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Inledning 

De senaste åren har jag gjort musik genom att med olika elektroniska hjälpmedel 

koppla samman instrumenten jag skriver för. Detta sammansättande började inför 

min kandidatexamen i komposition då jag komponerade musik för gitarr, banjo 

och elektronik som blev ett stycke för ett sammansatt instrument – Gitanjo . Detta 1

sammankopplande har jag fortsatt att arbeta med och i den här texten ska jag 

undersöka vad detta sammankopplande gör med musiken och vad musiken gör 

med detta sammankopplande. Jag kommer ta avstamp i ett par teorier som härrör 

ur eller som harmoniserar med Gille Deleuzes filosofi. Det är en rik, mångsidig 

och komplex idévärld som Delueze skriver fram och denna uppsats ska på inte ses 

som ett försök att befästa denna filosofi eller förklara den, jag har endast använt 

begreppen för mina egna syften så som jag förstår dem. Varför Deleuzes filosofi 

är intressant i relation till en experimentell musik är att den riktar sig mot hur 

saker och ting blir till snarare än vad saker och ting är. Sådana tankegångar är 

relevanta för mig som vill skapa musik med mina sammansatta instrument. 

Gränserna mellan instrumenten blir rörliga, instrumenten blir till genom 

relationerna till omgivningen och först i sammankopplingen av dem kan uppstår 

musiken. Själva komponerandet blir ett undersökande av dessa relationer och 

filosofin hjälper till i den undersökningen även om det färdiga verket inte 

nödvändigtvis behöver säga någonting om själva filosofin.  

 I avsnittet Teorier går jag igenom ett par teorier och hur dessa relaterar till 

både min egen praktik och till ljudande och varande i stort. Avsnittet Analyser 

innehåller mina analyser av utvalda delar i Luciano Berios Chemins II och Lisa 

Streichs Zucker. I Förlängd kvartett går jag igenom mitt examensverk för 

pianokvartett och elektronik. Sedan följer en kort avslutning där jag dryftar 

möjliga vägar framåt med min kompositions- och analysmetod.  

 Eriksson, Adam, Gitanjo, 20181
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Teorier 

Anordningar, omvandlingspunkter 

Ljud är trycksvängningar – vibrationer, som utbreder sig som vågor i ett medium. 

Detta medium kan vara gasformigt, fast eller flytande. För att åstadkomma ljud 

måste någon typ av energi omvandlas till sådana vibrationer. Detta kan ske genom 

rörelseenergi som överförs exempelvis från en arm, via en stråke till en spänd 

sträng och vidare in i instrumentet som sedan sätter det omgivande luftrummet i 

svängning. Ett annat exempel är elektronisk energi som sätter en högtalare i 

svängning. En sådan överföring av energi sker mellan olika miljöer via särskilda 

omvandlingspunkter. Fredrik Hedelin skriver i sin avhandling Levande musik - 

Ritornellen och musikens skapande  att man kan betrakta instrumenten som 2

anordningar. Dessa anordningar är mångfalder som består av ”olikartade 

komponenter, mellan vilka relationer och förbindelser uppstår. Till skillnad från 

en struktur, vilken är sammanlänkad, enhetlig och oföränderlig, så är anordningen 

snarare sammanställd, mångfaldig och föränderlig.” . Musik i stort kan således 3

ses som en anordning: vitt skilda miljöer exempelvis instrumenten, 

instrumentspelet, noterna, publik och alla andra komponenter som utgör 

musiklivet samverkar via särskilda omvandlingspunkter för att skapa musik. Det 

är relationerna sinsemellan miljöerna: hur miljöerna är beskaffade och hur deras 

omvandlingspunkter fungerar som avgör hur vibrationerna fortplantar sig – hur 

energin överförs från en miljö till en annan. 

 Denna tanke om instrumenten och musiken som anordningar och 

framförallt att dessa anordningar är sammanställda och föränderliga är något som 

jag har applicerat på mitt eget arbete. Mitt examensarbete på kandidatprogrammet 

i komposition bestod av en komposition för Gitanjo . Namnet kommer av att idén 4

 Hedelin, Fredrik. Levande Musik: Ritornellen och musikens skapande. Diss., Luleå tekniska 2

universitet, 2017 

 ibid., s.393

 Eriksson, Adam, Gitanjo, (2018) för gitarr, banjo och elektronik4
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bakom stycket är att skapa ett sammansatt instrument – ett hyperinstrument 

bestående av gitarr, banjo och elektronik. I och med att instrumenten och 

komponenterna är sammankopplade i ett rundgångssystem så kan, beroende på 

vilka omvandlingspunkter som är aktiva, instrumenten sätta varandra i svängning. 

Exempelvis kan gitarren eller banjon trigga en synth, eller så kan banjon sätta 

igång en liten motor som är placerad vid gitarren. 

Skiss över Gitanjo. 

Denna anordning är föränderlig, den låter de enskilda instrumenten vara 

tvetydiga. De är tvetydiga på så vis att deras gränser är något som blir till i 

relationerna till de andra instrumenten. En specifik handling kan, genom att olika 

omvandlingspunkter aktiveras, få många olika klangliga resultat. Instrumenten i 

systemet definieras lika mycket av vad de gör som hur de låter, detta är ett resultat 

av själva hyperinstrumentet. 
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Territorium 

Det går att förstå ett ljudande instrument genom begreppet territorium, Hedelin 

skriver:

Att violinens miljöer, koder, omkodningar och rytmer i ett slag övergår till en ton som 

bär bortom instrumentet betyder inte att den lämnar instrumentet åt sitt öde. Tvärtom 

intar tonen violinen och skapar ett territorium i det ögonblick vibrationer övergår till 

ljud, vågform till ton och spektrum till klangfärg. 5

Om instrumentet dessutom är sammansatt med ett annat instrument, om 

exempelvis gitarren är sammansatt med banjon genom att gitarren är kopplad till 

en transducer monterad på banjoskinnet, så får vi också en anordning som är 

sammansatt. Tonerna intar båda instrumenten och skapar ett territorium som är en 

syntes av gitarr och banjo, en gitanjo. Den nya interaktiva relation som de båda 

instrumenten har ingått innehåller på så sätt även en avterritorialisering, ett 

upphävande av instrumentens ”ursprungliga” territorier. Hedelin skriver om 

avterritorialisering:

Funktioner och krafter kan ge sig iväg någon annanstans och inrätta sig i nya 

anordningar eller fortsätta förbi alla anordningar bort mot en fullständig, eller 

absolut, avterritorialisering. 6

I detta fall är det fråga om krafter som inrättar sig i nya anordningar., 

avterritorialiseringen kommer med en återterritorialisering: i samma stund som ett 

territorium upphävs, uppstår ett annat. 

Ett rundgångssystem av den här typen innehåller en mångfald av potentiella 

territorier, sammansatta av de för tillfället aktiva komponenterna. Sammantaget 

gör detta instrumenten tvetydiga, de kan inrätta syntetiska eller sammansatta 

territorier med en rad andra objekt. Denna föränderlighet och tvetydighet 

möjliggör ett experimenterade med instrumentens roller och klanger då varje 

territorium inbjuder till sina egna specifika spelsätt och klangvärldar. 

En anordning av den här typen bjuder också in till komplexa 

händelseförlopp där en impuls kan sätta igång kedjereaktioner där signalen 

 Hedelin, op. cit., s.405

 ibid., s.436
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översätts till ljud och tillbaka till signal flera gånger om. Vid varje översättning är 

det information som filtreras bort och information som tillkommer. 

Komponenterna ”tolkar” signalen utifrån sin förmåga och överför informationen/

vibrationerna vidare via sina omvandlingspunkter. Efter flera sådana 

översättningar kan det klingande resultatet ha transformerats till något helt annat 

än den ursprungliga impulsen. I denna rörelse finns således en inbyggd 

interpretation eller tolkningsprocess. 

Översättningar 

Att översättningar är fundamentalt för musik och i själva verket för all slags 

kultur är något som kompositören Luciano Berio uttryckte så här:  

Music is translated, apparently, only when a specific need arises and we are compelled 
to go from the actual musical experience to its verbal description, from the sound of one 

instrument to another, or from the reading of a musical text to its performance. In reality 
this need is so pervasive that we are tempted to say that the history of music is indeed a 
history of translations.  7

Berio ger en mängd exempel på hur detta översättande och dess inbyggda 

interpretation har drivit konstmusikens utveckling: från uppfinnandet av 

notationen, till melodier som genom transkription hittar nya musikaliska 

kontexter och kompositörer som kopierar och analyserar andras musik.  Även 8

själva handlingen att skriva noter är en översättning: från ljud till skrift.  

 Varje översättning medför ett mått av interpretation. Om det handlar om en 

notbild som ska översättas till ljud så ligger denna interpretation hos musikern. 

Denne måste tolka notskriften utifrån sin egen horisont – sina förmågor, 

preferenser och erfarenheter. Likaså om denna översättning sker åt andra hållet, 

om det är något klingande som ska sättas i skrift. Interpretationen ligger då hos 

 Berio, Luciano, Remembering the future, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 2006, s. 7

31

 ibid., s. 33-368
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den som skriver, denne måste ta ställning till vad den hör och hur mycket av det 

den hör som ska representeras i skriften. 

 Dessa översättningar kan även ske genom mekaniska och elektroniska 

medel. Exempelvis kan ett ljud översättas till en elektronisk signal via en 

mikrofon och en elektronisk signal kan översättas till ljud via en högtalare. Även 

här sker något som skulle kunna kallas interpretation, dock inte via mikrofonens 

eller högtalarens förståelsehorisont utan via dess fysiska konstitution: Hur mycket 

av den elektroniska signalen kan högtalaren översätta till ljud? Är det exempelvis 

en väldigt liten högtalare så kan den inte återge en signal som innehåller 

frekvenser i basregistret. Och hur mycket av ljudet som träffar mikrofonen kan 

den översätta till elektronisk signal? Är det exempelvis en okänslig mikrofon så 

kommer inte väldigt svaga ljud att representeras i den elektroniska signalen. 

Tolkningar, interpretation 

Tolkningsprocesser och interpretation är även fundamentala förutsättningar för att 

vi ska kunna erfara omvärlden. Själva bildandet av subjektivitet är avhängigt 

interpretation. I sin bok Nietzsche: kropp, konst, kunskap  skriver Fredrika 9

Spindler: 

Individuationsprocessen – det vill säga hur en individ kristalliseras – äger rum genom 

kroppen och kroppsmedvetandet, aldrig som ett rent medvetande. Men om 

individuationsprocessen utförs genom kroppens reaktioner och förhållanden till 

omvärlden, så betyder det också att det inte bara är om oss själva som ett medvetande 

skapas, utan också om just omvärlden.10

Om vi tar denna utsaga som giltig så följer att subjektet är något som kan komma 

att ändra sig beroende på dess relationer till sin omgivning, alltså att individen 

kan bli något den ännu inte är. Här ligger konstens subversiva natur, att den har en 

omstörtande potential som en del i subjektets tillblivelse. 

 Spindler, Fredrika, Nietzsche: kropp, konst, kunskap, Glänta produktion, Göteborg, 20109

 ibid., s. 6010
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Interpretationen är också central för att skapandet av kunskap, vår förståelse av 

omvärlden är beroende av våra förnimmelser och dessa måste tolkas. Spindler 

skriver:  

Kroppen och sinnena tolkar omvärlden, och medvetandet tolkar i sin tur dessa 

kroppsliga förnimmelser. Och oundvikligen innebär resultatet tankar, bilder och ord 

som efter de olika tolkningsprocesserna har ringa eller ingen likhet med vad som 

verkligen försiggick: vi har uppfattat en bråkdel, och alltid redan tolkat den ett flertal 

gånger innan vi ens formulerar det skedda som en medvetet förnummen händelse.11

Alltså är kroppen omvärldens ”kanal” till medvetandet, omvärlden har ingen 

direkt åtkomst till medvetandet – den måste ta vägen via flera tolkningsprocesser. 

Vägen via dessa tolkningsprocesser är inte rak, interpretationen är helt central för 

kunskapandet. Vi uppfattar inte tingen utanför oss direkt utan ”snarare uppfattar 

vi effekten av något utomliggande, en effekt av en affekt i vår egen kropp snarare 

än det som har framkallat denna påverkan.”  Spindler skriver vidare: 12

Interaktionen leder till en multiplicering av affekter, ett mångfaldigande av redan 

rörliga krafter. Det vi kallar kunskap är i själva verket bara en tolkning av de affekter 

som en annan kropp utlöser i vår egen.13

Vad har då en Nietzsches filosofi om kroppslighet och kunskap för relevans i den 

här uppsatsen? Poängen med denna utläggning var att visa att den interpretation 

musik till stor del bygger på också är central för hur vi skaffar oss kunskap, att 

visa att den konstnärliga verksamheten kan vara en kunskapande verksamhet. När 

vi gör saker genom mer eller mindre explicita tolkningar och översättningar så 

skapar vi en större värld, i linje med Nietzsches (och Deleuzes) filosofiska 

projekt. 

 ibid., s.6211

 ibid., s. 6212

 ibid., s. 62-6313
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Subjektivitet 

Om kunskap är något som vi skapar utifrån ett kroppsligt möte med omvärlden. 

Vad är detta vi eller snarare jag som skapar? I sin bok Deleuze: tänkande och 

blivande  skriver Spindler om en vad hon kallar delirisk subjektivitet vilken 14

grundar sig i Deleuzes läsning av Hume. För Hume är sinnet ”inget annat än en 

ständig ström av idéer vilka själva är kopior av intryck”.  Dessa idéer har ett sätt 15

att organisera sig själva, de har ett sätt sammankopplas vilket Hume kallar 

association.  Kort sagt: idéer om ting kallar på varandra, antingen genom att de 16

liknar varandra eller genom att de ligger nära varandra i tid och rum eller genom 

att de förefaller att ha en kausalt samband.  Kopplat till idéerna är också 17

förnimmelser av känslor, idéerna kan i olika hög grad kopplas till känslotillstånd 

som förstärker eller försvagar dem i sinnet. Sker detta med en regelbundenhet blir 

kopplingen starkare.  Subjektet är inte det som ordnar idéerna eller som 18

associerar, utan snarare effekten av denna systematisering och association.  19

Subjektet är det som validerar dessa idéer genom att tro – subjektet agerar som 

om dess erfarenheter och förväntningar korresponderar med en sanning om 

omvärlden. Exempelvis: solen gick upp idag och igår, därför tror jag att den ska 

göra det imorgon även om jag inte vet att så är fallet. 

[…] det som utgör en struktur i mitt eget sinne förstås som en kvalitet tillhörande 
världen själv, genom den projektion som skapas av min vana eller upprepning.  20

 Spindler, Fredrika, Deleuze: tänkande och blivande, Glänta Produktion, Göteborg, 201314

 ibid., s. 12815

 ibid., s.12916

 ibid., s.12917

 ibid., s. 13018

 ibid., s.13119

 ibid., s. 13420
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Ur en mångfald enskilda intryck fantiserar subjektet fram en enhetlig värld. Dessa 

intryck kommer till kroppen i ett tidsflöde: ögonblick som följer på varandra. 

Dock är det själva subjektet som ”uppfinner varaktig tid genom en syntes som 

utgörs av att det förflutna sätts som regel för framtiden.” Vanor, upprepningar och 

förväntningar är alla avhängiga delar av subjektiviteten. Det är genom detta 

förhållningssätt till tiden som subjektet skapas. Subjektet hos Delueze är således 

något artificiellt. Viktigt att poängtera är att detta inte gör subjektet mindre 

verkligt utan virtuellt. 

Det aktuella och det virtuella 

Det aktuella och det virtuella är en distinktion som Deleuze ställer upp för att 

ersätta den mer vanligt förekommande distinktionen mellan verklighet – 

möjlighet. I Difference and repetition skriver han:  

The virtual is opposed not to the real but to the actual. The virtual is fully real in so far 
as it is virtual. Exactly what Proust said of states of resonance must be said of the 
virtual: ”Real without being actual, ideal without being abstract.”  21

Detta för att distinktionen mellan verkligt - möjligt implicerar att allt som är 

verkligt också måste vara möjligt. En mängd konceptuella uppfinningar blir då 

relegerade till en lägre ontologisk status: det omöjliga blir också overkligt. Istället 

kan vi då tänka utifrån distinktionen mellan det aktuella och det virtuella. Båda 

dessa modus är fullt verkliga, ett av dem – det aktuella, har konkret en existens, 

och det andra – det virtuella, har det inte. Det virtuella blir dock inte mindre 

verkligt för det. Ta exempelvis en idé, den kanske bara existerar som abstraktion, 

är omöjlig på flera plan, dock kan den ändå utöva en effekt på den som har idén. 

Idén blir inte mindre verklig för att den inte har en konkret utsträckning.  

 Musik existerar i båda dessa modus. En ljudande ton kan förstås som en  

aktualitet som producerar en virtualitet. Brian Hulse skriver så här:  

 Deleuze, Gilles, Difference and repetition, Bloomsbury Academic, London, 2014, s. 27221
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Imagine how slender the presence to ear of sound really is –– indeterminable precisely, 
no doubt, but something less than a fraction of a second. So when we hear a tone, say, of 
two seconds’ duration, the entire duration opens itself and remains present to the ear, 

even though only a split second has ever actually resounded in the ear. All of this 
duration is virtual –– it is real, and it occurs in relation to actual events, but this reality is 
virtual, and is only extrapolated through experience.  22

En försvinnande liten aktualitet, tonens faktiska kontakt med trumhinnan, 

producerar alltså en närvaro eller befintlighet som överskrider denna aktualitet. 

Det virtuella är således mer än det potentiella. I fallet med den ljudande tonen så 

skulle det potentiella kunna vara att tonen kan bli något den för tillfället inte är – 

att dess aktualitet har potential att bli andra aktualiteter. Det virtuella i tonen är att 

dess verklighet är större än dess aktualitet, och att det är denna aktualitet som 

producerar det virtuella. Hulse skriver att man kan tänka sig det virtuella som en 

närvaro eller befintlighet utan aktualitet.  Det förflutna är en sådan befintlighet: 23

det förflutna är verkligt men det har ingen konkret existens, det är en virtuell del 

av nuet. Även framtiden är en sådan närvaro eller befintlighet – det aktuella 

producerar en mångfald av förväntningar och dessa förväntningar är verkliga utan 

att ha en konkret existens. Utifrån denna definition av det virtuella är hela 

fenomenet musik en rörelse mellan det virtuella och det aktuella. Musik som 

aktualitet producerar en mängd virtuella effekter, förväntningar av vad som ska 

komma och horisonter som ger dessa mening.  

 I kapitlet som följer kommer jag försöka använda denna distinktion i  

relation till ett par musikexempel för att undersöka vad det virtuella i dessa 

exempel skulle kunna vara. Med andra ord, undersöka vad musiken gör snarare 

än vad den är. Analyserna är helt mina egna och jag gör inte anspråk på att dessa 

ska korrelera med någon sanning om musiken.  

 Hulse, Brian Thinking musical Difference: Music Theory as Minor Science. I Hulse, Brian 22

Clarence & Nesbitt, Nick (red.), Sounding the virtual: Gilles Deleuze and the theory and 
philosophy of music, Ashgate, Burlington, Vt., 2010, s.35.

 ibid., s 3623
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Analyser 

Berio – Chemins II 

Under åren 1958-2002 skrev Luciano Berio fjorton solostycken vid namn 

Sequenza I-XIV . Vissa av dessa utvecklade han till ensemblestycken vid namn 24

Chemins  (väg, bana). I sin föreläsning translating music redogör Berio för 25

arbetsprocessen med dessa stycken så här:

These Chemins do not offer a transcription of a solo part composed at an earlier 

date––which does not in fact undergo any modification whatsoever––but rather an 

exposition and an amplification of what is implicit, hidden, so to speak, in that solo 

part.26

Han har alltså inte orkestrerat en solostämma för ensemble, han försöker 

extrahera ytterligare information ur detta solo. Solostycket bär på andra möjliga 

musikaliska förlopp och dessa är inte bara möjliga – de impliceras av solostycket. 

Det Berio talar om här är alltså en virtualitet: den anade helheten av en aktualitet 

– solostycket. Analysen som följer syftar till att visa på ett par passager där detta 

exemplifieras.  

Chemins II  för viola och nio instrument är baserad på Sequenza VI  för 27 28

viola. I de första takterna ser vi hur slagverksstämman och elorgeln är en typ av 

dubblering av soloviolastämman: slagverket förstärker den tremulerande rytmen i 

violan och elorgeln dubblerar ackordet. De två instrumenten förstärker varsin 

parameter i violastämman. I takt tre inträder viola och cello, de dubblerar tonerna 

i solostämman men spelar rytmiserade 32-delar mot soloviolans tremolo. Detta 

gör att de trots den tonala dubbleringen särskiljer sig mot soloviolan, stråket 

förgrenar sig vilket understryks av en mer rörlig baston i cellon. I takt fem spelar 

viola och cello en triolfigur som i Sequenza VI finns i soloviolan. Den förgrening 

 Berio, Luciano, Sequenza I-XIV, Universal Edition24

 Berio, Luciano, Chemins I-VII, Universal Edition25

 Berio, op. cit., s. 4226

 Berio, Luciano, Chemins II, (1967) för viola och nio instrument, Universal Edition27

 Berio, Luciano, Sequenza VI, (1967) för viola, Universal Edition28
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som sker i stråket i takt 3-4 föranleder denna transponering av materialet i takt 5. 

Denna triolrörelse fortplantar sig i resten av ensemblen med en starkt framåtriktad 

karaktär till ett crescendo i takt nio (A). Detta crescendo är synkroniserat med 

soloviolans andra ackord som är en registerexpansion åt båda hållen. Även de 

tondubblerande stämmorna expanderar här i register. 

 13

Chemins II takt 1-5
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Inledningsvis förstärker således ensemblen de två kontrasterande materialtyperna 

som utgör Sequenza VI: en klanglig förtätning av de tremulerande ackorden och 

en förstärkning och en förlängning av de gestiska figurerna. Att triolfiguren i takt 

5 förgrenar sig och leder fram till ett crescendo i takt 9 är ett exempel på en 

virtuell struktur som har aktualiserats. Inledningen i Sequenza VI implicerar dessa 

parallella linjer och förtätade klanger. 

Det andra partiet som jag vill titta närmare på är i mitten av stycket, vid 

bokstaven S (till T) i partituret. Här har violan en mer rytmiskt fri roll där den 

växlar mellan att spela mer melodiskt med stora språng, snabba förslag, 32-dels 

figurer och tremulerande toner. 

Under detta parti beter sig dock inte ensemblen likadant som i inledningen. 

Istället för en förstärkning av solomaterialet har vi i det här partiet mer av en 

kontrastverkan mellan soloviolan och övriga ensemblen. Här understödjer 

ensemblen soloviolan genom att producera ett mycket ljudsvagt rytmiskt skikt 

bestående av överlappande 32-delar, 32-delstrioler och tremolo i samma register 

som soloviolan. Trombonen har vissa accenter i ett ganska lågt register, likaså 
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harpan. Den rytmiska skiktet leder fram till ett crescendo vid bokstaven T genom 

att mer kromatik adderas till tonerna i det rytmiska skiktet och genom att flöjten 

och klarinetten gör en plötslig vandring uppåt i register två takter innan T. Under 

detta sju takter långa klimax har soloviolan paus. Den här musiken återfinner vi 

inte heller i Sequenza VI. Detta är alltså ett exempel på gömda mönster och 

inneboende former som Berio pratar om i translating music . Det rytmiska 29

skiktet som leder fram till crescendot kan ses som en virtuell komponent av 

violastämman. Den rytmiska energi som violastämman genererar i styckets första 

del upprätthålls av detta skikt när soloviolan har en mer rytmiskt fri roll. Att den 

rytmiska energin inte har försvunnit är implicit i soloviolan då den, trots sin mer 

fria roll, spelar vissa tremulerande ackord och accenter som pekar bakåt mot den 

tidigare musiken. Det rytmiska skiktet är på så vis närvarande även i 

soloviolastämman. Med andra ord producerar den en virtualitet som aktualiseras i 

form av det rytmiska skiktet. 

Det uppstår en dialog mellan det på förhand givna materialet och den musik 

som tillkommer, i detta fall en dialog mellan Sequenza VI och resten av musiken i 

Chemins II. Liknande dialoger finner vi alla Berios Chemins, han skriver om detta 

 Berio op. cit., s. 4129
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som två musikaliska texter. Han skriver att denna dialog kan utvecklas på en 

mängd sätt, det kan ske genom ett närmande eller genom ett fjärmande, och att de 

är i de stunder då de två musikaliska texterna är som mest främmande för 

varandra som det ursprungliga materialet både utmanas och rättfärdigas . I 30

Chemins II är crescendot vid bokstaven T en sådan passage när solostämman har 

genererat något som är den främmande. Det är inte bara något nytt som sker, utan 

även något som transformerar och omvärderar den ursprungliga musiken som står 

i relation till detta nya. Det är heller inte alltid tydligt vad som genererar vad, 

solostämman kan generera strukturer som i stycket föranleder det som genererade 

dem. Detta virtuella transkriberande blir på så sätt avgörande inte bara för hur den 

nya musiken formas utan även hur den ursprungliga musiken formas. Berio 

skriver: 

Transcription seems to get drawn into the very core of the formative process, taking 

joint and full responsibility for the structural definition of the work. It is not the 

sound that is being transcribed, therefore, but the idea.31

För Berio får detta implikationer som går utöver rent musikaliska sådana. Han 
skriver om ett förhållande till historien som kan omvärderas utifrån en sådan 
process:

This is a position that we can also adopt with regard to history, not just musical 

history; in this perspective we are invited to renew our perception of history, maybe 

to re-invent it so that, fully responsible, we can accept the idea of history that is 

exploring us and we can give ourselves, again and again, the possibility of 

remembering the future . 32

Även detta citat kan förstås genom distinktionen mellan det virtuella och det 

aktuella. Den historia som Berio talar om är inte ett fixerat förflutet, det är en 

föreställning om det förflutna som genereras av aktualiteter. Att minnas framtiden 

kanske kan vara en medvetenhet om framtiden och historien som något som 

produceras i nuet.  

 ibid., s. 4530

 ibid., s. 4531

 ibid., s 4532
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Streich – Zucker 

Lisa Streichs Zucker  för motoriserad ensemble är ett stycke som innehåller en 33

mängd olika typer av musikaliskt material som behandlas på en mängd olika sätt. 

Denna analys är på intet sätt heltäckande utan fokuserar på ett par korta exempel  

där jag reflekterar över hur detta stycke behandlar relationen mellan det 

mekaniska och det musikaliska. 

Att ensemblen är motoriserad innebär att stränginstrumenten i ensemblen, 

inklusive piano, i Zucker är preparerade med motorer som roterar långsamt och 

slår an strängarna med en bit hårt papper. Detta producerar ett väldigt svagt ljud i 

vad jag hör som två skikt, ett av dem är perkussivt och består av papprets anslag 

mot strängarna, det andra skiktet består av ljudet av strängarna när de ringer. Det 

ringande skiktet är ännu svagare än det perkussiva och hörs oftast som en mer 

eller mindre diffus bakgrundsklang.

Utan att veta hur Streich har gått tillväga med komponerandet av Zucker så 

kan jag se att dessa två skikt bildar mycket av det musikaliska materialet i stycket. 

Inom de första sju takterna så är alla dessa komponenter närvarande i 

cellostämman: det perkussiva skiktet har översatts till spel med baksidan av 

stråken - col legno battuto, och det ringande skiktet har översatts till väldigt svaga 

 Streich, Lisa, Zucker (2016) för motoriserad ensemble33
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klanger som varierar i komplexitet beroende på stråkens position på strängen, från 

molto sul tasto till molto sul ponticello och bakom stallet. Materialet i 

cellostämman har således stora klangliga likheter med de ljud som motorerna 

producerar. Dock är det svårt att se detta som en direkt transkribering av de 

motoriserade klangerna då cellon (och de övriga instrumenten som spelar mot 

motorerna) förhåller sig ganska fritt i relation till det som händer i de 

motoriserade stämmorna. Exempelvis i takt 6-7 har cellon en rytmisk figur som 

ska spelas med col legno battuto, de perkussiva ljuden. Denna figur leder fram till 

en längre, svag och ganska brusig ton som ska spelas molto sul tasto samtidigt 

som det motoriserade pianot inträder med en överstigande treklang i två oktaver. 

Ingen av de toner som cellon har i sin stämma hittar vi i pianoackordet. Vad de 

har gemensamt är en generell musikalisk karaktär, en väldigt svag dynamik och 

de klangliga skikten som vi hittar i båda stämmorna. I takt 9-10 återkommer en 

liknande, dock lite utvecklad, cellofigur. Mot detta ställs den motoriserade 

violinen som inträder i takt 10, skillnaden denna gång är att cellon spelar en ton 

(e4) som även finns i den motoriserade violinklangen. Detta gör att vi denna andra 

gång får en mer sammansatt klang, cellon spelar liksom inuti den motoriserade 

violinklangen.

Förutom att instrumenten spelar med och mot de andra motoriserade instrumenten 

sker detta även inom stämmorna. I takt 18 uppehåller sig cellostämman i det 

perkussiva skiktet, både genom spel med col legno battuto och genom motorspel 
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– här bakom stallet. Jag ser detta som en typ av transkription av den klang som 

motorerna producerar. En transkription eller översättning av det här slaget har en 

parallell i den klassiska musiken: en vanlig varitationsteknik är att musikaliskt 

material exempelvis ett motiv flyttar runt mellan stämmor. I Zucker sker alltså en 

liknande rörelse; materialet flyttar mellan stämmorna, förutom att motivet har 

ersatts med ett mer komplext klangligt material, så ligger skillnaden i att dessa 

stämmor ibland utförs på samma instrument, en stämma med  fjärrstyrd motor, 

och en med konventionell spelteknik. Här uppstår en spänning inom instrumentet, 

cellon aktiveras från två håll med två olika speltekniker där det konventionellt 

spelade musikaliska materialet försöker närma sig de motorproducerade 

klangerna. Cellon blir en skådeplats för det musikaliska som försöker assimilera 

det mekaniska. Just att assimilera eller bearbeta både musikaliska och 

utommusikaliska fenomen är ofta syftet med transkription. Berio beskriver det så 

här: 

Transcription has often been used, at least partially, to comment upon and to 

assimilate elements from past and foreign experiences. This is why it is so difficult, 

sometimes, to assign precise borders to the vast territories of transcription.34

 Just denna översättning går att hitta flera nivåer i Streichs stycke Zucker, 

ensemblen översätter eller bearbetar den mekaniska kvalitén som kommer av de 

motoriserade instrumenten. 

Ett intressant exempel på det hittar vi ungefär i mitten av stycket. I takt 120 

spelar piano, violin och cello ett förminskat treklangsarpeggio i olika hastigheter 

över fem oktaver. Detta sker samtidigt som dessa instrument aktiveras av 

motorerna, den förminskade treklangen finns i spritt läge i det låga pianoregistret. 

Där det tidigare var den klangliga kvalitén från motorspelet som översattes är det 

här själva rotationen som behandlas. Den uppåt- och nedåtgående rörelse som 

utgör arpeggiot är som en rotation, dock inte i rum utan i tonhöjd. Från den första 

tonen i pianostämman– e, tar det två slag innan den återvänder till denna ton, 

detta kanske kan kallas för ett ”varv”. Följaktligen har en rumslig rotation – 

motorernas roterande, här blivit översatt till en rotation i frekvensdomänen – 

 Berio, op. cit., s. 3534
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arpeggiot. Att arpeggiot spelas i olika hastigheter ökar även det kopplingen till de 

motorproducerade klangerna då dessa har en regelbundenhet men inte är helt 

synkroniserade med varandra. Detta är en passage där rotationen i motorerna 

förstärks och framhävs av det ”roterande” arpeggiospelet. Rotationen har på så vis 

rört sig från att vara en egenskap av motorerna till ett musikaliskt material. En 

rörelse i rummet blev en rörelse i tonhöjd. För att återkoppla till teorin om det 

aktuella och det virtuella så kan även denna rörelse från rum till tonhöjd ses ur det 

perspektivet. Rotationen som är en aktualitet när motorn rör sig, producerar en 

virtualitet – idén om rotation. Denna virtualitet aktualiseras i och med att den 

komponeras ut som arpeggiospelet. Även denna aktualitet producerar virtualiteter 

– ett arpeggio implicerar ett annat. 

Den harmoniska rörelse som sker mellan takt 115-116 implicerar den 

expansion i register och ökning i harmonisk täthet som sker stegvis varje gång 

dessa arpeggio-passager återkommer. Den lilla expansion som sker mellan takt 

115-116 skapar alltså förväntningar på en vidare expansion, med andra ord 

etableras en riktning. Detta arpeggio-spel producerar även virtuella affekter i form 
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av kopplingar inom stycket och till annan musik, det är något som känns igen helt 

enkelt. Igenkänningen utgörs av att en aktualitet, arpeggiopassagen, resonerar 

med tidigare erfarenheter – minnet som i sig är virtuellt – och då produceras 

denna effekt av igenkänning.

Jag har försökt beskriva en rörelse mellan det virtuella och det aktuella med 

syftet att ta reda på vad musiken gör. Denna rörelse kan ibland ta formen av en 

transkription, eller ett översättande. Som tidigare nämnts har en sådan 

översättning alltid ett inslag en tolkningsprocess och även denna är i sig virtuell. 

Om detta transkriberande har varit ett aktivt inslag i komponerandet av Zucker vet 

jag inte. Dock producerar musiken ändå ett slags musikaliskt närmande det 

mekaniska: Instrumenten spelas från två håll och musiken utgörs av relationerna 

inom och mellan objekten på samma gång som en komposition med de ljud som 

uppstår i dessa relationer. Musiken blir på så vis till i dessa relationer och när de 

inte är på förhand givna, utan är ett föremål för förändring, blir också musiken en 

undersökning av dessa relationer. 
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Förlängd kvartett 
 

Den konstnärliga delen av mitt examensarbete har gått ut på ett fortsatt arbete 

med att förlänga instrument genom att koppla samman dem. Jag har utgått från 

det rundgångssystem som låg till grund för Gitanjo  och är i färd med att 35

komponera ett stycke för pianokvartett och elektronik vid namn Tickle the wires.  36

Flygeln är preparerad med olika elektroniska ”exciters” (motorer, högtalare) som 

är placerade mot strängarna. Dessa fungerar som omvandlingspunkter mellan 

stråkinstrumenten och pianot. Via dessa omvandlingspunkter aktiverar 

stråkinstrumenten pianot och ensemblen blir på så sätt ett sammansatt instrument. 

Nedan följer en genomgång av de elektroniska komponenterna i stycket och 

därefter ett avsnitt om själva kompositionen. 

 Eriksson, Adam, Gitanjo (2018)35

 Eriksson, Adam, Tickle the wires beat the ivories, (2020) för pianokvartett och elektronik36
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Rundgångssystemet 

Detta rundgångssystem är baserat på det rundgångssystem som blev Gitanjo, 

dock i något förändrad form. De elektroniska komponenterna som ingår i stycket 

är en transducerlåda, tre stycken motordrivare, en ringmodulator, mikrofoner och 

Ableton Live. Nedan följer en kort genomgång av dessa komponenter.  

Transducerlåda 

En elektrodynamisk transducer  som är fastsatt på en liten papplåda. Denna 37

fungerar som en högtalare, själva transducern vibrerar lådan när en signal skickas 

till den. Denna går att fästa på vilket material som helst och materialtypen 

påverkar i allra högsta grad frekvensåtergivningen.  

 När transducern sitter på just denna låda så är frekvensåtergivningen ganska 

begränsad på grund av lådans material (papp) och storlek (liten). Vad som händer 

när man skickar in en signal i lådan är att den börjar vibrera kraftigt. När denna i 

sin tur placeras ovanpå strängarna i flygeln så kommer vibrationerna från lådan 

att fortplanta sig i de strängar som inte är dämpade, ljudet som skickas in i lådan 

resonerar i pianot. Denna resonans blir kraftigare om frekvensen på signalen som 

skickas in i lådan motsvarar frekvensen på den sträng som resonerar. Om signalen 

motsvarar frekvensen på någon av strängens första övertoner (oktav, kvint) så 

kommer strängen resonera med denna, lite som en flageolett. 

Motordrivare 

Dessa består av en envelopeföljare från Nicolas Collins Handmade Elektronic 

Music  som är kopplad till en typ av förstärkare. När motordrivaren mottar en 38

 https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds/Visaton-EX%2045%20S%20-37

%204%20Ohm_eng_ger_tds.pdf?pid=${product.code} (Hämtad 20200525)

 Collins, Nicolas, Handmade electronic music: the art of hardware hacking, 2nd ed., Routledge, 38

New York, 2009
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signal så registrerar den signalens amplitud, denna information skickas sedan till 

en typ av förstärkare som omvandlar den till elektrisk spänning mellan 0-9 V. 

Denna spänning kan användas för att driva vad som helst som går på ström upp 

till 9V men i detta fall används den för att driva en liten motor som är placerad 

inuti flygeln. På motorn sitter små snören som slår an strängarna i flygeln när 

motorn snurrar. Principen är enkel: motorn snurrar när en ljudsignal skickas in i 

motordrivaren – ju starkare signal desto snabbare snurrar motorn 

 Motorns hastighet ska korrespondera med vilken volym den inskickade 

signalen har, dock fungerar inte motordrivarna perfekt, det blir en viss skillnad i 

hastighet om det är stora volymskillnader men för det mesta har motorerna mer av 

en av- eller på-karaktär.  

 Motorerna monteras på ett sådant sätt att de slår an strängarna inuti pianot 

när de snurrar. För att få strängarna att ringa krävs det att dämmaren är lyft –

antingen genom att fortepedalen är nedtryckt, eller genom att ljudlöst trycka ned 

tangenterna och sedan använda sostenutopedalen.  

 Varje motor aktiverar pianosträngarna inom en liten ters. Motorerna 

förkortas M1-M3 i partituret. 

Ringmodulation 

Ringmodulation är en funktion som adderar två signaler (M= modulator och C= 

carrier) med varandra och det ljudande resultatet blir då summan och skillnaden 

av de två signalerna (R = ringmodulation). Detta sker med alla signalernas 

övertoner och kan producera en mängd olika klanger, helt beroende på vad som 

skickas in i effekten.  

 Jag använder en ringmodulator av märket Moog , den har en funktion där 39

man kan åsidosätta oscillatorn som ger carrierfrekvensen och själv skicka in en 

signal som får fungera som carrier. Just denna möjlighet har jag tagit fasta på i 

  https://www.moogmusic.com/products/moogerfooger-mf-102-ring-modulator (Hämtad 39
20200525)
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stycket, i vissa partier modulerar stämmorna varandra. Genom att skicka en 

stämma till carrier och en stämma till input så blir resultatet i högtalarna en syntes 

av de båda stämmorna. I och med att ringmodulationen endast sker när både en 

carrierfrekvens och en modulationsfrekvens skickas till pedalen så är effekten 

endast aktiv när båda stämmorna spelar. 

Ableton Live  40

Ableton Live är den mjukvara jag använder i detta rundgångssystem. I viss 

utsträckning bearbetas signalerna från instrumenten i programmet. Signalerna 

bearbetas nästan uteslutande i tidsdomänen: med olika typer av delay. Dock 

används programmet mest som en automatiserad mixer. Genom att skriva in vilka 

signaler som ska skickas till vilka utgångar går det att skifta mellan olika 

konfigurationer i systemet väldigt snabbt, det räcker med ett knapptryck på 

exempelvis ett midi-klaviatur för att helt ändra hur de elektroniska 

komponenterna beter sig.  

Tickle the wires 

Närmande 

Instrumenten i Tickle the wires är som tidigare beskrivet sammankopplade via 

olika omvandlingspunkter. Stråkarna hjälper till att aktivera pianot och pianisten 

kontrollerar resonansen genom att ljudlöst trycka ner tangenterna och genom att 

spela med pedalerna. Omvandlingspunkterna i flygeln reagerar endast på 

amplitud. När stråkarna spelar starkt snurrar motorerna snabbare och 

transducerlådan vibrerar mer. Flygeln är liksom kittlig, den reagerar på minsta 

stråktag när dessa omvandlingspunkter är aktiva. 

  https://www.ableton.com/en/live/ (Hämtad 20200525)40
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Utöver denna sammansättning sker ett närmande på ett annat plan. Likt Streichs 

Zucker sker ett klangligt närmande mellan instrumenten. Stycket inleds med en 

stark accentuerad ton i pianot och i takt med att tonen dör ut, inträder violan ”i” 

eller ”ur” pianoklangen. Violan är kopplad till en motor som är placerad vid just 

denna sträng så att pianot fortsätter klinga. Violan har ett glissando en halvton ner 

och detta sammanfaller med att pianisten trycker ner fortepedalen och öppnar på 

så vis upp en mer komplex resonans där det kluster som motorn aktiverar 

resonerar med hela instrumentet. I dessa inledande takter är violan och pianot 

sammansatta via omvandlingspunkten M2 – motor två. Utöver denna 

sammansättning följs de åt i frekvensdomänen. Nästa exempel på ett närmande 

kommer redan i nästa takt då violinen och cellon inträder. Även dessa är kopplade 

till motordrivarna. Violinen är kopplad till motordrivare 3 – M3 och cellon till 

motordrivare 1 – M1. Här är dock strängarna i pianot dämpade och ingen av dess 

strängar ringer. När motorerna slår an dämpade strängar ringer de inte, istället 

produceras en brusig klang med endast en antydan till ton. Violinens och cellons 
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inträde kan ses som en ett närmande både till det som skedde innan – de håller sig 

inom samma frekvensområde som etablerades i de första takterna, och ett 

närmande mot denna brusiga klang – de försöker motsvara den rytmiska 

intensiteten som finns i motorklangen genom att spela tremolo och snabba figurer 

i samma registerområde och i samma svaga dynamik. Ur denna brusiga textur 

kommer violan tillbaka på samma sätt som i inledningen.  

Fjärmande 

I takt 7-8 påbörjas även en förlopp där dessa stämmor fjärmar sig från varandra. 

Violan spelar likt första gången ett glissando en halvton ner och aktiverar pianot 

via motordrivare 2 – M2. Dock följer inte pianot violan i frekvensdomänen denna 
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gång utan den går upp ett halvt tonsteg. Pianoresonansen tar sin egen väg och 

påbörjar ett fjärmande från violan. Denna process som inleds här blir fundamental 

för hela stycket. Instrumenten kommer röra sig med och mot varandra i 

omgångar, alltså närma sig varandra i en parameter samtidigt som de fjärmar sig i 

en annan.  

 Att stämmorna separeras i frekvensdomänen är också en nödvändighet om 

detta sammansatta instrument ska kunna spelas på det sätt som jag vill. I de första 

åtta takterna när alla händelser ligger inom samma snäva frekvensområde bildar 

stämmorna en sammansatt klang. När violan och pianoresonansen har samma 

tonhöjd hörs det motoriserade pianot lite som ett pålagt reverb eller ett brusskikt 

då violan till stor del täcker över pianoklangen. Jag vill dock att stråkinstrumenten 

ska aktivera pianoresonansen och att pianisten samtidigt ska spela genom att 

ljudlöst trycka ner tangenterna. För att pianistens spel ska höras annat än när 

stråkarna har paus måste dessa separeras i frekvensdomänen. Detta fjärmande och 

närmande är således inte bara ett koncept som jag har använt för att komponera 

musiken utan även en inneboende förutsättning hos själva hyperinstrumentet.  

Exemplet nedanför är från ett par minuter in i stycket. I denna passage 

dubbleras violinen och cellon med motorpianot, violinen dubbleras två oktaver 

ner och cellon dubbleras två oktaver upp. Den rörelse i register som förde 

stämmorna hit började som ett separerande: stråkinstrumenten och 

pianoresonansen fjärmande sig från varandra i frekvensdomänen, violinen 

vandrade uppåt i register och cellon vandrade nedåt. När rörelsen i register för 

stämmorna till detta dubbla oktavavstånd sker ett närmande: violinen och cellon 

dubbleras av motorpianot. Ett fjärmande i frekvensdomänen blev ett närmande i 

själva spelbarheten.  

 Violan spelar fortsatt i det smala frekvensband som i inledningen av stycket. 

Här påbörjas dock en annan typ av separation: i tidsdomänen. Signalen från 

violan skickas fortfarande till motordrivare 2 – M2, nu via ett delay på 909ms 

vilket i tempo 66 motsvarar en fjärdedel. Den pianoresonans som violan ger 

upphov till blir alltså förskjuten ett slag.  
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Närvaro utan aktualitet 

En virtuell aspekt av förskjutningarna gör sig gällande under en passage en bra bit 

in i stycket. Här skickas violinens signal till ringmodulatorns input och pianot 

skickas via ett delay till ringmodulatorns carrier input. När dessa signaler skickas 

samtidigt till ringmodulatorn blir det klingande resultatet, som skickas från 

ringmodulatorns output till högtalarna, en korsmodulation mellan piano och 

violin. Det är alltså endast när violinen spelar som det fördröjda pianot (delay 1) 

låter i högtalarna – då modulerat med violinen.   

 Nästa pianoinsats håller därmed ett löfte om en framtida modulation – den 

blir laddad med förväntningar om att den ska korsmoduleras med en framtida 

violinklang. När en sådan funktion har etablerats så antar den en närvaro även 

utan aktualitet. Uppfattningen om vad som hände leder till förväntningar på vad 
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som ska hända. Även när endast pianot spelar och violinen har paus är den 

modulerade violinen närvarande som virtualitet.  

 Å andra sidan har denna funktion även en tyst aktualitet: den fördröjda 

pianosignalen existerar fortfarande som information i systemet även om den inte 

låter, illustrerad mellan klamrarna i exemplet ovan. 
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Avslutning 

Avslutningsvis skulle jag vilja lyfta fram ett par möjliga vägar framåt utifrån detta 

arbete. Vad gäller själva komponerandet anser jag att experimenterandet med de 

sammansatta instrumenten inte ännu är uttömt. Varje sammansättning som jag 

prövar bjuder dels på nya speltekniker och ljud men även nya frågeställningar och 

kompositoriska problem.

I och med detta arbete har jag blivit bekant med begreppet det virtuella och 

försökt visa på ett par exempel på vad detta kan vara i musik. Jag inspirerades av 

tanken på musik som något virtuellt, att musik är så mycket mer än bara 

information i vågformer som sätter trumhinnan i svängning. Musik har som 

bekant alltid en social dimension som Christopher Small skriver om i 

Musicking : att musik i första hand är något görs. Men musik är inte enbart något 41

som görs, musik gör också. Och det den gör är att producera det virtuella. Det är 

slående hur mycket av det rent musikaliska som kan definieras som närvaro utan 

aktualitet. Ta bara en sådan sak som fenomenet puls. Är inte upplevelsen av puls 

just förväntningar som extrapoleras ur erfarenhet? Varje slag i en puls producerar 

förväntningar om ett till. En analys av rytmik skulle kunna vara en analys av 

dessa förväntningar.

Förståelsen av musik hänger mycket på andra begrepp som i sig är virtuella. 

Exempelvis influeras upplevelsen av musik i hög grad av erfarenhet och 

kännedom om sådana saker som genre, konventioner och intentioner. Alla dessa 

parametrar kan definieras som virtuella.

Vad gäller själva analyserna så tror jag att en musikalisk analys utifrån 

distinktionen det aktuella - virtuella kan öppna upp nya sätt att tänka på och 

igenom musik. Att frågeställningen när musik analyseras kan vara: vad gör 

musiken snarare än vad den är. En sådan analys har säkert sina nackdelar men jag 

tror att den kan vara fruktbar om syftet är att använda analysen för att komponera 

musik. 

 Small, Christopher, Musicking: the meanings of performing and listening, Univ. Press of New 41

England, Hanover, NH, 1998
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Bilagor 

Partitur till Tickle the wires bifogas i efterhand. 
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