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Prolog.

”– Aklicity, don´t think you do this
for yourself. You do it for us.
– Don´t joke with your work.
– Now, relax.
– We are here to help you.
For you help us.”

(Late Ofoli Adade, senior Masterdrummer of Ghana National Dance Ensemble)

Detta projekt har speciella skyddsandar:
Dead Masterdrummers Union
Bakom Adade sitter en hel grupp med döda Masterdrummers från generationer tillbaka
och hummar, mumlar, mediterar, koncentrerar sig på att stödja vårt projekt. De vill att jag
ska vidarebefodra deras kunskap. Att Atsimevu-rytmerna ska föras vidare. Framåt i tiden,
ut i världen. Jag vet inte vad rytmerna representerar men jag kan tänka mig att det är just
det som jag själv gick igång på som barn: Rytmens repetitiva cirkelskapande samt
komplexiteten i solofraserna. Antagligen händer något i hjärnan på de som utför och
lyssnar. Kanske rytmerna skapar mönster i hjärnan. Hjälper oss att se och uppleva
världen på nya sätt.
(Ur en dröm/vision. Adade var min lärare från 1987 till sin död 2006. Hans smeknamn på
mig var Aklicity.)
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1. Sammanfattning
Jag använder mig ofta av afrikanska traditionella rytmer när jag skriver
musik. Jag experimenterar ofta med att blanda dessa rytmiska traditioner
med andra kompositoriska parametrar till ny musik. Bakgrunden till den här
uppsatsen är både detta mitt experimenterande och mitt förflutna som
slagverkare, vad och hur jag då har tänkt om rytmer och musik, allt ur en
musikers perspektiv.
Syftet är att reflektera över hur det kan vara att i sitt komponerande
inspireras av traditioner från olika kulturer. Metoden är att beskriva en
skapande process. Processen omfattar insamlingen av det musikaliska
material som jag utgår ifrån, komponerandet av musiken och slutligen
repetitionerna och konserten med musikerna i min orkester Stockholm
Vodou Orchestra. Uppsatsen avslutas med några avslutande reflexioner.

Texten är en del av mitt examensarbete. Musiken som den handlar om skrev
jag emellertid till ett annat projekt. Det var ett samarbetsprojekt mellan mig
som kompositör och Stockholm Vodou Orchestra som stöddes av
Konstnärsnämnden. Det projektet gjordes när jag hade ett års uppehåll från
utbildningen. På examenskonserten för utbildningen framfördes ett helt
annat stycke musik, skrivet för storband och uppfört av Bohuslän Big Band
på Nefertiti i Göteborg i februari 2012.
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2. Bakgrund
Sedan barnsben har jag varit fascinerad av afrikansk musik, och sedan 13årsåldern har jag studerat för afrikanska lärare. När jag var 20 bodde jag ett
år i Ghana i Västafrika och studerade vid University of Ghana Legon och
för privatlärare. Därefter har jag nästan varje år gjort kortare eller längre
resor till framförallt Västafrika för att studera och spela en mängd olika
traditioner med en mängd olika lärare, skolor och nationalensembler. Sedan
första resan har det gått 26 år. Jag har en Master In Music från
musikerutbildningen, individuell studiegång, på jazzinstitutionen på KMH.
När jag skriver detta har jag också studerat komposition i tre år vid samma
institution; denna text är en del av mitt kandidatexamensarbete inom
kompositionsutbildningen.
Att verka som slagverkare i jazz-folk-världsmusiken, att försöka tolka
musiken och förstärka, förtydliga, kommentera den, skapa nytt hela tiden,
ledde mig in på komposition. Min upplevelse är att som slagverkare
befinner man sig i en parallellvärld jämfört med de andra musikerna som
håller sig till mer teoretiskt kartlagda områden, strikta melodier, stämmor
och harmonier. Viktigare parametrar i europeisk musik. Efter så många år i
Afrika, där rytmen är viktigast, ville jag göra strikta komplexa rytmer i
musiken här också.
Alla dessa år, alla dessa erfarenheter, har haft en stor påverkan på mig och
mitt nuvarande skapande som kompositör. Därför tror jag att jag har ett
annat slags utgångsläge när jag komponerar än många andra västerländska
musiker/tonsättare.
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3. Syfte
Jag vill undersöka och beskriva fördelar och eventuella problem som finns i
att jag, i mitt komponerande, inspireras av traditionella trumrytmer och
annat material från en kultur som är så skild från det västerländska noterade
komponerandets förutsättningar. Jag vill också förmedla mina erfarenheter
av hur notationen måste anpassas till gehörsmusiken och hur man förmedlar
musiken till musiker uppväxta och skolade i svensk/västerländsk
musikkultur.
Det här var mina tankar som jag skrev inför det kompositionsprojekt som
den här uppsatsen handlar om. I texten introducerar jag begreppet
rytmuniversa, som för mig representerar en särskild slags grupp av rytmer,
fraseringsstilar och spelteknik.
Den nya musiken är tänkt att vara inspirerad av rytmen Atsia Agbekor (ung. ”Agbekorstilar”) från Ewefolkets områden i Ghana och Togo. Solorytmerna spelas traditionellt med
en intrikat teknik med händer och pinnar på långa snedställda trummor. Rytmerna är flera
hundra år gamla, och”talande”, de har ordagrann betydelse. De berättar Ewefolkets
historia. I detta projekt vill jag utveckla, och experimentera med, hur nyskapad melodik och
modern harmonik kan samspela med en del av dessa rytmer, eller fragment av dem.
Rytmerna är i 12/8 och väldigt komplexa, långa fraser med mycket duoler och kvartoler
insprängda. Det blir intressant att t ex vända på de gängse begreppen att basen spelar
komp och trumpeter melodi, att låta olika instrumentgrupper ha olika funktioner och ibland
ta slagverkande roller.... Tanken är dock inte att återskapa Agbekor som det låter
traditionellt i byarna i Ghana/Togo, utan att använda element ur det komplexa
rytmuniversa som Agbekor rör sig i, och skapa en ny slags orkestermusik. Detta är ett
forskningsarbete... Ingenting är givet, perfekt skapat eller färdigt, och det behöver det inte
heller bli.
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4. Metod
Jag har valt att göra en deskriptiv uppsats för att jag vill beskriva en
skapande process. Anledning till att jag valt detta arbetssätt är att jag går en
konstnärlig utbildning i komposition och det passar bra att skriva om det jag
arbetar med. Jag begränsar mig till att skriva om ett speciellt
kompositionsprojekt för att just det projektet intresserade mig extra mycket.
Den process jag valt att beskriva är val av musikaliskt material att utgå från,
kompositionsprocessen, repetitioner med en orkester samt konsert och till
sist avslutande reflektioner. Jag har valt just denna process för att den väl
representerar hur en kompositionsprocess kan se ut för mig.
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5. Realiserandet av musiken
5.1. Översikt
Det som beskrivs är framförallt arbetsprocessen med att bestämma
musikaliskt underlag att utgå från, komponera musiken, repetera in
materialet med musiker, och de dansare som tillkom, samt sedan att
framföra det i en konsert. Först valde jag att arbeta med musik från
Ewefolket som bor i sydöstra Ghana och Togo. Sedan begränsade jag mig
till trumtraditioner både ur den klassiska urgamla repertoaren Fast och Slow
Agbekor, samt Togo Atsia, som alla spelas på Atsimevutrumman. De flesta
rytmer hade jag lärt mig av Masterdrummer Ofoli Adade samt
Masterdrummer Emmanuel Gomado i Ghana. Rytmer som jag har kunnat
spela, lära ut, intellektuellt bearbeta, ta med tillbaka till Ghana och
kontrollera/fräscha upp under en tidsperiod av 25 år. Jag planerade att
använda rytmfraser ur musiktraditionerna på två olika sätt. Dels i
originalversion, genom att låta övriga musikaliska parametrar följa rytmerna
exakt och därför också hitta sätt att få musikerna att följa formen med
signaler, dels att använda rytmerna som inspiration och omforma dem så att
de passar till musiken i övrigt. Orkestern som jag jobbade med heter
Stockholm Vodoou Orchestra och består av 13 musiker. Mer om dem längre
fram.
5.2.1. Kompositionsprocessen
5.2.1.1 Bakgrund till rytmerna
Eftersom det inte funnits skriftspråk förrän ganska nyligen i Västafrika så
har musik, dans och sånger varit det sätt som historian har dokumenterats
och förmedlats på. Ewespråket är tonalt, dvs alla ord skapas inom tre
tonlägen. Många trumrytmer har skapats från ordspråk eller berättelser
genom att använda både språkets rytmfrasering som dess olika tonhöjder.
”Atsia” betyder ”styles”, stilar (rytmer, former, mönster, danser). Atsia
Agbekor, Agbekorstilar, är den mycket gamla traditionen som berättar
Ewefolkets historia. Enligt min informatör Masterdrummer Emmanuel
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Gomado, så var det genom att medverka i denna dans/musik som man svor
eden, bekräftade sin lojalitet till gruppen, lovade att försvara sitt folk mot
fiender. Detta ska ha skett under folkförflyttningarna för flera hundra år
sedan. Dansstegen imiterar olika situationer under krig, vandring, vardag.
Trumrytmerna och dansstegen sitter perfekt ihop och traditionellt kan både
dansare och trumslagare båda uttrycken. Atsia Agbekor spelas fort eller
långsamt och kallas därför Fast Agbekor och Slow Agbekor, även om de hör
till samma musikaliska tradition. Masterrytmerna i musiken i denna
tradition spelas på den ca 1,3-2 m långa solotrumman Atsimevu som lutas
mot ett stativ. Speltekniken innehåller ca 10 olika slag som producerar ett
brett register av ljud. Ackompanjerande Atsimevutrumman är två eller flera
ur Ewes trumfamilj: Kidi, Kagan, Sogo och Kroboto samt dubbelklockan
Gakwogi och kalebass-shakern Axatse. Agbekor anses allmänt vara den
svåraste musikstilen i Ghana och respekteras som motsvarande klassisk
musik gör i Europa. På Atsimevutrumman spelas även många andra,
modernare, Ewerytmer. En annan rytm jag valde att arbeta med heter Togo
Atsia, alltså stilar från Togo. Alla dessa rytmer är förenklat sett uppbyggda
av ”verser” bestående av dansrytmer, med insprängda ”refränger” emellan. I
Agbekor kallas refrängerna ”Turnings” och hänsyftar till ett särskilt
danssteg. Traditionen är nästintill oändlig med hur många solorytmer som
helst. Det finns dock en viss kanon av mest kända variationer.

5.2.2 Notation av tidigare dokumentation
Först började jag med att samla ihop alla mina gamla inspelningar med
Atsimevurytmer från olika lärare, olika år, lektioner, spelningar.
Kassettband, datband, minidiscar, stora-, compact- och superVHS-band. Jag
lyssnade igenom allt och förde över det väsentliga till datorn. Vissa format
hade jag inte maskiner till (trots att jag till och med gick och köpte en
extraavancerad VHS-spelare...) utan fick skicka iväg till en firma som
gjorde om till dvd. Det var lite tidsödande. Mina sparade medier spände
över den ljudtekniska historiens senaste 30 år.
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Sedan transkriberade jag för hand alla rytmerna från Slow Agbekor, Fast
Agbekor och Togo Atsia, vilket tog ca två veckor. Ändå vet jag att rytmerna
jag har kommit i kontakt med bara är en liten liten del av vad som finns. Det
är svårt att överblicka hur stor traditionen är. Det som hjälpte mig att
transkribera när inspelningarna var otydliga, var språket som används när
man ljudar rytmerna. Adade pratade också rytmerna. Varje slagteknik har en
stavelse, tex gidega dzadzam osv. Den tidsmässiga hållfasthetspunkten i all
musiken jag transkriberade var en och samma klockrytm. Se bild nedan.

ex. 1

Mastertrumfigurernas etta går att tolka på flera sätt, jag valde att skriva dem
så att klockrytmen alltid stod i samma position till ettan, medans
mastertrumfigurernas fraser hamnade olika.

5.2.3. Beslut och urval av material
Efter transkriberingen valde jag vilka rytmer jag skulle arbeta med och
gjorde former för låtarna. Det blev fyra låtar. Jag valde att använda bara ca
3-6 ursprungliga solorytmer per låt. Det hade blivit alldeles för mycket som
hände på en gång annars, eftersom jag ville låta alla instrumenten ta plats
och utvecklas ur varje solorytm.
Jag bestämde mig för fyra låtar/stycken:
1. Swearing The Oath, inspirerad av Slow Agbekor
2. Burning, inspirerad av Fast Agbekor
3. For Adade, inspirerad av Togo Atsia
4. En fjärde låt fick titeln Åka på äventyr. Den kom till efter ett tag när jag
blev trött på alla fasta rytmiska mönster i 12/8 som jag tvingades att foga
mig under. Och så gjorde jag en liten revolt mot mig själv med helt
nyskapade rytmer.
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5.2.4. Själva komponerandet
Låtarna blev ganska långa, mellan 8-12 minuter. Alla låtarna går i 12/8, Åka
på äventyr går i 6/4 så den är förvillande lik ”vanlig svängig fyrtakt”, men
jag behöll ändå 12 som grundläggande tidsindelning. I Åka på äventyr
hittade jag på nya Atsimevurytmer, som passade den lite funkigare stilen.
Slow Agbekor/Swearing The Oath och Togo Atsia/For Adade är väldigt
långsamma, för att vara trumbaserad musik, och har en slags rituell
högtidlighet över sig. Melodimässigt inspirerades jag av sånger jag hittade
på en annan gammal kassett med religiösa sånger från Ghana, och av egna
ideer. Harmoniskt detsamma, i vissa partier fick melodierna leda in i större
klanger, andra partier blev jazzklanger, andra helt egna ideer. Det var roligt
att se vart musiken tog vägen. Den hade inga problem med att liksom leka
fram sig själv. Fast Agbekor/Burning gjorde jag sist. Jag ville att den skulle
ha en helt traditionell form med dansrytm, mellanspel, dansrytm, mellanspel
osv, med signaler däremellan. I denna musik har signaler en stor roll. Den
som, traditionellt, spelar solotrumman signalerar till dansare och musiker
när musiken ska börja, sluta, ändra karaktär, tempo, danssteg och så vidare.
Och jag ville att signalerna från Atsimevutrumman även nu skulle styra
musikerna så att dansare skulle kunna förstå signalerna på vanligt
traditionellt sätt. Det var en mycket klurig notskrivningsutmaning. Jag
gjorde boxar och cues, och hoppades att musikerna också, förutom att spela
efter noterna, skulle kunna lära sig att minnas och använda gehöret för att
förstå och kunna svara an på signalerna.

5.3 Repetitionsprocessen
5.3.1 Mötet med musikerna och repetitionsprocessen
För det första så var vi tretton musiker i gruppen och bara att hitta datum till
repetitioner och konsert tog flera månader och hundratals skickade mail
innan vi hittade ett gemensamt schema. Vissa ville som mest repetera 5
dagar. Vissa tyckte att det var självklart att repetera två veckor. Vissa tyckte
att det var för långt att repa kl 10-17, andra ville börja tidigare. Jag gjorde en
kompromiss med tre repetitionsperioder, den första på två dagar, den andra
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och tredje på två respektive tre dagar med en dag emellan. Alla dagar 10-17.
Därefter gjorde vi konserten direkt dagen efter sista repetitionsdagen. Det
var behövligt med 7 dagar och pauser däremellan. Den här musiken hade
inte kunnat genomföras med kortare repetitionstid.
Musikerna som jag ville jobba med är en grupp som jag satte samman mitt
sista år på musikerutbildningen för över tio år sedan. De består av sexstämmigt blås, kompgrupp, extra slagverk och folkmusikfiol. Anledningen
till att jag valde denna sättning är att blåset blir kraftfullt men ändå lite mer
lätthanterligt än ett storband, slagverket har en stor variationsmöjlighet med
tre slagverkare, och folkmusikfiolen kan bidra med ett speciellt
nordiskt/folkmusikaliskt sound som jag tycker om.
Medverkande musiker och instrumentsättning:
David Bryntesson, trumpet
Mikko Iskanius, trumpet
Linus Kåse, altsaxofon, sopransaxofon
Klas Toresson, tenorsaxofon, flöjt
Klas Jervfors, tenortrombon
Klas Eriksson, bastrombon
Olof Misgeld, fiol
Kaj Sundblom, piano
Rickard Andrinsson, gitarr
Erik Metall, elbas
Isak Andersson, trumset
Liliana Zavala, slagverk
Kristina Aspeqvist, slagverk/komposition
För att få in musikerna i min rytmvärld startade vi dagarna med att spela
trummor allihop två timmar. Jag gjorde övningar i min pedagogiska metod
”rytmisk förståelse” med dem, och lärde ut den traditionella versionen av
rytmerna. Speciellt jobbade vi med den rytmfras som heter Long turning
efter ett danssteg från Slow Agbekor. Till slut kunde alla spela den unisont
på gehör. Mycket vackert.
Därefter repeterade vi själva låtarna på vanligt sätt. Notläsning, omtagning,
notläsning, omtagning. Alla på en gång. Vi hade inga stämrep på grund av
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att stämmorna är så beroende av varandra. Jag bygger ofta upp min musik
som en rytmisk/melodisk väv där stämmorna kan vara enkla i sig, men blir
komplexa ihop. Det var också mycket signaler instrumenten emellan, så alla
musiker var nödvändiga för helheten. Trots att allt var noterat fick vi
repetera många timmar. Tack vare att musiken krävde så stor koncentration
av musikerna blev det en vibrerande närvarande och mycket härlig musik
som resultat. Speciellt i låten Burning där det var extra svårt med alla boxar
och signaler till dansarna, och för att den går så fort,

5.3.3.2 Dansmedverkan
Det var viktigt för mig att visa att musiken kommer från en danstradition.
Rytmerna sitter ihop med danssteg, varje rytm är ett steg, intrikata
signalsystem säger när dansarna ska byta steg. I traditionen är trumslagaren
och dansaren ett, de är helt intonade på varann och bägge vet vad den andra
gör. Jag frågade några svenska danstjejer som jag visste kunde danserna om
de ville vara med. Helt oplanerat visade sig en av Ghanas bästa dansare vara
i Sverige och ville gärna dansa. Medverkande dansare blev: Fredrick Addo,
Madeleine Karlsson och Sofie Aspeqvist. Alla tre mycket duktiga och
erfarna dansare i Ghanatraditionerna.
Jag hade medvetet skrivit musiken till Fast Agbekor/Burning direkt efter de
former och signalsystem som traditionen bjuder, och därför kunde dansarna
på mycket kort tid komma in i arbetet. Vi repeterade bara två gånger med
dem, ca 1-2 timmar per gång. Visserligen hade jag träffat dem några gånger
innan för att prata igenom arbetet, men framförallt det faktum att vi alla
kunde traditionen förenklade samarbetet oerhört. Dansarna kunde bara
hoppa in och göra sin grej. Formen fanns ju där. Förutom Fast
Agbekor/Burning, med dans till orkester i full sättning, så var det också dans
till originalversioner av både Togo Atsia och Slow Agbekor med traditionellt
slagverk.
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5.4. Konserten
Konserten gick av stapeln på Stallet, folkmusikscenen i Stockholm. Många
kom med sina barn och ungdomar. En ensamstående mamma kom t ex med
fem barn/ungdomar! Inget av barnen ville gå hem i pausen. Lokalen var helt
fullsatt. Där var folk i alla åldrar, en ovanligt blandad publik. Många i yngre
tonåren, vilket är en lite ovanlig konsertpublik enligt min erfarenhet. En del
gav upp och gick för att de inte fick plats, vi hade kunnat vara på en större
scen. Jag tror minst 200 personer var där. Vi började kvällen helt akustiskt,
musikerna fick visa upp sig och spela sin unisona Long turning på trummor,
som uppstart till den traditionella delen. Vi uppförde Slow Agbekor och
Togo Atsia på traditionellt sätt med dansarna, och använde många fler
solorytmer än vad jag orkestrerat/skrivit musik till. Här fick publiken se
ursprunget.
Eftersom jag har undervisat under många år och vet hur svårt gemene
svensk har att uppfatta synkoper och speciellt synkoper i 12/8, så gjorde jag
sedan en liten kompetensutvecklande mini-workshop på ca 15 minuter. Jag
lärde ut klockfiguren, som låg till grund för nästan all musik som skulle
spelas under kvällen, samt olika sätt att uppleva den på.
Därefter började själva konserten. Det var två set, den nyskrivna musiken
blandad med äldre musik som jag komponerat till samma orkester men med
utgångspunkt i andra traditionella rytmtraditioner. Dansarna var med på två
av låtarna med orkestersättning. Konserten blev en helaftonsföreställning.

5.5. Hinder under arbetets gång
5.5.1. Noter kontra gehörsinlärning
Musiken kommer från gehörsmusik, passerade mitt huvud och omvandlades
till notbunden musik. Och den hade mått bra av att få bli gehörsmusik igen.
Några repetitioner och spelningar till så skulle vi nått dit. Nu hann vi med
nöd och näppe komma fram till att klara av den genom notläsning.
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Vad gäller samarbetet med musikerna så är det alltid timinguppfattningen,
vanan att känna en stadig puls, kunna relatera till synkoper, och 12/8:ans
möjligheter att känna olika lager av grundpuls som kan ställa till
svårigheter. 12/8 kan samtidigt upplevas som 4/4 med punkterade
fjärdedelar, 6/4 och 3/2 beroende på hur man ställer om sitt rytmiska modus
i huvudet eller beroende på hur den rytmiska fras man för tillfället spelar
betonas. Detta låter värre än vad det är när man pratar om det teoretiskt, det
är mycket lättare att använda gehöret och kroppskoordinationsövningar när
man förklarar. Många av de rytmiska fraser vi spelade blev mycket
krångligare nedskrivna än gehörsuppfattade. Jag tror det beror på att
notsystemet är så uppbundet på ettor, genom taktstrecken, och våra fraser
var logiska på andra sätt. Till exempel så börjar många fraser på 2:an i
takten.
Jag hittade på ett sätt att notera Atsimevutekniken som för mig var logiskt. I
en notbild med fyra linjer är t ex noterna längst ner basljuden, på andra
linjen nerifrån öppna kantslag både med hand och pinne, andra linjen
ovanifrån pressat slag med handen och överstruken not betyder slag med
pinne samtidigt som hand dämpar skinnet. Kryssen markerar det ljusaste
ljudet, pinnens slag på kanten av trumman. Nedan syns den första frasen i
Atsimevustämman (solotrumman) ur For Adade (Togo Atsia). BPM (Beats
Per Minute) för punkterad fjärdedel är ca 70.

ex. 2
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Mellan pilarna i nedanstående exempel syns Fast Agbekors så kallade Long
turning i Atsimevustämman. Detta är en av signalerna dansarna lyssnar efter
och som musikerna måste förstå och rytmiskt kunna relatera till. En så
kallad Turning markerar en övergång mellan olika musikaliska delar och
olika danssteg. BPM för punkterad fjärdedel är ca 150.
ex. 3

Det var också många blandningar mellan långsam trioluppfattning, dubbel
hastighet i triolerna, kvartoler och glidande blandningar däremellan. Det var
nog det absolut svåraste att notera. Jag var tvungen att vara konsekvent
ifråga om att använda kvartoler eller duoler. Eftersom det var både
fjärdedelar och åtttondelar inom samma tidsrymd bestämde jag mig för att
genomgående använda kvartoler, även om det i praktiken ibland var duoler.
Se exempel 3, ur Swearing The Oath (Slow Agbekor) med BPM för
punkterad fjärdedel ca 70.

ex. 4
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6. Avslutande tankar
Jag har funderat mycket över rytmens betydelse i människan och hennes
samhällen. Lea J. Forsman, forskare i medicin vid Karolinska Institutet, har
kommit fram till att det finns samband mellan förmågan att kunna hålla
takten och intelligens. 1 Det finns bland rockmusiker i västerlandet många
skämt om trummisar, skämt som går ut på att trummisen är korkad.
Onekligen är trummisen i ett band lite vid sidan av de andra, behärskar en
värld som de andra musikerna inte alltid tar del av.
Många trummusik-kulturer som jag arbetat med i Afrika ser på musiken
som en social företeelse man gör tillsammans. Dessutom gör man
musik/dans/sång samtidigt. I flera språk har man ett gemensamt ord för
detta, t ex på Swahili. Man spelar/slår ngoma, dansar ngoma och sjunger
ngoma. Jag har stött på uppfattningen att någon är lite ”bakom” om den inte
uppfattar takten/rytmen i musiken. I boken The Healing Drum berättar
trumslagaren Yaya Diallo att förr samlades alla i byn efter arbetsdagens slut
och dansade bort spänningarna i kroppen. Det var Masterdrummers uppgift
att se om någon var sjuk och då spela så att sjukdomsanden kunde ”dansa
ut” ur den sjuke. 2
Det finns ett ordspråk i Ghana som säger att en kung inte kan finnas utan en
trumslagare, men en trumslagare kan finnas utan en kung.
På följande sida kan vi ta del av hur Masterdrummer C. K. Ladzekpo från
Ewefolket ser på sin kulturs musicerande:

1

Doktorsavhandling av Forsman, Lea J. Neural Correlates of Individual Differences in
Personal and Intelligence, (2009) Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska
Institutet
2
Från boken The healing drum: African Wisdom Teachings av Diallo,Yaya och Hall,
Mitchell. (1989) Destiny Books
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The Myth of Cross-Rhythm
At the center of a core of rhythmic traditions within which the composer conveys
his ideas is the technique of cross rhythm. The technique of cross rhythm is a
simultaneous use of contrasting rhythmic patterns within the same scheme of
accents or meter.
In Anlo-Ewe cultural understanding, the technique of cross rhythm is a highly
developed systematic interplay of varying rhythmic motions simulating the
dynamics of contrasting moments or emotional stress phenomena likely to occur in
actual human existence.
As a preventive prescription for extreme uneasiness of mind or self-doubt about
one's capacity to cope with impending or anticipated problems, these simulated
stress phenomena or cross-rhythmic figures are embodied in the art of dancedrumming as mind-nurturing exercises to modify the expression of the inherent
potential of the human thought in meeting the challenges of life. The premise is that
by rightly instituting the mind in coping with these simulated emotional stress
phenomena, intrepidity is achieved.
Intrepidness, or resolute fearlessness, in Anlo-Ewe view, is an extraordinary
strength of mind. It raises the mind above the troubles, disorders and emotions
which the anticipation or sight of great perils is calculated to excite. It is by this
strength that ordinary people become heroes, by maintaining themselves in a
tranquil state of mind and preserving the free use of their reason under most
surprising and terrible circumstances.3

Jag tycker att det är fascinerande att rytmen och trumslagaren har så hög
status i Afrika, och synd att de har så låg status i västvärlden.
Den afrikanska musiken som följde med slavarna till Västindien har
utvecklats till salsa och andra moderna stilar. I Frankrike, där många
afrikanska invandrare från f.d. franska kolonier bor, har en stark afrikansk
musikscen i samverkan med europeiska musiker utvecklats. Trots att den
3

Från en av C. K. Ladzekpos artiklar på hans hemsida på internet.
(http://home.comcast.net/~dzinyaladzekpo/PrinciplesFr.html)
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traditionella musiken i Ghana är så enormt varierad och komplex, har inte
många försök gjorts till att göra modern ”världsmusik” av folkmusiken. Jag
tror att det är de ekonomiska förutsättningarna till att köpa instrument och
teknisk utrustning som möjliggör utvecklingen av musiken in i den moderna
tiden. Förutom highlifemusiken och en liten avstickare till funken på 70talet, känner jag bara till ett par lyckade och professionella projekt (till
exempel grupperna Wulomei och Pan African Orchestra).
Att göra ny musik i existerande traditioner gör att jag ställer mig frågan:
Vad är tradition? Vem får göra traditionsmusik? Hur mycket får man
förändra? Vad är upphovsrätt? Jag tänker inte ge några svar på dessa frågor,
men vill citera några tänkare som jag kommit i kontakt med.
”Fram till 1400-talet fanns inget ord för improvisation i Europa, för det var
allt som fanns. Tradition är att någonting förändras.”4
”All kultur, dans och musik på jorden tillhör alla jordens människor.”5
Ovanstående yttrades av professor Opoku vid en diskussion på University of
Ghana, Legon 1987. Jag var en av två västlänningar som studerade där och
en ghanesisk student ifrågasatte vår rätt att lära sig deras kultur. Att
professor Opoku, som startade School of Performing Arts vid Legon och
Ghana National Dance Ensemble och koreograferat de flesta danser som
fortfarande sätts upp av Ghanas alla kulturgrupper, sa så stärkte mig och
hjälpte mig inse hur viktig kulturen är över hela världen. För alla. Genom att
vara vit, kvinna och från ett avlägset land och ändå tycka om och ägna mig
åt deras musikkultur tänkte jag att jag kunde uppmärksamma hur viktig
deras musikkultur var: tycker jag om den så borde de tycka om den. Den
tanken var ett av de motiv jag hade när jag reste till Afrika för att studera,
den bidrog också till att jag inte behövde ha dåligt samvete för att jag
”snodde” nånting från dem.

4

Fritt från en föreläsning av Gunno Klingfors på Stallet 2012-04-18
Fritt ur en personlig diskussion 1987 med Prof Albert Mawere Opoku. Han var en av
grundarna till Ghana National Dance Ensemble och School Of Performing Arts på
University of Ghana, Legon.
5
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”A ”traditional” piece of music can therefore still be open to innovation,
and Africans who love to celebrate and recollect the great events and
personages of their past remain curiously indifferent to what is an important
concern to Western culture, the issue of artistic origins, because for them,
each new situation is the fundamental setting of artistic creativity.”6
Andra frågor som uppkommer är kring termerna klassisk musik och
folkmusik. Vad avgör vilken genre musiken är? I Europa anses det tydligt
vad som är vad, och dessutom kallas allt som kommer någon annanstans
ifrån än Europa för folkmusik eller kanske för den lite slarvigt överslätande
termen världsmusik. Klassisk indisk musik är möjligtvis ett undantag. Men
de här Agbekortraditionerna som jag studerat, måste rimligtvis i sitt
kulturella sammanhang, kallas klassiska. Även om dagens Masterdrummers
fortsätter att skapar nya rytmer. Jag respekterar den afrikanska musiken högt
och särskilt dessa svårare traditioner, som just på grund av sin rytmiska
komplexitet har svårare att nå ut till den moderna västerländska världen. Att
skriva och spela musik inspirerad av dessa komplexa rytmuniversa, och att
skriva denna uppsats, är ett litet bidrag till att bredda västvärldens förståelse
för en del av Afrikas musikarv till världen.

6

Bok / doktorsavhandling av Chernoff, John Miller (1979) African Rhythm and African
Sensibility. The University of Chicago Press (sida 61)
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8. Bilagor
Här är adresser till länkar till de fyra låtarna som ligger uppe på Youtube. Det är från en
livespelning med Stockholm Vodou Orcherstra.
Burning:
http://www.youtube.com/watch?v=SsQkl7RtMUU
Åka På Äventyr:
http://www.youtube.com/watch?v=aH8T9NCdy4Y
Swearing the Oath:
http://www.youtube.com/watch?v=Ns2Aiq0WjJs
For Adade:
http://www.youtube.com/watch?v=YFO8eOrGJg8

Bilaga 1. Exempel ur partituret Burning, sida 8.
Bilaga 2. Exempel ur partituret Burning, sida 17.
Bilaga 3. Exempel ur partituret Swearing The Oath, sida 8.
Bilaga 4. Exempel ur partituret For Adade, sida 7.

Bifogat finns även en cd med filmerna från livespelningen med Stockholm Vodou
Orcherstra, samma filmer som på Youtubeadresserna ovan. Musiken presenteras i text i
ingressen till varje film.
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Bilaga 1. Exempel ur partituret Burning, sida 8.
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Bilaga 2. Exempel ur partituret Burning, sida 17.
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Bilaga 3. Exempel ur partituret Swearing The Oath, sida 8.
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Bilaga 4. Exempel ur partituret For Adade, sida 7.
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