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Ordet, text och rösten har kommit att bli några av min största intressen för estetisk och 

konstnärlig behandling under de senaste åren. Ordets roll i min musik har förvandlats till ett 

estetiskt behov, vilket har lett till att nästan alla min musikaliska kompositioner under de 

senaste åren har inkorporerat text och röst på något sätt. I min strävan att hitta essensen av 

vad ordet är genom ett utforskande av alla dess aspekter, även filosofiska och lingvistiska, 

har min musik de senaste åren ändrat fokus till vad ordet kan ha för olika sorts funktion i en 

scenisk, performativ, men i synnerhet musikalisk kontext, både för hur vi skriver, hur vi 

talar och hur vi sjunger. I denna text har jag samlat mina erfarenheter och mina tankar om 

ordet för att redogöra för ordet i min konstnärliga praktik, samt hur jag applicerar mina 

idéer praktiskt i det som jag kommer att kalla för textpartituret. 

Det viktiga att ha i åtanke vid läsning av denna text, utan att avslöja för mycket om textens 

innehåll, är att examenstexten med dess grafiska komplexitet är en komprimerad och 

mindre komplicerad version av den konstnärliga delen av mitt självständiga arbete, alltså 

verket Ordets performans (arr. 5 aktörer). Den konstnärliga delen är en arrangerad version 

av denna examenstext, omgjord till det jag alltså kallar för ett textpartitur. Essentiella 

element från den konstnärliga delen är inkorporerade i denna text, därför följer på sidan 

nedan en guide i hur man som läsare ska läsa, tolka och förstå dessa olika element i 

examenstextens uppbyggnad. Om du hellre vill utforska dess utformning på egen hand 

rekommenderar jag att du inte läser punkterna som listas på sidan nedan och istället går 

direkt till innehållsförteckningen på sidan 5. 

  



• Fem olika typsnitt förekommer i texten, innehavande av olika sorts ‘karaktärer’ och 

stilistiska drag som förklaras längre ner i texten. Det viktiga är att veta att dessa typsnitt 

förklarar och skriver/säger saker på väldigt olika sätt, så var därför uppmärksam och läs 

gärna typsnitten på olika sätt när du själv läser. 

• Texten är grafiskt komplex. Grafiken är där för att förhöja idén om en mångfacetterad 

text med flera narrativ och röster, så ta gärna in dessa element och läs noggrant. Tips: följ 

pilarna när du ser dem och läs (nästan) alltid vänster till höger som i en vanlig text. 

• Vissa textstycken kan anses vara ‘flummiga’, i brist på bättre ord. Om du har svårt att 

förstå dessa stycken så tänk inte för ingående på det, utan gå istället vidare och återbesök 

dessa stycken när du möjligtvis har större förståelse för helheten.Vissa sådana abstrakta 

stycken har större funktion för det konstnärliga arbetet än vad de har för examenstextens 

konkreta budskap, men allt i texten har sin roll, därför rekommenderar jag att du inte 

ignorerar något. 

• Färgblockens funktion är att dunkla vissa textstycken, samt att förhöja och betona andra.  

• Många meningar och stycken kan vara överlagrade på varandra, t ex genom att en text är 

svart och tydlig medan den andra är ljusgrå och transparent. Detta betyder oftast att den 

svarta och tydliga texten är den essentiella, men läs gärna all text du ser för att förstå 

helheten så bra som möjligt. Inget är oviktigt. 

• Om du ser att en mening börjar med 1:1 samt att andra meningar börjar med 1:2 , 1:3 , osv, 

så betyder det att 1:1 ska läsas först, sen 1:2 , osv. 
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“ge´nesis subst., best. f. ~, n-genus
ORDLED: gen-es-is
• det att komma att existera {→skapelse, 

tillblivelse, uppkomst, ursprung} 
⟨i vetenskapl. framställning⟩: 
universums ~ -- kan 
bigbangteorin tillfredsställande 
förklara den?

BET.NYANS: om (skapelsen återgiven i) 
1:a Mosebok ⟨ofta med stor 
begynnelsebokstav⟩: NN höll vigseltalet 
och utgick från orden i Genesis 12”1

             “ordet, kristen term med 
varierande innebörd, se Guds ord 
och logos”2

“logos [lɔʹgɔs] (grekiska, 
’ord’, ’tal’, ’tanke’, ’förnuft’, 
’lag’, ’grundprincip’), ett 
grekiskt vardagsord som blivit en 
av den grekiska filosofins
viktigaste och mest mångtydiga 
termer. Enligt grekisk 
uppfattning fanns det ett nära 
samband mellan att tala (legein) 
och att tänka (noein) […]”3

“röst, ljudvågor som bildas 
genom stämbandens svängningar 
i människans struphuvud.”4

“text (latin teʹxtus ’väv(nad)’; 
’flätverk’, av teʹxo ’väva’), 
språkligt yttrande, vanligen 
skrivet eller tryckt, ibland även 
muntligt.”5

“estetik (bildning till grekiska aisthētikoʹs, i sin tur bildat till ta 
aisthētaʹ ’det sinnliga’, ’det förnimbara’), en term som används i  

många, delvis besläktade, betydelser inom filosofi, konst, litteratur 
etc.”7 “partituʹr (italienska partitura, av partire 

’dela’), notation av musik för flera instrument 
och/eller röster, där de olika stämmorna 
noteras under varandra så att klingande 
samtidigheter blir ordnade vertikalt och 
därmed underlättar en kontinuerlig parallell 
avläsning”6



1:1  I och med de naturliga förgreningar av konceptet till hands kan jag ej längre påstå att det 

begrepp som sökes är så enkelt att definiera som man kan bli ledd att tro. Det som i denna 

text kan komma att kallas sanning, mening, essens, det dolda och det osagda, är det koncept  

– ett av de första vi kunde förnimma – med en ansenligt bred stomme, en idé med en högst 

raffinerad historia. Sannerligen, en lära som praktiserats och teoretiserats om sedan 

urminnes dagar. Inom det som känns till som språk finns texten, och denna teologiska och 

filosofiska beståndsdel: Ordet

1:2 Vad för nåt är mammas röst när vi är i magen? Var nånstans är 

den här akusmatiska rösten , som bara låter massa för fostret? Är 8

den detsamma som guds ord, en inbillad röst? Vad betyder rösten 

när man är så liten? Vad betyder det egentligen att rösten är det 

första vi hör, fast kan något höras ur den ens? Är mamma… gud? Ett 

svar på “var är rösten”? Och typ, vad är rösten? Är det bara en 

röst vi hittar där, eller är det Ordet?

1:3 ‘Kedjan’ som betecknar , vilket inte nödvändigtvis är linjär, menar, pekar på, en 9

differentiell entitet, en mångfacetterad det, en tidlös såsom det/den ibland beskrivs. Om 

denna betecknande kedja inte är linjär så borde vår uppfattning heller inte vara singulär. 

Enbart som synonymer (till vad?) – Gud utan konkret mening, sanning i konstant 

opposition, en i sin essens negativ entitet. Om varje mening, yttrande, röst, sagd eller osagd, 

är det, denna (den) mångfacetterade och differentiella entitet, alltså produkten av Guds 

logoi  – hans, hennes, hens, mångfald i (sig själv) sin språklighet, sin textlighet – så är det vi 10

hittar i denna opposition ett flertal frågor och inte mycket till svar. En flytande identitet, en 

formbar kropp. Bara vad för nåt kan ringa in detta koncept. På så sätt har detta lett till en 

förvirrad situation, en värld post babel, men i dess förtjänst har vi åtminstone ett flertal 

idéer angående Ordet.

Mamma är, precis såsom/ Dessa/ 

Mladen Dolar, A Voice and Nothing More, The MIT Press, 2006, s. 62.8

 Den första och simplaste teckenmodellen av Saussure delade in ett tecken i två delar, dens uttrycksform och dess 9

innehållsform, också kallat de betecknande och de betecknade. Betecknande syftar på en aktion, beskrivning, allt som kan 
uppfattas och syfta på något, och de betecknade är det som det ordet eller aktion hänvisar till indirekt.   

 Plural på logos.10
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?     har en mångfacetterad definition, samt 
    ett flertal synonymer, såsom logos, eller 

har en mångfacetterad definition i och med dess förbindelse mellan logos, 

alltså texten (samt dess förgreningar som t.ex. tecken), och människans phoné, 

rösten. Dessa två begrepp står som motsatta poler, med ordet emellan, skapad 

av denna opposition. Förbindelsen stärker idéen om ordet som den slutgiltiga 
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har en mångfacetterad definition i och med dess förbindelse mellan logos , alltså texten 11

(samt dess förgreningar som t.ex. tecken ), och människans phoné , rösten. Dessa två 12 13

begrepp står som motsatta poler, med ordet emellan, skapad av denna opposition. 

Förbindelsen stärker idén om ordet som den slutgiltiga kommunikatorn. Men oppositionen 

mellan rösten och texten är evig. Ordet har alltid befunnit sig i en intressant position:

[…]	 There	 is	 a	 rather	 astounding	 theological	 interpretation	 of	 this	 in	 Saint	 Augustine.	 In	 one	 of	 his	 famous	

sermons	 (no.	 288),	 he	makes	 the	 following	 claim:	 John	 the	 Baptist	 is	 the	 voice	 and	 Christ	 is	 the	word,	 logos.	

Indeed,	this	seems	to	follow	textually	from	the	beginning	of	St.	John’s	Gospel:	in	the	beginning	was	the	Word,	but	

in	order	for	the	Word	to	manifest	itself,	there	has	to	be	a	mediator,	a	precursor	in	the	shape	of	John	the	Baptist,	

who	 identifies	himself	precisely	as	vox	clamantis	 in	deserto,	 the	voice	crying	 in	 the	desert,	while	Christ,	 in	 this	

paradigmatic	opposition,	is	identified	with	the	Word,	verbum,	logos. 	14

Om logos (tillåt mig) – ska yttras i dess renaste form, konstituerat som en sanning, så 

måste rösten, denna mänskligt obskura faktor, försvinna. Om rösten ska yttras i dess 

renaste form, konstituerat som ett objekt, så måste logos försvinna. Hur kan ordets klang, 

yttrande och existens hanteras i denna opposition?

Denna konstanta opposition som bevittnas var dag, i varje text och i varje tal, är ett 

performativt sampel mellan röst och text. Här finns en konstant rörlig position mellan dessa 

två begrepp, dessa två motpoler. Positionen kallar vi för ordet, och rörelsen är det som jag 

kommer att kalla Ordets första och sista performans , ordet som en evig performativ aktör 15

i åskådning gentemot dess åhörare, högljudd och tyst på samma gång; synlig och osynlig.  

 Logos är ett väl använt begrepp härstammat från grekiskan, förekommande inom bl a teologi och filosofi, samt 11

språklära. För intressanta texter kring logos som begrepp och koncept, se följande: Mladen Dolar, A Voice and Nothing 
More, The MIT Press, 2006. Ilaria L.E. Ravelli ‘Ethos and Logos, A Second-Century Debate Between “Pagan” and 
Christian Philosophers’. Vigiliae Christianae, vol. 69, 2015, s. 123-156. Jacques Derrida, Of Grammatology, översättning 
av Gayatri Chakravorty Spivak, The John Hopkins University Press, Baltimore and London, 1997. Adriana Cavarero, 
How Logos Lost Its Voice, översatt av Paul Kottman, Stanford University Press, Stanford, 2005.

 Översättning av engelskans “sign”: “The notion of the sign always implies within itself the distinction between signifier 12

and signified, even if, as Saussure argues, they are distinguished simply as the two faces of one and the same leaf.” J 
Derrida, Of Grammatology, s. 11. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tecken  

 Röst på franska13

 Mladen Dolar, A Voice and Nothing More, s. 15-1614

 I Ingeborg Svenssons bok Liket i garderoben: bögar, begravningar och 80-talets aidsepidemi så lånar hon ordet 15

“performans” från sociologen Erving Goffman. Hon beskriver performans, i linje med Goffmans definition, “som en 
aktivitet där vissa individer görs till aktörer och andra till åskådare”, alltså en slags synonym till iscensättning. 
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O r d e t s   e s t e t i k 

T e x t   o c h   s k r i v a n d e
Alla  motsatser  i  ord,  bokstav,  mening,  och i 16

textens  inneboende  grafiska  och  berättande 

upplägg,  egentligen  inom  skrivandets ,  är 17

alltid  performativt  användbara.  Det är ju  

ändå så att text är ett symbolspråk som 

funkar så att vi associerar, uppfattar 

och förstår vår värld genom alla 

olika ord och skillnaderna mellan 

begrepp, och så. Text är, på alla plan 

– språkmässigt, stilistiskt, grafiskt, osv. – 

olika  sorts  aspekter  i  hur  texten  som 

symbolspråk  ska  tolkas  till  mental 

föreställning,  och  efter  det  till  en 

ljudande och performativ föreställning. Desto 

mer oklar den är i hur den ser ut, 

desto mer kan man ju tolka fritt. Men 

samtidigt  som  detta  leder  till  nya 

idéer om textens innehåll och sånt, så 

blir det ändå så att poängen i texten, 

asså funktionen att kunna diskutera, 

förklara och berätta den, fortfarande 

blir det största hindret för att dom 

här annorlunda skrivsätten ska liksom 

kunna funka. 

 Mark Z. Danielewski, House of Leaves, Pantheon Books, 2000.16

 Allt som uppstår genom att differentieras med sig själv, det som definieras genom det den inte är, kan liknas till det 17

koncept som text, i sin essens, är. Denna idé skrivs utförligt om av Jacques Derrida i Of Grammatology, och har skrivits 
mer om i en musikalisk kontext av Marcus Cobussen i sin avhandling Deconstruction in Music. Se hemsida för länk till 
författarens interaktiva avhandling: M Cobussen, ‘Music Is A Text’, in Deconstruction in Music (hämtad 2020-04-01) 
http://deconstruction-in-music.com/proefschrift/100_outwork/120_music_is_a_text/music_is_a_text.htm
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I boken House of Leaves16 kan vi 

anmärka hur texten – här, en 

förvriden entitet – förvärvar denna 

ickelinjära kedja av betecknande 

och innebörd genom intertextuella 

narrativ, där tre berättare med olika 

stilistiska drag talar 

ovanpå varandra och 

konstant bryter textens 

narrativ genom udda 

grafiska upplägg och ett 

komplext berättande.  

Alla olika narrativ bryter varandras 

linjäritet, samtidigt som alla dessa 

“röster” förtydligas just genom 

dess olikheter gentemot varandra. 

Textens interna opposition blir i sig 

ett tydligt mångfacetterat 

berättande.

Befrielsen av det textliga uppläget 

åsidosätter konnotationen som 

finns till det skrivna ordets 

traditionella roll: 

en sanning som berättar sanning. 

Alla äter ordet 

S e d a n s p y r v i 

rösten 

Efter det äter vi 

ordet igen och spyr 

upp rösten igen 
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träd fön gräs och jord 
vatten  flod  bräck  fisk 
sten   berg    kulle     massa 

http://deconstruction-in-music.com/proefschrift/100_outwork/120_music_is_a_text/music_is_a_text.htm


I House of Leaves möjliggörs alltså intertextualitet  i själva textens grafiska upplägg, alltså 18

inte bara i det som är skrivet. Genom att texten fortsätter i andra texter eller hoppar mellan 

olika narrativ så kan detta ickelinjära berättande – om vad som än försöker sägas –  förse 

konceptet med överraskande metoder för läsande. Istället för en berättare i texten 

kan det ju alltså finnas flera stycken, som samtidigt försöker förklara 

och, eh, bortförklara sig! Med idéer just, och sånt där. Ett exempel på 

experimentell skönlitteratur där just textens grammatik och stildrag är utmanande och 

komplexa kan finnas i böcker av James Joyce. Dock är poesins influens inte långt bort – 

diktens sätt för narrativ är onekligen relevant och viktig för Joyce performativa uttryck. 

I Finnegans Wake  ser vi bindestreck – istället för – istället för . 19

“smog”! är en sammansättning av smoke och fog 

portmanteau  kallas det – 20

Dessa II (två) exemplar, här ovan oss, pekar på just grafisk omställning i 

texten, som i följd av konceptet ändrar vår manér i att återge den mentalt 

och verbalt, alltså i hur den ska tydas och reciteras. En konsekvens av detta 

är att textmaterialet förändras hur vi uppfattar dess mening och logik – det 

som äro essensen i logos. I inledning till Devlin J. Kimberlys bok Wandering 

and Return in Finnegans Wake:  An Integrative Approach to Joyce’s Fiction  21

22

betonar han kvickt essensen i Joyces  textlighet:

If	The	Odyssey	[Odysséen]	is	an	epic	of	an	oral	culture,	an	epic	in	which	rhetorical	

performance	and	storytelling	play	a	central	role,	then	Ulysses	[Odysseus]	is	an	epic	of	

an	oral	and	literature	culture,	an	epic	in	which	the	presence	of	the	scripted	sign	(be	it	

written	or	visual)	is	felt	as	strongly	as	that	of	the	spoken	one . 23

 Se denna hemsida för en koncis och kärnfull definition över “intertextualitet”: Nationalencyklopedin, intertextualitet. 18

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/intertextualitet (hämtad 2020-05-10)

 James Joyce, Finnegans Wake (1939), Public Domain, 2014.19

 Nationalencyklopedin, teleskopord. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/teleskopord (hämtad 2020-04-19)20

 Category: Thunderwords, http://www.finnegansweb.com/wiki/index.php/Category:Thunderwords (hämtad 2020-04-05)21

 Devlin J. Kimberly, Wandering and Return in Finnegans Wake: An Integrative Approach to Joyce’s Fiction, Princeton 22

University Press, 1991.

 Ibid, s.123

9

Hus
av löv –
en höstig karaktär

rök             dimma 

“Bababadalgharag
htakamminarronnk
onnbronntonnerron
ntuonnthunntrovarr
hounawnskawntoo
hoohoordenenthur
nuk” 
21 

Text utan dömande, en 
konstnärlig text och 
konstnärlig röst. Vad händer 
med någon som ska 
kommunicera när det görs 
utan “kognitivt omdöme”, 
om det nu är sant? Är konst 
verkligen utan kognitivt 
omdöme? I icke-verbala 
språk så är detta kanske den 
enda vägen ut eftersom den 
inte talar till våra kognitiva 
banor, våran 
språkuppfattning, men 
definitivt till en annan sorts 
kognitivitet, en som 
uppfattar språk på ett annat 
sätt. Är svaret: Kan denna 
musik bara härmas, inte 
avkodas? 
Man får samtidigt glömma 
att att komponera musik är 
väldigt mycket en kognitiv 
process, bland annat. Detta 
betyder, även om musik 
avlämnad till konserten 
kanske inte visar på detta, 
att musik som vilket annat 
signifierande medel, 
skrivande, kräver en slags 
kognitiv process för vi som 
skapare ska kunna förstå 
vad det är vi ger oss in på.

http://www.finnegansweb.com/wiki/index.php/Category:Thunderwords
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/intertextualitet


Det är ju tydligt efter att ha läst Joyces skönlitteratur att Kimberly har en 

poäng, det räcker med att titta på “medvetandeströmmen” i Odysseus, eller hela 

Finnegans Wake. Det textliga konceptet – som i konsekvens av det förbryllande narrativtet 

– får ett experimentellt grafiskt arrangemang, som visar på en tydlig korrespondens mellan 

text, idé och utförande. Skrivandets funktion påverkar allt som har med vår uppfattning. 

I boken Finnegans Wake dras detta till sin spets, 

men man får inte glömma att Joyce inspireras av 

det orala språket i sina texter, speciellt i hur 

Joyce betonar att vi äter språket, vi konsumerar 

det som en mental föda25.24

logos, alltså logikens, meningens och essensens rättmätige bärare, texten ändrar också sin 25 26

essens, mening och logik till en mångkontextuell sådan, en som utmanar våran mentala 

uppfattning av textens innehåll, samt upplyser oss att texten är som textur, och att texten 

kan vara oral, en transkribering av röstens ord. I texter av denna sort hittar vi narrativ som 

i sin struktur förhöjer läsarens status, som aktivt uppmuntrar hen att läsa texten, antingen 

med ett mer… öppet sinne i tanken, eller genom att läsa den verbalt för att hitta saker i 

texten som annars inte skulle kunnat uppfattas.

En text som utmanar på detta vis kan ställa mer frågor än vad den ger svar. Är det möjligt 

att helt demontera ordet som betecknare, samt det den betecknat? Är det möjligt att 

samtidigt som detta sker, nå ett annat slags betecknande, en som i sin okonventionella 

metod når en ny slags performativ kontext bortom läsarens direkta förståelse?

Att manipulera, förhöja elr helt förinta textensss 

förmåga att b-b-b-bemärka – vad     krävs     för       att 

detta ska ske, performativt? 

 Theodor Adorno, ‘Music, Language, and Composition’. The Musical Quarterly, vol. 77, No. 3, Autumn 1993, s. 402.24

 “In Joyce’s fiction the acquisition of ideas of ideas and information is repeatedly equated with ingestion, the physical 25

substance of the diet being language itself.” Devlin J. Kimberly, Wandering and Return in Finnegans Wake: An Integrative 
Approach to Joyce’s Fiction, s. 6.

 Category: Thunderwords, http://www.finnegansweb.com/wiki/index.php/Category:Thunderwords (hämtad 2020-04-05)26
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Det är rätt det som Adorno säger i sin essä Music, Language and Composition 

(1993)24, att musik i sig är väldigt likt språk, men det är inte som språk helt och 

hållet: “Music without any signification, the mere phenomenological coherence 

of the tones, would resemble an acoustical kaleidoscope. As absolute 

signification, on the other hand, it  

“Perkodhuskurunbarggruauyagokgorlayorgromgremmitghundhurthrumathunaradidillifaititillibumullunukkunun”26

would cease to be music and pass,  

falsely, into language.” När jag  

träder in i att göra musik av tal och 

text så måste jag arbeta som om att textens 

arrangering är ett närmre steg mot att 

tillslut bli musik. Men ändå stoppar 

 jag mig från att helt plötsligt be aktörerna 

börja sjunga. Det är pga den viktiga aspekten 

att musikens funktion som ett medium och det  

verbala språket som ett helt annat, inbjuder oss til chansen att skapa musik av 

det självaste verbala språket, att låta oss arrangera det, 

träda in i ett territorium där gränsen mellan 

musik och språk är i sin mest sårbara riskzon till att bli antingen musik, eller 

språk. Spänningen låter oss arbeta varsamt med ett material som har 

kapaciteten att manipulera ett så heligt objekt med en sån ohelig metod. Om 

musik och språk är dom två motsatta poler inom spektrumet för vad en  

kompositör bör leta sig mot (musik) och undvika helt (språk), så kan jag med 

säkerhet säga att jag vill hitta den mest intressanta zonen inom detta spektrum 

och undersöka. 

http://www.finnegansweb.com/wiki/index.php/Category:Thunderwords


I Arvid Krafts verk Communication , 27

skrivet för piano, gitarr och röst finner jag 

mig inom en slags mångkonceptuell 

tydning av musikens gester. Verkets 

höjdpunkt består av en ordagrann 

högläsning av ICPP:s klimatrapport från 

2014  i största tyngd, som om det var guds 28

egna ord som framgås. Det som dock 

framstår som udda i detta verk är den 

föregående kontext som uppläsningen tar 

sig vid. I en disparat men samtidigt tonalt 

enhetlig ljudbild hoppar pianot och gitarren 

fram och tillbaka inom den ljudliga 

hierarkin med ungefär en minuts intervall. 

Dessa börjar alltid med en betonad ansats 

som ackompanjeras av rösten genom en 

kort hyperventilering. Det är som om att 

denna rapida andningen anspelar på en 

slags störning i det musikaliska “tal” som 

framgår från dessa två musikers 

instrumentspel (samtidigt som den ena 

spelar sin del ackompanjeras den stillsamt 

av den andra). Detta tas isåfall till sin spets 

när röstaktören ungefär i mitten av stycket 

skriker mitt ut i rummet, som för att 

antingen få uppmärksamhet eller bara 

demonstrera en ovilja till den 

kommunikation som försegår. Här är det 

musiken som kommunicerar, rösten bara 

stör, något omvänt för hur den möjligen 

brukar vara. Slutligen så tar röstaktören 

över när klimattalet startar, långsamt och 

romantiskt ackompanjerad av pianot. Det 

allvarliga budskap som framgår i talet står i 

kontrast till den impressionistiska musik 

som presenterats, dock som om textens 

allvar skulle ej kunna tas på allvar om inte 

musiken fortsatte. Essensen i texten 

påverkas av denna musikaliska kontext, 

samtidigt som budskap framgår som 

främmande i en sån här konsertsal. Det 

upplevs nästan som propaganda. Vad är 

meningen i dessa ord, detta tal? Är det att 

uppmärksamma publiken på den förödande 

påverkan vi har på naturen och samhället, 

eller är att det snarare påvisa på kontrasten 

mellan talets allvarliga betongen och 

musikens lekfullhet? Att tvinga in något 

konkret, något som vi kan ta fast vid, i en 

annars tallös konsert.

Det andra verket i Arvid Krafts 

konsertserie, eller talserie, som vi kan kalla  

 Arvid Kraft, Communication (2018)27

 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth 28

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. 
Meyer (eds.)]. IPCC, Genève, Schweiz. 
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I mitt verk Dagbok, skrivet 2017 för 

Norrbotten NEO, så har jag gjort 

det som titeln bokstavligen säger.

också förekommer mellan pianots 

och gitarrens spel är en ansats i 

början innan varje sån del tar vid, 

där också röstaktören hyperventilar. 

Jag vet inte riktigt det exakta 

budskapet som jag ville framgå med 

det, men det blev en rätt snygg 

ljudlig effekt iallafall. Plus, det är 

något med andning som är väldigt 

ljudligt fascinerande. Det står iofs 

också i kontrast till hur den 

musikaliska ansatsen stannar av 

medans hyperventileringen stressar 

på. Det är fint tycker jag. Iallafall, när 

klimattalet väl kommer igång så har 

konceptet ändrats ganska mycket, 

den förvandlas till en slags 

uppmaning till publiken, antar jag? 

Jag ville verkligen bara få in någon 

slags äkta mening i verket. Ingen 

jäkla musik, bara något konkret som 

en liksom kan ta vid. Något som alla 

kan förstå, mer eller mindre iallafall.

I mitt verk Communication, skrivet för 

piano, gitarr och röst hade jag ingång 

att leka mycket med melodisk gestik. 

Detta står i kontrast till det jag anser 

vara verkets höjdpunkt, klimattalet i 

slutet. Jag bestämde mig för att 

inkorporera klimatrapporten i verket 

ganska sent i kompositionsprocessen. 

Det blev så för att jag hade väldigt 

mycket ångest just då över framtiden, 

hur mitt liv kommer se ut och varför 

jag gör det jag gör, något som 

säkerligen alla går igenom periodvis. 

Talet ställer sig såklart i opposition till 

resten av kompositionen, så jag kan 

väl prata om det först. Pianot och 

gitarren är skrivet så att dom får turas 

om att spela sina teman, medans den 

andra kompar i bakgrunden. Dom 

spelar rätt tonalt, inget alldeles för 

‘space:at’ i modern standard. Vackert 

tycker jag det är iallafall, är rätt nöjd 

med hur det blev, iallafall för pianot. 

Hade gärna skrivit verket för två 

pianon istället, kanske gör om det 

någon gång. Det som

Recension av Communication 
och Dagbok komponerade av 

Arvid Kraft, ur Ordets Performans, upplaga 
1, 15 april 2020



det, är Dagbok , skrivet 2017 för 29

Norrbotten NEO. Titeln beskriver 

bokstavligen vad verket är för något, 

iallafall formmässigt och innehållsmässigt. 

Det som möjligtvis inte gör den till en 

dagbok är dens offentliga natur, dock 

skriven precis som en dagbok ska skrivas – 

privat, introspektiv och ärlig – fast med ett 

syfte att framföras inför publik. Verket 30

bestod möjligtvis av 30 sektioner (dagar, 

antar jag) kronologiskt sammansmälta till 

ett musikalisk verk, där både musiken är 

skriven i dagboksform, samt det tal dem 

framför från en textdagbok. Kraft har 

beskrivit verket som “Det är det första verk 

jag skrev med ett experimenterande av tal, 

men också idén om en talklang arrangerad i 

polyfoni, där flera röster läser av samma 

eller annan text under samma gång för att 

skapa ett flerstämmigt läsande. Denna idé 

uppstod genom denna interkontextuella 

textlighet med ett mångfacetterat narrativ, 

vilket i detta verks tolkning blev ett flertal 

aktör som i samtidighet läser texten”. Om 

vi bortser från den självklara effekten av att 

ha flera röster läsandes på samma gång 

(textur, klang, schizofreni?) så betonas här 

en uppenbar fråga gällande användandet av 

text och språk: Hur är det tänkt att vi ska 

uppfatta innehållet i textens budskap? 

Rösterna blir väsentlig för textens interna 

logik och mening, här är konceptet om 

interaktionen till texten integrerat i dens 

själva fundament. Detta möjliggör en slags 

alternativt tidsmässig visualisering för 

textens material. I text så kan vi alltid bara 

fokusera på en punkt samtidigt, men 

genom musikernas polyfoniska talklang så 

kan textens narrativ verbalt läsas på ett sätt 

som inte går att uppfatta genom en mental 

läsning. Dagboken, i detta fall, står i 

opposition till den performativa texten. Det 

är den texten med minst angelägenhet att 

iscensättas, men det är just i detta verk som 

den intressanta konceptuella konflikten 

därmed sker.  
I dessa II (två) kompositioner uppstår en (finns det kanske flera?) märkvärdig(a) 

opposition(er) mellan text och röst, samtidigt som förbindelsen är självklar, enigheten är 

självfallen. Grafik, konceptuell och narrativ upplösning öppnar en ingång för röstens och 

talets kaliber att inkorporeras i texten… ordets funktion blir allt i ett.  

 Arvid Kraft, Dagbok (2017)29

 Luciano Berio, Sinfonia: Section III (1969), Berio: Sinfonia / Concerto for Two Pianos, CD, Sony Music Entertainment, 2013.30
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Jag har skrivit en dagbok, både 

musikaliskt och i text. Jag hade precis 

börjat skriva en dagbok innan jag fick 

idén, något som jag gjorde för att 

hantera min dåvarande ängslighet. Jag 

kom sedan på konceptet att göra om 

dagboken till en musikalisk 

komposition, och efter att ha blivit 

inspirerad av Luciano Berios Sinfonia30 

så tänkte jag att lite tal i kompositionen 

skulle inte skada, det skulle snarare bli 

väldigt snyggt. Oj oj, om jag bara 

visste vilken idévärld jag gett mig in 

på. Det var det första verk där jag lekte 

med tal. Det blev rätt bra faktiskt 

tycker jag ändå, Norrbotten NEO och 

dirigenten gjorde ett bra framförande. 

Det blev ju ett slags polyfont läsande, 

vilket jag tyckte speglade rätt bra den 

tankeprocess som man går igenom i 

sitt vardagliga tänkande. Ett flertal 

‘röster’ i huvudet som cirklar runt och

gör allt möjligt där inne, fast nu 

realiserat live. Nästan lite schizofrent 

skulle en kunna beskriva det. En 

dagbok är ju också inte menad att bli 

offentlig, det är ju på nåt sätt essensen 

av dagboken, den är privat. Men jag 

kände att mediumet som 

kompositionen tog sig vid gjorde 

dagboken rättvisa. Ingen lyssnare kan 

nånsin höra någon röst enskilt i 

framförandet, så på det sätt blev allt 

rätt förvirrande, dock om en verkligen 

fokuserade kunde den nog höra en 

enskild röst, plus att vissa meningar 

stack verkligen ut ibland. Musiken är 

givetvis också i dagboksform, så det 

var helt enkelt massa musikaliska 

idéer skrivna varje dag, i 30 dagar, 

ungefär, kronologiskt sammanställda. 

Det säger ju sig självt hur det blev, rätt 

kaosartat. Men väldigt kul blev det 

också. Skratt blev det lite av, faktiskt.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii



R ö s t e n s   o r d

Rösten är något likt osynlighet, för utan text så reduceras den till just 

det, en entitet utebliven från förmågan till betecknande. Texten i sig 

är det som pekar på differenserna inom rösten: dens fonem, fonetik, 

osv. Röst utan text är inget annat än ett osynlig mediator. Alltså så kan 

vi inte förbise att röstens relation till logos är högst… relevant. Dens 

ork, helt enkelt tänker jag… påverkan (ett bättre ord än ork) 

på det skrivna ordet och språket är oöverträffad. Det skrivna ordet 

passerar rösten, gör om den och kontextualiserar den med en klang 

och ton. Röstens kvalitéer står i motsats till texten, och kan därför i 

kontexten av ordet anordnas som ett spektra. Det  som  skapar 

detta ‘spektrum’ är den ‘negativa kvalitén’ hos texten 

(skrivandet) och den ‘positiva kvalitén’ hos röste- 

alltså, vad är det här för termer? det är väl inget 

batteri  du  pratar  om  här??. Jo, jag har redan talat om 31

textens innebonde motsatser, men är det sant – såsom teologin 

förutsätter – att rösten bara är en positiv entitet? Förvisso är det 

möjligt att differentiera bland t.ex individer, men samtidigt är 

individens röst normen för en fungerande positiv närvaro, en som 

bland alla andra inte bevisar sin egna negativa essens, utan 

snarare styrker allas andra positiva, eftersom differentiering 

bland individers röster inte säger så mycket om dens egna röst. 

Det som är av mer relevant intresse är det sätt som     rösten  

 Mladen Dolar, The Linguistics of The Voice, s. 23-3231
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en osynlig vän tittar fram, den säger

är betecknande inom 
dess mer lingvistiska 
sub-kategorier, såsom 
fonemen och inom 
fonetiken, men också 
inom “icke-rösten”: 
sång, hostningar, hicka, 
skrik, mm. Rösten som 
entitet är på vis inte 
lingvistiskt delbar, den 
kan inte tala för sig 
själv. Men det är i alla 
dess relationer till ordet 
där röstens 
beståndsdelar plötsligt 
blir differentierbara och 
kategoriserade. Det är 
alltså i dess förhållande 
till ordet som röstens 
förmåga till innebörd 
och mening plötsligt 
blir tydlig31.

Okej, men om 
rösten bland 

individer inte är 
“differentierbar” 
hur förklarar man 

då vad en 
“karaktär” är? 
Eller iofs, dom 
beskrivs ju mer 

genom sina 
kvalitéer än 

snarare vad dom 
inte är… hm?

eller är det så?

Ok, så för att förklara det här med “textens inneboende 

motsatser” så kan ett exempel vara hur ord låter när 

dom yttras vokalt: när vi säger ‘sjunga’, eller skriver det 

för den delen, så skapas då en mental bild av just ‘att 

sjunga’. Men om jag skulle säga ‘tunga’, så tänker vi 

istället på en tunga. Dessa ord är väldigt nära varandra i 

sitt läte, det är en fonem som är skillnad (t och sj), alltså 

i detta fall ett läte, en stavelse, som skapar den 

distinktiva skillnaden för vad det betecknade blir.

Jag 

är 

röst- 

ens 

ord. 

Jag 

tal- 

ar 

just 

nu. 

Jag 

är 

röst- 

ens 

ord. 

Jag 

tal- 

ar 

just 

nu. 

smaka 
på 

ordets 
tunga. 
mums 
mums. 

gottigott- 
gott. 
den 

smakar 
röst.

träd bräd värd kläd 
kläder som träder 
och träder o bräder 
brädan på markens mark



Jesper Olsson skriver i sin avhandling Alfabetets användning om den konkreta poesins 

Öyvind Fahlström, och i synnerhet hans dikt Det stora och det 

lilla som vi kan hitta i Fahlströms diktsamling Bord från 1966 . 32

Här blandas mer ‘konventionella’ meningar (oftast i sin struktur, 

inte så mycket i sin mening) med absurda alliterationer (åter igen 

kan även det textliga, den och det skrivna ordet ge upphov till att 

betecknande och betecknade flyter samman – att skapa otydliga 

meningar; surrealistiska referenser, associationer), ordlekar som 

vrider tungorna samt nästan rent fonocentriska  ord, där 33

vokalerna och konsonanterna får härja fritt (se ex. 1). 

                                          Den här friheten som ordet får gör så att alla dessa 

olika narrativ och ‘röster’ i texten förändrar förståelsen 

mellan ordet och textens generella form. Då blir det ju en ny 

slags verbal tolkning av allt om man ska kunna läsa och förstå 

det, och asså i den konkreta poesin kan detta ändå dras till 

sin spets. Att dikten skulle inneha någon slags mening eller textlig 

innebörd är extremt obskyrt i dessa extremfall där det skrivna orden kan se 

ut som slumpmässiga attacker mot tangentbordet, för på så vis tolkas dessa 

röstliga läten i text, de som bara är rösten, inte ordet, men ändå röstliga ord. 

Påvisar inte denna textliga tolkning (vilket måste bemärkas leder till en 

inskränkning av röstens kvalitéer, men sådan är textens svaghet) att rösten, 

också, har ordet, att rösten kan skrivas i text, dock fortfarande oduglig 

till betydande  i traditionell språklighet. Röstens läten har givetvis en 34

förmåga för betydande, även om lätet är bortom ordets mening, men när 

röstens läten är skrivet i text försvinner all dess konnotation till något annat, 

betydandet bortom just textens betecknande.  

 Jesper Olsson, Alfabetets Användning, OEI editör, 2005, s. 409.32

 Fonocentrism [Phonocentrism] är ett vanligt förekommande ord av Derrida Of Grammatology, först använt s. 11. Se 33

Patrik Nordells definition i magisteruppsatsen Universalspråket, 2018, s. 4: “Den moderna lingvistikens, framför allt 
strukturalisternas, språkdefinitioner är i stort sett fonocentriska, dvs. språket är ljud i grunden”.

 Betydande används här som en synonym till betecknande, och betydelse används som en synonym till det betecknade.34
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jag är ordet i en röst jag ä orde i en 

rös ja ä ore i en rös a ä oe i enö 

aäoeieö aaääooeeiiee 

a ä ö e i e e 

ja ä röe i e te 

ja är röse i en tet 

jag är rösen i en text 

jag är rösten i en text 

Detta påvisande av 

röstens ord 

möjliggör inte 

språkets betydande 

inom den, även om 

rösten på flera sätt 

är kategoriserar i 

sitt betydande, som 

jag skrev ovan. Precis 

som recensenten 

påpekade förut i 

mitt verk     Communication,           

på tal om 

         hyperventileringen 

                           och skriket som någon slags störning i 

den musikaliska ansatsen, så är detta ett exempel på hur även dessa 

betydande störningar i talet inte förlorar sin association och innebörd i 

musikaliska sammanhang, även om kontexten påverkar och ändrar dess 

ljudliga innebörd. 



Mitt högtalarverk Jag och Du och Vi och Dom , vilket också är ett pågående koncept och 35

en idévärld, är en slags verksamhet för den performativa rösten. Titeln “Jag och Du och Vi 

och Dom” härstammar från just denna konstruerade idévärld, ––– individen och kollektivet 

är sammansvetsat, inte till två entiteter, men en. De differenser som ter sig här mellan oss 

som personer och grupper skiftas i varje sekund, där ingen på samma gång är sig själv 

och någon annan. Kollektivet och individen samspelar och bevisar att även i grupp så består 

vi av individer, på samma sätt som individer är konstant påverkade av kollektivet. Jag och du 

påverkas av vi och dom, samtidigt som vi och dom påverkas av jag och du.  

I mitt första verk med denna titel ville jag kunna kontrollera orden och skapa meningar 

genom 88 tangenter på ett klaviatur. Jag delade in oktaverna i ordklasserna och spelade 

in ungefär 11 ord från varje. Det var jag och fyra klasskamrater som jag bad att hjälpa till i 

inspelningsprocessen. Varje person fick spela in 88 olika ord, samt fem emotionella 

variationer på ordet: Neutral, arg, ledsen, äcklad och glad. Dessa skulle helst vara i 

karikatyrform, nästintill stereotypiska av hur man tänker att dessa låter inom olika sorts 

media (detta kommer jag återkomma till i ‘Ordets partitur’). Varje ord fick alltså varsin 

tangent, men nedslaget generade också ett slumpmässigt urval på en av de känslomässiga 

variationerna. I detta verk så skapade jag lyriken genom rösten, alla orden fick skapas i 

stunden som jag improviserade obegripliga meningar. Röstens närvaro stod i fokus, de 

emotionella klangfärgerna använde jag som en metod för att skapa förvirring i ordklangen. 

Om en mening konstant hoppade mellan olika personers röster, samtidigt som tonläget, 

dynamiken och känsloläget konstant fluktuerade, så upplevde jag att blev det blev svårt att 

hänga med, vilket var något som jag verkligen ville åt. 

 

I mitt andra verk med samma titel ,     36

  skrivet för en kör på 12 personer, fortsatte   

    jag med samma konceptuella idé om den     

      polyfoniska rösten kommen från en   

 Arvid Kraft, Jag och Du och Vi och Dom (2018)35

 Arvid Kraft, Jag och Du och Vi och Dom  36

(körversion) (2020) 
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du fick röd färg från ditt blod. det var inte ett band 
utan ett slag mot din kind. en intern blödning. 

dom insåg utan viljan att känna så får man inte 
heller ta. den förmågan blir berövad, tillsammans 
med smärtan och kärleken 

du som fick ett träslag i present. den var till att 
skära på. skära har alltid varit en svaghet, 
svagheter hatar att bli påpekade. 

jag tycker ibland att det kan vara svårt att undgå 
klarhet, jag försöker alltid vara så luddig det bara 
går. är rädd för konflikter, så himla rädd. 

vi trivs inom murar. som en reflektion av bubblan 
jag lärde mig om i lågstadiet. vet inte ens om 
bubblan finns längre, den kanske aldrig kom 
tillbaka ens. 



       sammanhängande entitet, i detta fall  

         kompositionen som blir den kollektiva  

            kroppen, och dess individualistiska  

        beståndsdelar. Kompositionen började       

 s o m e n a k u s t i s k v e r s i o n p å 

högtalarversionen, men skrevs sedan  om 

med en ny form och idé. Jag hade skrivit 

långa, extensiva meningar som  varje 

sångare skulle läsa, olika för alla,  med 

fokus på manipulation av konsonanter och 

vokaler, de beståndsdelar som rösten så lätt 

kan manipulera. Meningarna och  orden 

sjungs i en tjock klang bestående av alla 

toner i  c-dur (se ex. 2), i motsats till 

högtalarverket där allting bara talas. Kören 

står i en cirkel när dom framför verket, så 

det är tänkt att publiken ska ha möjlighet 

att fritt gå runt kören och fokusera på olika 

de olika medlemmarna och höra vad dom 

säger i deras sång, men i sin helhet är det i 

princip omöjligt att urskilja vad  var 

sångare sjunger. Här blir orden  inte 

emotionellt laddade i känsla,  men  i 

tonande uttryck, något som ändrade 

känslan till något mer neutral  och 

universell, samt mindre individualistisk 

och mer kollektiv. Här var den kollektiva  

rösten i större fokus, till skillnad från högtalarversionen där den individualistiska rösten låg 

i fokus (dock där också från en sammanhängande text och kropp).  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dom var ivriga att fälla en tår, det var underligt att 
det ens hände. dom grät till Kanye West i telefon. 
det var väldigt nytt. 

jag ville berätta om allt som hänt, men jag vet att 
det inte kommer nås fram. vad finns det då för 
syfte om jag inte kan berätta allt, allt som handlar 
om mig? 

du trodde att det fanns en annan likgiltig känsla 
som kunde likställas med denna, men det gör det 
inte. 

du blir förvånad att hur mycket det finnas att 
säga. hoppas inte det ses som en svaghet, även 
om det är det. allt är bara fel. 

jag kunde gett mig in i det hela om det vart 
annorlunda. men jag vet inte hur annorlunda, 
alltså hur mycket eller hur lite. 

dom har brist på ögonkontakt, det känns som en 
bristfällighet, men ibland är det ett sätt att visa 
något. men det tolkas alltid fel ändå. 

jag har ju börjat gilla godis och te mer. och det 
tycks om väldigt mycket, gillar ju som sagt 
material ting. kul hur sånt kan ge sådan 
kvarstående glädje. 

dom är fulla med faktorer som bara fylls på med 
fler faktorer. faktorer som i sig växer som träd. 
rädsla faktor. fear factor. 

                      Jag du                   Jag du vi          
                        Jag du                  Jag du vi 
                          Jag du                 Jag du vi 
                            Jag du                Jag du vi   
    Jag du vi dom                             Jag du               
Jag du vi 
                                Jag du      Jag du vi dom           
Jag du vi 
         Jag du vi dom                            Jag du             
Jag du vi 
                                    Jag du            Jag du vi 
                                      Jag du           Jag du vi 
           Jag du vi dom                                Jag du          
Jag du vi 
                                          Jag du         Jag du vi          
                                            Jag du        Jag du vi 
                                              Jag du       Jag du vi 
                                                Jag du      Jag du vi 
                                                  Jag du     Jag du vi 
                                                    Jag du    Jag du vi 
    



O r d e t s   p a r t i t u r 

L ä s a n d e t s    p a r a m e t r a r

I de föregående delarna så har jag skrivit om texten, ordet och dess teoretiska och 

Ordets partitur kommer att handla om dom tankebanor 

som Ordets estetik tog sig vid och hur man ska använda 

dom i praktiken. Textpartituret , asså en arrangerad 37

text, innehar röstens kvalitéer och visar på det 

performativa ordet. Detta kapitel kommer handla om vad 

som kan användas, och hur det ska användas. 

Utgångspunkten ligger i rösten, alltså denna entitet som.. nu är lite allt möjligt, möjligtvis. 

Som jag då påpekat har rösten en förmåga för betydelse inom ordets kontext, 

utanför den ramen presenteras den snarare som ett – eller flera? – 

osynliga objekt. Om vi för en stund bortser från denna analytiska 

position som vi infunnit oss i kan vi höra på rösten för vad den är 

s o m instrument . Rösten är ju ändå mycket mer  än  bara 

nåt som pratar.  Det  finns liksom  alla 

dessa olika läten som den kan göra för att låta på  olika 

sätt  ju!  Alla dessa  olika  ljud  kan alltså a n v ä n d a s  

som olika tekniker och sedan appliceras i textens arrangemang.      Rösten är 

ett väldigt intuitivt i n s t r u m e n t , d e n ä r nå g o t s o m 

v ä l k o m n a r experimenterande i all högsta grad, samt  i 

och med röstens onekliga närvaro är den också ett väldigt relaterbart 

instrument, på det viset att vi förstår effekterna, vilket också gör rösten till en väldigt 

kontroversiell entitet när rösten används på främmande, okonventionella eller 

obehagliga sätt.  

 Jesper Olsson skriver i Alfabetets användning om hur även den konkreta poesin kunde uppfattas som partitur. Han 37

nämner t.ex. att Fahlströms instruerar i inledning till hans dikt “Ett blocks minne”: “(fet rad gnolas / spärrad rad 
marschvisagnolas)”, s. 402. Se också på samma sida Jespers fotnot till Gunnar Ekelöfs recension av Erik Lindegrens 
diktsamling Sviter (1947) i BLM 1, 1948: “[…] diktsamling är att betrakta som ett partitur”.
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Detta kapitel



Men hur vet jag vilka läten som är lämpliga, eller snarare realistiska att använda? 

Givetvis beror på det på kontexten. I den ramen som jag jobbar inom för textpartituret får 

inte aktörerna sjunga, även om den talande rösten kan liknas till sång genom röstens 

användande inom olika sociala kontexter  (men även utanför sådana kontexter kan rösten 38

höras som toner, vilket leder till frågan om vad som ska räknas som sång, något som också 

skulle kunna ställas upp som ett spektra, med tal och sång som motpoler). 
I verket så har jag iallafall jobbat med tre skådespelare och en jazzsångerska, 

vilket ändå har lett till att sång, på hög nivå iallafall, endast skulle kunna 

appliceras på en av medlemmarna i ensemblen. Men eftersom sång ändå 

förändrar tal så mycket som det gör så har jag, inom ramen för verket, fokuserat 

just på  

läsandets parametrar, inte så mycket  

hela röstens parametrar, eftersom det är en performativ iscensättning av 

läsandet som jag vill uppnå.  

Men asså vad innebär det då för nån som jag som kommer från en 

kompositionsbakgrund? Jag är ju ändå MEST van vid att skriva noter, 

inte så mycket i att skriva texter och hålla på med rösten och så. 

Det innebär, givetvis, att den tankebana vi företar kring läsandet 

delvis utgår från just musiken. En grundprincip är såklart 

ensemblemedlemmarna som förändras till olika sorts instrument(?), 

representerade genom de olika typsnitten, innehavande av olika sorts 

karaktärer, genomgående i hela verket. Dessa karaktärer äro följande:  

- Times New Roman: Akademiker, snofsig, gammeldags. 
- News Gothic MT: Poetisk, diktform, pretentiös. 
- Gill sans: Frispråkig, intuitiv, predikande.
- Rockwell: Introspektiv, dagboksliknande, narrativ röst. 

- Courier: Talspråklig, ungdomlig och vardaglig 

 För vidare läsning om röstens performativitet: Henry Johnson ‘VOICESCAPES: THE (EN)CHANTING VOICE & ITS 38

PERFORMANCE SOUNDSCAPES’. Soundscape, vol. 5 n. 11, Fall/Winter 2004, s. 26-29. https://www.researchgate.net/
publication/309243227_Voicescapes_The_enchanting_voice_its_performance_soundscapes (hämtad 21-04-2020)
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lyssna lyssna
se och hör

https://www.researchgate.net/publication/309243227_Voicescapes_The_enchanting_voice_its_performance_soundscapes


Annat  sånt  som  kommer  från 

musiken  är  artikulationer, 

som      

typ staccato, legato, tenuto och accent, 

alla saker 

som kan användas på ord 

och få dom att ändras 

på olika sätt. Dynamik är 

också en självklar aspekt, samt vissa 

formmässiga tekniker såsom kanon,  

polyfoni och röster i 

kontrapunkt .  39

Inom vissa ramar,   i synnerhet om 

vi utgår från det textliga, finner vi 

v i s s a parametrar som måste 

specifikt hanteras från läsandet. I 

dessa parametrar ingår

 – med säkerligen ett flertal andra aspekter, 

men som vi får inkludera i dessa begrepp – 

rytm, känslolägen, röstlägen, karaktär 

och kroppslig gestikulering, den 

sista en parameter med en 

inneboende olägenhet att noteras 

i text och grafik, dock naturligtvis 

en så naturlig komponent inom 

talet. Men om dessa parametrar 

alltså delvis utgår från text, hur ska 

dem då noteras och skrivas? 

T e x t e n s   a r r a n g e m a n g 

 

 

Innan  jag  går  in  på  detaljerna  angående parametrarnas  notation  ska  det  noteras  att 

textpartituret  förutsätter  att  det  inte  finns någon dirigent tillhanda i föreställningarna. 

Detta kan behövas om ensemblen är väldigt stor, men i verket som jag har arbetat med är 

det  endast  fem i  ensemblem,  vilket  ledde mig till slutsatsen att det skulle gå att klara 

av ändå. I min åsikt skulle det också visuellt störa det estetiska uttrycket.

 För en intressant radiodokumentär av Glenn Gould med kontrapunktiskt arrangerade intervjuer: The Idea of North, 39

Radio, CBC Records, Kanada, 1967. The Idea of North. https://www.youtube.com/watch?v=szgnGV4hOKU (hämtad 
21-04-2020
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staccato, legato, tenuto och accent

T e x t e n s    a r r a n g e m a n g

T e x t e n s    a r r a n g e m a n g

T e x t e n s    a r r a n g e m a n g

T e x t e n s    a r r a n g e m a n g

T e x t e n s    a r r a n g e m a n g

T e x t e n s    a r r a n g e m a n g

T e x t e n s    a r r a n g e m a n g

Men om dessa parametrar alltså 

delvis utgår från text, hur ska 

dom då noteras och skrivas?

https://www.youtube.com/watch?v=szgnGV4hOKU


Alla  dessa  parametrar  måste  kunna  skrivas  i  text  för  att  kunna  återtolkas  live,   både 

spelteknikerna samt de formmässiga, precis som just ett vanligt partitur fungerar. Tekniker 

som kan appliceras i läsandet som utgår från musiken – och kan därför skrivas i text – är 

alltså 

- dynamik (att läsa starkt eller lågt), vilket representeras genom att texten 

antingen blir större, eller mindre. Den minsta texten brukar oftast betyda att 

aktören ska viska, dock så kan annat hänvisas med instruktionstext som alltid 

skrivs i parentes, och brukar då se ut (såhär).  

- Staccato, korta och artikulerade ord eller bokstäver noteras med en prick under ordet eller 

bokstaven, som i musikaliska partitur.  

- Legato; att läsa ett flytande, slödrigt; noteras – med en klaff  över meningen. 

- Accenter (betoningar) visas genom understräck. 

- Långsam läshastighet representeras genom fet stil, som alltså betyder 

att aktören ska läsa långsammare än vanligt. Kursiv stil är tvärtom, 
asså att aktören ska läsa snabbare än vanligt. Jag hade också kunnat ge 

olika stora mellanrum mellan orden/bokstäverna för att visa på avstånd, 

alltså typ hastigheten, men det blev alldeles för konstigt i läsandet 

när jag testade hela grejen med ensemblen. 

1:1 Hastigheten i läsandet ställde ju såklart frågan om rytm. Eftersom rytmen 

här är en läsandets parameter, så får jag istället experimentera med den  

läsrytmen som finns medfödd i dom olika typsnitten, alltså dom olika 

karaktärerna (i vilken ‘rytm’ läser en akademiker, en tonåring, osv.), men 

också i dom olika känslolägena. 

Arg och frustrerad visas med rött. Glad, öm och snäll visas 

med blått. Äcklad och avsky visas med grön färg. 

Ledsamhet eller besvikelse visas med lila färg. Ångest, 

stress och panik visas med gul färg.  

1:4 Tekniker som är lånade från musiken kom oftast först i processen, även känslolägena är 

lånade från mitt verk ‘Jag och Du och Vi och Dom’ som jag skrev om ovan. De parametrar  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1:3 Dessa känslor skall ses som 

en ‘spelteknik’, precis som 

exempelvis sul ponticello på en 

fiol, så känsloläget måste 

anpassas till den karaktär som 

aktören redan är. På detta sätt 

blir känslan i sig samma för alla 

aktörer, men får olika 

variationer, på samma sätt som 

ett staccato blir lite olika p g a ett instruments ljudliga karaktär och kvalité. 

1:2 De olika känslolägen, som helst ska representeras som olika karikatyrer 

och stereotyper för att  anses mer som ett  material  i  kompositionen än en 

faktisk äkta känsla, visas genom ett färgat streck under ordet eller meningen.

1:5 som har uppkommit i processen är mest läsandets parametrar eftersom 

de har behövts fastställas genom rep i hur de ska fungera rent exakt, men 

även såklart dem lånade musikaliska teknikerna måste experimenteras med i 

hur dem ska gestaltas i talet.



Nästa steg var 

alltså att 

bestämma hur 

stämmorna, 

alltså den 

versionen av 

texten som 

blir själva 

spelpartituret, 

skulle se ut. 

Med 

stämmorna 

menar jag 

alltså varje 

‘spalt’ som 

var aktör ska 

läsa. Dessa 

spalter är 

indelade i 

typsnitten, 

vilket innebär 

att man endast 

läser sitt eget 

typsnitt, om 

inte – nåt 

annat visas. 

Spalterna 

skiljs meeeed 

antingen en 

hel ––– eller 

en - - - -  linje. 

Den hela 

menar att alla 

ska vara 

synkade, 

medans den - 

- - - - - - - - - - 

menar 

tvärtom 

aktörer: bry 

behöver inte 

om om sig 

varandra |s 

läsrytm (se 

helahela 

nästa sida för 

ett ex. 3: 

‘workshop’; 

 vi arbetade  

med inom 

ensemblen 

där dessa 

spalter och 

hela linjer är 

representerade). 

I och med att 

en noterad 

rytm icke äro 

möjlig, var vi 

skyldiga för 

oss att istället 

uträtta den så 

att aktörerna 

läser varderas 

texter, men 

bara i tanke så 

att alla kan 

begripa 

varandras 

läsrytm och 

se var 

någonstans 

dom är i 

texten. Text 

från en annan 

spalt visas 

genom att den 

är väldigt 

transparent 

och ljus, men 

också genom 

typsnittet så 

alla vet vem 

det är som 

läser. Detta är 

en av dom 

över-

gripande sätt 

som texten 

kan vara 

arrangerad 

på, alltså att 

alla har 

samma text 

fast omskriven 

i flera röster. 

Det betyder 

asså att 

texten hoppar 

mellan olika 

aktörer. I 

ljud blir det 

så att texten 

sägs genom 

dom olika 

karaktärerna. 

Det blir ju 

så att texten 

aldrig bara 

blir en röst, 

en stil, utan 

texten blir 

som en hel 

kropp, liksom 

alla dom 

olika 

aktörerna och  

deras lässtil 

och 

karaktärsdrag.  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En annan övergripande form- och kompositionsmetod är att låta aktörerna läsa olika texter, 

men detta lyfter såklart frågan om läsarna kan vara synkade. Detta kan både lösas med den 

hela linjen eller den streckade. Det första alternativet är mer komplicerad. Där krävs det att 

aktörerna  antingen  har  bestämd  rytm  vilket  kan  hänvisas  med  en  instruktion  inom 

parentes, t.ex att den ena läser i sekundrytm (fjärdedel = 60) och denna andra dubbelt så 

fort (se ex. 4). Det kan också lösas genom att text från en eller flera spalterna visas under 

den text som man själv läser, bara för att se på ett ungefär var den/dem andra aktörerna är. 

Detta kan såklart inte preciseras eftersom läsrytmen inte är fixerad, så det är mer ett sätt för 

att  försöka hålla ihop i  tempo när aktörerna eventuellt  ska nå en punkt där texten ska 

synkas. Det enklaste och andra alternativet i denna form är att läsarna helt enkelt får läsa 

osynkat. Detta innebär dock inte att aktörerna får ta ut svängarna i sin läsrytm mer än 

vanligt i dessa partier. I textpartituret ska alltid läsrytmen vara i överensstämmelse med 

karaktärens läsrytm, om det ska läsas i en annan hastighet kommer det alltid att utmärkas 

med en instruktion i parentes. Det som uppkommer i resultat både med såklart läsandets 

parametrar och dens påverkan på textpartituret är självklara kompositionsmässiga följder. 

Det finns massor med exempel, men utmärkande sådana är t.ex. att synka läsarna efter ett 

osynkat parti. Som kompositör kan jag inte bara anta att läsarna kommer helt plötsligt vara 

kapabla  till  att  synka  sig  på  exakt  samma  ställe  i  texten,  därför  tillkommer  såklart 

lösningar på detta problem, men de styrs utav textpartiturets begränsningar. Det är värt att 

kort  nämna denna besvärliga  aspekt  i  partitur.  Viss  sorts  performativ  effekt  försvinner 

alltid  i partitur, och inte annorlunda är det i detta fall. Men lösningarna är många, och 

även med denna problematik så skapar strukturen en viss översyn som kan möjliggöra svar 

på dessa frågor som är av lika stort intresse som om det var helt improviserat. 



I delarna där musiken är synkade 

  med en hel linje mellan spalterna så 

     finns det fortfarande mycket potential

       till lite osynkat material, eller iallafall mer 

         än att bara alla läser samma text på ett vanligt vis.

            Ett exempel på det är att aktörerna läser i kanon (se ex. 5).  
 Detta görs med en enkel att instruktion i      

   parentes, t.ex. (börja läs efter aktör ett). 

      I exempel fyra så ser vi att det  

         är en halvsekunds intervall mellan 

            varje aktör, ett mellanrum som är       

                 approximativt eftersom det inte 

går att precisera noga, dock är det   

  viktiga snarare effekten än att det är    

     exakt. Kommatecknet (’) menar på 

        paus, att aktör ett ska invänta alla 

           innan den börjar läsa nästa mening,  

             i detta fall en mer speciell kanon.  

Något som jag inte har nämnt hur det ska noteras är kroppslig 

gestik,  och  i  nuläget  som jag  skriver  detta  har  inte  denna 

parametrar räknats in i verket. 
Men som vissa andra grejer  

har tal att göra     så det borde väl visas med en text 

i () som t a l a r: aktör, gestikulera! 

I ett vanligt partitur krävs det givetvis mycket 

diskussion för att bestämma detaljer och hitta 

de så allt gömda artefakterna. Eftersom vi valt 

bort dirigentens roll i det hela föreslår vi en 

mer obestämd ledarroll, en som internt styr 

uttrycket vid rep istället för en figur som styr 

framförandet live.
Skådespelare, som jag främst jobbar med nu, brukar vanligtvis ha 

en regissör som styr verket i sin helhet, vilket också stärker idén 

om att ha någon som styr själva arbetsprocessen, gentemot en 

dirigent som styr allt live, vilket dom ändå inte skulle vara vana 

vid. 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om jag skulle försöka förklara vad     jag sa det som var ett textens material      som inte betyder något 

    så hade jag bara definierat            är samtidigt ordens föda, en jakt      och som sannerligen inte befinner sig 

någonstans med någon annan eller med något alls 

    en gräns mellan min röst och mitt ord      en jakt som är tidlös  

         en gräns mellan min tröst och min tro 

Nåt som inte nämnts – 

KROPPEN, gestik – 

(rör din arm, rör ditt ben) 

så får det bli. 

Det som ej har nämnt: Vad är kroppslig gestik, hur 

skall det skriftligt noteras? I denna presens så är ej 

denna parameter inräknad i verkets upplägg

Nåt som inte skrivits om är hur kroppens 

gestik ska skrivas i texten, men helt ärligt vet 

jag inte hur det ska noteras än så jag har inte 

räknat med det.

Asså vet faktiskt inte hur kroppslig gestik 

ska noteras än i texten, det är fett svårt 

ändå`Men aja, det får väl vara som det är.

Något som vi inte har nämnt hur det ska skrivas 

är kroppslig gestik, och i nuläget som jag skriver 

detta så har inte denna parametrar räknats in i 

verket.  

Precis som ett ordinärt partitur så krävs det ett 

flertal diskussioner inom ensemblen för att 

bestämma hur alla detaljer ska hanteras. I musik 

brukar detta hanteras av en dirigent, men här kan 

ledarrollen vara mer fri, antingen en eller flera.

Som ett partitur så måste det ju vara mycket 

diskusion för att bestämma hur detaljerna 

ska funka. I musik brukar det ju finnas en 

dirigent, men här är ledarrollen lite okar.

Under processen så har vi diskuterat mycket 

kring detaljerna, där det vart ändå ganska 

mycket frågor som kommit upp. Det är nog 

rätt självklart vilka det är, men en slags 

ledarroll bör finnas för att kunna styra detta 

på ett lämpligt sätt.

ett partitur är ej vanligt, samtidigt som det är. 

givetvis, en del diskussion behövs 

för att reda ut dom allra minsta frågorna. 

Dirigenten finns inte här, bestämt något nytt.



Ledarrollen  kan  antingen  vara 

individualistisk eller kollektiv, det spelar 

ingen större roll faktiskt, men oavsett så 

måste saker som bl a tajming, detaljerna i 

karaktären,  läsrytm,  högsta  och  lägsta 

dynamik  och  rimliga  känsloyttringar 

diskuteras och bestämmas tidigt ändå, helst 

asså innan OCH under repen och övandet. 

Dessa faktorer nämnda ovan lämnas alltså gärna öppna för 

ensemblens  egna tolkning  och  interpretation 

för  experimentation  med  textpartiturets 

upplägg.
textpartituret         inte bara är då alltså  

arrangera text och finna sig i dens performans. 

ett medvetandegörande av rösten,  

både utifrån och inom läsandet, samt för textens potential 

att utvecklas bortom bara ett narrativ, en berättelse, en stil. 

Textpartituret förändras oss, den låter oss ingå i en 

performativ kontext, en situation där ordet förstås 

som både en formgivning av röst och text, även om 

den yttras som om det var det mest naturliga. 

Rösten och texten pratar, men textpartituret 

ändrar sin kommunikativa status till att 

kommunicera form och ljud, samtidigt som det 

konventionella ordet offras. Detta är det 

konstnärliga spel jag ger mig in på, balansen 

mellan text och röst som måste uppnås för att 

ordet ska fungera och användas i sin fullaste 

bredd. Ordet som en modern kommunikatör 

och ordet som en rent ljudlig entitet.  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Ledarollen, som såklart jag tog nu men kan 

lika gärna vara vemsomhelst som har koll, 

kan lika gärna vara en individ eller flera. 

O av s e t t s å må s t e d e s s a p a r a m e t r a r 

bestämmas fort i processen, helst innan men 

det är såklart oundvikligt att det blir under 

processen också.

Ledarrollen kan i vilka fall som helst antingen 

vara individualistisk eller kollektiv, beroende på 

ensemblens situation. Oavsett så måste ledaren 

eller ledarna ta ansvar för att bestämma hur alla 

detaljer ska skötas i verket, möjligtvis självklara 

som dem är. Detta bör bestämmas innan eller 

under resandets process.

en ledare är antingen individ eller kollektiv 

vem bryr sig? 

allt måste bestämmas på den minsta nivån 

helst innan under och efter

Denna… ledarroll, som vi möjligtvis kan kalla den, 

måste, på förhand, bestämmas inom ramen för en 

individs kraft eller ett kollektivs. Onekligen viktigt, 

ändå så är det de detaljrika parametrarna vi 

måste fokusera på i största angelägenhet, helst i 

god tid.

Textpartituret ändrar vårt sätt att förstå läsande, 

performativitet, genom att just inbjuda oss till en 

kontext gjord för just ordets performans. Detta är 

en kontext där ordets potential utmärks, även om 

den ibland utmärks på sitt mest ordinära sätt, dock 

i en performativt ny situation.

Det jag och ensemblen märkt är hur 

textpartituret upplyser vårt sätt att läsa på, 

vårat tonläge, vår gestikulation, vårt 

beteende. Allt blir helt plötsligt väldigt 

tydligt, även om det också kan vara väldigt 

naturligt i hur vi pratar.

Textpartituret  är  ju  nåt  som 

förändrar oss, gör oss medvetna 

om hur vi säger saker och så. 

Ordet blir ju väldigt tydligt i 

hur det funkar, när det funkar 

och inte funkar, så att säga.Texten, den ändrar mig. 

Den bjuder in mig i sin kontext och i sin 

kommunikation 

där allt blir så väldigt väldigt väldigt tydligt. 

så himla himla himla tydligt. 

Även om det var så väldigt himla uppenbart

Telefonen och pennan talar 

men själva noteringen emellan, 

är status till kommunikation, 

men allt det som är “vanligt” 

måste bort. 

Ett konstnärligt spel 

en balans av största vikt. 

Det är inte alltid man ger sig in 

på något sånt. 

Ordet är en modern entitet 

vad är då ljudet

Rösten och texten talar båda med 

ord, men textpartituret 

medvetandegör hela den processen, 

konceptet om text som 

kommunikation, konceptet om röst 

som instrument och manipulatör. 

Det är ett försiktigt kreativt arbete, 

där balansen mellan de två polerna 

måste varsamt hanteras.

Textpartituret i sig talar till 

oss, såsom vi talar till den. 

Kommunikation emellan är 

kryptiskt, men kan lösas 

med enkelhet så länge 

viljan finns. Text i sig är en 

kryptiskt entitet, precis 

såsom ordet också är. Det 

är ett svårt arbete, men jag 

kämpar vidare. Det kan 

bara bli bättre.

R ö s t e n o c h t e x t e n ; k ä r a 

kompanjoner. Textpartituret är 

som barnet, den som där hör 

modern eka i sin skalle. Den hör 

det som är bortom men samtidigt 

så väldigt, väldigt tydligt. Det är 

som att födas, det är arbetet, att så 

småningom leva ett lev där vi 

konstant befinner oss på en scen.



I denna text har jag redogjort för hur textens material kan performativt och grafiskt 
arrangeras med utgångspunkt från röstens parametrar, så att texten och röstens motstridiga 

sampel kan ge uttryck för en musikaliskt baserad manifestation i Ordets yttrande. 

I de utopiska    logocentriska utfallen skulle inte ha röstens    identiteter eller förmågor till mening, 

för det skulle betona minskningen av vår existens, hanhenneshens hela idé(en) om det skrivna ordets, 

eviga kraft – Inte minst skulle  avslöjandet av motsatsens position, logos, och dess motstridiga natur 

inte vara(.)     det dolda i sin  egen närvaro. Det vi söker är, dock, inte som Logos fiende: (“)vi 

måste    allt bort från Gud, eller iallafall    tänka om vad den är(”). Vi måste bevilja oppositionens    

tima, titta    in i den lilla gnistan som    uppstår som om vi kan hitta det vi söker. om det skrivna    

ordet är idéen, och Rösten är utförandet, likställt är  konsekvensen som logos inte är.  

den enda interaktionen mellan telefonen och pennan 

 den iscensätta debatten mellan logos och phoné,  

  tanken mot det verbala – text kontra röst – Gud mot människan  

   som aldrig egentligen slutat / som aldrig slutar 

   Jag rör mig mellan två lägen: innehållet/det indirekta, och 

verkligheten/uttrycket/ljudet. Konsten finns ju här emellan. 

Texten och rösten blir alltid ordet. Just, alltså, denna eviga 

performans. 

I förutsättningen att allt ‘språk’ – allt som rör sig mellan de dolda, materiella, 

konceptuella, och det realiserade, konkreta, närvarande – har möjlighet att hitta 

balansen emellan och finna det performativa, så upplever jag ändå att i den 

konstnärliga och institutionella krets jag befinner mig i, så är texten, skrivandet 

och det verbala språket det musikaliska område där denna performativa 

potential konstnärligt utforskas minst. Jag vill, genom min praktik, höra och se 

ordet för dess inre ljudliga, arrangerade och performativa kvalité. Röra mig 

mellan de två poler som är text (logos) och röst (phoné), koncept och 

realisation, logik och inkoherens, innehåll och uttryck, tanke och yttrande – och 

hitta den balans som krävs för att skapa på nytt, för att se och höra på ordet som 

mer än bara text och ljud. Jag vill se på den som en äkta ton. 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I  Guds  ord  och  i  vårt  teologiska  arv  finner  vi  en  dominerande  “logocentrism”,  ett 
likställande mellan ordet och text som har lett till en ekvivalens mellan logos, texten, det 
skrivna och lärande ordet, och tanken (den tysta interna rösten, den vi hör inom oss). Om 
vi  ska  följa  logos  omfattande definition så  borde logocentrism isåfall  också  innehålla 
logik och mening i sin ideologi, vilket gör logocentrismen till en mångfaldig entitet. Om 
vi sedan åsidosätter Guds existens för ett ögonblick, denna metafysiska närvaro, kan vi då 
se på ordet som en mer konkret beståndsdel, en ren kommunikation? I denna (o)linjära 
företeelse, så finner vi en negativ essens, en som grundar sig på det den inte är. Ändå  är 
den allt, den är i det vi grundar vårt tänkande, våran logik och mening. Hur finner vi då 
något som är i sin natur positiv, något som ställer sig i nödvändig opposition? Om vi 
tillåter oss att  placera rösten och logos i opposition såsom S:t Augustine gör,    möjligt       
denna  positivism  kan  isåfall  likställas  med  rösten.  Rösten  har  en  väldigt  intressant 
urladdning,  något  som Gud  saknar  (även  om motsatsen  påstås).  Den  är  exklusiv  till 
människan. Men om det positiva ska existera så kräver den det negativa, ordets existens. 
Rösten har dock oftast ett slutgiltigt ställningstagande och ett emotionellt övertygandet 
som texten saknar. Rösten är dock otydlig, dess anpassningsbara och relativistiska natur 
visar sig som ett formbart objekt, dock ett objekt med en obestridlig närvaro,.

       S L U T / Ordets SISTA PERFORMANS
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A p p e n d i x 

Bilagor 

1. Ex. 1: Det stora och det lilla ur diktsamlingen Bord (1966) av Öyvind Fahlström, bild 
tagen på Jesper Olssons Alfabetets användning. 

2. Ex. 2: Arvid Kraft, Jag och Du och Vi och Dom (2020) 

3. Ex. 3: Textpartituret (workshop material) 

4. Ex. 4: Textpartituret (workshop material) 

5. Ex. 5: Textpartituret (workshop material) 

6. Ordets performans (arr. 5 aktörer), Se separat PDF med samma namn. 
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