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Inledning
Den här texten summerar det jag har fokuserat på och arbetat med under min kandidatutbildning på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm med fokus på arbetet kring min examenskomposition A Reality One Can No Longer Touch.1 Denna komposition består av tre delar:
The Principles of Nature and Grace, The History of Levitation och Hyper Nature. Inledningsvis presenterar jag mina idéer och teorier kring hur simulerat flockbeteende2 och negativa rum3 kan användas som strategier vid kompositionsarbete av elektroakustisk musik.
Därefter skriver jag om hur jag implementerar och applicerar dessa idéer i praktiken genom
att ge exempel från min examenskomposition. De senaste tre åren har jag valt att fokusera
på att komponera musik för surroundljud där högtalarna inte bara finns i ett horisontellt
plan utan även på olika höjd i rummet, något som för mig har medfört nya förutsättningar
och nya möjligheter. Initialt kan det vara en utmaning i att praktiskt spatialisera ljud i ett
tredimensionellt högtalarrum,4 det finns dock flera etablerade tekniker man kan använda,
exempelvis Ambisonics och Wave Field Synthesis. 5 Hur kan introduktionen av höjddimensionen användas på ett intressant och avancerat sätt i kompositioner? Mitt svar på den
frågan är att använda simulering av flockbeteende6 som en strategi till spatialisering av ljud.
I min examenskomposition begränsas användandet av flockbeteenden dock inte bara till
hur ljuden spatialiseras i rumsdomänen utan jag applicerar även dessa flockbeteenden inom
andra domäner inom komposition som frekvensdomänen och tidsdomänen. Under kompositionsarbetet med flockbeteenden framkom frågan om hur det område som flocken inte tar
i anspråk ska behandlas. Detta rum, där flocken inte befinner sig, benämner jag som ett
negativt rum och precis som i fallet med flockbeteendet används det som en kompositionsstrategi, igen applicerat på rumsdomänen, tidsdomänen och frekvensdomänen.

1

Josefsson, Fredrik Mathias, A Reality One Can No Longer Touch, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, 2017-04-29 [Examenskonsert]. Uruppförande i Klangkupolen, Lilla Salen på Kungl. Musikhögskolan.
2
Flockar och flockbeteende behandlas i detalj i stycket Simulerat flockbeteende som strategi inom komposition.
3
Negativa rum behandlas i detalj i stycket Negativa rum som strategi inom komposition.
4
Ett högtalarrum är ett akustiskt rum som skapas genom att ljud spatialiseras i ett flerkanaligt högtalarsystem.
5
Teknisk genomgång av dessa metoder görs ej i denna text.
6
Flockbeteenden finns inom många olika områden som fågelflockar, fiskstim, finansmarknaden och sociala grupperingar.
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Simulerat flockbeteende som strategi inom komposition
Att höra ljudet från en fågel som flaxar är något som direkt kan identifieras och instinktivt
förväntas ljudet komma från en position någonstans ovanför lyssnaren. I verket The Murder
of Crows7 arbetar Janet Cardiff och George Bures Miller med fågelljud på ett intressant och
sofistikerat sätt. En bit in i verket hörs en ensam fågel flaxa från det ena sidan av rummet
till den andra i en tydlig bana över lyssnarna. I det här verket är det genomgående solitära
fåglar och andra enstaka ljud som rör sig i högtalarna, både ovanför och omkring lyssnarna.
Det är sällan större grupper av ljudobjekt. På ett helt annat sätt arbetar Chris Watson med
ljud i installationen Listening Post8, där en fältinspelning av en flock fåglar presenteras i ett
flerkanalssystem där lyssnaren helt omsluts av flocken. Genom att ta avstamp och inspiration från dessa två verk komponerade jag min examenskomposition A Reality One Can No
Longer Touch. Som utgångspunkt för kompositionen ställde jag mig frågan: hur skulle det
låta om man skapar ljudet av en flaxande fågelflock?
What does music deal with, what is the content indissociable from sound expression? It is
hard to say, but it is something: a child dies, a child plays, a woman is born, a woman dies,
a bird arrives, a bird flies off.
- Gilles Deleuze & Felix Guattari9

Min ambition var att med ljuddesign och precision liknande den Cardiff och Bures-Miller
använder skapa illusionen av en stor fågelflock som rör sig över och kring lyssnarna likt
Watsons installation. En komposition där många fåglar anländer, många fåglar flyger iväg.
Hur kan man gå tillväga för att göra det? När det gäller själva ljudmaterialet, ljudobjekten,
bestämde jag mig för att inte använda fältinspelningar av fågelflockar. Anledningen var
inte att jag inte finner fältinspelningar intressanta och användbara vid komposition. Men då
jag ville ha kontroll över varje agent i flocken med avseende på frekvensdomän, tidsdomän
och rumsdomän under kompositionsarbetet och inte se flocken som en enhet lämpar sig
inte en fältinspelning för ändamålet, eftersom det vid en fältinspelning automatiskt uppstår
en enhet av en flock. Det går inte att separera de enskilda fåglarna i flocken vid en fältin-

7

Cardiff, Janet & Bures Miller, George, The murder of crows, Mixed media installation, Hamburger Bahnhof, Berlin, 2008
Watson, Chris, Listening post, Platsspecifik ljudinstallation, Konstakademien, Stockholm, 2002
9
Deleuze, Gilles & Guattari, Felix, A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia, University of Minnesota Press,
Minneapolis, 1987, s. 299.
8
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spelning. Istället valde jag att hämta inspiration av hur man skapar ljudmiljöer inom filmindustrin och att inspireras av det Werner Herzog skriver om i Minnesota Declaration angående extatisk sanning:
There are deeper strata of truth in cinema, and there is such a thing as poetic, ecstatic truth.
It is mysterious and elusive, and can be reached only through fabrication and imagination and
stylization.
- Werner Herzog10

Istället för fältinspelningar av fåglar använder jag mig av fabrikation och fantasi där fågelljuden är skapade med Foleytekniker11 vanliga inom filmljud. Ljuden i sig själva är väldigt
enkla och vid lyssnande till statiska upprepanden distanserar ljuden sig snabbt från det de
försöker efterlikna, vilket var något som Pierre Schaeffer utnyttjade:
Reapeating it. Reapeat the same sound fragment twice: there is no longer event, but music.
- Pierre Schaeffer12

I mitt fall ville jag dock att lyssnarna ska associera ljuden till fåglar och åstadkommer detta
genom att flera ljud spelas samtidigt och med små variationer i tonhöjd och spektrum närmar de sig illusionen. Ljudet av flaxande vingar är en del av illusionen, den andra delen är
själva flockrörelsen. Något som jag finner intressant är de mönster som bildas då många
fåglar rör sig i stora flockar. Varje enskild individ agerar individuellt, ingen individ kontrollerar hela flocken utan tillsammans bildar de en större enhet.13 Kan man applicera dessa
mönster vid kompositionsarbete? Flockbeteenden är något som har intresserat programmerare och den första implementeringen av flockbeteende var BOIDS14 utvecklad av Craig
Reynolds. I den påverkas beteendet för varje individ, kallad agent, i flocken av de andra
agenterna som är närmast den. Det är tre parametrar som påverkar varje agents beteende:
separation, anpassning och sammanhållning. Separationen påverkar varje agent på så sätt
att de vill hålla ett avstånd från sina grannar i flocken samtidigt som sammanhållningen
motverkar detta och gör att de ändå vill hålla ihop som en flock. Anpassningen15 gör att

10

Herzog, Werner & Cronin, Paul, Werner Herzog: a guide for the perplexed, Ny rev. uppl., Faber & Faber, London, 2014,
s. 476
11
Foley är när ljudeffekter läggs till i postproduktionsarbetet av en film. Uppkallat efter Jack Foley.
12
Schaeffer, Pierre, In search of a concrete music, University of California Press, Berkely, 2013, s. 13.
13
När riktigt många fåglar, ofta starar, flyger i flockar uppstår mönster som på engelska heter murmuration (Mirriam-Webster). Begreppet har inget ord på svenska men det är intressant att ett visuellt fenomen beskrivs med ett ord som beskriver
ljud - ett mummel. Det kan vara intressant att notera att motsatsen sker då ljud och musik ofta beskrivs med visuella termer
som exempelvis ljus eller mörk.
14
Nierhaus, Gerhard, Algorithmic composition: paradigms of automated music generation, Springer, Wien, 2009
15
Det är anpassningen, alltså hur benägna agenterna är att röra sig åt samma håll, som gör skillnaden om agenterna beter sig
som en flock eller en svärm.
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varje agent vill röra sig i samma riktning som sina grannar. Med dessa tre parametrar kan
flockens beteende påverkas – något som jag använder i min komposition, en begränsad
parameterrymd med tydliga och förväntade utfall. Med dessa tre parametrar kan alltså
flockens beteende påverkas i stort, men inte kontrollera varje agents beteende i detalj. Då
dessa metoder med algoritmer av flockbeteenden används till att generera både ljudmaterial
till kompositionen och för spatialisering vid själva framförandet medför att stycket blir obestämbart både med avseende på komposition och framförande16. Att med algoritmer släppa
kontrollen över enskilda detaljer i kompositionen ger mig en känsla av frihet och distans
från kompositionen, ett sätt att bryta mot konventioner och hierarkier. Verk av den här
typen, med en hög grad av obestämbarhet, är något som Umberto Eco definierade som
öppna verk17. Det ger mig en möjlighet att själv kunna gå vilse i mina kompositioner och
på så sätt hitta till nya resultat.
Att gå vilse: att förlora sig, vällustigt ge sig hän, förlorad I din famn, förlorad för världen,
fullständigt uppslukad av det som är så närvarande att allt runt omkring bleknar bort.
- Rebecca Solnit18.

Vilka parametrar är det då som flockalgoritmen styr över? Först vill jag understryka att när
jag talar om flocken så ser jag varje agent i flocken som ett unikt ljudobjekt, eller ström av
ljudobjekt. Precis som varje fågel i en flock av samma art är unik samtidigt som den liknar
de övriga fåglarna i flocken så påminner varje ljudobjekt om de andra i flocken, men är
unika19. Det klingande resultatet av denna process har jag valt att benämna flocksyntes, och
jag tycker det finns likheter mellan detta och granularsyntes.20 I min tidigare komposition
La Separation, L’Alignement et la Cohésion21 lät jag flockbeteendet22 styra över varje ljudobjekts spatiala position i högtalarrummet. Flocken påverkade alltså varje ljudobjekt i
rumsdomänen. I den kompositionen var det en svärm av insekter som rörde sig runt i rummet och svärmade över lyssnarnas huvuden. I min examenskomposition låter jag agenternas virtuella position i flocken bestämma varje ljuds position i högtalarrummet som i den

16

Begreppen obestämbarhet vid komposition och framförande är något som John Cage tar upp i en föreläsning senare publicerad i boken Silence. Cage, John, Silence: lectures and writings, Marion Boyars, London, 1987, s. 35.
17
Cox, Christoph & Warner, Daniel (red.), Audio culture: readings in modern music, Continuum, New York, 2004, s. 167191.
18
Solnit, Rebecca, Gå vilse: en fälthandbok, Daidalos, Göteborg, 2012, s. 12.
19
Det jag har gjort i min examenskomposition är att jag har programmerat en patch på en modularsynthesizer där patchen
alltså kan tänkas motsvara fågelarten. Sedan har jag spelat in varje ljud, motsvarande varje unik fågel, då jag använder
samma patch men olika styrdata.
20
En teknik att skapa ljud med hjälp av ofta en stor mängd ljudkorn på mikronivå. http://granularsynthesis.com (Tillgänglig
2017-05-21)
21
Josefsson, Fredrik Mathias, La Separation, L’Alignement et la Cohésion, Audiorama, Stockholm, 2016-04-14 [konsert].
Uruppförande på Audiorama.
22
Implementerat med programmeringsspråket SuperCollider, http://supercollider.github.io
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tidigare kompositionen, men jag låter även flockens position styra över ljudobjektens frekvenser. Flockens beteende påverkar alltså varje ljudobjekt i frekvensdomänen. Ljudobjektens absoluta positioner eller förhållandet mellan dem har inte så stor vikt för mig, utan det
är deras generella positioner och hur ljuden rör sig med en gemensam riktning och hastighet
som är av vikt. Denna gemensamma rörelse är något påminner mig om hur John Chowning
applicerade ett gemensamt vibrato på övertonerna i en syntetiserad röst för att få den att
låta mer naturlig.23 Det fungerar på liknande sätt i detta fall; när ljuden har en gemensam,
enad rörelse förefaller de mer naturliga. Den tredje och sista parametern som styrs av
flocken är hur ljudobjekten påverkas i tidsdomänen. Agenternas positioner anger parametrar för ljudens konturer.24 Ytterligare ett sätt som flockens beteende påverkar ljuden i tidsdomänen är genom ett nätverk av återkopplingar, så kallade feedbackloopar. När varje
agent i flocken är varse sina grannar så skickar den en kopia på sitt ljud genom en feedbackloop. Agenternas avstånd till varandra påverkar hur lång tid det tar för ljudet att nå
fram och på vilken ljudnivå, se Figur 1.

Figur 1. Feedbackloop mellan agenterna A och B respektive agenterna B och C.
23

Chowning, John, Sound and Music Computing Conference, Keynote: The Early Years of Computer Music and Ligeti’s
Dream, 2016-09-02.
24
Påverkar tidslängden för attack och decay.
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Det mottagna ljudet bearbetas och skickas sedan vidare genom nya feedbackloopar. Dessa
feedbackloopar har alltså dynamiskt tidslängd och då agenterna i flocken hela tiden rör sig
närmare och längre ifrån varandra förändras denna tidslängd vilket gör att ljudmaterialet
stiger och faller i tonhöjd. Här sker alltså en intressant återkoppling mellan tidsdomänen
och frekvensdomänen. Denna koppling var något som Karlheinz Stockhausen tog upp som
ett av de fyra kriterierna i elektroakustisk musik.25 Att applicera beteendet från flocken på
dessa tre domäner kan göras var för sig eller i olika kombinationer. Val kan även göras i
hur data överförs från flocken, antingen kontinuerligt eller diskret. I kompositionen anger
jag hur mycket de olika parametrarna separation, anpassning och sammanhållning påverkar
flocken. Det går naturligtvis att ha mer än en flock och låta olika beteende existera inom
och mellan flockarna. Mitt examensstycke består av flera parallella flockar, varje flock har
olika egenskaper och påverkar eller ignorerar de andra flockarna. En flock kan alltså vilja
sammanhålla med någon av de andra flockarna samtidigt som den flocken vill separera
från den första flocken. De parametrar som gäller för agenterna inom en flock kan alltså
även appliceras på beteendet mellan flockar. Detta beteende skulle enkelt kunna beskrivas
som att en flock jagar den andra, samtidigt som den andra flocken försöker undvika den
första. Hur låter det när en rovfågel jagar en flock fåglar?
When the peregrine circled above them, the partridge rings shrank inward.
- J.A. Baker26.

Denna undvikande manöver gör att det uppstår ett negativt rum i flocken. Hur kan man
fokusera på detta negativa rum och använda sig av det inom en komposition?

25

Stockhausen, Karlheinz, Stockhausen on music: lectures and interviews, Boyars, London, 1991[1989], s. 91 – 96.
Baker, J. A., The peregrine: the hill of summer & diaries : the complete works of J. A. Baker, William Collins, London,
2015, s. 55.
26

6

Negativa rum som strategi inom komposition
But this "negative" of an image is nonetheless revealing, for it gives evidence of a dynamism
in combat that is cosmic in its proportions.
- Gaston Bachelard27.

Begreppet negativa rum används inom flera olika konstformer och kan beskrivas som rummet eller ytan mellan föremålen eller kring föremålet i en bild. Begreppet kan även beskrivas med den vita ytan på vilken en bild eller en text trycks. Ett klassiskt exempel är Edgar
Rubins vas. Det är en bild som föreställer en vas och i det negativa rummet kring vasen
konturen av två ansikten. Konstnären Rachel Whiteread fyllt det negativa rummet genom
att använda både fysiska rum, hela hus och andra objekt som formar för att sedan göra
avgjutningar och därefter ta bort de objekten och bara lämna kvar det resulterande negativa
rummet28. Negativa rum beskrivs ibland med det japanska ordet Ma. Det finns ingen direkt
översättning utan beskrivs med flera ord: lucka, rymd, paus och utrymmet mellan två bärande delar.
Yet this frame is invisible: the Japanese thing is not outlined, illuminated; it is not formed of
a strong contour, a drawing which would "fill out" the color, the shadow, the texture; around
it, there is: nothing, an empty space which renders it matte (and therefore to our eyes: reduced,
diminished, small).
- Roland Barthes29.

Kan man överföra detta begrepp på komposition, på musik, på ljud? Inom musiken kan det
negativa rummet vara både de toner som inte spelas och resonansen i rummet där musiken
framförs.30 Jag vill se på det ur en annan synvinkel och undersöka hur man kan applicera
negativa rum som begrepp på ljud i frekvensdomänen, tidsdomänen och rumsdomänen.
Mellan ord finns tystnad, kring bläck en vit yta, bakom den information som finns på varje
karta finns det som har utelämnats, det som inte har blivit kartlagt eller inte går att kartlägga.
- Rebecca Solnit31

Negativa rum i frekvensdomänen definierar jag som negativa ljud. Det ligger ingen värdering av själva ljuden, som får dem att vara mer eller mindre positiva eller negativa. Dessa
ljud är ej heller från någon viss typ av musikstil som anti-musik, bullermusik eller noise.
27

Bachelard, Gaston, The poetics of space, New edition., Penguin Classics, London, 2014[1994], s. 63.
Precis innan utgången till trädgården på MoMA sitter det en plakett där det står: “Rachel Whiteread Water Tower 1998”.
Det tog mig lång tid innan jag såg det negativa rummet av vattentornet uppe på taket på huset bortom trädgården.
29
Barthes, Roland, Empire of signs, Hill and Wang, New York, 1983, s. 43.
30
Farley, Shaun, Designing Sound: The Negative Space of Sound, 2014-06-05, http://designingsound.org/2014/06/the-negative-space-of-sound/ (Tillgänglig 2017-04-25).
31
Solnit, Rebecca, Gå vilse: en fälthandbok, Daidalos, Göteborg, 2012, s. 157.
28
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Men med noise närmar vi oss det sätt med vilka jag skapar negativa ljud. Tänk tillbaka på
hur det negativa rummet var den vita ytan på ett tomt pappersark. Denna vita ytan motsvarar
reflektionen av vitt ljus, det vill säga ljus som består av hela det synliga spektrumet. Inom
ljud låter jag vitt brus motsvara vitt ljus, det vill säga brus där alla frekvenser ingår. Det
vita bruset motsvarar i sig själv inte det negativa rummet utan den vita ytan kring föremålet.
Föremålet i fallet för ljud är själva ljudobjektet. Det negativa ljudet uppstår då ljudobjektet
subtraheras från det vita bruset, det vill säga ljudobjektets amplituder över dess frekvensinnehåll subtraheras från det vita bruset. Det negativa ljudet är alltså alla de frekvenser som
ljudobjektet inte producerar.
The stage since the Renaissance is the space of this lie: here everything occurs in an interior
surreptitiously open, surprised, spied on, savoured by a spectator crouching in the shadows.
This space is theological - it is the space of Sin: on one side, in a light which he pretends to
ignore, the actor, i.e., the gesture and the word; on the other, in the darkness, the public, i.e.,
consciousness.
- Roland Barthes32

Som nämnts tidigare uppstår ett negativt rum i rumsdomänen då en flock av ljudobjekt
skingras av andra flockande av ljudobjekt. Det finns ytterligare ett negativt rum då musik
framförs från högtalare som beror på hur högtalare fungerar och hur vi uppfattar ljud. Om
ljud spelas från en enstaka högtalare låter det som ljudet kommer från den högtalaren. Om
musiken framförs från två eller fler högtalare kan den upplevda källan av ljudet placeras i
eller mellan några av dessa högtalare. Ljudkällan kan även behandlas på så sätt att det upplevs som om ljudet kommer från en punkt längre bort ifrån, någonstans bakom högtalarna.33
Det går dock inte att placera den upplevda ljudkällan framför högtalarna.34 Det finns alltså
två rum i högtalarmusik, dels det virtuella högtalarrummet som skapas av det ljud som
spelas från högtalarna och dels det fysiska lyssnarrummet där publiken upplever musiken.
Högtalarrummet är scenen för musiken. Med utgångspunkt från högtalarrummet kan lyssnarrummet, med avseende på ljudkällans upplevda position, definieras som ett negativt
rum. Ljudens upplevda ursprungspunkt, det vill säga positionen för ljudkällan, kan alltså
antingen vara placerad i högtalarrummet eller i det negativa rummet, se Figur 2.

32

Barthes, Roland, Empire of signs, Hill and Wang, New York, 1983, s. 61.
Ljud kan bearbetas med fasförskjutningar så att upplevelsen av ljudets källa befinner sig utanför ett högtalarpar.
34
Med Wave Field Synthesis kan ljud placeras framför högtalare, men i detta arbete har denna typ av system inte undersökts.
33
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Figur 2. Ett quadrafoniskt högtalarrum. Framför högtalarna uppstår ett negativt rum.

De två rummen i Figur 2 utgör en dikotomi. Genom att placera ut ytterligare högtalare i
lyssnarrummet kan det negativa rummet förändras och förminskas, men ljud kan inte projiceras från högtalarrummet på så sätt att ljudkällan upplevs vara i det negativa rummet.
Förskjutningar från lyssnarrummet till högtalarrummet är så vanliga att de knappt märks,
och ofta försöker undvikas. När ett akustiskt instrument förstärks med en mikrofon sker
detta. Förskjutningar i motsatt riktning, alltså från högtalarrummet till lyssnarrummet, är
inte alls lika vanliga. Något som påminner om detta är begreppen diegetisk musik och ickediegetisk musik inom filmmusik. Det som bestämmer om musiken är diegetisk eller ickediegetisk beror på om musiken existerar och upplevs av personerna i den fiktiva världen,
diegetisk, eller om den bara existerar för publiken, icke-diegetisk. Det finns många exempel
på när konventionerna av detta bryts, då musik som varit diegetisk övergår till att vara ickediegetisk och vise-versa, ofta med en överraskande och humoristisk effekt. Jag laborerade

9

med detta i kompositionen On remembrance35 då jag i inledningen av stycket lät musiken
komma från en trattgrammofon placerad i lyssnarrummet och sedan lät samma musik fortsätta i högtalarrummet. I den kompositionen sker förskjutningen på samma sätt som vid
förstärkningen av ett instrument, det vill säga att förskjutningen sker från lyssnarrummet
till högtalarrummet. I min examenskomposition sker förskjutningar mellan dessa två rum i
båda riktningarna. Ljud passerar över tröskeln mellan högtalarrummet och det negativa
rummet. För att åstadkomma detta placerar jag reella ljud i lyssnarrummet, det negativa
rummet. Dessa ljud spelas även i högtalarrummet. Inom tidsdomänen finns det flera olika
typer av negativa rum. Dessa rum ska dock inte likställas med negativ tid, det vill säga att
ljud spelas baklänges, eller negativa frekvenser, som till exempel kan användas vid frekvensmodulering. Ett sätt att se på negativa rum i tidsdomänen är att fokusera på tiden både
innan och efter musiken framförs samt utrymmet mellan de olika bärande delarna inom
kompositionen. De negativa rummen existerar även inom själva kompositionen i luckor,
klipp, språng och pauser och inom själva stycket. När de negativa rummen i tidsdomänen
kombineras med den rörliga flocken över samma domän uppstår något nytt som skiljer sig
från båda delarna, det uppstår synergieffekter. Flockens tydliga och typiska rörelser störs
med luckorna, klippen och sprången. Ljudobjekten opererar i ett system utan hierarkier
vilket får mig att tänka på rhizomerna som Deleuze och Guattari behandlar i boken Tusen
platåer:
The rhizome itself assumes very diverse forms, from ramified surface extension in all
directions to concretion into bulbs and tubers. When rats swarm over each other.
- Gilles Deleuze & Felix Guattari36

För mig är kombinationen av flocken och de negativa rummen en anordning att
skapa musik som jag själv kan gå vilse i.

35

Josefsson, Fredrik Mathias, On Remembrance, Audiorama, Stockholm, 2015-04-18, [konsert]. Uruppförande på Audiorama.
36
Deleuze, Gilles & Guattari, Felix, A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia, University of Minnesota Press,
Minneapolis, 1987, s. 7.
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Flockmaskiner
Supposing, for instance, that the fundamental relations of pitched sounds in the science of
harmony and of musical composition were susceptible of such expression and adaptations,
the engine might compose elaborate and scientific pieces of music of any degree of complexity or extent.
- Ada Lovelace37

Till min komposition On Scientific Music and Poetic Science38 skrev jag en essä inspirerad
av Ada Lovelace som redan 1842 tog ett enormt tankesprång då hon presenterade möjligheten av musik komponerad av maskiner. Denna tanke har både inspirerat mig till specifika
kompositioner och genomsyrar mitt sätt att komponera. Idag finns de maskiner som Ada
Lovelace tänkte på i form av datorer. Under mitt kompositionsarbete använder jag mig av
mina kunskaper och tekniker från min bakgrund som ingenjör när jag tillverkar system och
maskiner för att skapa musik. Under olika delar av kompositionsprocessen kliver jag in och
ut ur rollen som kompositör respektive ingenjör. Jag ser dock dessa två roller som sammankopplade och jag ser själva programmerandet av kod som en vital del av kompositionsprocessen. I ingenjörsrollen skapar jag prototyper, som jag sedan testar och utvärderar. Utvärderingarna kan leda till ytterligare ingenjörsarbete med ny eller reviderad kod men kan även
leda till idéer och inspiration till de beslut som jag fattar i rollen som kompositör. Resultaten
av programmeringen i denna del av kompositionsarbetet är det jag kallar flockmaskiner,
det är alltså sammansättningen av kod, kopplingar och strukturer och fungerar likt en farkost som driver min komposition framåt. Jag har låtit mitt sätt att arbeta inspireras av kompositören Roland Kayn 39 , som skapade musik genom system av elektrisk återkoppling.
Kayn skapade musik genom att konstruera system som reglerade sig självständigt. I mitt
fall låter jag systemen inte vara helt självreglerande utan bygger in delar av kontroll som
jag kan använda för beslut i kompositionen. I det specifika fallet med flockmaskiner låter
jag kontrollen av parametrarna separation, anpassning och sammanhållning göras genom
beslut under kompositionsprocessen. Ett av de musikaliska verktyg jag använder är programmeringsmiljön Kyma med tillhörande signalprocessor Pacarana40 och i min examenskomposition valde jag att implementera kärnan av flockmaskinerna med dessa. Jag ville
använda mig av ett system med tät koppling mellan implementeringen av kontrolldata från
flocken och ljudmotorn vilket Kyma möjliggör på ett bra och effektivt sätt. Anledningen

37

Lovelace, Ada, Notes, Bibliothèque Universelle de Genève, Geneve, 1842, No. 82. https://www.fourmilab.ch/babbage/sketch.html (Tillgänglig 2017-04-25).
38
Josefsson, Fredrik Mathias, On Scientific Music And Poetic Science Kungl. Musikhögskolan, Stockholm, 2015-12-03,
[konsert].
39
http://kayn.nl (Tillgänglig 2017-05-21)
40
http://kyma.symbolicsound.com/kyma-sound-design-environment/ (Tillgänglig 2017-04-25).
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till detta var att jag ville ha kontroll över beteenden i kontrollsystemet som direkt, snabbt
och enkelt kan kopplas till det ljudande materialet. Ett exempel på detta är att jag implementerade att toner genererades om en agent i flocken upptäckte någon annan agent i
flocken. Men samtidigt som det är en stark koppling mellan kontrollsystem och ljudmotor
är den ändå separerad på så sätt att jag kan koppla in olika ljudmotorer till samma kontrollsystem. Jag implementerade flockbeteendet i det som i Kyma kallas verktyg (eng. Tool),
se Figur 3, och som i sin tur sedan styrde olika ljud (eng. Sounds), se Figur 4. I Figur 3 är
en del agenter så nära varandra att de har upptäckt varande och interagerar enligt det implementerade flockbeteendet, något som visualiseras med de mindre cirklarna. Den större
cirkeln visualiserar ett negativt rum som samtliga agenter undviker.

Figur 3. Flockmaskin med agenter som upptäcker varandra.
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Figur 4. Ljud implementerat i Kyma.

Som interface till verktyget använde jag mig av en ritplatta med tillhörande penna som
lämpar sig väl att styra tre parametrar samtidigt med en hög upplösning och precision. Det
blir alltså en maskin som man kan spela på och med Kymas så kallande tidslinje (eng.
Timeline) kan styrdata från ritplattan spelas in. Den inspelade informationen kan därefter
justeras vid behov och sedan spelas upp igen för verktyget, det vill säga flockmaskinen med
agenter som i sin tur styr ljuden, se Figur 5.

Figur 5. Kymas tidslinje med inspelade gester från ritplattan.

I Tidslinjen kan jag göra små justeringar och editeringar efter utvärdering och kompositoriska beslut. På detta sätt kan jag alltså upprepa musikaliska gester och skicka styrdata till
flockmaskinen, som i sin tur, beräknar hur flocken ska bete sig. Det innebär att även om
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gesterna och styrdata är desamma så kommer flockens beteende inte vara identiskt. Det går
alltså inte att förutse utfallet i detalj. Kyma-systemet har dessutom stora möjligheter att
kopplas ihop med andra system då det kan skicka och ta emot MIDI41 och OSC42. Detta var
något jag utnyttjade i min examenskomposition då jag använde ljud och signalbehandling
från externa synthesizers av märkena Buchla43 och Moog44. Båda dessa instrument är monofona i sin struktur. Detta medför ett resursproblem då en mängd styrdata ska spelas upp
med ett monofoniskt instrument och går helt emot min idé av att skapa en stor mängd ljud
i flockar. Det är dock inte ett stort problem eftersom jag inte har ställt som krav att kunna
spela upp stycket live eller i realtid. Lösningen jag valde var att spela in styrdata från flockmaskinen via flera kanaler i MIDI och OSC. Därefter kunde varje kanal med styrdata spelas
upp separat och på så sätt styra den monofona synthesizern och därmed spela in varje ljud
för sig och därmed åter bygga upp den ljudande flocken, se skiss i Figur 6. Under denna
del av processen programmerar jag först ljudmaterialet genom att patcha45 synthesizern och
därefter uppstår en ny roll som musiker eller exekutör då jag spelar på instrumentet samtidigt som kontrolldata skickas till instrumentet. Denna del av processen och sätt att jobba
påminner mig om den tidigare studiotekniken att "rida på signalen".46 Detta sätt att hoppa
in i den pågående processen och att rida på signalen eller på vågen får mig åter att tänka på
Deleuze:
There’s no longer an origin as starting point, but a sort of putting-into-orbit. The key thing is
how to get taken up in the motion of a big wave, a column of rising air, to ‘get into something’
instead of being the origin of an effort.
- Gilles Deleuze47

Då jag alltså inte hade som krav att musiken skulle framföras live fanns även möjligheten
att separera arbetet, i de olika domänerna som jag var intresserad av att applicera flockbeteendet på, i olika på varandra följande processer. Efter det att jag hade spelat in de monofona ljuden från de externa synthesizerna implementerade jag nya ljud i Kyma där ljudmaterialet bearbetades i tidsdomänen och rumsdomänen.

41

Musical Interface Digital Interface (MIDI), https://www.midi.org (Tillgänglig 2017-04-25).
Open Sound Control (OSC), http://opensoundcontrol.org (Tillgänglig 2017-04-25).
43
http://www.buchla.com (Tillgänglig 2017-05-21).
44
http://www.moogmusic.com (Tillgänglig 2017-05-21).
45
Att patcha innebär att med kablar programmera en synthesizer av modulär karaktär med öppen struktur till önskat beteende.
46
Att manuellt justera volymen på en inspelning på liknande sätt som en kompressor fungerar.
47
Deleuze, Gilles, Negotiations, 1972-1990, Columbia University Press, New York, 1995, s. 121.
42
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Figur 6. Skiss över implementering av flockmaskin.

Det ljudande materialet bearbetades under flera iterationer där flockbeteenden påverkar ljuden på olika sätt. I det sista steget bearbetades ljuden i rumsdomänen och materialet spatialiserades för högtalaruppsättningen i Klangkupolen på Kungl. Musikhögskolan. Spatialiseringen gjorde jag genom ett annat tillvägagångssätt och här utnyttjade jag befintliga verktyg istället för att implementera det på egen hand. För att positionera flockljuden användes
verktyget Spat48 och programmeringsmiljön Max/Msp,49 se Figur 7.

Figur 7. Flockar med ljud spatialiserade i Spat.

Ljudobjektens olika positioner i Spat kontrollerades från programvaran Interactive Swarm
Space,50 se Figur 8.

48
49
50

http://forumnet.ircam.fr/product/spat-en/ (Tillgänglig 2017-04-25).
https://cycling74.com/products/max (Tillgänglig 2017-04-25).
http://swarms.cc (Tillgänglig 2017-04-25).
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Figur 8. En flock jagar en annan i kompositionen Hyper Nature.

På detta sätt kunde flockbeteendet programmeras enligt önskemål och instruktioner så att
styrdata skickas för att positionera agenterna. Men flockens beteende kunde även påverkas
programmatiskt. Slutligen renderades allting till separata högtalare inför examenskonserten. Mitt val att separera arbetet i de tre domänerna i flera separata, icke korrelerade processer kan ifrågasättas. Jag anser dock att det fungerade bra i de flesta fall och oftast hade
jag inte önskan att till exempel frekvens och position skulle vara direkt korrelerade. Jag
ville alltså inte att det skulle finnas en koppling där ljud som var högt upp i rummet nödvändigtvis även skulle ha en hög frekvens. Det fanns dock fall då jag valde att använda
samma kontrolldata i de olika domänerna och på så sätt göra materialet korrelerat. Detta
gjordes genom att spela in kontrolldata på samma sätt som tidigare, se Figur 9.
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Figur 9. Kontrolldata inspelade med ProTools.

Även valet att rendera ut resultatet till fixa ljudfiler inför examenskonserten är något som
kan ifrågasättas ur perspektivet med det öppna verket. I detta specifika fall är det en fråga
om pålitlighet, jag ville minimera risken att något skulle gå fel under examenskonserten.
Inför andra konserter behöver nödvändigtvis inte detta vara fallet.
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A Reality One Can No Longer Touch
Min examenskomposition A Reality One Can No Longer Touch består av tre bärande delar:
The Principles of Nature and Grace, The History of Levitation och Hyper Nature men även
de utrymmen som finns mellan de olika delarna samt tiden innan kompositionen börjar, se
Bilaga 1. Samtliga delar använder sig av de två kompositionsstrategierna simulerat flockbeteende och negativa rum.

Första delen: The Principles of Nature and Grace
It is like walking on the seashore and hearing the great noise of the sea: I hear the particular
noises of each wave, of which the whole noise is composed, but without distinguishing them.
- Gottfried Wilhelm von Leibniz51

Under mitt arbete med kompositionen har jag i de flesta fall valt att spatialisera ljud med
Ambisonics där ljuden styrs med simulerat flockbeteende. I den första delen har jag dock
valt att inte göra detta då min grundidé för denna del kräver att ljuden placeras i högtalarrummet med större precision än den precision som ges vid användandet av Ambisonics52.
Jag har använt mig av flockbeteenden i frekvensdomänen när ljudmaterialet har skapats
men i den här delen ligger fokus annars inte på flockbeteenden utan på de negativa rummen.
Det ljudande materialet har en spatialisering och rörelser på en underliggande nivå som
sedan renderats ut till varje separat högtalare, som ett delmoment i kompositionsarbetet.
Därefter har ett extra överliggande lager applicerats på varje enskild högtalarkanal som via
justerade volymnivåer och filtreringar skapar en dominerande rörelse i högtalarrummet. En
bärande del av kompositionen är just dessa justeringar, se Figur 10.

51
52

Leibniz, Gottfried Wilhelm, Philosophical essays, Hackett Pub. Co, Indianapolis, 1989, s. 211.
http://www.ambisonic.net (Tillgänglig 2017-05-21).
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Figur 10. Volym och filter automatiserade med ProTools.

Min ambition är att det ska upplevas som att ljuden omsluter lyssnarna med en vågrörelse
som inleds rakt framför lyssnarna och sedan passerar både på vänster sida, höger sida och
ovanför dem, för att sedan klinga ut bakom lyssnarna. För att förstärka upplevelsen av att
ljuden kommer från en specifik plats i rummet användes diskreta kanaler. Om upplevelsen
av att ljuden kommer från en specifikt upplevd plats och med en tydlig rörelse, finns det
möjligheter att det uppstår negativa rum i de områden där ljuden inte kommer ifrån. När
ljuden klingar ut i vissa högtalare och framträder i de närliggande högtalare dröjer sig en
skugga av ljuden kvar i de negativa rummen. För mig är det här, bland ljuden i tystnadens
skugga, som den här delen av kompositionens punctum53 infinner sig.
Den "detaljen" är punctum (det som träffar mig).
- Roland Barthes54

Andra delen: The History of Levitation
Om de negativa rummen var huvudstrategi i den första delen, var andra delens huvudstrategi flockbeteenden. Ljudmaterialet kan i denna del kategoriseras i två olika grupper. Först
en grupp av material som skapar en övergripande ljudmiljö, ett ackompanjemang. Sedan
en andra grupp med ett mer aktivt ljudmaterial skapat med flocksyntes, ett material med

53

Punctum är ett begrepp skapat av Roland Barthes och är den detalj, ofta subjektiv, som griper tag i betraktaren av ett fotografi.
54
Barthes, Roland, Det ljusa rummet: tankar om fotografiet, [Ny utg.], Alfabeta, Stockholm, 2006, s. 65.
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mer rörelseenergi. Ljudmaterialet till den första kategorin är delar av kompositioner som i
sin totallängd spänner över en längre tidsrymd än denna del. De har transformerats från
tidsdomänen till rumsdomänen, vilket diskuterats tidigare. Ljudmaterialet i den andra gruppen har uteslutande skapats genom att applicera flockbeteende över både tidsdomänen och
frekvensdomänen. Materialet består både av ljud vars källa är både Buchla och Moog, skapade enligt den process som presenterats tidigare i texten. Samtliga ljud i denna del av kompositionen har spatialiserats i Ambisonics genom att applicera flockbeteende på ljudobjekten. Kompositionen består av fyra flockar där varje flock vill separera, det vill säga hålla
ett avstånd från övriga flockar, vilket medför att ljudobjekten separeras i högtalarrummet.
Ljudobjekten har en tendens att dynamiskt stöta bort varandra i högtalarrummet. Ljudobjektens positioner är flytande, det finns en inneboende elasticitet mellan de olika flockarna. De trycker ihop och stöter bort varandra. Det är två flockar med kontinuerliga, utdragna ljud, från den första gruppen av ljud, som båda rör sig i en cirkulär rörelse i högtalarrummet, bortom och bakom högtalarna. Innanför och mellan dessa två flockar finns ytterligare en flock med ljud från den andra gruppen. Denna flock rör sig mer likt en fågelflock med en hög grad av anpassning och sammanhållning. Mot slutet av denna del stiger
samtliga flockar uppåt, ljuden lyfter och försvinner uppåt i högtalarrummet.

Tredje delen: Hyper Nature
You might think I left the world of music behind for that of natural sound. Instead, that is
where I truly found it.
-Bernie Krause55

Jag har länge använt mig av fältinspelningar i mina kompositioner med en ambition att med
dessa bygga upp en atmosfär, en ljudmiljö. Jag har ofta arbetat med kollageteknik, där jag
fritt blandat fältinspelningar från olika platser. Mina kompositioner har sällan haft en direkt
koppling till en specifik plats, då jag inte har det som ambition att kompositionen ska fungera som en dokumentation av en plats. I min examenskomposition använder jag mig av
fältinspelningar men gör även tillägg av artificiella ljud, både syntetiska56 och mekaniska.57
Genom dessa förstärkningar58 och förskjutningar skapas något som kan liknas vid fältinspelningar från virtuella platser där artificiella ljud gjorda med både Foley-tekniker och
55

Krause, Bernard L., The great animal orchestra: finding the origins of music in the world's wild places, Little, Brown,
New York, 2012, s. 17.
56

Farnell, Andy, Designing sound: practical synthetic sound design for film, games and interactive media using dataflow, 1.
printed ed., Applied Scientific Press, London, 2008, s. 560 – 563.
57
Med samma typ av mekaniska fågelljud som avslutar hela kompositionen.
58
Ordet förstärkningar är en översättning från Augmented i Augmented Reality syftar på samma betydelse.
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syntetiserade ljud har en vital del. Att arbeta på detta sätt, att komponera genom att göra
observationer och sedan göra urval, påminner om hur J.A. Baker skrev The Peregrine.59
Under tio års tid observerade han pilgrimsfalkarna under vintertid i landskapen i Essex.
Han gjorde sina observationer utan att göra anteckningar på plats, istället antecknade han
först när han kom hem till sina dagböcker. Sedan skrev han boken utifrån dessa anteckningar men skrev boken som om allting skedde under en vintersäsong. Boken har inspirerat
mig till denna tredje del av kompositionen vilken avslutas med ljudet av flockande fåglar
som jagas av en pilgrimsfalk. Här sammanfaller många av de tankar och idéer som jag gått
igenom som flockbeteenden i frekvensdomän och rumsdomän, den extatiska sanningen,
den poetiska vetenskapen och den förstärkta ljudmiljön. Det är också i detta parti som är
det enda tillfället i hela kompositionen där ett helt självständigt ljud, pilgrimsfalken, ställs
i kontrast mot gruppen, den stora mängden ljud i flocken av fågelflax.

En transformation från tid till rum
I samtliga tre delar av kompositionen har jag använt mig av komponerat material som
sträcker sig långt över den tiden som varje del slutligen spänner över. I den första delen
används detta material inom ljudet av vågrörelserna, den andra delen som de kontinuerliga
ljuden och i den tredje delen som miljöljuden. Det längre materialet har vikts i tiden60 och
placerat ut de på olika plats i rummet. Resultatet blir att delar av kompositionen ljuder
samtidigt från olika platser i högtalarrummet. Det har alltså skett en transformation från
tidsdomänen till rumsdomänen.61

Utrymmet mellan bärande delar
Mellan de tre delarna i examenskomposition finns två luckor, rymder, pauser, utrymmen
mellan bärande delar, negativa rum. Inspirerad av begreppet Ma har jag använt dessa negativa rum i kompositionen. Den första pausen innehåller ett negativt ljud. Det är tre ljudhändelser som spelas efter varandra. Först spelas ett positivt ljud. Sedan spelas samma ljud och
brus. Slutligen spelas det negativa ljudet. Den andra pausen innehåller en flock av ljud. Till
skillnad från i de tre delarna sker ingen aktiv spatialisering i denna paus. Varje ljudobjekt
bestäms av flockbeteendet med avseende på frekvens, filtrering och kontur. Det finns ytterligare ett negativt rum, som hör till examenskompositionen och den existerar innan första
delen börjar. Redan när lyssnarna tar plats i konsertsalen spelas musik i högtalarna. Den

59

Baker, J. A., The peregrine: the hill of summer & diaries : the complete works of J. A. Baker, William Collins, London,
2015.
60
Vikning i tiden kan liknas med modulär aritmetik men även vid Bakers komprimering av tio vintrar till en vinter.
61
Jämför med transformen inom spektralmusik mellan tidsdomänen och frekvensdomänen.

21

här delen har som funktion att slå an en ton, en förväntan innan första delen börjar. Det är
även i dessa delar som en ansats görs att gå mellan högtalarrummet och det negativa rummet. Detta görs genom att jag i början av första delen spelar på en Ocean Drum precis på
gränsen i det negativa rummet. Det akustiska ljudet från instrumentet sprider sig sedan till
högtalarrummet. Hela kompositionen slutar men att jag tar ut ljudet från fåglarna i flocken
till det negativa rummet genom att där spela det på en mekanisk fågel.
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Avslutning
Som resultat av min examenskomposition och konsert anser jag att det lämpar sig väl att
använda flockbeteenden för att skapa ett rum fyllt av ljud som omsluter lyssnarna. Det passar väl med min estetik av täta kompositioner i flera lager, där ambitionen är att lyssnarna
ska omslutas av ljuden och kunna vara i en ljudmiljö och med aktivt lyssnande kunna utforska den. Ljudupplevelsen gynnas av flockbeteendet så till vida att separationen av de
olika agenterna i flocken får ett gynnsamt resultat då ljuden sprids ut över flera högtalare i
högtalarrummet. Flockbeteendet skapar även musikaliska gester då de via anpassningen
och sammanhållningen rör sig i gemensamma banor. Idéen med flocken som rör sig över
flera liknande ljudobjekt fungerar även väl vid upprepade uppspelningar, då det inte har
någon större vikt vid vilket ljudobjekt man primärt hör som lyssnare, utan istället fungerar
spatialiseringen som en automatisk mixning av ljudvolymer och placering.
The owls are not what they seem.
- The Giant62

Något som överraskat mig positivt under detta arbete är hur även abstrakta, syntetiska ljud
skapade utan någon direkt målbild av att låta som ett naturligt ljud får en tydlig organisk,
biologisk karaktär då flockbeteenden appliceras i de olika domänerna. Personligen upplevde jag detta starkast i delen Hyper Nature.
If the classic "closed work" expressed the closed system of Newtonian physics and a Godcentered universe, "open works" express the indeterminate world of quantum physics and a
post-theological universe, an authorless world without a unique origin, essence or end.
- Christoph Cox & Daniel Warner63

I kapitlet om öppna verk i boken Audio culture: readings in modern music skriver Christoph
Cox och Daniel Warner att den klassiska mekaniken kan kopplas till klassiska slutna verk,
medan kvantmekanik kan kopplas till öppna verk. Under arbetet med min examenskomposition har jag arbetat med simuleringar baserade på klassisk mekanik. Det får som resultat
att man kan uppleva att systemen når eller närmar sig en jämnvikt. Jag försökte motverka
denna jämvikt genom att introducera de negativa rummen. Tanken var att dessa skulle bryta
upp jämviktsstrukturen. Här ser jag en av flera möjligheter för fortsatt arbete och vidareutveckling, till exempel att låta flockbeteendet ingå i ett system med återkoppling. Ytterligare
en möjlighet som jag ser att gå vidare med är att fördjupa arbetet med återkopplingar på

62
63

Twin Peaks, Säsong 2 Episod 1, första visning 1990-09-30 [Tv-program]
Cox, Christoph & Warner, Daniel (red.), Audio culture: readings in modern music, Continuum, New York, 2004, s. 166.
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nätverksnivå och låta nätverken ta en större del i kompositionsarbetet. Jag har fått det bekräftat att dessa koncept fungerar på ett generellt plan då jag applicerade denna process på
spatialiseringen vid en omarbetning av stycket On Scientific Music And Poetic Science.64
Den omarbetade kompositionen framfördes vid två olika konserter i olika högtalaruppsättningar och därmed olika renderingar. Vid båda tillfällen fungerade de nya spatialiseringarna
mycket väl. Vid den andra konserten hade jag inte lyssnat på rendering i sin helhet innan
konserten. På konserten hade jag därför själv möjlighet att kunna gå vilse i musiken. Jag
anser att de två begreppen, flockbeteenden och negativa rum, som jag har gått igenom i
denna text, lämpar sig väl för komposition inom elektroakustisk musik och är något som
jag kommer fortsätta att arbeta med. Det var inte alltid enkelt att applicera de två begreppen
på de tre olika domänerna jag valde att arbeta i: rumsdomänen, tidsdomänen och frekvensdomänen. Men det var när friktion uppstod som arbetet blev som mest intressant för mig
och det är där jag kommer fortsätta arbeta.

64

Den omarbetade versionen av kompositionen On Scientific Music And Poetic Science framfördes på festivalen Svensk
Musikvår på Fylkingen, 2017-03-24 respektive på SMC Sweden i Klangkupolen på Kungl. Musikhögskolan 2017-04-07.
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Appendix
Bilaga 1: Skiss över kompositionen A Reality One Can No Longer Touch65

Bilaga 1. Skiss över kompositionen A Reality One Can No Longer Touch.

Bilaga 2: Inspelning av kompositionen A Reality One Can No Longer
Touch
Som bilaga följer en CD skiva med en stereoversion av flerkanalskompositionen A Reality
One Can No Longer Touch. Stereoversionen är inspelad med ett konstgjort huvud.66
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