti inspirerat av det ovan 
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beskrivna: ett avsnitt som präglades av volympedalens rörelser, där pianoklanger 
framträdde med tydlig attack och följt av ett långt utklingande (i detta fall 
inledningsvis främst tenteter och nonor). Gradvis släpptes sedan vänsterhandens 
klusterrörelser i pianot och ljudvärlden blev allt glesare, varpå synten stämdes i en 
tvåtonighet, vilket tillsammans med ekot skapade en polyfoni som parades med sus-
mässiga ackord i pianot. Därefter försvann pianoljuden successivt och synten–ekot 
lämnades ensamt, ljudandes i låga frekvenser, slutligen endast i form av in- och 
uttonade brusljud.60 
 
URVAL & REDIGERING 

Någon vecka efter inspelningen fick jag hjälp av Andreas Söderström med att göra 
råmixar där upptagningarna från de olika mikrofonerna blandades, för att få en 
översikt över det inspelade materialet. Redan vid denna mix kom vi fram till att vi 
ville ha mycket av rumsmickarna, och desto mindre av de närmickade.  För mycket av 
de sistnämnda gav en skarp karaktär och vissa frekvenser sköt iväg med väldigt 
intensiv volym. Jag ville snarare göra en mix som någorlunda överensstämde med 
den ljudbild jag varit i när jag spelade och som hade genererat formen. Jag hade inte 
analyserat tagningarna direkt på plats och hade – som jag brukar – glömt det mesta 
av vad som hänt i dessa utfall. Det var därför väldigt spännande att få en överblick 
över materialet och börja fundera på former. Medieformatet var som sagt inte 
bestämt i detta stadie. Därför lyssnade jag otaliga gånger på tagningarna var och en 
för sig, samt i alla tänkbara följder och med tanke på olika medieformat. Spenderade 
flera dagar hos Andreas i Årsta och mixade, lyssnade, skar en del frekvenser som var 
oproportionerligt höga, och justerade en del volymer mellan synt och piano. Ett kort 
reverb lades på, liksom en försiktig kompressor. Jag hade på känn att det tydligt 
skulle framträda när formen kändes färdig, men kände mig nödgad att fram till dess 
höra olikartade former i sina helheter, vilket krävde otaliga timmar. Lyssnade på de 
olika versionerna, i olika ordning, på olika platser, med olika högtalare, tillsammans 
med olika personer, i olika positioner och inom olika aktiviteter och tillstånd. Det ska 
kanske sägas att det var generande många vändor fram och tillbaka innan formen 
bestämdes. Jag bollade kontinuerligt de olika förslagen med min arma konstnärliga 
handledare och var hopplös i att ge idel nya bud till Andreas: ena veckan ville jag 
klippa ihop material till två vinylsidor, för att nästa vecka prioritera en oklippt version 
av den långa tagningen, släppt på en enkel-cd. Dessutom hade jag fortfarande 
Khimaira-inspelningarna i bakhuvudet och funderade på att dela upp den och släppa 
den som en vinyl, tillsammans med en cd med tre ihopklippta kortare tagningar från 
stora salen. Jag lyssnade på dessa respektive idéer om och om igen, för att komma 
fram till: nej, vi gör så här istället. 

Till slut klickade det till och jag visste direkt att det här var formen. Det 
posthumanistiska anslaget till trots – eller faktiskt snarare troget dessa perspektiv – så 
är skivan ändå något som jag släpper ut i världen och därför något jag måste kunna 
stå för, kanske till och med subtilt uppskatta. Det är svårt att spåra exakt var 
vissheten om att musiken hade hamnat rätt kom ifrån. Men betydelsebärande här var 
att jag nu i tysthet kunde höra hela formen, tänka på den och visualisera–audioalisera 
                                                
60 Partiet är det som inleder den andra cd-skivan och pågår dess första femton och halv minuter. En 
recensent skrev att andra skivan innehåller tio minuter paus där det är helt tyst. Jag har förgäves 
försökt hitta dessa tio minuter som avses, men kan bara förmoda att detta parti var vad hen syftade på. 
Personen måste ha lyssnat på fantastiskt svag volym, eller så tedde det sig helt enkelt som tystnad i 
förhållande till övriga ljudlandskap – tystnaden finns ju trots allt inte per definition. 
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den på ett sätt som jag inte hade gjort med någon av de andra alternativen: dessa 
hade haft fler eller färre vagheter som jag inte ville att skivan skulle ha. Eller såhär: 
snarare än att jag upplevde det som att ”nu är delarna sammansatta och formen är 
komplett” kände jag att det nu för första gången inte fanns några element som var 
förvirrande. Suddigheten var tydlig, inget var dolt, och det fanns ett slags abstrakt 
men ändå tydligt narrativ (ja, faktiskt en långsam dramaturgi) som jag uppskattade att 
umgås med, lyssna med, yoga till, röra mig med, vila med, vakna till, sova med (hur 
besatt detta än må låta…). Mediet visade sig bli det för vår samtid tämligen exotiska 
formatet dubbel-cd: det vill säga ett format som inte funnits på min karta tidigare. 
Men faktum är att jag nu ser dubbelskivan, totalt 99 minuter lång, som bärare av ett 
och samma stycke, i vilket en paus är koreograferad i form av skivbytet. 

Jag var inte intresserad av ett autentiskt återgivande med dokumentära 
anspråk, tvärtom såg jag studion som ett fantastiskt verktyg för att låta formen och 
innehållet bli till tillsammans. Vad gäller generella ljudredigeringar jobbade vi som 
sagt en del med att skära några av de skarpaste frekvenserna, samt gjorde 
volymjusteringar med avseende på balansen mellan piano och synt. En person som 
senare gav mig respons på skivan, tyckte att syntens volym på några ställen var 
väldigt låg och undrade om det handlade om att jag ville uppmana till att anstränga 
sig att lyssna efter den. Jag förmodar att detta gäller i synnerhet på delar av cd ett. 
Den ibland relativt ”låga” syntvolymen under dess första tjugo minutrar, syftar dock 
inte till att retas eller provocera, det är inget knep för att tvinga lyssnaren in i att med 
ansträngning försöka urskilja synten i klangen. Min intention med synten här är 
snarare att den i långa avsnitt (såsom t.ex. i bordunpartiet 9.47–12.50) närvarar i 
syftet att smälta ihop ljudkällorna till en pianosynt, eller, annorlunda uttryckt att göra 
det oklart huruvida det verkligen bara är ett piano som låter. 61  I vissa 
stereoanläggningar håller jag med om att syntens volym varit i lägsta laget. Men i 
monitorhögtalarna som vi mixade med var den precis lagom och i samtliga hörlurar 
så har den varit precis på gränsen till för stark. Och jag var fast besluten om att hellre 
några decibel för svag än några decibel för stark. Måste jag välja, föredrar jag för lite 
salt snarare än för mycket. 

 
En påminnelse om de ljudspår som inspelningsdagen lämnade efter sig: 
Tagning Instrumentering Notering  
1.   Flygel 
2.   Flygel / Synt 
3.   Flygel  
--- 
4.   Flygel / Synt   Lång tagning 
5.   Flygel / Synt 
6.   Flygel / Synt  Version utifrån slutet på tagning 5 

  

                                                
61 I avsnittet 22.00-22.20 på cd I sker dock en avsiktlig upptrappning i intensitet och i syntens grad av 
framträdande: en slags uppväxling där synten uppenbart bryter sig ut, genom att dess klang spetsas, 
dess volym höjs (vilket inte är någon efter-redigering), samtidigt som pianot strax därpå ökar i 
hastighet och gör en kromatiskt stegrande rörelse. 
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CD I  & CD II 

CD I består av den längre tagningen (4) där dock ett cirka fyra minuter långt parti – 
som i originalet kom 26 minuter in, och som bestod av en tydlig tvåackordsfigur 
spelad med metrisk puls, klipptes bort. Jag upplevde aldrig den bortklippta delen som 
någon katastrof. Likväl tolkade jag den som ett utslag av att jag i speltillfället lite för 
plötsligt hade följt impulsen att låta något avvikande inträda. Därtill tyckte jag inte att 
delen passade i helhetsformen, varför valde jag att ta bort den. Tack vare Andreas 
smutta saxning och crossfade upplever jag att kontinuiteten hos den långa tagningen 
finns kvar trots ingreppet. Och detta var något jag var mån om här: hade jag inte haft 
kvar upplevelsen av oavbrutenhet när jag lyssnade, hade även detta bortklippta parti 
fått vara kvar. Det finns en speciell kvalitet i långa tagningar som jag uppskattar, men 
som jag är oförmögen att ringa in vad den handlar om. Kanske handlar det delvis om 
att den musikaliska tiden – i sig själv (vi kan kalla den Aeon, se också not 54) – tycks 
renodlas, jag vet inte. De sista tio minutrarna består av ett av skivans mer harmoniskt 
explicita partier, där jag dessutom rör mig upp mot pianots mellanregister i 
arpeggierande och tremulerande rörelser. Synten är under denna del till en början 
delaktig med långa toner, passerandes genom ett gradvis alltmer intensivt och 
volymstarkt eko. Slutligen skickar inte synten längre någon signal: tonernas liv har 
transformerats helt till en existens i objektifierad form – i ekot – som tillslut bara ekar 
av sig själv.  
 

The echo literally continues the vector of sound, staggers it […] brings back the original 
event, though reshaped or refigured, thereby returning sound and rendering it a spatial 
object: the echo turns sound into sculpture, making material and dimensional its 
reverberating prescence. (LaBelle 2014:7)  
 

Cd I avslutas alltså med ett parti där synten och space echots intraaktivitet och 
suddiga gränser framträder; däremot framstår pianot och synten som relativt distinkta 
röster. Det rör sig om ett klingande frågande: om vad som är synten, ekot, reverbet, 
rummet. Jag ska nu gå vidare till CD II som består av redigerade versioner av tre 
kortare tagningar som slagits ihop till en lång, i turordning:  
 

• tagning 6: den tidigare nämnda inspelade förlängda ”reprisen” av 
slutet på en av de korta synt–pianotagningarna,  

• tagning 1: dagens första kortare tagning med bara piano,  
• tagning 3: den andra korta tagningen med bara piano. 

 
Här gjordes betydligt fler redigeringar av originalfilerna än vad var fallet i den långa 
tagningen som utgör cd ett.  Den första delen (tagning 6) är dock tämligen oredigerad 
med undantag för att två eller tre av de pianoklanger (beskrivna i ”material och 
förutsättningar”) klipptes bort; klanger som jag slarvigt uttryckt störde mig på och 
inte kunde förlika mig med trots upprepade lyssningar. Jag tyckte de hade hafsiga 
anslag och framförallt innehöll de toner som stod i en i sammanhanget oönskad 
kontrast till den etablerade harmoniken. Därtill lyckades Andreas klippa borta några 
rejält skarpa smällar från en avsvalnande lampa som hördes i denna tagning. 
Medveten om min potentiella antropocentrism (!) valde vi att ta bort dessa väldigt 
hårda ljud från mixen – jag var inte intresserad av göra en skiva som innehöll fyra, 
fem plötsliga virvelmässiga snärtar, tämligen smärtsamma för örat. 

Efter denna del påbörjas tagning 1, i vilken fem minuter av 
originaltagningen klipptes bort. Detta klipp handlade inte om att så att säga ångra ett 
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val eller att korrigera ett oönskat element, snarare gjordes detta klipp väldigt sent i 
processen och med tanke på balansen i helheten och dispositionen av olika partier. 
Denna andra del uppehåller sig först i en tämligen grå zon, för att sedan övergå i en 
mer kulört del så att säga: en specifik polyharmonisk del bestående av växlingar 
mellan två arpegierrade ackord (framträder tydligt efter sjugosju minuter). Jag ville att 
denna sistnämnda del skulle komma tidigare än vad den hade gjort om vi inte klippt i 
tagningen. Förutom kontinuitet upplevde jag att de fem bortklippta minutrarna mest 
tillförde en utsträckning i tid som jag inte ville ha där.  Slutet på denna tagning är en 
stillastående klang som här inte klingar ut, vilket den gjorde i originaltagningen: 
istället sker en crossfade till nästa del – övergången mellan dessa två sker vid 23.52. 
Jag hör denna korta pausering som en slags inandning, snarare än som en brottyta 
som markerar avskiljda delar.  

I den tredje delen, bestående av tagning 3, gjordes framförallt två 
redigeringar. Fjorton minuter in i originaltagningen (och på cd-skivan cirka trettiosex 
minuter in) hamnade jag i ett mer rytmiskt distinkt parti, där en ton vars anslag 
upprepas av högerhanden så snabbt som möjligt tycks hamna i förgrunden, även om 
klusterrörelser i vänsterhanden alltjämt fortsätter.62 Tonen i fråga (Eb) framträder 
därpå dels i en kvarts-relation med ett lägre Bb, dels som en mollters i en C-moll 
pentatonisk harmonik, en harmonik som successivt blir allt tydligare. Detta partis 
mer staccatomässiga kvaliteter smetades ut med ett pålagt eko, genom att vi spelade 
upp, och in, detta avsnitt av mixen (ungefär 35.30-41.22) genom ett analogt space 
echo. Denna ekoinspelning gör en lång fade in och en lång fade ut, och är som mest 
aktiv runt 37–39 minuter: vid exempelvis 37:22,  37:41 och 38:03 kan vi höra dess 
aktivitet som i mina öron ger ett underbart svajande. Därtill användes ekot som 
ytterligare ett medel för att (jämte synten) deterritorialisera pianoklangen, att göra det 
oklart om det verkligen bara är pianot som låter. Slutligen närvarar ekot eftersom jag 
ville behålla en konsekvens i detta parti, något ett torrare ljudlandskap hade brutit 
mot.  

Vid fyrtioen minuter hörs inte ekot längre, kvar är pianoklangen som landar 
på flygelns lägsta C. Kvar är också efterklanger från pianots mollpentatoniska 
rörelser: sluttonen, C:t – som i originaltagningen avklingade under 31 sekunder 
räknat från anslaget, tills ljud från pianot är ohörbart på maximal volym – sköljs över 
av deltons-ackord i flux. Den låga fundamenttonens mollters och storsekund 
framträder, liksom dess kvart och kvint, och en vibrerande sjua. Jag lyssnade på detta 
avklingande och det var ett fragment av ljud som jag ville höra mer av. Och jag 
tänkte, varför inte? Ibland stämmer devisen more is more. Det slutade i drygt 16 och 
en halv minut av denna klang som alltså klipptes ut från originaltagningens 
avklingande och därpå crossfadades samman, återigen med Andreas fingerfärdighet, 
och repeterades. De första fem och en halv minutrar pågår denna loop för lyssnaren 
att skifta fokuspunkter med; därpå vidtar lika lång tid av loopen med först gradvis 

                                                
62 Det är värt att stanna till lite vid denna händelse, eftersom dylika partier varit återkommande på flera 
konserter, inklusive de två jag haft hos instrumentläraren.  Jag har impulsivt hamnat i att spela en eller 
ett par enskilda toner så snabbt som möjligt ofta från flygel-tangentens halvläge (varifrån hammaren 
inte åker tillbaka till sin vilande position). I denna tagning följdes återigen en dylik impuls till 
förändring: som jag tror delvis kan förklaras med längtan över en rent muskulär förändring, en 
rörelsemässig variation till det mer ”spindelmässiga” mönstret som försiggår i övrigt. Men det handlar 
troligen också om en sonisk attraktion, att örat längtar efter att höra mångfalden som ”en” ton faktiskt 
är (jämför också med Sabat-citatet på sida 44).  
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ökade, därpå tillbakabildade panoreringar; och slutligen återgår den till stillhet vad 
gäller vänster–höger-åkningar. Däremot förskjuts loopens ljudvolym: en uttoning 
påbörjas som pågår tills att ljudfilen inte längre bär någon ljudinformation. Denna 
uttoning gjordes för att skapa känslan av ett icke-slut där skivljuden glider en ur 
öronen och – beroende på uppspelningssituationen såklart – där ljuden från skivan 
beblandas med de potentiella ljuden från platsen, ljud som gradvis tar över helt och 
hållet. Därmed är uttoningen också en materialiserad fråga om var gränserna mellan 
ljud och musik går.  
 
BENÄMNANDE, FORMGIVNING, UTGIVNING 

Jag letar efter ett namn på kompositionen och skivan. För oavsett vad jag tycker om 
saken så har ju kompositioner och skivor oftast namn. Jag jobbar med faceless ett tag, 
inspirerad av filmen Le Navire Night av Marguerite Duras; av Deleuze och Guattaris 
tankegångar om att tappa ansiktet (refererat till av Spindler 2013:144-159; och av en 
text av filosofen Ray Brassier (2013). Faceless, eftersom materialet kan ses som en 
ljudandekropp utan ansikte. Namnet relaterar också till något som inte når fram: om 
ansiktet ofta görs till en mottagare, så är denna musik bara utsänd signal.  
Någongång, jag minns inte exakt när, inte heller hur, glider jag över till pole of 
inaccessibility, efter att ha stött på konceptet i, jag tror att det var ett resemagasin. En 
sökning på orden tar mig till wikipedia och via dem hamnar jag i en artikel publicerad 
i Scottish Geographical Journal, där jag får veta att författarna Daniel Garcia-
Castellanos och Umberto Lombardo har skapat en algoritm för att räkna ut poles of 
inaccessibility – något som tidigare varit svårt, enligt forskarna (Garcia-Castellanos & 
Lombardo 2007). Pole of inaccessibility, eller förkortat PIA, har enligt artikeln ofta 
refererat till den punkt på Antarktis som är längst bort från land; men med en 
inledande bokstav E (EPIA, för Eurasian Pole of Inaccessibility) syftar beteckningen 
på den punkt på jorden som är mest avlägsen från något hav.  Därtill finns även 
Point Nemo som tvärtom är den plats på vår planet som är längst ifrån någon 
landmassa. Dessa spatialiserade punkter har lockat äventyrare, åtminstone sedan 
mitten av 1900-talet. Och nu var det min tur, om än inte fullt så expeditionsbetonat. 

 Det ska kanske sägas att jag fann konceptet skrattretande första gången jag 
läste det. Något tedde sig paradoxalt. Liksom: här har vi punkter på kartan, här är de, 
här är de olika pole of inaccessibilities. I havet, på land. Samtidigt: om de per 
definition vore ”inaccessible”, torde då inte dessa punkter röra sig i takt med att 
någon eller något närmar sig dem? En internetbaserad resesajt gör gällande att det 
handlar om ”[t]he actual middle of nowhere”, samtidigt som de pekar ut punkten i 
Kina där den landspositionerade otillgänglighetspunkten sägs finnas. Men mitten av 
no-where ter sig från ett mindre geografiskt–matematiskt perspektiv och ett mer 
filosofisk dito, vara en lysande beskrivning på en plats som inte finns, som definitivt 
inte går att besöka och sätta ner en flagga på. Mitten av nowhere är mitten av en inte-
plats. Och jag tänker att ljuden också är icke-platser, icke-punkter, icke-ting. 
Kompositionen handlar om just denna rörelse, att komma närmare det som inte går 
att närma sig; för att det rör sig, eller för att det redan är förändrat.    

Pole of inaccessibility. Snarare än att se det som en geografisk punkt väljer jag 
att se det som en bild av en konsumtionsbesatt kultur som reducerat ett produktivt 
begär till ett kapitalistiskt begär på väg mot självutplåning. En kultur som vidare säger 
att vi kan nå dit, nå fram, hitta Meningen. Lyckan konstrueras som en pole of 
accessibility – som kommer att nås om vi köper mer, mer: rätt saker som inte bara är 
prylar, kläder, köksmaskiner, utan också en konsumtion av andliga kurser, självhjälp, 
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och terapi. Vi skaffar fler facebook-vänner, följer de förväntade livslinjerna. Och 
ändå. Ändå når vi aldrig dit: Gud hjälpte oss inte, inte instagram-uppdateringarna 
heller. Vi gjorde allt för att expandera våra nätverk, investerade i kvantitativa 
förbindelser men belöningen uteblev.  

Pole of inaccessibility, och länder och städer som görs otillgängliga för vissa 
människor, genom materialiseringar av murar (nu igen), lagar, stadsplanering, 
bostadspolitik. Allt inveckat i vad Dahlstedt och Tesfahuney för femton år sedan 
benämnde rörlighetens paradox: där den fria marknadens otyglade expansion och 
”rörlighetens välsignelser” går hand i hand med fler ”murar, hinder och 
kontrollsystem” (2004:55f).  Men Minh-ha ekar, igen: att otillgänglighetens mur 
skapar alltid nya stegar.  

Pole of inaccessibility, som genererar ett närmande som inte närmar sig 
någonting.  Som tvingar fram en rörelse som går från, men aldrig till något, för det är 
redan förutbestämt vem och vad som ska bebo specifika platser.  

Pole of inaccessibility, och musiken som ett undflyende fenomen där det som är 
där också redan alltid är på väg, musiken som alltid är på väg mot det den inte är. 
Mot det som är onåbart, eftersom alla inblandade redan har förändrats.  

 
omslag 
Dessa idéer om PIA präglar inte bara musiken, utan också det omslag som min 
konstnärliga handledare designar. Omslaget är baserat på fotografier tagna av oss 
båda; bilder som alla, på olika sätt, kretsar kring rörelse, undflyendehet och 
avlagrande. Totalt är det sex stycken, en på vardera panel (bilderna i den övre raden 
är upp och ner, eftersom de i tryckt version ska vikas). 

  
 
 
 
 
 
 

Vi har framsidan, med ett rör från vilket det forsat någon form av flytande (?) materia 
som skapat ett mönster på fasaden;63 baksidan utgörs av ett foto med en bro i 
Antwerpen vars stenläggning skapar en slags pulsering mot vilken en förbipasserande 

                                                
63 Mönster som för mina tankar till kvantfysiska dubbelspaltsexperiment, liksom till somliga av de 
abstrakta expressionisternas ”action paintings”. 
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person framträder, blicken nedfälld. Om vi öppnar skivan kan vi se bilden som 
framträder till höger, med ett lakan där uppenbarligen något – kroppar, vind? – har 
varit, någongång, och lämnat mönster; viker vi upp denna panel har vi tre nya bilder. 
Till vänster: vägpilar som pekar åt höger samtidigt som en ljuskägla fångats i farten 
med en amorgiansk heldragen väglinje; i mitten en vattnig miljö med reflektioner från 
något vi inte ser samt två närmast fluorescerande vita svanar, vända bort från 
varandra och slutligen en bild på ett tbilisiskt hus, tagen med en mobilkamera som 
har lämnat ljuscirklar på bilden. Därtill finns några texter: på framsidan, på bilden 
med lakanet, samt på mobilkamerabilden. Färgerna på texterna vibrerar med 
varandra och skiftar i grader av framträdande, även här finns alltså ett intonande och 
uttonande element. Förutom information om skivan finns också en friare skriven 
text av mig, ämnad att ge ytterligare indikationer om skivans tema: 

 
and 
the embodied 
fog 
the cut off 
the slowing down 
the becoming skin 
the sounds grew ears 
slipped away 
body followed 
 

Under tiden vi arbetar med omslagsdesign och slutmixning kontaktar jag skivbolag. 
Jag får väldigt få svar, får avböjande svar, får positiva svar, skickar filer med 
wetransfer som inte laddas ned, blir trött. Jag beslutar mig för att ge ut själv, startar 
en skivbolagsetikett och checkar därmed av ytterligare en mycket ohipp aktivitet givet 
samtidens trender. Efter en del korrespondens med det brittiska tryckeriet anländer 
slutligen dubbelskivorna den trettonde oktober. Releasedatum för pole of inaccessibility 
är satt till sista november, och under hösten skickar jag ut ett sjuttiotal mail till 
tidningar, bloggar och konsertarrangörer.  
 
moln 
havet är ofrånkomligen där. den eviga kommunikationen mellan det 
släta och det räfflade; alla sätt det ljudar på. det avlägsna 
mullrandet, det perkussiva kluckandet. och jag lyssnar på havet, 
hör en hotande och samtidigt betryggande evighet. molnen är också 
där. jag tittar ut över en bukt och där uppe verkar molnen umgås 
med bergen, alltid ett moln som vilar på kammen. intraaktiviteten. 
och molnen, växer och tunnas ut. molnen, 

 
Deras egenhet är 
att aldrig upprepa sig 
i former, nyanser, poser, arrangemang. 
 
De tyngs inte av minnet av nånting 
och höjer sig lätt över skeendet. 
 
- ur dikten Moln (2002), Wisława Szymborska (2004:334) 
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stabiliserade gråheter III: instruktion/partitur 
 
duration: valfritt inom spannet 30-70 minuter.  
instrumentering: stycket baseras på klanger från ett akustiskt 
piano eller flygel, men om önskvärt – och om möjligt att genomföra 
utan andra musiker – kan andra ljudkällor vävas in.  
 
inled med att upprätta ett ljudlandskap genom täta anslag i 
pianots lägre register, håll sustainpedalen nedtryckt. gör 
anslagen så svaga som möjligt. repetera rörelser, använd gärna 
tätt liggande intervall. lyssna efter deltoner som du upplever 
framträder hos det specifika pianot-i-rummet. förhåll dig till 
dessa dynamiker på valfritt sätt: exempelvis kan du välja att inte 
reagera på dem eller att förstärka utvalda frekvenser och rytmer.  
fokusera på relationerna mellan de repeterade rörelsen och de 
framträdande ljuden. undvik plötsliga förändringar.  
 
gradvis kan avsteg göras från detta vida frekvensfält, men det är 
inte nödvändigt. förändringar kan i sådana fall röra sig om att 
dynamisera anslaget, alternera pedalisering, låta tydligare 
harmonik och mer distinkta rytmiseringar och pulser framträda, 
etcetera. om andra ljudkällor är involverade kan de pendla mellan 
att fungera som expanderingar av pianoklangen, respektive att 
framträda som distinkt egna röster. avsluta på valfritt sätt genom 
att bryta finger–tangent-anslutningen och låta pianoklangen tona 
ut.  
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MOTTAGANDE & GENREBLIVANDE 

Av de fyrtiotal tidningar och bloggar som skivan skickats till har den när detta skrivs 
blivit omskriven i fem, samtliga med inriktning på jazz.64 Recensionerna är olika i 
karaktär: någon skisserar i princip bara vad som händer på de två skivorna; i en 
annan står snarast recensentens förväntningar på skivan i centrum, liksom 
densammes nästan bekymmersamt uttryckta oförmåga att ta till sig denna (utan att 
skivan för den skull explicit sågas); flera av dem betonar formatet och längden samt 
att det här är så långt ifrån en kan komma de andra utgivningar med mig som de 
känner till; vissa gör kopplingar till yoga och meditation.  Två personer antyder vissa 
depressiva drag hos skivan, vilket jag finner intressant eftersom den blivit till i vad 
som förvisso ibland varit en frustererande men likväl genomgående lustfylld process! 
I ett av dessa fall återfinns rentav recensionen på en speciell sida som bloggaren döpt 
till ”Where darkness, doom and despair reign”, en sida som sägs vara tillägnad ett 
urval skivor som befinner sig ”beyond our usual ’jazz’ influenced genres in our 
review”. Bloggaren säger sig här lyfta fram årets bästa musik för att ”emphasise your 
sense of total desolation and despair”. Jag noterar intresserat ingressen och läser 
sedan den subtilt positiva recensionen av pole of inaccessibility som bland annat gör 
gällande att denna musik ”will not cheer you up, yet it’s [sic!] aesthetic power is 
unmistakable”.  

Dessa recensioner indikerar att jag verkar ha lyckats med att materialisera en 
skiva som gör skiftande intryck på sina lyssnare. Och även om alla inte varit 
otvivelaktigt lyriska över den, har den i alla fall blivit lyssnad på utanför min närmsta 
krets, och tycks därtill ha väckt en bred palett av känslor, triggat såväl tankar som 
tanklöshet, och frammanat kopplingar till annan musik: allt från Brian Eno, till Keith 
Jarrett (vilket väcker lite frågor) och the Necks-pianisten Chris Abrahams. Kanske än 
mer betydelsefulla har reaktionerna från andra lyssnare i min bekantskapskrets varit. 
Självklart de som kommit från kollegor och berörda lärare och handledare. Men 
också de som kommit från övriga lyssnare: en av dem, tre-fyra år gammal och med 
skarpa öron, fällde den mycket träffande analysen att musiken på den första skivan 
”låter som en stor sten, med en groda som gömmer sig där inne”; en annan 
närstående som haft vissa svårigheter med att varva ner och vara i något sorts 
viloläge använder den med framgång i just det syftet; ytterligare en annan lyssnare 
tyckte delar av skivan gav (aristotoleanskt) kartasiska effekter. Min ambition om att 
skivan skulle ge upphov till och kunna kopplas samman med olika slags upplevelser 
verkar med andra ord ha lyckats ganska bra.  
 

genre 
Vi rör oss vidare till frågor om genrer. Jag kan uppleva en viss unicitetsbesatthet i det 
samtida musikklimatet, i form av att varje nytt band, artist, varje ny skiva i princip ska 
utgöra en egen genre och att detta görs till en poäng i sig – detta samtidigt som 
historielösheten i många sammanhang är vida utbredd, liksom avsaknaden av kritiska 
diskussioner om musik. Det är mot denna bakgrund och i vissa sammanhang 
närmast tabu att tala om vilka genrer nya skivor relaterar till eller vilken annan musik 
den kan kopplas till, men det är just vad jag kortfattat ska göra här. 
                                                
64 Det kanske ska sägas att musikmagasinet Lira som är ett av de forum i vilken skivan omskrivits, inte 
bara behandlar jazz utan även i hög grad så kallad folkmusik.  
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Genrer har såklart inte fasta gränser, de är långt ifrån eviga och 
oföränderliga. 65  Med etnologen Sverker Hyltén-Cavallius ord är de ”något att 
undersöka snarare än utgå ifrån”. I linje med detta menar jag att genrebenämningar 
snarare än att beskriva fixerade fenomen, är bidragande krafter i territorialiserandet 
av ljud och människor; i framväxten av stilar och nätverk befolkade av scener, 
musiker, skivor, tidskrifter, omslagsdesign. Och precis som Hyltén-Cavallius skriver 
präglas genrebenämningar alltid av ”idéer om historiska samband, sound och 
estetiska referensramar” (2014:17). Just därför menar jag att den finns en poäng i att 
diskutera en specifik musiks relation till genrer, stilar och strömningar: det handlar 
om att koppla ihop sig med och bryta sig loss från tidigare musikhändelser. Jag tror 
därtill att etablerade, om än föränderliga, genrebeteckningar (vare sig vi vill eller ej) 
gör något med hur vi lyssnar. De fungerar som ett slags filter och är en del av den 
intraaktivitet som musiklyssnandet är, och inom vilken ljud vävs samman med de 
förväntningar som skapats genom avlagringarna från andra aktörer som är knutna till 
samma genre. 

 
ambient, dark ambient, drone  

”we were making music to swim in, to float in, to get lost inside” (Eno 2013:95, se också 
Jon Hassell citerad i Pendergast 2003:91) 
 

Så, vilka genrer kan vi relatera skivan pole of inaccessibility – eller bara poi – till? 
Ideologiskt, kanske mer än klangligt, finns ambientska tendenser, t.ex. genom min 
intention att lösa upp skarpa distinktioner mellan ljud och musik. Vi kan här ha i 
åtanke min strävan efter att låta pianot framträda som ljudkälla snarare än som ett 
entydigt musikinstrument. Vi kan också tänka på den långa uttoning (fade out) som 
avslutar cd två. I artikeln ”Generating and Organizing Variety in the Arts” som först 
publicerades 1976 menar Brian Eno – som konceptualiserade ambientmusiken – att 
uttonande är ett sätt att indikera att ett stycke inte är avslutat, utan bara har fortsatt 
bortom det hörda (Eno 2013). Uttoningen är också ett sätt att uppmuntra de 
omgivningsljud-gjorda ljudens läckande in i de musikgjorda ljuden, och på så vis 
destabilisera gränserna. Genom uttoningen kan platsers ibland disparata ljudkollage ta 
sig in i sprickorna i den av människohand ambiöst redigerade musiken och vidga 
dem.66 Och vidare: precis som att ”jag” stundvis varit destabiliserad när denna musik 
spelades in, hoppas jag att andra lyssnare, med Enos ord, kan få vara vilse med 
skivan. Den numera smått klassiska texten som ackompanjerade skivan Music for 
airports: Ambient 1 (1978) slutade med axiomet att ambient musik ska vara ”as 
ignorable as it is interesting”, något som jag hoppas gäller även för poi (Eno 1978, 
Pendergast 2003:123). Jag är också beredd att gå i samklang med Enos uttalande 
apropå sin skiva Neroli (Thinking Music Part IV) (1993), som hen beskrev som ett 
”space to think in” snarare än som på musik (Eno citerad i Toop 2001:8):  jag gillar 

                                                
65 Detta belyser Pendergast (2003) i Ambient Music. Här spårar författaren ambientska drag i euro–
amerikanska musikkontexter från och med slutet av 1800-talet (d.v.s. innan genren fanns). Nya 
kopplingar görs och idémässiga och soniska släktskap påvisas.  Genom att likheter identifieras mellan 
geografiskt och tidsligt skiljd musik, korsas tidsrum.  Därmed kastas också ljud på att förståelsen av 
stilar och genrer ständigt är under omvandling, föränderliga från ett tidsrum till ett annat.  
66 Något som även fascinerade R. Murray Schafer som menat att: ”This blurring of the edges between 
music and environmental sounds is the most striking feature of twentieth century music” (Schafer 
2013:34). Dessa perspektiv ger för mig intressanta infall på skarpa distinktioner mellan dualismen att 
höra kontra att lyssna, som jag tidigare diskuterat.   
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att närma mig poi–skivan som både ett rum eller en plats att tänka i; som en musik att 
lyssna med; också som en musik att tänka i.  

Vidare har jag beskrivit skivans ambition till att fungera multifunktionabelt, 
något som bär på rentav proto-ambientska drag á la Erik Satie. Med Musique 
d’ameublement (möblemangsmusik) från 1920 ville Satie och medkonspiratören 
Milhaud dels göra en musik som var del av omgivningens ljud och lät sig formas av 
den, dels att göra musik som tillgodosedde ”useful needs” (Cox & Warner 2013:65). 
Milhaud och Saties intentioner med musiken var enligt Satie själv att maskera ”the 
clatter of knives and forkes without drowning it completely”, att ”neutralize the 
street noises” och fylla upp obekväma tystnader under potentiellt banala middagar 
(citerad i Cox & Warner 2013:63, se även Pendergast 2003:117). Likväl plockades 
behovsanpassad musik i sinom tid upp och slog igenom på minst sagt bred font.67 
Idag är de flesta urbaniserade platser även muzakaliserade. Stockholm anno 2017 
tycks vidare vara involverat i en slags humör- och funktionsbaserad spellistekultur: en 
ljudkultur där musik, även om den inte är konkret utvecklad och redigerad med 
Muzak Inc:s metoder, i likhet med Muzak ändå används för att skapa just effektivare 
arbetare, en mindre brottsbenägen befolkning och välartade studenter. 
Stockholmsbor befinner sig i en stad där Biblioteksgatan årligen översköljs av 
amerikanska jul-(o)ljud; där starbucks på Kungsgatan lockar kunder genom att ösa ut 
sin musik över det offentliga rummet; och där gallerior även nattetid läcker ljud ner 
på gatorna. Men jag menar att vi också kan ladda idéen om ”useful needs” med andra 
betydelser, bortom kommers, ordning och ökad tillväxt: vi kan lägga till behovet av 
att sakta ned, att hejda tankebruset, att skala av, att utveckla sitt lyssnande, att arbeta 
aktivt med det soniska inom det multisensoriska blivande som varandet i världen är.  

Att placera poi:s skivgjorda musikljud inom beteckningen ambient, är att 
lyssna med den i förhållande till en stil som tycks präglad av mjukhet och sömlöshet, 
av tillstånd, eventuellt också av drömskhet och mentalt driftande – snarare än av 
friktion och kontrast, alerthet och energi, egenskaper som ofta, men långt ifrån alltid, 
präglar till exempel experimentell jazz (åtminstone min egen ingång till att musciera 
inom dylika idiom) . Att närma mig skivan som ambient är också ett sätt att från min 
bakgrund inom olika jazzidiom försöka bryta det egofokus som inte sällan råder där, 
något som såklart inte är exklusivt förbehållet jazzen. En betydande del av 
ambientmusiken är dock skapad av automatiserade processer, självgenererade 
metoder, där musikerns aktivitet som ”spelande” görs helt oviktig. 68  Det är 
pågåenden, där början och slut ter sig irrelevanta: ”the music is a section from a 
hypothetical continuum and that it is not especially directional” (Eno 2013:231). Och 
här någonstans börjar pole of inaccessibility, som trots allt har narrativa egenskaper, att 
föras på drift från de ambientska idéerna och klingandena. Förvisso är de icke-
                                                
67 Vi kan ha i åtanke att musiklyssnande idag ofta ackompanjeras av andra aktiviteter, vilket såklart inte 
är något nytt i sig – snarare är det stillasittande, ”rena” musiklyssnandet ett unikum. En mer vulgär 
tolkning av dylika tankegångar återfinns i det amerikanska företaget Muzak Inc. – som idag går under 
namnet Mood Media – och som skulle kunna ses som företrädare vad gäller skapandet av humörs- 
och funktionsbaserade spellistor, som Spotify. Muzak, ett i ljud- och musiksammanhang flitigt 
debatterat fenomen, var det första företaget som började sälja standardiserad (icke?)musik, redigerad 
på ett sätt där alla utstickande element filades ned, i syfte att skapa bakgrundsljud ”designed to 
programme on a subliminal level behavioural patterns within a commercial environment, be it by 
increasing workers’ output or incereasing shoppers spending” (Hainge 2006:50).  
68 Vi kan tänka på att en ambientklassiker som Brian Enos Discreet Music (1975), vilken enligt Robert  
Fripp gjordes samtidigt som de drack te i köket. Skivan är med Enos egna ord ett perfekt exempel på 
”automatisk musik” (Pendergast 2003:119).  
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mänskliga agenserna centrala för musikens framväxt, men jag är likväl en ytterst aktiv 
spelande–kropp, och denna energi menar jag finns nedlagrad och är hörbar i ljuden 
på skivan. poi är på många sätt ”live-musik”, snarare än utkomsten av studioarbete 
(även om sådant format slutresultatet). Och lyssnar en noggrant på denna musik, på 
hög volym i lurar, är den långt ifrån en mjuk och behaglig ljudfond: attackerna, 
hammarens slag på strängarna, finns där, de är många och kommer tätt under dessa 
99 minuter. I denna uppspelningsmiljö uppmuntras i min mening ett detaljlyssnande, 
som kickar tillbaks och gör musiken tämligen högintensiv. Den skriker och mullrar, 
frekvenserna är vilda, samtidigt som tonala centrum stundtals framträder och 
harmoniska förlopp repeteras. Här kan vi skicka ut poi på en utlöpare till undergenren 
dark ambient, som enligt den vanskliga källan wikipedia ”often consists of evolving 
dissonant harmonies of drones and resonances, low frequency rumbles and machine 
noises”, karaktäristiska som alla passar väl in på poi.69 Vi kan också göra kopplingar 
till elgitarr- samt rundgångsdränkt, ibland riffbaserad drone metal. Här har jag band 
som Sunn O ))) och Earth i åtanke, men även stoner/doom-metal såsom Sleep. I 
synnerhet de sistnämndas långsamma, rundgång- och deltonsrika samt modalt 
klingande skiva Jerusalem (1998) har enligt mina öron vissa beröringspunkter med poi. 
Dessa droniga ljudlandskap för oss och vidare till mindre metalliska men desto mer 
dronebetonade minimalister såsom Pauline Oliveros, CC Hennix och La Monte 
Young. Inte minst finns släktskap mellan pole of inaccesibility och Hennix the Electric 
Harpsichord (2010) samt Youngs the Well–Tuned Piano (1987). Vad gäller den 
sistnämnda finns beröringspunkter i form av den långsamt utvecklade formen, 
repetionen av motiv, kompositionens improvisatoriska och öppna karaktär och 
instrumentationen såklart (även om La Monte Young använder sig av en annan 
stämning på pianot, och ingen synt).70 

 
minimalism 
 Om vi uppehåller oss vid La Monte Young, som ofta ses som en minimalist, har 
denne definierat minimalism som: ”That which is made with a minimum of means” 
(citerad av Gann 2013:300 och Toop 2001:178).71 Även om frågan om vad ”minimala 
medel” betyder  rimligtvis kan besvaras på olika sätt, är pole of inaccessibility tveklöst 
influerad av dylika produktivt begränsande arbetssätt. Vidare bebos poi av en mängd 
olika hastigheter inom samma grundrytm eller andning, något jag menar skulle kunna 
kallas ett minimalistiskt drag. Vi har exempelvis styckets jämförelsevis långa duration, 
formens utdragenhet och långsamhet, samtidigt som musiken befolkas av 
snabbheterna i mina anslag och de ännu snabbare, om än mikroskopiska, 
förändringarna som sker i ”övertonerna”. Ett annat element som finns på poi och 
som kännetecknar såväl puls- som diatoniskt-, mikrotonalt och droneinriktad 

                                                
69 En rolig anekdot i sammanhanget var att jag skickade ett utdrag av skivan till en blog inriktad på 
ambient, varpå personen bakom bloggen gav det bombsäkra svaret ”This is great dark ambient.” 
Intressant att det går att göra musik som någon annan tveklöst kan placera i en låda, som en själv 
innan inte hade en aning om existerade. 
70 Youngs ambitioner med stycket skiljer sig dock på många sätt milsvida med mina: bland annat 
menade hen att varje harmoniskt intervall producerar en (1) viss känsla (enligt ett universellt system får 
vi förmoda), varför hen ville skapa en slags katalog där olika intervall presenterades tillsammans med 
den känsla de producerade (Mertens 2013:310). Dylika neurobiologiskt deterministiskt doftande 
kausaliteter är jag tämligen ointresserad av att fastslå. Därtill är pianotljudet på Youngs inspelning 
(1987) präglat av en närmickad klang medan poi har desto mer rumsklang. 
71 Själva benämningen minimalism tillskrivs kritikern och kompositören Tom Johnson (Cox 2006). 



  

 
 
 
 

77 
 

minimalism är dess tydliga metamusik. Begreppet formulerades av Steve Reich och 
syftar enligt kompositören Kyle Gann till att kasta ljus på de ”unintended acoustic 
details that arose [or were perceived] as a side effect of strictly carried-out processes” 
(Gann 2013:302). Även om poi är långt ifrån en ”strikt utförd process” kan en dylik 
metamusik – som enligt Gann kan handla om ”soft melodies created by the 
overtones of played notes” (2013:302, se även Reich 2013:205)  – sägas vara 
fullständigt immanent i skivan och konceptet. Men poi:s kontinuitet, duration och så 
kallade metamusik till trots, har den också på många sätt lite att göra med 
minimalism. Den är långt ifrån additivt eller processuellt uppbyggd, utgörs inte av 
tydligt urskiljbara mönster och fraser, består inte av tydliga byggstenar. poi saknar 
därmed egenskaper som gjorts till typiska för flera av 60-talets minimalister: den är 
faceless snarare än in-your-face. Den tycks vidare lite för rörlig (och inte så inriktad 
på stämningssystem) för att kunna passera i mer droneinriktad och ofta pulslös 
minimalism, som betonar det statiska och detaljerat mikrotonala. Lyssnar vi på poi 
med öron som är öppna att röra sig bort från metamusiken och de begränsade 
medlen, gör dess icke-processuella och föga statiska karaktär att andra saker 
framträder. Det handlar bland annat om de improvisatoriska metoder som 
genomsyrar musikens tillblivelse; om min aktivitet som musicerande–spelande; om 
den kroppsliga intensitet som fingrarnas rörelser ger till musiken; om det konstanta 
risktagandet; om det icke-uttänkta och det – trots begränsningarna – icke-
konceptuella. Dessa faktorer gör att skivan i mina öron relaterar till mindre puristiska 
minimalister som Arthur Russell, samt till experimentell jazz och impro, genrer jag 
dock rört mig inom i tidigare rubriker och därför inte ska utveckla mer här. Med det 
sagt gillar jag att lyssna på skivan med frijazzöron. 
 
post-minimalism  
Ett ytterligare nedslag kan också göras vid vad Gann kallar post-minimalism, en 
rörelse hen menar inleds i början 1980-talet och når en slags maximal utkristallisering 
i slutet av samma decennium – med kompositörer som William Duckworth, Janice 
Giteck, Jonathan Kramer, Ingram Marshall och Elodie Lauten. Enligt Gann är några 
kännetecknande element för post-minimalismen en ”smooth exterior” präglad av 
linjäriet och avsaknad av kontraster och plötsliga förändringar vad gäller stämningar 
och rörelser (Gann 1998, 2001). Detta stämmer väl in på pole of inaccessibility. 
Emellertid har poi åtminstone i mina öron tämligen lite att göra med musiken från 
ovanstående kompositörer, därtill menar Gann att post-minimalismen ofta bebos av 
stadiga pulser, diatonisk harmonik och formaliserade metoder vilket inte heller riktigt 
gäller för poi, även om somliga live-utfall av kompositionen tagit sådana uttryck.  
 
resonanser 
Det finns en myriad av genrer som skivan kan relateras till, de genrer jag här relaterat 
till är bara några av flera möjliga nedslag. Därtill finns det specifika musikexempel – 
ljudanden och enskilda musiker/kompositörer – som skivan rent klangligt står 
betydligt närmare än vad som är fallet med exempel tagna från ovan nämnda genrer. 
För att göra några sista kopplingar: när jag lyssnar på slutet av cd ett, kommer jag 
alltid att tänka på den sökande harmoniken i versdelen av David Bowies ”I would be 
your slave” från Heathen (Colombia 2002). Greg Davids komposition ”Star Primes 
(for James Tenney)” inspelad 2008, med dess långsamt böljande form och dess två 
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lager av låga respektive höga frekvenser, ter sig också besläktad med poi.72 poi, vars 
elektroakustiska ljudvärld likväl ter sig milsvida från strikt akademiska förgreningar av 
EAM:en; snarare är poi influerad av den svenska trion Tape:s landskap och Alva 
Notos brutaliserat vackra ljudvärldar, samt densammas samarbete med pianisten 
Ryuichi Sakamoto. Inte minst kan poi:s gråa frekvenslandskap (som vi med en 
deleuziansk språkapparat kan kalla konsistensplanet), höras som en förlängning av 
exempelvis första takten, näst sista systemet på sida 40 i Morton Feldmans konstant 
pedaliserade (om än med halv nedtryckt pedal) stycke Triadic Memories från 1981.73 Jag 
är hopplöst impregrerad av Feldmans pianomusik, efter att ha ägnat otaliga timmar 
med att spela och lyssna på den. Och Feldman, om någon, är sin egen genre. Det är 
musik som ofta skapats med små medel, men på ett helt annat sätt än såväl de 
pulsinriktade minimalisterna som de droneinriktade dito. Feldmans pianomusik är för 
mig de små förskjutningarna, det är nästan–repetitionerna, den oforcerade 
dynamiken, det är det subtila och det plågsamt vackra, det är klarheten och mystiken, 
det är kärleken till pianot och också så mycket mer än pianot: allt detta är element 
som jag har försökt låta bebo pole of inaccessibility. 

   
semistabilitet & flexibelt lyssnande 
Skivor kan ses som bärare av rum. Att sätta på en skiva är att låta ett (då)tidsrum ta 
plats i ett annat (nu)tidsrum. Den materialiserade dåtiden – inspelningens tid – 
innebär också att skivan blir en del av ett minnande: minnen skapas och omskapas 
tillsammans med den ständiga strömmen av nya nutider. Att ge ut en skiva handlar 
därför inte om att frysa musiken, att låta stelna det som varit flytande. Skivan 
markerar inte skiftet från musikens blivandetillstånd till ett materialiserat 
varandetillstånd. Musiken fortsätter flöda, även då den har getts en titel och präntats i 
en materia som syns, känns, kan be-röra(s) och förflyttas utan att fullständigt lösas 
upp. Den har stabiliserats men fortsätter likväl leva och förändras tillsammans med 
de rum den spelas med och blir en del av.74 Här är själva materian naturligtvis central. 
Är musiken materialiserad på en lp kommer vinylnålarna gräva i spåren och gradvis 
förändra dess ljud. En cd, liksom andra digitala filer, har i jämförelse något spöklikt 
över sig.75 

Men även musik som materialiserats på format som är mer ”stabila” än lp:n 
– på cd-skivor eller som digitala ljudfiler på en hårddisk – fortsätter att förändras 
tillsammans med både sin miljö och med lyssnare som kommer att tolka dem på 

                                                
72 Stycket finns tillgänglig på samlingen the Harmonic Series – A Compilation of Musical Works In Just 
Intonation (Important records 2009).  
73 Se Feldman 1987. För en sonisk referens återfinns detta parti 1 timme, 6 minuter och 12 sekunder 
in i Roger Woodwards inspelning av stycket (1991). 
74 Något som Christian Marcleys Record Without a Cover (1985) kastar blixtförstärkning på. Verket – 
som ger precis vad dess titel utlovar – utforskar på ett konkret sätt intraaktionerna mellan 
skivmaterian, dess såkallad omvärld och de ljud som graverats i den. Med Toops ord manifesterar 
skivan hur ”[a] supposedly ’final’ artefact is transformed into an ongoing musical piece that the 
initiator cannot control” (2005:180). 
75 Oavsett sanningshalten i Philips deklaration att cd-skivor håller i minst tusen år (Pendergast 
2003:89), är ljuden otvivelaktigt mer konserverade i denna form. Även dess slitage får något mystiska 
konsekvenser: när slitna eller defekta cd-skivor spelas upp och börja hackar, hoppa, och snabbspola, 
går det inte att varken förutspå eller att se vad som händer – att jämföra med vinylnålens hoppande 
och välbekanta loopar eller knaster. CD-defekternas möte med uppspelningsapparatur kan få tämligen 
oväntade soniska konsekvenser, något som ljudkonstnärer sedan cd-skivans födelse har utforskat, hör 
t.ex. Yasunao Tone (1997, se även Toop 2005:180ff, Cascone 2013). 
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olika sätt. För att förstärka sådana rörelser vill jag uppmuntra till att lyssna på skivan 
på sätt som avviker från alla mina intentioner. Precis som vi kan läsa en text med 
olika teoretiska linser och därmed hitta olika innebörder i den, kan vi lyssna med 
olika filter, exempelvis improvisatoriska. Ett improvisatoriskt lyssnande skulle till 
exempel kunna vända på det förväntat perifera respektive centrala i en hörd musik,  
identifiera ett utskott som skjuts iväg och låta det utgöra en ny mittpunkt, eller att 
vända på den ofta förekommande hierarkin ton/paus, där tonerna ofta ses som det 
viktiga och pausen som någon slags passiv utfyllnad.76 Genom ett dylikt lyssnande, 
kan den mest inrutade musik uppfattas som något impulsivt framväxande, eller 
innehållandes andra ”improvisatoriska” aspekter – vilka går att lokalisera i all musik, 
om vi av någon anledning har det intresset vill säga. Eventuellt kan ett sånt otroget 
lyssnande vara desto mer troget den slags heurmenetik som formulerades av Gadamer 
under mitten av 1900-talet och 

 
enligt vilken det i förståelsen av en text eller en annan kulturprodukt sker en 
horisontsammansmältning: textens främmande betydelseuniversum blandar sig med 
uttolkarens tidsbestämda förväntningar och intressen, varigenom verket fortlöpande 
skapas om. (Harnow Klausen 2006:182) 
 

I likhet med texter (och all annan materia) omskapas alltså musikaliska verk 
fortlöpande, och den enskilde lyssnaren kan vara aktiv i detta genom att i lyssnandet 
stiga utanför de normer som dikterar var och hur en viss musik bör höras och 
förstås, och därmed göra sina egna kopplingar – sin egen realtidskomposition. Idag, 
när musik och rum kan blandas på helt andra sätt än innan inspelningarnas tidevarv, 
är dessa kopplingsmöjligheter oändliga (se även rubriken ”ljud-görande och musik-
görande”). Vi kan leka med ljud/musik-gränserna när vi lyssnar och närma oss en 
förmodat sluten komposition som om det vore en oredigerad inspelning av en 
stadsmiljö och vice versa. Vi kan också lyssna och samtidigt röra oss i ljudrummet 
och låta balansen mellan ljuden förändras, det vill säga låta psykoakustisken få en 
medmusicerande roll. Det finns en myriad olika sätt att lyssna på som avviker från ett 
genrenormativt eller rentav musiknormativt lyssnande.77 Lyssnaren kan omtolka och 
förflytta musikens rytmiska och/eller tonala pelare om sådana finns, och därmed 
skapa nya utgångspunkter och spänningar.78  Vi kan också bryta ett stämnings-, 
tonalitets- och instrumentrollsnormativt lyssnande – inte minst i syftet att ”stretch 
our ears and strengthen our musical minds”, för att låna en formulering av Ives 
(citerad i Kirkpatrick 1991:115). Ta till exempel Ann Peebles-låten ”I can’t stand the 
rain” (utgiven 1974, på lp:n med samma namn), där en trumma noggrant intonerad 
på tonen D placerats relativt högt i mixen och spelar på första och tredje slaget hela 
låten igenom. De flesta skulle säga att låten går i A-dur, men vad händer om vi ser 

                                                
76 Vilket återigen – se fotnot 27 – tycks grundat i en syn på världen där aktiva atomer liksom existerar i 
ett dött tomrum, när i själva verket ”tomrummet” i allra högsta grad är något aktivt (Bohm 2002, 
Barad 2012). 
77 Musikteoretikern Ola Stockfelt talar om ”genre-normative modes of listening” vilket hen menar är 
centralt för att kunna lyssna adekvat, adequate listening. Ett adekvat lyssnande är enligt Stockfelt inte 
”bättre, eller mer musikaliskt”, men en förutsättning för att musik ska kunna användas som ett ”språk 
i en vidare bemärkelse, som ett medium för riktig kommunikation” (Stockfelt 2013:88-93). I mitt 
arbete ses däremot inte musik som något som ska kommuniceras på ett riktigt sätt, mellan mänskliga 
aktörer. För mig är detta snarare ett in–adekvat lyssnande. 
78 Något jag brukar roa mig med, inte minst tillsammans med diverse teknoklinganden. Model 500:s 
”Orbits” från Deep Space tycks i mina öron närmast bjuda in till ett dylikt lyssnande.  
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detta D inte bara som ett rytmiskt inslag som ibland färgar ackord (t.ex att den 
emfaserar sjuan i E7), utan som en del av låtens harmoniska centrum. Eller: hur 
förändras den harmoniska upplevelsen av Bob Marley & the Wailers låt ”Stir it up” 
(från skivan Catch A Fire, 1973) om vi hör elbasens återkommande G#/A, som 
väldigt precist stämd för låten i fråga, snarare än att höra tonen som ett ostämt A? 

Om jag hittills fokuserat på musikens ostoppbara rörlighet vill jag avsluta 
med en kommentar om dess mer stabiliserande egenskaper. Skivan är avlagringar, 
arbete, tid, kanaliserade i en riktning. Den är en intensitet som går att återgå till och 
koppla ihop på nya sätt. Stabiliseringen skapar riktning för mig och lyser upp nya 
intressefält. Och till följd av digitaliseringen av ljuden (och därmed dess 
”konservering”), kan också förskjutningar (kopplade till omständigheterna för 
uppspelningarna samt lyssnarens omkodande) framträda: kanske med större tydlighet 
än om själva skivmaterian hade förändrats mer, som i fallet med analoga format. Det 
stabiliserande som indikator för förändringen, eller igen: repetition som skillnad. 

 
komponerandets pausering – nya flyktlinjer 
pole of inaccessibility komponeras och stabiliseras i en textlig instruktion, genom 
konserterna och i form av skivan. Komponerande fortsätter alltså vid nya lyssningar 
av skivan, liksom under nya konserter – som alla är performativa skeenden. Jag är 
också nyfiken på att låta materialet sammanföras med andra musiker, att göra nya 
versioner tillsammans med andra ljudkällor och improvisatörer. Ett påtänkt 
samarbete är med en slagverkare som ofta har jobbat mycket inom en sorts 
kontinuitetsbetonad estetik. Ett annat är att samarbeta med en kollega som är 
elektronmusiker och kompositör och som använder en programvara som exempelvis 
kan förstärka pianots deltonsspektrum i realtid, vilket skulle kunna förstärka nya 
kausaliteter mellan anslag–ljudande, vilket i sin tur skulle ha potential att skapa 
intressanta musikaliska former. 

Som jag antydde i slutet på förra rubriken, har arbetet med att verkligen gå 
in i och undersöka en idé och sätta strålkastare på den, även riktat en strålkastare mot 
nya områden som kan verka avlägsna från dessa klinganden. Skivan som är en 
ansamling av ljud och idéer, blir sammantaget något att ta spjärn emot, något som 
genererar en rörelse. Denna rörelse slungade mig under våren 2017 huvudlöst till en 
nutid som doftar Blue Note anno 1963-66, och där jag attraherats av att komponera 
postbopiga låtar för pianotrio, i en värld influerad av Andrew Hill respektive Herbie 
Nichols musik – det vill säga en musik som på många sätt är diametralt olik poi. Här 
kommer jag att befinna mig tills nästa intensitet tvingar mig på drift igen, tills en ny 
musikalisk kropp skapar en attraktion som jag måste följa: ljuden är uppenbarligen, 
som LaBelle skriver, promiskuösa (2014:xvii).  

 Jag är ganska övertygad om att dessa intressesfärer inte hade uppenbarat sig 
om jag inte fördjupat arbetet med poi så intensivt som jag nu gjort.  Att under en 
relativt lång tid jobba med detta material – med kontinuitet, tonal och textural 
modalitet, dimmiga och blöta ljudvärldar, suddiga melodier och rytmer, estetik mellan 
kategorier och genrer, långa former – tycks ha botat en långvarig jazzsjuka, med 
symptom såsom allergi mot starka kontraster, plötsliga skiften av ljudvärldar, samt 
mot all harmonik som inte är mikrotonal, dur- och moll eller pentatoniskt klingande. 
Arbetet med poi tycks också ha motat bort somliga originalitetsspöken som gjort 
gällande att en alltid (i sann improanda) bör försöka bana ny mark, uppfinna hjulet. 
Efter denna dubbel-cd, med två långa spår i ett genremässigt gränsland, blir nästa 
projekt en skiva i vinylformat, med relativt korta tagningar av kompositioner formade 
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inom ett tydligt jazzvokabulär. Låtar som innehåller både #11–ackord och 
överlagrade treklanger, med tydliga ramar för improvisationerna. Därutöver är jag vid 
det här laget angelägen om att ingå musikaliska samarbeten där förutsättningarna 
snarare uppmuntrar till att följa snabba vändningar och ibland abrupta skiften som 
uppstår i samspel. Med andra ord känner jag mig åter öppen för att släppa in mer 
diskontinuitet i musiken. Masterarbetet har gjort att jag längtar efter att musicera 
inom miljöer som utformas för att möjliggöra känslan av att bli överrumplad av vilka 
vägar musiken tar; till att improvisera i olika ensembleformat och bejaka dess 
möjligheter att gå med/motströms varandra; att avvika från gemensamma stigar och 
sedan komma ut tillsammans – samtidigt men någon annanstans. Arbetet har också 
skapat en dragning till att jobba i ensembleformat och föra samtal i grupp om vilka 
föreställningar och ideologiska utgångspunkter som är aktiva inom musikblivandet. 

Samtidigt kommer jag som sagt att infoga kompositionsmaterialet poi i nya 
miljöer och med andra ljudkällor, göra nya versioner som belyser olika aspekter av 
materialet. Därtill fortsätter projektet i och med att själva upplevelserna av att göra 
konserter utan andra mänskliga musiker – men med andra aktiva agenser – skapat en 
tillit till att musiken alltid finns där, utan att ”Jag” skapar den med pompa och ståt. 
Det kan ta olika lång tid innan jag hör den, men om jag lyssnar noga så finns den där, 
den blir till hela tiden och vi rör oss tillsammans – vad kan rimligtvis vara mer 
intressant än att följa denna rörelse och inbegripa fler lyssnande kroppar i den. Detta, 
liksom förmågan att utveckla saker över lång tid, är något jag tar med mig in i 
kommande samarbeten med nya ljudkällor, musiker och kompositionsmaterial. 
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UTTONING 

Här ska jag kort skisssera var jag rört mig under dessa två år, vilka intensiteter som 
formats och vilka nya riktningar detta har skapat. Arbetet har inte syftat till att vara 
en vetenskaplig undersökning eller ett avklädande av något förmodat förexisterande 
– därför kommer inte heller några sanningar at presenteras här. Snarare har arbetet 
handlat om ett konstnärligt undersökande med syfte att producera utfall i text och 
ljud, det är allt. Jag har för detta ändamål inte i så hög grad använt renodlat 
musikteoretiska verktyg. Snarare har jag framför allt umgåtts med posthumanistiskt 
inriktade texter vars ämnen har rört exempelvis kvantfysik, pedagogik, 
vetenskapsteori, filosofi och human–animal studies. Jag har också läst konst- och 
musikfilosofisk litteratur samt andra musiker–kompositörers diskussioner om sina 
arbeten (vilka jag såklart också lyssnat på/med). Texterna har smugit in i spelandet 
och teorierna har dubbelarbetat: dels som inspiration, dels som konkreta delar av det 
framväxande musikaliska–kompositoriska ramverket för improvisation; omvänt har 
också erfarenheterna av det klingande musicerandet kontinuerligt omriktat mitt 
intresse och hjälpt mig utveckla mina tankegångar.  

 
med posthumanistiska öron 
Pedagogen Helena Pedersen menar att centralt för posthumanistiskt inriktad 
forskning är att fråga sig om det är möjligt att nå bortom människocentrerade sätt att 
betrakta världen (2014:84). Frågor som följt mig har varit om det på motsvarande sätt 
är möjligt att nå bortom människocentrerade sätt att lyssna med världen; vad som 
händer om jag närmar mig musikblivanden och lyssnande praktiker utifrån en icke-
antropocentrisk utgångspunkt; om det går att göra musik och spela i ”soloformatet” 
på ett icke–människocentrerat sätt. Mitt intresse var när utbildningen påbörjades 
riktat mot det vitt spridda tankegods som de posthumanistiska teorierna är. Jag ville 
därutöver undersöka soloformatet: vad som skulle hända om jag, rummet och pianot 
skulle försöka musicera tillsammans. Som svar på frågorna ovan kan vi börja med att 
konstatera att världen lyssnar på ”oss”. ”Vi” drabbas av ljud, och musikaliska tankar 
föds ur intraaktioner som inbegriper idéer, lyssnandehistorier, ljudande och 
vibrerande materior som ”vi” inte helt kan styra över. Människor kan skapa och 
omforma ljudkällor, men det är alltid frågan om en växelverkan: dessa ljudkällor 
skapar också idéerna och omformar människor, de placerar oss, koreograferar oss 
och skapar spår i våra kroppar. Ljuden tycks dessutom lösa upp tydliga 
subjekt/objekt-distinktioner: de flödar genom perceptioner, omformar hörselorgan, 
koreograferar kroppar och sätter människor och andra materior i förbindelse med 
varandra.  

I det tredje kapitlet börjar jag i spelandet: jag beskriver hur jag genom 
spelandet, läsandet och diskuterandet med min konstnärliga handledare, samt 
instrumentläraren, blir fångad av ett musikaliskt–filosofiskt grundstoff som jag 
kommer att återvända till igen och igen under detta tvååriga masterarbete. Jag tittar 
även tillbaka på min relation med pianot och identifierar ett behov av att omkoda 
pianot, i synnerhet dess an-slående karaktär (hammarslaget) och dess till höres solida 
tonhöjder (min musikaliska uppfostran har lärt mig att ett A är ett A är 440 eller 442 
Hz). Efter att ha testat olika ingångar befann jag mig plötsligt i en ljudandevärld och 
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ett tillstånd – en begränsning av variation, teknik och register – som tycktes ha 
potential till denna omkodning av pianot. Efter flera år av att knappt ha använt 
sustainpedalen – snarare närmast skytt den och betraktat den som om den främst var 
till för fegande eller sentimentala pianister i behov av hjälpmedel för att skyla över 
taskig teknik – var det nu gasen i botten, så att säga: högerfoten konstant ansluten till 
den kyliga metallbiten som lyfte dämparna från strängarna. Och de anslagna 
strängarna var uteslutande de i det låga registren: här duggade anslagen med täta 
mellanrum och med så liten kraft som möjligt – ändå skapades stora klangmoln.   

 
In the wrong hands (or feet), this could produce a horrendous noise, but with good 
players it is an important expressive device. 
 

Så skriver pianokännaren Edwin M. Good om sustainpedalen, i sin bok över pianots 
historia (2001:22). Och jag var inte så intresserad av att vara en ”good player”, som 
skulle uttrycka Min musik. Tvärtom var jag också intresserad av varför vissa ljud 
anses vara ”horrendous noise”, och andra musik, vilket jag kort diskuterar i textens 
tidiga avsnitt. Därtill var att (o)ljud-göra pianoljuden en del av mitt omkodande. Ett 
omkodande som var invecklat i ett produktivt begär efter att materialisera en musik 
präglad av en estetik som attraherat mig: mullret, kontinuiteten, den jämna 
dynamiken, det övertonsrika, det smärtsamt vackra. Under dessa två år diffrakterar 
jag igen och igen tillsammans med Morton Feldman och Marguerites Duras nästan-
repetitioner, med Duras undflyendehet, Duras vibrerande tom–rum; också 
tillsammans med Duras och David Lynch, Julee Cruise och Angelo Badalamentis 
hallucinatoriska rum av förlorad kärlek och tappade fotfästen; med de lynchska 
psykoakustiska drömmarna och mardrömmarna, där världar av materior framträder 
och tonar ut från rökmoln av olika texturer, där elektriciteten destabiliserar.  

De posthumanistiska öronen gav även information om att detta spelsätt, 
samtidigt som det sög mig in i ljuden, deltonerna, de utsträckta musikaliska formerna, 
indikerade att det fanns fler medmusiker här. Att det så kallade soloformatet redan 
var välbefolkat, att jag inte var den enda med inflytande (agens) här: varje instrument 
betedde sig olika tillsamans med de rum dess ljud blev till tillsammans med, och 
tillsammans med mina öron vid varje tillfälle. Och texterna som bebodde mig – 
signerade Barad, Deleuze och Guattari – indikerade alla att individen redan är 
mångfaldigad, att det vi ser och hör och känner och själva är – materian – har 
flytande gränser. Och musiken som växer fram kuggar rakt in i detta: den visar på 
människokroppens flexibilitet, de så kallade musikinstrumentens mångfaldiga 
potentialer, kroppsrummets multiplicitet. Jag utforskar nya tillfälligt upprättade och 
försvinnande kausaliteter och samtidigt utvecklar jag gradvis en komposition med 
flexibla ramar. Hur flexibla tar det ett tag innan jag slår fast.   

De grumlade rytmerna/tonhöjderna maskeras även genom att jag inbegriper 
en Korg MS20-mini synt (körd genom ett space echo och en liten portabel 
elgitarrförstärkare) i ljudandet. Med denna kan jag expandera och förstärka de 
elektroniskt klingande, tjutande frekvenser som kommer ur pianolådan. Jag är 
intresserad av gränslanden, av den gråhet som Minh-ha skriver om (2012), av 
växelspelet och av akusmatiken och det kontinuerliga frågandet: är det bara ett piano, 
är det synt? Ja, det är både och, men nu? och nu?, och är ljuden bara i mitt huvud 
eller i rummet? I de partier då synten och pianot framträder som åtskiljda blir synten 
en melodistämma, med en klang som ofta sträcker sig mot ljuden från vietnamesiska 
blåsinstrument, Abd al-Salâm Safars flöjtspel med Ensemble al Kindî, Golchereh 
Sadikova och Munojot Yo’lchiyevas respektive röster och från Alice Coltranes 
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orgelspel. 
 

gränsanden 
Bråkandet med gränser genomsyrar hela detta textmusikblivande. I det fjärde kapitlet 
beskrivs framväxandet av en ”Flödesestetik”. Jag går via diskussioner om hur 
musikaktörer expanderat och rekonfigurerat standardiserade musikinstrument, till 
diskussioner om hur också människors (liksom andra kroppars) anatomier är flexibla 
och kan förändras. Jag själv bygger inte om pianot och slår inte fast nya gränser, 
istället står jag fast vid att begränsa undersökandet till att se hur jag kan 
deterritorialisera pianot genom konventionella anslutningar fingrar–tangenter, om än 
också med en närvarande synt. Genom posthumanistiska filter lyssnar och tänker jag 
med, och tar spjärn emot musiker–kompositörer som Arnold Dreyblatt, Sachiko M 
och Alvin Lucier vars arbeten i likhet med mitt (trots att de klingar avsevärt 
annorlunda än det material jag involveras i) inkluderar ickemänskliga agenser. Jag 
läser och spelar, gräver där jag står, fokuserar på de interna variationerna, på 
skillnaderna inom ljudmolnet, på de olika sensationerna i min kropp och i lyssnandet. 
Jag försöker också att låna andra öron än mina egna, försöker att lyssna med 
fingrarna. Ett musikaliskt språk vecklas ut – och jag lär mig att stamma på detta språk 
(Deleuze 2004:5). 

Problematiserandet av förgivettagna skiljelinjer är också det ett kontinuerligt 
producerande. Det skapar kontinuerligt nya musikaliska utfall och textavsnitt. Jag 
väljer att se konturerna hos ofta mer eller mindre polariserade begrepp såsom 
(o)ljud/musik, improvisation/komposition, ljudkälla/musikinstrument, lyssnande/ 
spelande, människa/materia(objekt), eller för den delen olika genreindelningar, som 
upp till förhandling. Denna öppenhet skapar en musik som jag sedermera, under 
kapitlet ”Dis/kontinuitet”, diskuterar i samspråk med Edward Campbells texter som 
beblandar konstmusikalisk modernism, samtida ljudanden och mikrotonala världar  
med deleuzianska begrepp och tankemaskiner. Här problematiserar jag bland annat 
pianots roll som uppbärare av majoritetstämningssystem, jag skriver också in 
musiken i en kontinuitetsestetik, något jag relaterar till diskussioner om släta och räfflade 
rum (se även Campbell 2013, Bouge 2006, Scherzinger 2010, Deleuze & Guattari 
2015). Begrepp som dessa skapar en darrande plattform. Begreppen läcker och 
överlappar varandra. Jag fångar in dem och låter dem infiltrera mina tankegångar om 
svävande gränser mellan olika pianotangenter och mellan ton och rytm. 

Svävande är också de gränser som omgärdar improvisatoriska och 
komponerande praktiker. Jag hivar i sista stund ut ett alldeles för långt avsnitt om 
dessa outtömliga ämnen; där jag skrivit om new york-skolan, darmstadtskolan, om 
frihet, om var gränserna mellan oförutsägbarhet och förutsägbarhet egentligen går, 
om ordning och oordning, om friimproviserade refränger, om den provocerande och 
samtidigt romantiska illusionen om icke-idiomatisk musik, en illusion som kan skapa 
ljud som mina öron älskar, och som ibland ter sig hopplöst Eurologisk 
(improvisatören utan minne, utan egenskaper, som står över identitet och historia, 
och förlöser den rena konsten) (Lewis 2013). Rubrikerna under nästa ”Fokusering: 
Improvisation–Komposition”, är tämligen fria men reducerade meditationer över 
ämnena. Jag landar i paradoxen att både låta begreppsparet vara dikotomiskt 
(improvisation som världens förändringar och möjligheten att välja riktning för 
musiken i varje nutid; komposition som den formulerade begränsningen, den 
knådade förlagan som aktiveras under de genererade utfallen vilka har såväl uniciteter 
som gemensamma faktorer) och att förklara dikotomin omöjlig (vid något tillfälle 
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kommer skillnaden mellan dem alltid att kollapsa). Fortsätter darrande härifrån, till 
ett 

 
annanstans, ingenstans, 
där saker börjar dra ihop sig, förhoppningsvis koncentreras. Det semistabila 
kompositionsmaterialet pole of inaccessibility är en ingång till improvisation: det handlar 
om att upprätta ett vitt frekvensfält genom snabba, svaga, pedaliserade rörelser i 
pianots lägsta register. Materialet låter därförutom pianisten följa rörelser inom detta 
fält, och att pendla mellan denna vittsträckta vibrerande gråhet, till mer definierade 
rytmiker och tonaliter. Jag skriver en (ett) ”Instruktion/partitur”. Jag ger också, på 
egen etikett, ut den sedermera examinationsgrundande skivan:  en semistabil, i två cd-
skivor materialiserad version av poi. Inspelningen och redigeringen av denna 
diskuteras i rubrikerna under ”Skivan”. Skivan förs därpå samman med diskussioner 
om dess flytande position i förhållande till olika former av lyssnande och till olika 
genrer (poi kan kuggas in i en rad sådana). Skivan bebos av Satieansk 
multifunktionalitet; av Eno-ambientska flöden med avsaknad av ivrig expressionism 
och autenticitetsbesatta dokumentära anspråk; av minimalismens metamusik; av 
teknon och krautrockens flöde och hypnotiska monotoni; samt av de långsamt 
böljande formerna,  mikrotonaliteten, modaliteten och de metalliska rundgångarna 
hos olika förgreningar av dronemusik. Vidare finns jazzens intensitet, balladernas 
naiva och drabbande emotionalism, och igen: Feldmans nästanrepetitioner, Feldmans 
subtilt antipianistiska universum av enorma och skälvande pianoklanger, Feldmans 
kamp mot attackerna och instrumentigheter (Bernard 2011:181, Feldman 2000d:25, 
Kane). 

Med namnet pole of inaccessibility vill jag sätta mikrofonförstärkning på  
ljudens och lyssnandets flyktiga samtillblivelser, på materialiseringars kontinuerliga 
växelspel mellan stabilisering och föränderlighet.  Namnet är också en kanal för mina 
intryck av den samtid under vilken detta arbete utspelar sig, en samtid där den 
tankebefriade aggressiviteten, rädslan och hatet bygger murar, gör länder och städer 
otillgängliga för vissa. En samtid där allt ibland tycks gå bakåt – bakåt till 
imperialistiska ideal hos diktatoriska maktgalna karlar som i vissa fall röstats fram av 
folket, vilket ter sig som ett fullständigt hån mot demokratin. Och motståndet, 
motstånden, som försöker mobilisera sig. På gatan ibland, men kanske framförallt via 
de sociala medier, som redan är hopplöst ägda av storföretagen som har 
genomräfflat, territorialiserat och kommersialiserat det Internet som alla förlitar sig 
på, fortfarande. Trots att vi vet att informationen redan är ordnad i fina filterbubblor 
som polariserar, och polariserar. Tilltron är total: till förändring genom delandet av 
bloggifierade debattinlägg, till nätverkande och till än fler facebookvänner. 
Kärleksförklaringar var plötsligt reducerade till emojis och offentliga 
statusuppdateringar, och jag är eventuellt hopplöst omodern, uråldrig, som gör en 
skiva som är en uppmaning till mig själv och världen att sakta ner, att sakta ner, att 
sakta  
 
och att härifrån kanske komma på något  
och gå en annan väg.  
 
 
Ja, detta material har hypnotiska egenskaper, och gradvis slutar jag skämmas över det, 
eftersom människorna redan tycks hypnotiserade, uppsnurrade: i konsumerandet, i 
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gillandet, i det tomma nätverkandet.  
 
Det är en uppmuntran till meditation, inte som i ett subjektsstärkande varande (Hitta 
Dig Själv), utan som i ett subjektsproblematiserande blivande (Tappa Bort Dig).  
 
slutdiskussion – avlagringar 
Så, vad har jag kommit jag fram till? Eller rättare sagt, var ska jag sluta? Var det 
möjligt att spela solopiano på ett icke-människocentrerat sätt? Till att börja med ter 
det sig svårt att slå fast eller att kvantifiera de posthumanistiska dragen i  
musikblivanden: dessa är alltid intraaktiviteter, befolkade av en mängd ickemänskliga 
agenser. Likväl kan detta arbetet kritiseras för samma antropocentrism som jag vill 
röra mig bort ifrån. Jag utformar ett kompositionsmaterial vars gränser eller 
ickegränser Jag (inte pianot eller tekniken) till syvende och sist bestämmer, Jag 
släpper en skiva med en inspelning som har blivit redigerad efter Min smak, Jag sätter 
Mitt namn på den, Jag stim-anmäler den till och med som Min musik, Jag har gett 
mig själv sista ordet.  

Med detta sagt handlar inte den posthumanistiska drivkraften för mig, i 
musiksituationen, om att som människa spela osynlig. Det har handlat om att hitta 
konstnärliga, pianospecifika och speltekniska metoder för att destabilisera mig som 
improvisatör och utforska ljudvärldar. Genom detta avidentifierar jag mig själv som 
den fritt skapande, allenarådande musikern, samtidigt som jag fortsätter att vara en 
aktiv och närvarande förkroppsligad perception och spelande i ljudandesituationen. 
En situation som till att börja med aldrig är solo i bemärkelsen ensam, utan som alltid 
är välbefolkad: av rumsliga egenskaper, av det specifika pianots unicitet, av (av mig) 
obenämnbara energier, av de begränsningar som bebor ”mig” i egenskap av musiker 
med en historia som lyssnande och spelande, och så vidare. Det har handlat om att 
låta en mångfald agenser forma den improviserade musiken, och eftersom jag själv 
blivit förvånad över de tämligen olikklingande utkomsterna av konserterna och 
skivan, tycks detta i viss utsträckning ha lyckats. De posthumanistiska tankegångarna 
har förverkligat en musik som aldrig hade blivit till utan dem. De olika piano–rum 
som jag varit spelande i har tagit musiken åt olika håll, ljuden har kontinuerligt 
överraskat mig och formerna har utvecklats genom att jag har omfamnat och förlängt 
dessa överaskningar, samtidigt som de vilda gråa platåerna getts beständighet över 
tid. Pianot och synten har ingått i förbindelser där jag inte hör skillnad på dem.  

Det konstnärliga utforskandet har belyst hur ett engagerat umgäge med 
textbaserad teori både förändrar lyssnande och spelande: att en framväxande estetik 
är ett sammantvinnande av idéer,  hörda samt ohörda klanger som attraherar olika 
delar av mig. Textandet handlar vidare inte om att avbilda världen ”därute”, snarare 
är såväl texten som musiken ett performativt gestaltande. Och trots textens stumhet 
och musikens ordlöshet menar jag att de båda är fyllda av tankar, teorier och klanger: 
med andra ord läcker teori och praktik konstant över i varandra. Arbetet har också 
tydliggjort för mig att musik aldrig är immateriell eller utomdiskursiv och att det finns 
poänger med att undersöka den diskursiva–materiella kontext en viss musik blir till 
tillsammans med (Barad 2007). Detta innebär att kontinuerligt ställa frågor om vilka 
ideologier och tankegångar som är aktiva, vilka materior som är aktiva,  och hur den 
materia som jag brukar kalla ”jag” kan vara engagerad inom dessa intraaktiviteter? 
Detta frågande och de svar som det eventuellt genererar tar inte bort musikens magi, 
tvärtom. På motsvarande sätt har jag upplevt att musikalisk frihet kanske delvis 
handlar om att upprätta, eller åtminstone vara medveten om begränsningarna inom 
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specifika musikblivanden. Icke-idiomatisk, evigt fritt improviserad musik kan 
möjligen vara mål för idealistiska strävanden, vilka förvisso kan – och vilket det har – 
frambringa intressanta klinganden. Men detta projekt har snarare fått mig att vara 
vaksam och nyfiken på vad vi gör oss fria ifrån, och vad vi är bundna till, i varje given 
situation – även om detta varken går (eller vore önskvärt) att som konstnär slå fast i 
detalj. Jag beslutade mig relativt tidigt under arbetet för att jag inte skulle försöka 
uppnå vetenskaplig reproducibilitet, inte ens försöka närma mig den baradska 
ambitiöst nydefinierade objektiviteten vilken ifrågasätter den klassiska förståelsen av 
objektivitet som bygger på ett separerat mänskligt subjekt som utifrån en 
extern(aliserad) position betraktar sitt objekt (Barad 2007:323, 338f). Jag har inte 
strävat efter att fastslå saker och ting, utan kort och gott ämnat producera text och 
musik. På så sätt har jag snarare inspirerats av Sachiko M:s samspel med det delvis 
förutsägbara och det oförutsägbara; liksom av deleuzianska tankegångar om det 
producerande begäret (Colebrook 2010:133). Att haka i, bryta av, förlänga, bråka 
med mina och andra bokstäver och ljudanden – och att kontinuerligt ha en 
samtalspartner kring detta i form av min alltid läsande och lyssnande (även pratande, 
tack och lov) konstnärliga handledare Michell – har gjort att det tett sig rimligt att 
stanna kvar i ett utforskande och utifrån detta utforskande skicka ut saker i världen.  

Det posthumanistiska projektet är knappast något som går att uppnå, det är 
inget ideal, aldrig något färdigt. För mig, och för många av de människogjorda 
materior som finns inbakade i denna text, handlar det om att fortsätta fråga sig hur 
en agerar med de inblandade materiorna inom varje nu–rumstid. För spelande och 
lyssnande musiker har ett sådant perspektiv potential att fortsätta producera nya, 
ibland oväntade musikaliska riktningar och öppna upp för intima intraaktiviter, eller 
samspel, med såväl de allt som oftast osynliga ljuden, som med mångfalden av 
medmusicerande kroppar i alla dess former. 
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