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1.  Inledning  

1.1  Konstnärlig  hantverksfrihet  

En  konstnärlig  process  startar.  Jag  beslutar  att  formge  något  med  ett  eller  flera  
material  för  att  åstadkomma  en  sammansatt  produkt.  Den  konstnärliga  idén  blir  
verklighet.  Hur  går  det  till?  Vilka  beståndsdelar  i  material,  verktyg  och  metoder  är  
nödvändiga  för  ett  förverkligande?  Hur  kan  jag  som  konstnärlig  aktör  närma  mig  
konstnärlig  frihet  i  förhållande  till  min  idé?  Vilka  verktyg  har  jag  till  hands  från  
start?  Om  jag  i  ett  musiksammanhang  önskar  spela  in  fyrstämmig  sats  med  150  
sångare  i  vardera  stämma  men  inte  har  tillgång,  eller  tid,  till  att  samla  600  sångare,  
är  jag  då  beredd  att  byta  ut  sångarna  mot  något  helt  annat,  försöka  simulera  
människoröster  med  hjälp  av  digital  teknik,  eller  skall  idén  slopas  för  att  den  inte  
går  att  genomföra?  Om  jag  inte  har  tillgång  till  de  verktyg  som  behövs,  hur  tar  jag  
mig  dit?  När  blir  min  idé  en  utopi,  svår  att  förverkliga,  och  i  vilken  grad  främjar  
eller  försvårar  olika  faktorer  min  idé?    

Dessa  frågor  blir  angelägna  i  strävan  mot  konstnärlig  frihet,  och  inleder  min  
frågeställning  nedan.  I  detta  arbete  definierar  jag  konstnärlig  frihet  med  att  själv  
kunna  påverka  de  faktorer  och  verktyg  jag  behöver  för  att  förverkliga  en  
konstnärlig  idé.  Riktningen  är  också  angelägen  om  jag  önskar  utveckla  min  
konstnärliga  förmåga.  Om  jag  inte  har  ekonomi  att  hyra  in  en  specialist,  kan  jag  
som  ett  alternativ  åstadkomma  resultatet  själv?  Om  jag  kan  genomföra  min  idé  
oavsett  vilken  det  är,  med  så  effektiva  och  få  verktyg  som  möjligt,  då  är  jag  
konstnärligt  fri,  eller  åtminstone  nära.    

1.2  Tre  verktyg  i  fokus  

För  att  begränsa  arbetet  har  jag  valt  ut  tre  musikrelaterade  verktyg  som  under  mina  
sex  års  studier  i  komposition  mest  har  påverkat  mitt  konstnärskap.    
  

1. Modal  kontrapunkt  från  renässanstid  
2. Algoritmisk  ljudprogrammering  i  realtid  –   SuperCollider     1
3. Spektromorfologi   ,  ett  musikteoretiskt  ramverk  av  Denis  Smalley  2

  
Längs  den  musikaliska  historien  –   som  sträcker  sig  ungefär  minst  två  tusen  år  bakåt  
i  tiden  –   har  jag  valt  tre  verktyg  som  representerar  kontrasterande  tid,  kultur  och  
plats.  Modal  kontrapunkt  utvecklas  i  en  tid  då  den  europeiska  kulturen  till  stor  del  
kom  från  den  kristna  kyrkans  dominans.  Med  arkitektur,  musik,  måleri  och  senare  
boktryckeri  var  det  i  denna  sfär  som  västerländsk  estetik  till  stor  del  
manifesterades,  åtminstone  om  jag  tittar  på  vad  som  finns  dokumenterat  och  
bevarat  idag.  I  samband  med  SuperCollider  klättrar  vi  fram  cirka  sex  hundra  år.  Ett  

1  Wilson,  Cottle,  Collins  2011:9-11  
2  Smalley  via  Emmerson  1986:61-93  
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objektbaserat  programmeringsspråk  ämnat  för  algoritmisk  komposition  och  
ljudbaserad  syntes  i  realtid  utvecklas.  Spektromorfologi  –   utvecklat  av  tonsättaren  
Denis  Smalley,  är  ett  musikteoretiskt  ramverk  inspirerat  av  teorier  från  Europas  
efterkrigstid.  Han  hjälper  oss  att  förstå  ljud  och  musik  i  förhållande  till  perception  
och  språk.     3

1.3  Förening  av  historia  och  samtid  

När  jag  komponerar  rör  jag  mig  i  en  eller  fler  sociala  kontexter  samt  en  eller  flera  
sociala  tidsperioder.  Oavsett  var  och  när  detta  är  påverkas  jag  av  det  som  hänt  och  
den  dokumentation  som  finns  tillgänglig.  Händelser,  konsekvenser  och  
dokumentation  blir  liksom  jag  och  den  samtid  jag  lever  i  delar  i  en  större  helhet  
med  flera  andra.  Detta  resonemang  blir  angeläget  om  jag  önskar  förstå  mitt  eller  
andras  sammanhang.  Metodböcker  som  skrivits,  verktyg  (t.ex.  instrument)  och  
teknik  (t.ex.  trummaskin)  utgör  delar  i  en  kontext  och  marknad.  Jag  väljer  att  
uttrycka  det  med  att  den  konstnärliga  produkten  blir  ett  resultat  av  en  mängd  olika  
faktorer   –   individuella,  kulturella  och  socio-politiska  i  förhållande  till  samtid  och  
det  förflutna.  Faktorer  befinner  sig  på  flera  nivåer,  varierar  och  skiftar  –   människor,  
nationell  gräns,  organisationer  och  produkter  förflyttar  sig,  lägger  ner  eller  startar  
upp  nya  aktiviteter.  Lägg  till  andra  faktorer  som  påverkar  kontexter  som  språk,  
slang,  omformuleringar,  försköningar,  ålderdom,  förringelser,  tekniska  förfall,  
sociala  och  relationella  konflikter  m.m.  Vi  har  snabbt  ett  stort,  komplicerat  fält  av  
en  mängd  olika  faktorer  som  påverkar  mig  som  upphovsperson  och  min  
konstnärliga  produkt.    

Diskussionen  ovan  refererar  till  en  hermeneutisk  kunskapstradition  om  
förståelse,  som  jag  här  uttrycker  som  att  förstå  de  sociala,  kulturella  och  
ekonomiska  delar  och  helheter  som  påverkar  mig  och  mitt  skapande  –   då  som  nu.  
Skiftning  och  rörelse  in  i  ett  mikroperspektiv  ut  till  ett  översiktligt  makroperspektiv  
blir  cirkulär,  det  vill  säga  perspektiv  och  diskussioner  växlar  och  förändras.  Detta  
främjar  enligt  hermeneutisk  tradition  kunskap  och  förståelse.   Gadamer  lyfte  fram  4

detta  för  att  han  ansåg  att  den  naturvetenskapliga  läran  om  “sanning”  bar  på  grova  
brister  när  den  appliceras  på  samhällsvetenskap.  Jag  lyfter  perspektivet  för  att  det  
tillför  och  är  viktigt  för  min  konstnärliga  utvecklingsprocess ,  diskussion,  reflektion  
och  analys.  Det  blir  också  ett  sätt  att  respektera  den  komplexa  verklighet  
människan  rör  sig  i,  samtidigt  ändå  sträva  mot  konstnärlig  och  intellektuell  
utveckling.  Genom  att  vara  både  realistisk  och  utopisk,  samt  växla  däremellan,  
öppnar  det  upp  för  både  idérikedom  och  ett  kritiskt  förhållningssätt  till  avgörande  
faktorer  för  utförandet  och  det  ovissa  resultatet.    

     

3  Smalley  via  Emmerson  1986:61-93  
4  Gadamer  1960:137-147  
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2.  Syfte  och  frågeställning  

I  detta  reflekterande  textarbete  har  jag  valt  att  
  
undersöka  hur  tre  verktyg  påverkar  mitt  konstnärliga  arbete.    

- På  vilket  sätt  begränsar  eller  öppnar  dessa  verktyg  min    
konstnärliga  frihet?    

- Hur  kompletterar  och  främjar  verktygen  varandra  i  förhållande  till  sina  
respektive  egenskaper?    

  
De  tre  verktyg  jag  kommer  att  undersöka  är  
  

1. Modal  kontrapunkt  från  renässanstid  
2. Algoritmisk  ljudprogrammering  i  realtid  –   SuperCollider     5
3. Spektromorfologi   ,  ett  musikteoretiskt  ramverk  av  Denis  Smalley  6

     

5  Wilson,  Cottle,  Collins  2011:9-11  
6  Smalley  via  Emmerson  1986:61-93  
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3.  Material  

3.1  Kontrapunkt    

Kontrapunkt  är  en  metod  som  påverkat  och  förändrat  mitt  komponerande.  Det  som  
väckte  mitt  intresse  var  att  jag  tyckte  mig  i  modal  kontrapunkt  höra  grundläggande  
musikaliska  beståndsdelar  till  all  form  av  tonal  musik  de  senaste  tusen  åren.  Det  
startade  även  andra  funderingar  och  ett  intresse  av  att  utforska  filosofi  och  fysiska  
lagar.    

3.1.1  Gregoriansk  sång  i  den  katolska  mässan  

Kontrapunkt  är  en  tidig  västerländsk  kompositionsteknik  som  utvecklades  i  takt  
med  den  medeltida  katolska  mässan  –  från  psaltarpsalmer  i  form  av  gregoriansk  
sång  till  kontrapunkt.  Under  många  århundraden  spred  sig  denna  sång  främst  över  
västerlandet  där  sjungande  av  psalmer  i  samband  med  gudstjänster  blev  lika  
centralt  som  kristen  liturgi.  Starkaste  fäste  fick  metoden  i  central-  och  sydeuropa  
från  sen  medeltid,  ca  1100,  fram  till  barocken,  ca  1600.   Hur  kontrapunkt  i  detalj  7

kan  ha  influerat  den  kristna  latinska  sången  och  vice  versa  vet  vi  ganska  lite  om.  
Historieskrivare  placerar  ofta  sin  egen  kultur  i  bättre  och  mer  autentiskt  ljus.  Detta  
har  det  senaste  seklet  stärkts  av  flera  forskare  och  blir  viktigt  att  ha  i  kritisk  åtanke  i  
samband  med  historieredogörelse.     8

Med  tiden  blev  lovsångerna  rikare  på  melodi,  antal  stämmor  och  kreativitet.  
De  musikaliska  utsmyckningarna  dök  ofta  upp  i  samband  med  hyllningar  av  olika  
helgon  eller  andra  viktiga  figurer.  Under  högrenässansen  kunde  ett  stycke  på  sin  
höjd  ha  upp  till  tolv  individuella  stämmor  sjungandes  samtidigt.     9

  

3.1.2  Modal  kontrapunkt    

  
Enligt  NE  beskrivs  kontrapunkt  enligt  följande:    
  

(medeltidslat.   contrapuʹnctum ’  punkt  (dvs.  not)  som  på  notplanet  intar  ett  motsatt  läge  i  
jämförelse  med  en  annan  punkt’),  kompositionsteknik  vars  resultat  är  en  musikalisk  struktur  
uppbyggd  av  två  eller  flera  självständiga  stämmor  […]     10

  
Kompositionstekniskt  används  kontrapunkt  som  begrepp  med  syfte  på  antingen  
polyfoni  (modal  kontrapunkt)  eller  barockkontrapunkt  (tonal  kontrapunkt).  Modal  
kontrapunkt  stämförs  ofta  baserat  på  en  s.k.  Cantus  Firmus ,  en  melodi  viktig  för  
kompositionen.  Den  grundar  sig  på  diatonik  (kromatik  förekom  sällan  och  i  sådana  
fall  ofta  under  kadenser  eller  vid  överlappningar),  en  kyrkotonart  där  omfånget  

7  Moberg  1973:41-49  
8  Idehlson  via  Moberg  1973:48-51  
9  Jeppesen  1939:4-6  
10  Nationalencyklopedin,   kontrapunkt.  http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kontrapunkt    
  2017-11-14  
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sträcker  sig  ungefär  en  och  en  halv  oktav  för  respektive  stämma.  I  Tonal  
kontrapunkt  sker  stämföringen  baserat  på  en  tonart  som  eventuellt  moduleras  under  
styckets  gång.  Här  kommer  vi  även  in  på  andra  tekniska  strukturer  som  exempelvis  
imitation,  fuga  och  tematik.    

Exakt  när  kontrapunkt  blev  en  musikteoretisk  term  är  något  omtvistat  men  
någonstans  runt  1300-talet  dyker  den  upp  i  samband  med  en  s.k.  ars  nova-stil  –   när  
tonsättare  och  musiker  under  medeltid  började  se  musikalisk  struktur  som  
flerdimensionell  och  polyfon.  En  som  tidigt  använde  modal  kontrapunkt  som  
kompositionsteknik  för  studenter  var  den  flamländska  författaren  Johannes  
Tinctoris.   Ett  exempel  på  en  senare  är  Peter  Schubert,  en  samtida  pedagog  11

specialiserad  på  hur  teori  och  praktik  med  improvisation  kan  mötas  i  grupp  och  
enskilt.  Modal  kontrapunkt  är  känd  för  sin  metriska  indelning  av  noternas  
intervall-läge  –   de  s.k.  fem  slagen.   Detta  utvecklades  i  rent  pedagogiskt  syfte  för  12

att  studenten  successivt  kunde  öka  sina  slag  utan  att  tappa  kontroll  över  
stämföringens  riktning  (vertikalt  och  horisontellt).    

För  att  koncentrera  förståelsen  av  kontrapunkt  som  stämföringsteknik  
använder  många  musikteoretiker  och  tonsättare  två  stämmor  i  sina  exempel.  Detta  
förenklar  teorin  vilket  är  nödvändigt  då  det  snabbt  blir  komplext  med  fler  stämmor.  
Det  blir  då  tydligare  att  se  stämmornas  samspelsförhållande  och  riktning  på  kort  
och  lång  sikt.  Eftersom  kontrapunkt  växt  fram  ur  modal  gregorianik  baseras  
huvudstämman  ofta  på  en  eller  flera  kyrkotonarter.  Vanligtvis  finns  två  så  kallade  
tonala  vilolägen,  grundton  respektive  kvint.  Ju  mer  individuell  en  andra  stämma  är  
benämns  det  som  polyfont.  Blir  den  en  stämma  som  mer  stödjer  eller  fyller  ut  
melodin  och  mer  eller  mindre  baseras  på  liknande  material  benämns  det  ofta  i  
stället  för  heterofont.  Under  sen  medeltid  blev  polyfonin  alltmer  avancerad  och  
komplex.     13

Viktigt  att  påpeka  är  att  det  finns  forskning  som  indikerar  att  studier  i  
kontrapunkt  snarare  till  stor  del  som  utövning  var  praktiserad  och  improviserad.   14

Här  syftas  på  när  kontrapunkt  skrevs  ner  som  teori  existerade  den  redan  hos  de  som  
praktiserade  den.    

Ett  exempel  på  ett  modalt  verk  från  denna  tid  som  starkt  präglats  av  den  
kontrapunktiska  metodiken  är  motetten  Illibata  Dei  virgo  nutrix/La  mi  la  av  den  
franska  tonsättaren  Josquin  des  Prez.  Den  är  skriven  för  fem  stämmor  men  bygger  
till  stor  del  på  tvåstämmig  kanon-imitation  som  vidgar  och  sträcker  sig  i  olika  
riktningar.  

11  Fux  1965:7-9  
12  Schubert  2008:20  
13  Jeppesen  1939:36-37  
14  van  Tour  1997-99  
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Takt  16-23  ur  “Illibata  dei  virgo  (2.)  Ave  virginum  decus”  ca.  år  1475-1520     15

  
Verket  är  ett  bra  exempel  på  hur  väl  genomarbetat  modal  kontrapunkt  kan  vara.  På  
pappret,  teoretiskt  är  det  musikaliska  materialet  noggrant  och  systematiskt  skrivet.  
Det  klingande  resultatet  ger  dock  ett  flytande,  fritt  intryck  och  en  upplevelse  av  
enhetlighet.  Trots  detta  bär  varje  stämma  på  en  stark  individuell  melodisk  karaktär.  

3.2.  Ljudprogrammering  

3.2.1  SuperCollider:  ett  objektorienterat  ljudprogrammeringsspråk  

SuperCollider  är  en  digital  plattform  för  algoritmisk  ljud-  programmering  och  
syntes  i  realtid  som  lanseras  i  början  på  90-talet.   Det  används  för  en  rad  olika  16

ändamål  som  akustisk  forskning,  algoritmisk  komposition,  konserter  med  mera.  
Systemet  baseras  på  hierarkier  av  så  kallade  objekt  vilket  betyder  att  du  som  
användare  har  möjlighet  att  gå  ner  i  djupa  lager  av  kod  (om  du  skulle  vilja),  men  
arbetar  främst  i  en  ytlig  miljö  baserat  på  olika  objekt  och  “genvägar”  till  metoder  
och  andra  funktioner.  Detta  gör  att  användaren  på  många  sätt  kan  orientera  sig  utan  
att  behöva  röra  sig  i  ett  hav  av  tusentals  rader  av  kod  då  de  i  stället  är  inbakade.  
Verktyget  bär  således  på  stora  ljudbaserade  möjligheter  för  den  som  med  få  medel  

15  Elders  1987:8  
16  Wilson,  Cottle,  Collins  2011:10  
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önskar  utföra  avancerade  bearbetningar  av  ljud.  SuperCollider  har  även  använts  på  
scen  där  koden  skrivs  live  och  improviserat  eller/och  är  nätverkskopplat.    

3.2.2  Fri  i  kontrast  till  låst  syntes  med  tillämpad  matematik  

Styrkan  i  SuperCollider  bygger  på  flera  aspekter.  Programmet  är  gratis,  har  
fri  källkod  och  det  finns  en  mängd  olika  communities  med  tips,  tutorials  och  
annan  hjälp  för  den  som  fastnat  i  sitt  arbete.    Men  främst  ligger  det  i  dess  
avancerade  potential  förpackad  i  sitt  i  jämförelse  enkla  format.    

  
[...]  it  allows  one  to  represent  musical  concepts  as  objects,  to  transform  them  via  
functions  or  methods,  to  compose  transformations  into  higher-level  building  
blocks,  and  to  design  interactions  for  manipulating  music  in  real  time,  from  the  
top-level  structure  of  a  piece  down  to  the  level  of  the  waveform.     17

  

Därmed  öppnas  möjligheterna  för  utövaren  att  bryta  ner  och  förändra  de  
ljudalstrande  objektens  olika  delar.  I  SuperCollider,  liksom  andra  plattformer  som  
exempelvis  Max/MSP,  blir  syntesen  av  de  olika  ljudobjektens  funktioner  och  
effekter  frikopplade.  Detta  gör  att  möjligheten  till  att  modulera,  pussla,  koppla  om  
programmets  olika  delar  blir  väsentligt  större  och  får  ett  gemensamt  språk.    

Ett  annat  argument  som  förtydligar  och  särskiljer  SuperColliders  tekniska  
möjlighet  är  att  dess  kodsystem  är  integrerad  i  och  baserad  på  matematik  –  vilket  
gör  att  jag  exempelvis  algoritmiskt  via  en  rad  kod  kan  massproducera  en  stämma  i  
tusentals  unika  varianter  eller  låta  en  sampling  förändras  över  tid  i  en  progressiv  
riktning  i  all  oändlighet.  Ett  exempel  på  detta  är  hur  jag  kan  randomisera  en  ton  
från  50  till  2500  Hz  (med  hjälp  av  objektet  ExpRand   )  som  i  sin  tur  klonas  tolv  18

gånger  i  nya  toner,  exponentiellt  minskande  i  styrka.  Varje  signal  får  en  unik,  
varierad  klang  genererad,  via  en  så  kallad  "Array  of  UGens”  som  fördelas  ut  till  så  
många  kanaler  som  behövs.  Genom  att  summera  listan  av  värden  med  hjälp  av  
objektet  Splay     hör  vi  det  klingande  resultatet  i  en  enda  ljudvåg.  Så  här  skulle  19

koden  kunna  se  ut  med  triangelvågor:    
  
(  
SynthDef.new(\klang,  {  

var  sig,  amp;;  
amp  =  SinOsc.kr({ExpRand(0.1,15)}!12).range(0.1);;  
sig  =  LFTri.ar({ExpRand(50,2300)}!12);;  
sig  =  sig  *  amp;;  
sig  =  Splay.ar(sig)  *  0.4;;  
Out.ar(0,  sig);;  

}).add;;  
)  

17  Wilson,  Cottle,  Collins  2011:9  
18  http://doc.sccode.org/Classes/ExpRand.html ,  hämtad  2018-04-03  
19  http://doc.sccode.org/Classes/Splay.html ,  hämtad  2018-04-03  
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3.3  Spektromorfologi  

3.3.1  Elektronisk  apparatur  revolutionerar  synen  på  ljud  

Redan  1977  diskuterade  Pierre  Boulez  i  en  debattartikel  om  teknologi  och  
tonsättaren  hur  det  musikaliska  fältet  befann  sig  i  en  avgörande  brytpunkt  som  
skulle  komma  att  revolutionera  musiken  på  flera  plan:  tekniskt,  publikmässigt,  vem  
som  utövade  den,  teorier  med  mera.   Mycket  av  Boulez  resonemang  skulle  delvis  20

komma  att  stämma.  Tekniken  förändrade  det  musikaliska  fältet  på  ett  omfattande,  
men  splittrat  och  mångfacetterat  vis.  Dess  utveckling  och  användning  har  påverkat  
det  musikaliska  fältets  alla  genrer.  

Förutom  rent  teknologiskt  har  även  uppfattningen  om  ljud  och  musik  som  
fenomen  tagit  banbrytande  riktningar  det  senaste  millenniet,  inte  minst  omkring  
tiden  i  efterkrigstidens  Europa.  I  Paris  önskade  Pierre  Schaeffer  på  Groupe  de  
Recherches  Musicales  nyansera  synen  på  ljud  och  musik  –   hur  dessa  fenomen  
kommunicerar  med  en  lyssnare.  I  Köln  började  Werner  Meyer-Eppler,  Robert  
Beyer  och  Herbert  Eimert  samordna  aktiviteter  på  Studio  für  elektronische  Musik  
des  Westdeutschen  Rundfunks.   Med  teknologi  från  radio,  militär  och  andra  21

teknikrelaterade  organisationer  började  kreatörer  experimentera  med  inspelade  
ljudkällor,  frekvenser,  bandfilter  och  diverse  andra  verktyg  man  kom  över.  I  
samband  med  detta  revolutioneras  uppfattningen  om  vad  som  var  musik  inom  allt  
från  populär-  som  till  konstmusik.    

3.3.2  Spektral  information,  hörsel  och  språk  

En  person  som  inspirerades  av  och  utvecklade  Schaeffers  idéer  var  Denis  Smalley.  
Han  har  argumenterat  för  att  om  vi  skall  kunna  ha  en  bredare  förståelse  av  musik  
bör  dess  främsta  beståndsdelar  –   ljud  och  språk  –   brytas  ner.  En  distinktion  mellan  
frekvens  och  klang  hämmar  vår  förmåga  till  analys  och  komposition.  Således  bör  vi  
istället  se  ljud  och  musik  enbart  för  vad  det  är  med  hjälp  av  olika  verktyg  –   bland  
annat  en  slags  informationskarta  om  aktiv  information  (ljud/lufttrycksförändring)  
och  språkhantering  för  att  sortera,  särskilja  och  tolka  den.  Det  primära  för  att  
analysera  och  diskutera  musik  gör  vi  genom  att  primärt  koppla  det  till  vår  
hörseluppfattning:    
  

Listeners  can  only  apprehend  music  if  they  discover  a  perceptual  affinity  with  its  materials  
and  structure.  Such  an  affinity  depends  on  the  partnership  between  composer  and  listener  
mediated  by  aural  perception.  Today  we  continually  need  to  reassert  the  primacy  of  aural  
experience  in  music.  […]  Aural  perception  is  fragile,  fickle,  empirical,  and  thus  presents  a  
threat  to  those  musicians  and  researchers  who  have  difficulty  in  coming  to  terms  with  the  
insecurity  of  their  subjectivity.  The  primacy  of  perception  is  unassailable  since  without  it  
musical  experience  does  not  exist.     22

  

20  Boulez  1977  
21  Manning  2013  
22  Smalley  &  Emmerson  1986  
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Människan  bär  på  en  förmåga  att  ta  upp  lufttrycket,  med  viss  begränsning,  och  
tolka  det.  Vi  binder  ihop  vår  upplevelse  baserat  på  den  information  vi  får  –   utifrån  
kontext,  sammanhang,  ljudobjekt,  djup,  bredd,  avstånd  osv.  I  takt  med  den  
teknologiska  och  elektroakustiska  musikens  utveckling  formulerade  Smalley  ett  
system  för  att  förstå,  skapa  och  framföra  musik.  Han  kallade  sitt  teoretiska  ramverk  
för  spektromorfologi.   I  detta  ingick  ett  system  av  symboler,  arketyper  och  23

typologier  baserat  på  särskiljande  egenskaper  för  att  beskriva  och  dela  upp  
musikaliskt  material.  Här  vill  jag  främst  lyfta  fram  teorins  enkla  men  kraftfulla  
perspektiv  att  betrakta  ljud  och  musik  som  ett  fysikaliskt  och  språkligt  fenomen  i  
tid:  
  

Spectro-morphology  is  an  approach  to  sound  materials  and  musical  structures  which  
concentrates  on  the  spectrum  of  available  pitches  and  their  shaping  in  time.  In  embracing  
the  total  framework  of  pitch  and  time  it  implies  that  the  vernacular  language  is  confined  to  a  
small  area  of  the  musical  universe.  Developments  such  as  atonality,  total  serialism,  the  
expansion  of  percussion  instruments,  and  the  advent  of  electroacoustic  media,  all  contribute  
to  the  recognition  of  the  inherent  musicality  in  all  sounds.     24

  
Fokus  på  enbart  frekvens,  tid  och  styrka  är  ett  sätt  att  komprimera  vårt  sätt  att  se  på  
musik  för  att  på  så  vis  bryta  ner,  samtidigt  förena  dess  olika  beståndsdelar.    

Det  finns  flera  sätt  att  grafiskt  utföra  en  analys  eller  översikt  över  en  
ljudvåg.  Ett  är  via  ett  så  kallat  sonogram,  där  tre  värden  mäts  –   frekvens  vertikalt,  
tid  horisontellt  och  intensitet/volym  via  svärtningsgrad  eller  färg.  Här  följer  två  
exempel  på  detta  från  mitt  examensverk.  I  bilden  på  nästa  sida,  Sonogram  1a,  visas  
hur  orgelspelet  rör  sig  stegvis  ned  i  sitt  registeromfång.  Parallellt  ser  vi  hur  diverse  
citat  från  muslimska  bönutrop  och  intervjuer  överlappar  varandra.  Vid  12:20  dyker  
en  låg  baston  upp  för  att  sedan  försvinna.  Ett  klockspel  från  en  kyrka  spelas  
frenetiskt  i  ungefär  samma  register  som  orgelns.  Långa  toner  växlas  med  korta,  
snabbt  upprepande  toner.  Efter  en  stund  ser  vi  hur  en  tjock  ljudmatta  av  brus  växer  
sig  större,  vilket  är  ett  tåg  i  hög  hastighet  som  efter  en  kort  stund  bromsar  in.  I  den  
andra  bilden  ser  vi  hur  bruset  övergår  till  en  tyst  akustisk  miljö,  där  en  text  läses  
upp  av  en  person.  I  den  andra  bilden,  Sonogram  1b,  ser  vi  hur  komplex  en  röst  är  i  
klang  och  frekvensvariation.  Vi  ser  också  graden  av  den  allmänna  brusnivån,  svart  
för  tystnad  och  ett  grått,  pulverliknande  material  för  brus  (när  det  är  längs  hela  
frekvensaxeln).    
  

23  Smalley  &  Emmerson  1986  
24  Smalley  &  Emmerson  1986:61-62  
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Sonogram  1a,  ur  “Gdańsk,  POL  -  PAL  ,نابلس ”  11.30-14.20,  0-5500  Hz  

  
  

Sonogram  1b,  ur  “Gdańsk,  POL  -  PAL  ,نابلس ”  14.37-14.47,  0-11.000  Hz  
  

I  ett  frekvenskorrigeringsprogram  visar  spektrogrammet  två  dimensioner:  frekvens  
och  volym.  Detta  instrument  kan  också  användas  som  ett  ytterligare  verktyg  i  
förhållande  till  Smalleys  ramverk ,  på  det  sättet  att  analysen  sker  gehörsmässigt  i  25

realtid  i  stället  för  retroaktivt  i  ett  sonogram.  Jag  får  då  möjlighet  att  avgöra  hur  
min  frekvenskorrigering  påverkar  ljudet  under  min  justeringen  i  realtid,  därefter  
kan  jag  retroaktivt  i  ett  sonogram  betrakta  materialet  på  håll  och  över  längre  tid  
exempelvis  utifrån  dess  musikaliska  form  eller  materialets  dynamiska  förändring  
över  tid.  

25  Smalley  &  Emmerson  1986  
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4.  Gdańsk,  POL  -  PAL  ,نابلس   
Gdańsk,  POL  -  PAL  ,نابلس  är  ett  verk  av  Gustaf  Lundh  skrivet  för  kyrkorgel  och  
liveelektronik.  Verket  är  17  minuter  långt  och  syftar  på  en  tågresa,  med  avgång  i  
Gdansk,  Polen,  och  destination  i  Nablus,  Palestina.  Det  finns  två  upplagor  av  
verket:  en  studioversion  och  en  för  konsert.  Partitur  och  ljudinspelning  för  detta  
hittas  under  bilaga.  Verket  uruppfördes  i  Nathan  Milstein-salen  på  Kungliga  
Musikhögskolan  11  April  2018.  På  denna  konsert  spelade  Johannes  Landgren  
kyrkorgel,  och  liveelektronik  samt  ljus  styrdes  av  Gustaf  Lundh.  

Projektet  bygger  på  en  fiktiv  berättelse  utspelad  om  cirka  20  år.  Berättelsen  
tar  sin  utgångspunkt  i  ett  EU-beslut  som  i  Brussel  klubbats  igenom  av  Gustaf  
Lundh.  I  samband  med  konsert  startas  evenemanget  med  ett  uppspel  av  ett  fejkat  
tidigare  inspelat  arabiskt  utlåtande  från  EU.  I  det  musikaliska  materialet  finns  
kyrkorgelspel,  brus  från  orgelfläkt,  gnissel  och  brus  från  tåg,  människoprat  i  
tåghyttar,  kyrkor  som  svischar  förbi  tågets  fönster,  klockor  och  utrop  från  
tågstationer  med  mera.  Materialet  har  manipulerats  och  justerats  digitalt.  Gränsen  
mellan  vad  som  är  kyrkorgel  och  tåg  är  tänkt  att  bli  suddig.  Man  skulle  kunna  likna  
det  vid  att  kyrkorgeln  är  själva  tåget  som  åker  på  rälsen,  och  sittplatser  är  placerade  
i  dess  resonanslåda.  I  verket  har  jag  mer  eller  mindre  använt  de  tre  verktyg  som  
detta  arbete  delvis  jämför.  

Manuset  som  är  skrivet  berättas  av  en  inspelad  röst  som  presenterar  hur  
projektet  gått  igenom,    via  organisationer,  samarbeten  och  individuella  
initiativtagare.  Texten  är  också  skriven  som  att  den  kommer  i  från  en  besynnerlig  
resebyrå.  Materialet  innehåller  också  historiekritiska,  sociopolitiska  och  
antropologiska  perspektiv  för  att  nyansera  det  komplexa  i  religiösa  och  politiska  
nationskonflikter.  Syftet  är  också  att  belysa  socialpsykologi  och  identitetsskapande,  
som  blir  en  koppling  till  vår  samtid  och  människor  på  flykt  en  plats  till  en  annan.  I  
verkets  pik  stiger  lyssnaren  ut  från  tåget,  mitt  på  Martyrernas  bro  i  Istanbul,  och  
narrativet  ramar  in  berättelsen.  Lyssnaren  står  då  med  ena  foten  i  Europa,  och  andra  
i  Asien.  Därefter  följer  verkets  avslutande  sats.        
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5.  Analys  

5.1  Stämföringsteknik  

En  anledning  till  att  jag  lyft  kontrapunktens  bakgrund  och  historia  är  att  materialet  
enligt  många  forskare  bottnar  i  en  estetisk,  politisk  och  religiös  kultur  som  pågått  
under  hundratals  år.  Detta  gör  att  materialet  likt  ett  språk  får  ett  eget  liv,  som  
utvecklas  och  förändras  långsamt  över  tid.  Detta  visar  sig  i  forskning  som  försöker  
beskriva  dess  ursprung.  Det  blir  svårt  att  redogöra  var  och  hur  materialet  
utvecklades,  och  vi  vet  mycket  lite  om  tekniken  kom  från  enskilt  viktiga  
professionella  personer  eller  en  kollektiv  socialt  varierad  miljö  och  kultur.  Som  
stämföringsteknik  blir  den  därför  svår  att  möta  pragmatiskt  ur  ett  
kompositionsperspektiv.  Skall  verktyget  tränas  genom  praktisk  sång  eller  teoretisk  
pedagogik?  Erik  Bergwall  studerade  på  Kungliga  Musikhögskolan  och  i  samband  
med  sitt  examensarbete     arrangerade  regelbundna  träffar  för  en  mindre  grupp  26

sångare  i  syfte  att  pröva  kontrapunktisk  praxis  i  form  av  improviserad  sång.  Jag  
medverkade  som  sångare  i  detta  projekt,  som  till  stor  del  baserades  på  Peter  
Schuberts  arbete,  där  en  stämma  i  detalj  imiterar  en  huvudstämma,  men  fördröjt  en  
halv  takt.  Huvudstämman  rör  sig  enligt  vissa  intervallregler,  uppåt  och  nedåt.  
Beroende  på  det  tidigare  intervallet  begränsas  alternativen  för  nästa,  och  så  vidare.  
Denna  övningspraxis  blir  i  sig  mycket  fri,  samtidigt  rigid  i  sin  struktur.  Det  blev  för  
mig  också  ett  sätt  att  förkroppsliga  kontrapunkt  som  teori,  med  enbart  min  röst  och  
mitt  gehör  som  verktyg.  Detta  var  också  en  del  av  Bergwalls  syfte  och  hypotes,  att  
närma  sig  kontrapunkt  på  en  mer  praktisk  nivå,  för  att  kunna  bemästra  tekniken  
bättre  i  sång  och  komposition.  I  andra  satsen  ur  mitt  hybridverk,  VERUM,  finns  ett  
exempel  på  hur  jag  använt  mig  av  Bergwalls  improvisationsform,  men  för  
vibrafon/klockspel.     27

  
I  ett  parti  från  det  material  som  arbetades  fram  i  samband  med  när  Gdańsk,  POL  -  
PAL  ,نابلس     skrevs  finns  ett  tonalt  material  i  form  av  en  tvåstämmig  sats,  28

improviserad  på  klaviatur  (kyrkorgel).  Det  är  inget  mystiskt  i  hur  detta  material  
kom  till  –   min  improviation  genomförs  utan  partitur  på  gehör  där  jag  i  den  aktiva  
stunden  kontinuerligt  registrerar  hur  stämmorna  samspelar.  Samtidigt  tar  jag  
snabba  beslut  om  stämmornas  riktningar,  blir  jag  inte  nöjd  prövar  jag  igen  och  så  
vidare.  Besluten  bygger  delvis  på  de  så  kallade  fem  slagen  som  Jeppesen,  Fux  och  
Schubert  tar  upp  i  sin  teoretiska  litteratur,  och  är  ett  slags  eget  personligt  
förhållningssätt  till  detta  perspektiv  och  kompositionsteknik.  Schubert  skriver  
specifikt  om  att  under  improvisation  försöka  hålla  sig  till  The  Hard  Rules   men  att  
vara  elastisk  när  det  gäller  The  Soft  Rules .   Jag  följer  inte  reglerna  särskilt  hårt  29

26  Bergwall  2015  
27  Lundh  2014:4.30-7.40  
28  Bilaga  1,  Ljudspår  3  
29  Schubert  2008:42-43  
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men  en  som  jag  sällan  avviker  ifrån  är  regeln:  “All  perfect  intervals  must  be  
approached  by  contrary  or  oblique  motion.”.   Det  blir  mer  en  fond  än  nitisk  30

systematik,  baserad  på  dessa  böcker  och  musikexempel.  I  detta  exempel  blir  det  
klart  att  i  min  improvisation  företräder  mitt  gehör  teori,  metodik  och  koncept  men  
att  de  fortfarande  har  en  påverkan  i  utförandet.  Detta  är  något  jag  märkt  
återkommer  i  mina  musikaliska  arbetsprocesser.    

Jag  har  tidigare  nämnt  att  kontrapunkt  som  teknik  och  metod  är  omtvistad  
huruvida  den  bottnar  i  teori  eller  improvisation.  Det  är  dock  mer  intressant  vilken  
effekt  och  påverkan  dess  material  har  på  mitt  konstnärskap.  Här  förespråkar  jag  ett  
växelspel.  En  kraft  i  mitt  improviserade  gehör  ligger  i  lekfull  lätthet  och  det  flöde  
som  uppstår,  en  respekt  mot  det  grova,  opolerade  och  spontana.  En  svaghet  är  att  
det  stundtals  vilar  på  bekvämlighet  vilket  gör  att  jag  då  vilar  på  mina  etablerade  
utförandestrukturer  av  hur  jag  brukar  hantera  instrumentet  eller  forma  mitt  spel.  Jag  
måste  därför  hela  tiden  aktivt  vaka  över  min  improvisation,  för  att  undvika  att  
fastna  i  gammal  etablerad,  bekväm  frasering.  Växelspelet  mellan  att  komponera  
dels  utifrån  improvisatoriskt  flöde  på  gehör,  dels  baserat  på  ett  teoretiskt  ramverk  
främjar  med  andra  ord  dynamisk  variation  i  mitt  själva  utförande.  

5.2  Paradoxalt  material  

Flera  aspekter  i  kontrapunkt  som  teori  och  klingande  musik  har  påverkat  mig  på  
flera  nivåer,  inte  enbart  som  metod  och  teknik.  I  teoretisk  analys  är  modal  
kontrapunkt  hårt  regelstyrd,  varje  stämma  skall  i  största  möjliga  mån  bära  
individuell  tonalitet,  åtminstone  innan  en  frasering  är  slut.  Samtidigt  i  det  klingande  
resultatet  beskrivs  vokalpolyfoni  från  högrenässansen  som  heligt  ren  och  med  en  
rik  solid  enhetlighet.  Här  uppstår  en  paradox.  Materialet  tycks  alltså  te  sig  likt  en  
musikalisk  dans  –   att  dels  vara  unik,  särpräglad  och  oberoende,  dels  kunna  vara  en  
bland  flera  delar  och  därigenom  hänga  ihop  i  ett  större  enhetligt  sammanhang  
samtidigt.  Avviker  en  stämma  för  mycket  sticker  den  ut  och  splittrar  en  helhet.  Bär  
den  för  lite  karaktär  (baserad  på  dess  modus/kyrkotonart)  hamnar  den  i  periferin  
och  bidrar  inte  till  en  polyfonisk  rikedom.  Beskrivningen  av  skönhet  av  
renässansarkitekten  Leone  Battista  Alberti,  följt  av  Jeppesen,  illustrerar  detta:  
  

Beauty  is  a  sort  of  chordal  combination,  a  harmony  between  the  different  units  which  does  
not  allow  anything  to  be  added  or  taken  away  without  having  an  injurious  effect  upon  the  
whole.  […]  All  details  must  unite  in  entirely  undisturbed  harmony,  must  fuse  into  a  higher  
unity  in  spite  of  individual  independence.   31

  
En  ytterligare  paradoxal  aspekt  i  modal  kontrapunkt  är  dess  flytande  tonalitet.  
Många  polyfona  verk  från  högrenässansen  bottnar  i  en  eller  två  kyrkotonarter,  
samtidigt  är  det  musikaliskt  svårt  att  perceptivt  uppfatta  dess  tonalitet.  Lyssnar  vi  
på  avancerad  polyfoni  från  högrenässansen  känns  den  enhetlig,  samtidigt  rör  sig  det  
vertikala  materialet  (stämmornas  intervallspänning)  hela  tiden  framåt,  progressivt  

30  Schubert  2008:26  
31  Jeppesen  1939  
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och  varierat.  Denna  fluktuation  beskriver  Peter  Schubert     och  det  syns  i  32

repertoaren,  som  i  Josquin  des  Prez  motett  för  fyra  sångare,  Virgo  prudentissima:     33

  

  
Takt  11-13,  ur  “Virgo  prudentissima  a  4”,  Josquin  des  Prez,  ca  1470-1520  

  

  
Takt  14-17,  ur  “Virgo  prudentissima”,  Josquin  des  Prez,  ca  1470-1520  

  
Modal  kontrapunkt  vidgar  och  böjer  sig  likt  ett  flerdimensionellt  dragspel.  Om  
modaliteten  i  melodierna  individuellt  präglas  av  ett  och  samma  modus  samtidigt  
som  dess  vertikala  harmoni  hela  tiden  består  av  tonala  skiftningar  –   vad  för  
tonalitet  bottnar  materialet  i?  Detta  förhållningssätt  till  harmonisk  progression  
hamnar  i  stark  kontrast  intill  andra  tonala  genrer  baserade  på  en  tonart  med  en  eller  
flera  modulationer.  Det  blir  på  ett  teoretiskt  plan  inte  relevant  att  analysera  ett  
vokalpolyfoniskt  körverk  på  liknande  vis  som  andra  klassiska  verk  från  och  med  
barock  fram  till  modernism.  Harmoniken  skiftar  alldeles  för  snabbt,  inte  minst  när  
stämmorna  rör  sig  som  flitigast.  Det  blir  här  tydligt  varför  barockkontrapunkt  
använder  mer  ters  och  sext  i  harmoniföring  än  renässanskontrapunkt.   Det  blir  då  34

allt  mer  friktion  i  övertoner  vilket  gör  att  den  enhetliga  samklangen  utmanas,  vilket  
begränsar  en  modal  melodiförings  rörelsefrihet.    

32  Schubert  2008:17  
33  Phoebe,  Transkriberad  från  Petrucci's  Motetti  A,  med  partier  arrangerade  för  att  passa  blandad  kör  
för  fyra.  Transponerad  en  helton  upp.    
34  Bach  1680-1750  

15  



  

  

5.3  Generering  av  klang,  fri  syntes  och  algoritmer  

SuperCollider  bär  på  exceptionella  möjligheter  på  flera  nivåer  –   ljudtekniskt,  
melodiskt,  klangligt  och  rytmiskt.  Efter  att  ha  lärt  känna  denna  musikaliska  
plattform  förstår  jag  snabbt  att  dess  potential  sträcker  sig  långt,  längre  än  där  jag  
sedan  tolv  år  arbetat  i  Ableton  Live.  Utifrån  additiv  syntes,  att  skapa  en  klang  
baserad  på  grundläggande  enkla  vågformer.  I  SuperCollider,  finns  det  en  mängd  
tillvägagångssätt  för  detta  ändamål.  Likt  exemplet  i  kapitel  3.2.2  kan  vi  skapa  en  
s.k.  SynthDef     inbakad  med  randomiserad  eller  fixerad  algoritm.  Således  får  jag  35

full  kontroll  över  vilken  typ  av  klang  jag  skulle  vilja  skapa,  unik  i  sin  form.  Jag  
behöver  inte  heller  i  en  SynthDef  göra  flera  upplagor  av  varje  tongenererande  synt.  
Eftersom  det  krävs  så  pass  många  toner  för  att  åstadkomma  exempelvis  en  klang  
som  går  att  likna  vid  en  tvärflöjt,  skulle  det  snabbt  belasta  dator  och  ljudkort.  
Särskilt  problematiskt  skulle  det  bli  i  användandet  av  en  extern  mjukvarusynth  i  
Ableton  Live,  som  skulle  starkt  belasta  datorprestanda.  

Ett  av  de  främsta  argumenten  för  användandet  av  SuperCollider  är  att  
själva  ljudkällans  mjukvara  är  svår  att  känna  igen,  eftersom  faktorerna  är  brutna  i  
små  beståndsdelar.  Det  går  att  likna  vid  användandet  av  ett  material  i  en  större  
konstruktion,  där  materialets  olika  delar  kan  samverka  med  varandra  i  
konstruktionsvarianter.  Genom  att  delar  i  SuperCollider  är  inbakade  i  objekt,  som  i  
sin  tur  bottnar  i  större  komplexa  och  mer  omfattande  objekt,  och  bär  på  genvägar  
(methods)  för  att  variera  viktiga  faktorer  (påverkar  det  klingande  resultatet),  kan  du  
snabbt  få  ett  unikt  material,  samtidigt  som  du  inte  behöver  vara  begränsad  till  en  
typ  av  konstruktionsform.  Detta  gör  att  mitt  musikaliska  material  sträcker  sig  
vidare  och  bredare  än  exempelvis  användandet  av  kyrkorgelmjukvaran  Hauptwerk.
  I  Hauptwerk,  som  imiterar  en  stor  repertoar  västerländska  kyrkorgelvarianter  –  36

kan  jag  få  fram  identiskt  autentiska  orgelklanger,  men  begränsad  till  de  kyrkorglar  
vi  tillverkat  de  senaste  1000  åren.  Jag  skulle  kunna  göra  detta  i  SuperCollider,  och  
kanske  inte  uppnå  samma  autencitet  som  Hauptwerk,  men  med  hjälp  av  additiv  
syntes  i  en  algoritmisk  språkmiljö  i  realtid  skulle  jag  kunna  välja  ut  varje  specifik  
överton  och  manipulera  den  individuellt  med  hjälp  av  en  mängd  olika  
effektverktyg.  Således  främjar  övning  i  SuperCollider  utan  tvekan  min  konstnärliga  
frihet,  i  förhållande  till  klang,  additiv  syntes  och  kyrkorgelinstrumentet.  

Rytmiskt  och  i  avseende  till  tempo  är  SuperCollider  föredömligt.  I  Ableton  
Live  är  det  grundläggande  tempot  fixerat  i  varje  specifikt  projekt.  Det  globala  
tempot  är  elastiskt  och  kan  automatiseras  men  önskar  jag  kvantifiera  materialet  
kommer  indelningen  luta  sig  mot  det.  För  att  jag  exempelvis  skulle  vilja  få  tre  
tempon  att  samverka  i  samma  projekt  måste  jag  exportera  varje  kanal  till  en  ljudfil  
och  sedan  importera  tillbaka  i  Ableton.  Därmed  fixeras  materialet  till  en  ljudvåg  
och  det  blir  svårt  att  justera  innehållet.  Det  är  alltså  inte  möjligt  att  avvika  från  det  

35  http://doc.sccode.org/Classes/SynthDef.html ,  hämtad  2018-04-03  
36  En  virtuell  mjukvarusynth  utvecklad  av  Milan  Digital  Audio  LLC,   https://www.hauptwerk.com/    
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globala  tempot.  I  SuperCollider,  med  hjälp  av  objektet  TempoClock ,  kan  jag  37

definiera  flera  metriska  klockor  parallellt,  och  köra  dem  samtidigt.    
Algoritm  kombinerat  med  manipulation  är  optimalt  i  SuperCollider.  

Ableton  Live   har  i  sin  ursprungliga  plattform  två  lägen,  Time  View  samt  Session  38

View.  Det  första  fungerar  på  liknande  sätt  som  Cubase  och  Logic,  där  händelser  
sker  över  en  linjär  tidslinje.  I  det  andra  har  du  möjlighet  att  korsbefrukta  partier  på  
respektive  kanal,  och  styra  händelserna  likt  ett  vertikalt  pussel.  Du  väljer  alltså  
själv  start  och  slutpunkter  över  tid.  Det  är  lätt,  smidigt  och  lämpligt  för  
improvisation.  Men  med  SuperColliders  matematiska  språk  kan  jag  åstadkomma  
exponentiellt  förändrade  händelser  över  tid.  Det  här  gör  att  jag  kan  utveckla  vitala  
förändringsprocesser  på  ett  sätt  som  simulerar  naturligt  liv.  Liknelsen  går  att  göra  i  
kurvor,  i  exempelvis  automation.  Genom  att  jag  får  möjlighet  att  använda  
exponentiella  funktioner  kan  jag  frångå  linjär  och  statisk  riktning,  vilket  i  naturen  
inte  existerar.  Således  kan  musiken  bli  mer  levande  och  mänsklig  –   två  egenskaper  
elektronisk  musik  ofta  ansetts  haft  brist  på.    

5.4  Ett  perspektiv  på  ljud  innan,  under  och  efter  ljudarbete  

Tyngden  i  Smalleys  ramverk  är  inte  primärt  typologierna  utan  hans  koncept,  
filosofi  och  perspektiv  i  förhållande  till  den  spektrala  information  jag  får  ut  i  min  
ljudanalys,  oavsett  vilken  teknisk  apparatur  jag  använder.  Det  blir  därför  ett  
perspektiv  som  blir  applicerbart  på  flera  nivåer  under  min  musikaliska  
skaparprocess  liksom  innan,  efter  och  i  min  hörsel  i  vardagen.  

Fördjupad  ljudanalys  i  ett  elektroakustiskt  kompositionsarbete  kräver  att  vi  
är  medvetna  om  vår  idé,  vad  vi  vill  åstadkomma  för  klingande  resultat.  Därmed  blir  
ett  öppet  och  idérikt  sinne  en  förutsättning.  Om  jag  i  en  ljudbild  vill  åstadkomma  
känslan  av  att  ett  berg  eller  en  byggnadskonstruktion  brakar  samman  och  faller  
ihop,  utan  att  spela  in  en  sådan  företeelse,  måste  jag  vara  medveten  om  vad  för  
egenskaper  det  är  i  det  ljudliga  fenomenet  som  hos  lyssnaren  orsakar  en  sådan  
upplevelse.  Det  börjar  alltså  hela  tiden  i  ljudets  innehåll,  och  vilka  avgörande  delar  
i  ljudgesten  det  är  som  för  oss  språkligt  registreras  som  ett  sönderfall  av  en  
byggnad  och  ett  berg.  Detta  var  i  Hollywood  några  av  de  viktigaste  
frågeställningarna  för  ljuddesigners  när  en  rad  katastroffilmer  skulle    produceras.  
Perceptivt  är  det  svårt  att  komma  fram  till  en  gemensam  uppfattning  om  ljudlig  
förståelse,  då  den  är  så  pass  abstrakt.  Hur  beskriver  vi  vad  det  är  som  gör  att  flera  
ljudobjekt  vid  ett  ögonblick  uppfattas  som  ett  och  inte  särskilt?  När  skiftar  ett  
ljudobjekt  perceptivt  om  från  ett  till  ett  annat.  och  vad  består  förändringsprocessen  
av?    

Detta  perspektiv  är  även  användbart  i  relation  till  mixning  av  ljudkanaler  
och  mastering  av  en  slutgiltlig  ljudprodukt  ämnad  att  kunna  spelas  från  en  rad  olika  
apparaturer,  lokaler  och  sammanhang.  I  stället  för  ljudobjekt  hamnar  vi  här  mer  
inom  klang  och  volym  för  varje  begränsat  frekvensområde.  Samtidigt  uppstår  en  

37  http://doc.sccode.org/Classes/TempoClock.html ,  hämtad  2018-04-03  
38  https://en.wikipedia.org/wiki/Ableton_Live,  hämtad  2018-05-18  
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relation,  då  filtrering  av  ljudmaterial  förändrar  klang  och  karaktär.  Förstärker  vi  
frekvensområdet  6000-11.000  hz  tio  gånger  (EQ-filter  lagda  på  varandra)  på  en  
flöjt-ton,  låter  det  till  slut  som  en  väsande  orm  eller  en  dammsugare.  Det  blir  också  
användbart  i  strävan  efter  att  frekvensbalansera  en  röst  för  att  vi  skall  uppfatta  
tydlighet  i  tal  så  att  den  låter  mer  naturlig.    

Smalleys  ramverk  hjälper  mig  också  förstå  vad  för  faktorer  det  är  som  
bidrar  till  förnimmelse  av  rum  och  energi.  Ljudanalys  i  samband  med  mixning  och  
mastering  blir  centralt  för  att  jag  ska  uppfatta  exempelvis  en  energisk  gest  eller  ett  
tryck  i  ett  ljud  som  illustrerar  en  duns.  Dessa  faktorer  är  centrala  i  musik  ämnat  för  
dans-  och  klubbmiljö.  Detta  lyfter  jag  fram  ca  8-9  min  in  i  mitt  verk,  Gdańsk,  POL  
-  PAL  ,نابلس,  då  ett  pedalstomp  på  nära  avstånd  spelades  in  med  två  Neumann  TLM  
107.  Särskilt  märktes  detta  med  hjälp  av  två  bashögtalare,  Genelec  7040,  placerade  
bakom  kyrkorgelns  resonanslåda,  sammankopplat  med  två  Genelec  8020  placerade  
på  taket  av  kyrkorgeln,  längre  bak.  Detta  medför  att  själva  kyrkorgelns  klangliga  
rum  smälter  samman  med  högtalarnas  signal.  Gränsen  mellan  vad  som  var  
kyrkorgel  och  högtalarsignal  blir  suddig.  Smalleys  perceptiva  resonemang  blir  
centralt  för  att  förstå  hur  ljudinformation,  vår  hörselperception  och  kombinerade  
ljudobjekt  står  i  relation  till  varandra.    
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6.  Avslutning  

I  det  här  reflekterande  arbete  valde  jag  att  undersöka  hur  tre  verktyg  påverkar  mitt  
konstnärliga  arbete.  

Kontrapunkt  är  ett  centralt  verktyg  jag  behöver  för  stämföring  av  tonal  
musik,  framförallt  när  det  gäller  melodi  och  rytm.  Skälet  till  det  är  estetik  baserat  
på  personlig  smak  men  också  på  grund  av  dess  till  höres  musikaliskt  naturliga  
balans.  Träningsmässigt  bör  kontrapunkt  för  mig  internaliseras  i  ett  växelspel  
mellan  praktik  och  teori.  Genom  att  förkroppsliga  materialet  via  sång  och  
improvisation,  och  samtidigt  gå  ner  på  analytisk  nivå  i  teori  påverkar  det  mitt  
arbete  mer  effektivt.  Vad  som  även  visat  sig  är  att  kontrapunkt  för  mig  innehåller  
paradoxer,  och  att  detta  är  en  bidragande  del  till  att  den  ter  sig  så  förförisk.  Hel-  
och  halvtonsintervall  klingar  harmoniskt  och  rent,  samtidigt  verkar  musiken  aldrig  
riktigt  stanna  eller  upprepa  sig  –   den  rör  sig  framåt,  progressivt.  Musiken  vilar,  
samtidigt  rör  den  sig.    

SuperCollider  lämpar  sig  mer  för  manipulering  av  tempo  och  klang  samt  
generativa  processer.  Via  fri  syntes  och  matematik  i  en  förhållandevis  enkel  
programmeringsplattform  med  ett  gemensamt  språk  kan  jag  med  få  rader  kod  
åstadkomma  säreget  material.    I  bildandet  av  klang  baserat  på  additiv  syntes  kan  
jag  gå  ner  på  detaljnivå  om  vilka,  hur  många  och  starka  toner  jag  önskar  skall  
klinga.  Jag  kan  välja  att  ha  ett  eller  flera  tempon  parallellt,  samt  vilket  av  dessa  
tempon  respektive  material  skall  följa.  Med  hjälp  av  generativa  funktioner  kan  jag  
också  utföra  avancerad  kurvation  för  att  på  så  sätt  undvika  linjäritet  och  statisk  
form.    

Spektromorfologi  blir  ett  verktyg  som  ramar  in  mitt  material  delvis  under  
analytiska  och  praktiska  processer  men  även  retroaktivt  i  förhållande  till  mixning  
och  mastering.  Genom  att  vara  medveten  om  språk,  vår  förmåga  till  tolkning  och  
fysikaliska  lagar  blir  det  tydligare  vad  som  åstadkommer  lufftrycksförändring  och  
hur  det  uppfattas  av  en  lyssnare.  Det  blir  utmanande  eftersom  perceptiv  upplevelse  
är  personlig,  abstrakt  och  svår  att  redogöra.  Genom  att  bryta  ner  ljudföreteelser  för  
vad  de  är,  medvetandegöra  min  vision  och  ta  till  mig  teknologisk  apparatur  för  att  
få  fram  olika  sorters  spektrogram,  kan  jag  lättare  förstå  och  bygga  musikaliska  
parametrar  för  konstnärligt  ändamål.    
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Bilaga  1:   Studio  och  konsertinspelning  av   Gdańsk,  POL  -  PAL  ,
  نابلس

Ljudfil  

Upplösning:  44.1  kHz,  24  Bit  

  

Spår:  

1. Studioversion  av  Gdańsk,  POL  -  PAL  ,نابلس   
Längd:  22  Min  25  Sek  

2. Konsertinspelning  av  Gdańsk,  POL  -  PAL  ,نابلس   
Längd:  Ca  20-30  Min  

  

  

     

  



Bilaga  2:   Partitur  för   Gdańsk,  POL  -  PAL  ,نابلس  
  

  
  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


