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hymns, ballads, folk vocal styles, herding calls, kulning.

This artistic research project is an explorative study in new forms of expression of Swedish folk singing in a scenic
context, exploring expressive qualities in traditional Swedish folk song from the point of view of the folk singer as
a creative performer. The fundamental research question is how, in a scenic context, can space be given to what is
a characteristic quality of traditional folk song, namely creative interpretation in the moment, through variation
and improvisation using the song as a concept rather than a fixed work. How can this view be expressed in a staged
concert form that enhances the perception of the music being created in the moment? How can the aesthetic qualities and forms of variation and improvisation that are inherent to traditional folk singing be explored?
The artistic exploration has been performed through five productions/projects, each one with its own specific
theme: ReBoot/OmStart – en folksångperformance, Kurbits-Koral, The Spirit of the Moment – en musikhändelse,
Getens horn – en musikskapelse, Voice Space – Röstrymd, Kulning – en utsmyckning av oändligheten. The thesis
focuses on two aspects of the knowledge that has been developed in the artistic work, namely the processes for
creating the work and the artistic concepts used to explore the question artistically.
In ReBoot/OmStart the subtle forms of variation typical of traditional Swedish folk singing are explored within
the frame of a concert consisting of one continuous set, a folk song performance. In this work principles of variation for music and lyrics that are typical for Swedish traditional folk singing are explored, as well as new concepts
for associative variation in the performance. This includes improvised combinations of different melodies as well
as utilizing the frame story of a ballad as the ground for the performance rather than a specific ballad text.
Kurbits-Koral has been inspired by traditional folk hymns, historical evidence of traditional folk hymn singing, by the role of sacred folk song in traditional contexts and from folk polyphony. It can be viewed as a practical exploration of the dimension of polyphony – monophony in folk vocal performance. This concert-performance also explores a form for interactive performance where the boundary between the audience/auditorium
and the artists/stage is challenged, based upon the idea that the audience and the artists are jointly involved in
a musical ritual or story-telling – the concert as a musical happening.
Getens horn is an ensemble performance of entirely original music, which uses the form of an associative musical narration in a scenic context that was developed in the previous concert projects. The lyrics of the songs originate from traditional and new stories about creation, how everything came about. It can be viewed as a musical
saga, but not in the sense of a coherent literary narrative, rather as a musical narration, an associative web.
In Voice Space traditional folk singing meets live electronics in a scenic space, where the interplay between live
electronics and voice/instruments creates the possibility for an associative musical narration, a Voice Space. Can
the fixed, static nature of a loop pedal and the flexibility of traditional folk singing voice introduce a creative
tension? Voice Space can be regarded as a playful exploration of illusions and expectations within dimensions
such as space, polyphony-monophony and improvisation-composition.
Kulning explores the pedagogical and artistic applications of kulning as a vocal expression, in terms of style
and vocal technique. How can the art of kulning as a form for vocal and artistic expression be explored pedagogically, from a performance perspective?
The result of this doctoral project consists first and foremost of the individual works, as documented in
recordings/films, a book and in ‘musical scripts’, but also of the creative methods and artistic musical concepts
that have been revealed by reflective analyses documented in the written thesis. In particular, concepts and
methods stimulating improvisation, variation, presence and creation in the performance have been explored,
from the point of view of the song as a concept and the folk singer as a creative performer. The written thesis
can be regarded complementary to the performances, and is in itself an analysis of artistic processes, methods
and concepts, placed in a theoretical framework relating to concepts such as orality-literacy, performance, flow
and artistic expression.
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Förord
The things we have to learn before we can do them, we learn
by doing them. (Aristoteles, 384–322 f.Kr.)
Att lära sig saker handlar om att plötsligt förstå något man
alltid förstått, fast på ett nytt sätt. (Doris Lessing)
Ett träd utan löv dör! Ett träd utan rötter är inte ens ett träd!
(Anonym)
Att studera, lära nytt, reorientera, hitta nya infallsvinklar, utmanas och
skapa, leka – Jag är en person som ständigt vill lära mig nya saker genom
att pröva, gärna i projektform. I detta arbete har jag fått mitt lystmäte.
Min ständiga följeslagare har varit rösten. Ett instrument som utan att
göra så mycket väsen av sig alltid finns där, på pass, redo att användas, att
uttrycka sig med, vilket också till stor del är vad mina fem konstnärliga
produktioner handlar om. Den andra ständiga följeslagaren i mitt arbete
har varit möten med sångare. Jag har mött röster från levande strupar till
lackskivor och vaxrullar, från när till fjärran och plötsligt är det något
som griper tag, som talar till mig, som får mig att glömma tid och rum
och bara vara i ett nu. Rösten har ett unikt sätt att kommunicera och
drabba oavsett generation, härkomst eller tidsålder. Musikanteri känner
inga gränser.
När jag försöker summera hur de här åren gestaltat sig så blir jag genast
varse hur många som varit mina följeslagare genom mitt projekt. Ett stort
nätverk av människor som på olika sätt stöttat mig och funnits där och
diskuterat, reflekterat, musicerat tillsammans med mig och på olika sätt
varit behjälpliga. Jag vill här rikta ett stort tack till er alla!
Under mina doktorandstudier har jag haft privilegiet att ha fyra handledare, i början professor emeritus Heikki Laitinen, SibAk, en nestor
inom finsk folksång. Han har inte bara varit min handledare utan också
inspirerat mig genom sin visionära syn på den konstnärliga forskningens
autonomi. Efter hans pensionering har jag haft förmånen att få handledFÖRORD

¾fl

ning av professor Hannu Saha, SibAk, och utan den hjälp och det stöd
jag fått från honom hade inte de två sista konstnärliga projekten och den
skriftliga delen kommit i hamn.
I projektet Kulning, har professor emeritus Johan Sundberg, KTH,
handlett mig på ett inspirerande sätt vad gäller röstens funktion och
akustik. Han har varit en ovärderlig guide in i röstens mysterier, som har
givit mig ny kunskap som jag haft användning för i detta arbete.
Under det sista året av mina doktorandstudier har jag också haft ovärderlig hjälp och handledning av konstnärlige doktor Henrik Frisk, KMH,
som inspirerat och initierat lett mig mellan blindskären i det som blivit
den skriftliga delen av arbetet.
Jag har fått bästa tänkbara feedback av examinationsnämnden som
efter varje examination givit mig intressanta, tankeväckande, reorienterande synpunkter och reflektioner. Dessa hållpunkter i studiernas uppläggning har varit en viktig del av min konstnärliga utveckling. Det har
varit en förmån att ha haft samma examinationsnämnd genom alla projekt, då de har haft förmågan att synliggöra den röda tråden, vilket hjälpt
mig finna riktningen framåt. Tack filosofie licentiat Anneli Asplund,
doktor i musik, sångerska och lektor Anna-Kaisa Liedes, doktor i musik
(h.c) professor Heikki Laitinen, doktor i musik, sångerska och lektor
Annika Ollinkari, professor Eva Nässén (2008), rektor Johannes Johansson (2008–2012) samt t.f. rektor Cecilia Rydinger Alin (2013).
Mina kollegor vid den konstnärliga forskarutbildningen på Sibeliusakademin har alltid givit intressant och spännande feedback på mina projekt och till er vill jag rikta mitt varma tack.
I Kurbits-Koral och Getens horn har jag haft möjlighet att pröva mina
konstnärliga idéer tillsammans med fantastiska musiker. Ett stort tack
från djupet av mitt hjärta för att ni varit med och skapat min musik på
ett både storslaget och själfullt sätt. Tack, Linnea Aall-Campbell, Sunniva
Abelli, Hanna Andersson, Lotta Andersson, Isak Bergström, Jonas Bleckman, Ulrika Bodén, Karin Ericson-Back, Lisa Eriksson, Bitte Granlund,
Malin Gunnarsson, Johanna Karlsson, Karin Kolterud, Lovisa Liljeberg,
Anders Löfberg, Anja Mathiesen, Maria Misgeld, Anna Möller, Sarah
Nilsson, Leif Ottosson, Sara Parkman, Josefin Peters, Sofia Sandén, Therese Selén, Leo Svensson, Eva-Christina Söderman, Anna Wikenius och
Pernilla Willman.
Den sceniska gestaltningen och ljudrummet är två centrala element i
Kurbits-ReBoot. Tack dansaren Päivi Järvinen för inledande input kring
rörelse och ljussättning. Tack Hadrian Prett som varit min kreativa ljudkonsult och diskussionspart för det ljudlandskap jag velat skapa.
Stort tack till Hanna Andersson, Bridget Marsden, Leif Ottosson, Petter Berndalen och Pernilla Willman för ert kompetenta stöd vad gäller
logistik, och produktion, så att jag kunnat hålla den intuitiva kreativiteten levande i projekten.
Mina studier hade inte varit möjliga utan stöd från de båda högskolorna. Jag vill tacka Sibeliusakademins dåvarande rektor Gustav Djupsjöbacka och postumt tacka dåvarande rektor vid KMH, Gunilla von Bahr
som tillsammans med dåvarande förvaltningschef John Fürstenbach skafl
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pade det samarbete som gjorde mina studier möjliga. Jag vill också postumt tacka rektor Johannes Johansson för intressanta och värdefulla samtal kring konstnärlig forskning. Dessutom vill jag tacka t.f. rektor Cecilia
Rydinger Alin och förvaltningschef Peter Liljenstolpe som varit behjälpliga i att studierna formaliserats på KMH.
Jag är folksångerska och jag vill också här ta tillfället i akt att rikta ett
varmt tack till alla mina kära folksångskollegor från när och fjärran som
jag genom åren fått möjlighet att lyssna till, inspireras av och samarbeta
med. Jag känner mig stolt över att få vara del av ett så kreativt och framåtsyftande kollegium.
Sedan början av mina forskarstudier har jag deltagit i Nordisk forskernettverk for vokal folkemusikk. Det har varit oerhört värdefullt för mig
med våra informella träffar där jag fått möjlighet att diskutera och
komma vidare i mina frågeställningar.
Jag vill också rikta ett tack till alla musikvetenskapliga och musiketnologiska forskare som genom tiderna skapat så mycket intressant kunskap,
som jag kunnat använda i mitt konstnärliga arbete: allt ifrån inspelningar
till reflektioner, vittnesmål och dokumentation. Speciellt vill jag rikta ett
varmt tack till nuvarande och tidigare forskare och medarbetare vid
Svenskt Visarkiv för det fantastiska arbete ni gör med att tillgängliggöra
musiken både i ljudande och skriftlig form.
Ett projekt av den här typen sker inte i en rak följd och tur är ju det.
Jag vill tacka regissören Sara Erlingsdotter för vårt samarbete i projektet
Sångspår & Drömlandskap och konstnären Natalie Wuerth för att jag fick
vara med i projektet Äga Rum. Dessa två projekt kom att fungera som
utgångspunkter för föreställningen Getens horn, som på så sätt blev så
mycket bättre.
Jag vill också tacka mina kollegor på KMH och framförallt på institutionen för folkmusik. Jag har blivit påhejad av både kollegor och studenter som med stort intresse följt mina projekt och jag har också fått möjlighet att testa mina tankegångar under ett flertal seminarium och där
fått värdefulla reflektioner.
Två personer vill jag speciellt tacka: bitr. prefekter Jonas Hjalmarsson
och Olof Misgeld, som båda med stor kompetens trätt in som vikarier
under de två senaste åren för att ge mig möjlighet att bli klar med mina
studier.
Det visuella uttrycket är viktigt för mig. Jag vill tacka Eva Karlsson för
formgivning av denna bok och alla de som bidragit med foton. Ett speciellt tack till Malin Skinnar för att jag får använda ditt vackra konstverk
Space. Tack också till Maria L Hallengren för filmning av Kurbits-Koral.
Utan min familj hade jag inte haft den grund att stå på som ett projekt
av denna omfattning kräver: Jag vill tacka mamma och postumt pappa,
för att ni skapat just det kreativa utrymmet för mig genom er unika kombination. Ni har alltid stöttat mig genom att tidigt ge mig ansvar och frihet för att utvecklas till den jag är och alltid trott på mig. Tack till min
lillasyster Monica med familj, som inte undviker att påminna mig om att
ett gott skratt kan skapa reorientering. En viktig insikt i det kreativa arbetet.
FÖRORD

fl¾

Mina kära svärföräldrar Per och Christina har varit ett stort stöd i detta
arbete och ett extra stort tack vill jag rikta till Christina som hållit språklig räfst och rättarting med mig.
Tack Tor och Pernilla med familjer, speciellt min svåger Tor som givit
mig motstånd i debatten kring konstnärlig forskning från den pedagogiska forskningens horisont.
Jag har förmånen att vara gift med inte bara min själsfrände utan också
min absolut största supporter och envisaste kritiker. De inspirerande diskussionerna och det stöd i alla delar av arbetet som jag fått i både medoch motgång har inspirerat mig att fortsätta genom alla de år ett sådant
här arbete pågår. Sven, jag tillägnar detta arbete till dig.

fl¾¾
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Upptakt

Kurbits-ReBoot
Svensk folksång i ny scenisk gestaltning

Rubriken på det här arbetet är Kurbits-ReBoot, med
underrubriken svensk folksång i ny scenisk gestaltning.
Själva rubriken kräver sin förklaring.
»Kurbits« står här för skapande, variation och
utsmyckning utifrån ett motiv, där det konstnärliga
uttrycket är överordnat motivet, liksom jag uppfattar
s.k. kurbitsmålningar1. De framstår för mig som
exempel på hur i folkkonst ofta själva gestaltningen,
utsmyckningen tar över från motivet och skapar sin
egen mening, sin egen berättelse. Medan motivet till
en kurbitsmålning vanligen är lånat, kanske hämtat
från en illustrerad bibel, så blir utsmyckningen och
gestaltningen av bilden ofta så framträdande att motivet
kan framstå som en förevändning för att uttrycka sig
konstnärligt, att skapa, variera, smycka ut. »Kurbits«
står därför här för att det individuella gestaltandet kan
ta större plats än motivet i folkkonst. Jag upplever en
direkt motsvarighet till detta i t.ex. den folkliga koralsången. Där kan motivet på samma sätt vara lånat, t.ex.
en tysk koralmelodi, men melodin blir så utsmyckad,
varierad och individuellt gestaltad att man kan upp1 kurbits [k ´r-] (över ty. Kürbis, ytterst av lat. cucu´rbita »kurbits«,
»pumpa«), numera vedertagen benämning på den i dalmåleriet
karakteristiska blomsterdekoren. Den förekommer dels som självständig dekor, dels med ytfyllande funktion i dalmålningarnas figurscener.
[…] Kurbitsens former kännetecknas av frodiga svällblad, mittros,
stamrosor, skruvax. (Kurbits, 2013)

2

leva det som en förevändning för att uttrycka sig och
skapa något i stunden, att variera, smycka ut. Detta
förhållningssätt är en utgångspunkt i föreliggande
arbete.
Att göra en reboot innebär i datorterminologi att
man är tvungen att starta om datorn och rensa arbetsminnet, vilket behövs när datorn blir för långsam och
inte fungerar optimalt, när det helt enkelt ligger för
mycket skräp och gammal ballast som tar plats i
arbetsminnet2. Jag använder här termen som en metafor för att beskriva känslan av att rensa bort det som är
oväsentligt och gå tillbaka till ett tillstånd där skapandet blir möjligt, utgå från de grundläggande kvaliteter
jag upplever finns i folksång, från det som fick mig att
börja sjunga.
Titeln Kurbits-ReBoot, har därför fungerat både
som utgångspunkt och ledstjärna för arbetet – att
bereda utrymme för det som är väsentligt och att ge
mig själv plats för skapande i den kontext jag befinner
mig i.

2 från wikipedia: Rebooting may be used by users, support staff or
system administrators as a technique to work around bugs in software,[10] for example memory leaks or processes that hog resources to
the detriment of the overall system, or to terminate malware (Reboot,
2013)
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jungfrur målade av Mats Olof Andersson, Boda.
Omkring 1840.

Arbetet syftar till att explorativt utveckla och undersöka nya uttrycksformer utifrån vissa kvaliteter som
jag upplever som centrala i traditionell svensk folksång, med fokus på sångaren som skapande interpret.
Det handlar om att utveckla, pröva, utforska och
dokumentera mina möjligheter att uttrycka mig mot
bakgrund av och med inspiration från folksångtradition i ny scenisk gestaltning.
Jag använder mig av mina olika roller, som innefattar både att vara musikskapare, sångerska, improvisatör likväl som kreatör av det sceniska rummet. I arbetet har fokus legat på att undersöka och beskriva den
konstnärliga processen utifrån teman som t.ex. flow
och nukänsla, dialektik mellan muntlighet–skriftlighet,
improvisation–komposition, flerstämmighet–enstämmighet, konserten–föreställningen m.fl. Dessa teman
har varit utgångspunkt för frågeställningar och metoder. Traditionell sång och musik från olika delar av
världen och texter från olika kunskapsfält har fungerat
som konstnärliga katalysatorer i arbetet.
Jag har valt att fokusera på två aspekter av den kunskap som utvecklats genom arbetet, nämligen konstnärliga arbetsmetoder för skapandeprocessen och konstnärliga koncept.
Resultatet av studien är dels fem tematiserade
enskilda konstnärliga produktioner/projekt, dels inspelUPPTAKT

ningar och partitur/musikmanus, dels de arbetsmetoder och konstnärliga koncept som jag söker blottlägga
genom min reflektion i denna den skriftliga delen av
mitt arbete.
De fem konstnärliga projekten är följande:
U ReBoot/OmStart – en folksångsperformance
U Kurbits-Koral, The Spirit of The Moment –
en musikhändelse
U Getens horn – en musikskapelse
U Voice Space – Röstrymd
U Kulning – en utsmyckning av oändligheten runt
omkring.

3

4
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Inledning

hemåt. Gungar ner i sängen av sången. Väcks
redan efter två timmar för att ta tågen hem.
Men det gör ingenting. Till frukost får jag en
lille en och lite ost och bröd. (Rosenberg, dagboksanteckning: Hakar och följer, odaterad)

Utgångspunkter
Om nukänsla, tankesträngar,

Att vara i ett nu
Man kan höra en knappnål falla. Jag drar i
pausen mellan tonerna lite till. Drar i den
musikaliska tråden tills den nästan brister. Så
släpper jag den och laddar en ny fras. Tidlös.
(Rosenberg, 2012)
Kväll i våren. Minst etthundra människor har
samlats i ett enda rum för att... ja för att
berätta. Först händer ingenting. Jag är inbjuden att tralla till dans. Det går ganska bra. Det
finns några entusiaster som kan dansa polska.
Men de är inte många. Men entusiastiska.
Men först händer ingenting. Vi sitter runt
bord och äter och dricker. Gott. Varmt.
Klockan blir 10 och skratten och gemytligheten ökar. Klockan går mot midnatt, och nu
plötsligt, nu börjar det röra på sig. Fler och fler
samlas i mitten av det lilla rummet och bildar
kedja. Höger arm över, vänster arm under. Ett
stadigt grepp, men inte för hårt. Så sätter dansen igång – Två steg åt vänster, ett åt höger. Jag
blir bjuden att vara med. Hakar i mitt i. Följer.
Berättelsen startar, först lite trevande men
efterhand mer uttrycks- full och varierad.
Berättelsen om Sigurd och draken och hästen
Grane som bär guldet från heden. Men berättandet sker på danska. Jag kan inte följa med i
vare sig historien eller sjungan- det. Till att
börja med. Sedan trevar jag in i melodin. Vill
vara med. Är med. Är en del i kedjan. Melodin
upprepas, omkvädet kommer tillbaka. Kedjan
böljar genom rummet. Tätt. Tätt. Melodierna
fastnar, känns naturliga, som om jag alltid
kunnat dem. Andra människors ansikte nära,
främmande men ändå tillsammans i dansen, i
berättelsen. Tiden upphör. Jag både bärs fram
och samtidigt driver fram dansen – är med.
Efter tidlös tid sjunger jag de långa berättelserna med samma andetag som alla andra.
Ljud, toner, andning, fotsteg, tyngd, värme,
riktning. Jag kan sjunga på danska. Jag kan
sjunga melodier jag aldrig förut hört. Jag är en
del av berättelsen. Jag är med att skapar tankesträngar. Klockan sex på morgonen går vi
6

Citaten ovan är personliga reflektioner över att vara i
ett nu, hämtade ur min egen dagbok – Att uppleva
den speciella känsla av tidlöshet, att tiden står still,
som en konstnärlig upplevelse kan ge, det är i det jag
tagit mitt avstamp från i detta arbete.
När jag började min forskarutbildning 2006 så
kände jag att jag kommit till en punkt där jag upplevde ett starkt behov av att reflektera över mitt konstnärskap. Jag kände mig vilsen och längtade efter att
backa tillbaka i mina egna fotspår för att förstå varför
jag började sjunga just folksång. Varför den musiken
är viktig för mig? Varför sången är viktig för mig?
Vilka kvaliteter i folksång och sjungande är och var
viktiga för mig?
Detta ledde mig vidare till att formulera utgångspunkter för detta arbete som jag här nedan presenterar:

Sången uppstår i nuet
En av de parametrar som jag genast insåg är helt central för mig var det som jag beskriver i det inledande
citatet, betydelsen av nukänsla1 eller närvaro i sjungandet. För mig som gehörsmusiker, är min erfarenhet
och utgångspunkt att visan bara kommer till uttryck i
ett nu – när den sjungs. Litteraturforskaren Walter J.
Ong beskriver detta på följande sätt:
När en ofta återgiven berättelse för tillfället
inte berättas, är det enda som återstår av den
möjligheten hos vissa människor att berätta
den, berättelsen finns således inte om den inte
berättas (Ong, 1990, s. 23)
och ändrar man ordet berättelse till sång så blir det
tydligt (min kursivering) »När en ofta återgiven sång
för tillfället inte sjungs, är det enda som återstår av den
möjligheten hos vissa människor att sjunga den,
sången finns således inte om den inte sjungs«.
Ong drar detta till sin spets när han beskriver det så
här:

1 nukänsla – jag använder här ordet nukänsla för att beskriva känslan
av att vara närvarande i ögonblicket, känna nuet, något som är typiskt
för flowupplevelse.
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All förnimmelse äger rum i tiden, men ljudet
har ett speciellt förhållande till tiden, som skiljer det från andra områden, som registreras i
den mänskliga förnimmelsen. Ljud finns bara
till dess de upphör. De är inte bara fåfängliga
utan till sitt väsen flyktiga och uppfattas också
som flyktiga, När jag uttalar ordet »varaktighet« är »var« – försvunnet då jag har hunnit till
– »aktighet«– och måste vara försvunnet. Det
finns inget sätt att stoppa ljudet och ändå ha
ljudet kvar. (Ong, 1990, s. 45)
Så med Ong skulle man kunna säga att i en gehörsbaserad kultur blir sången till först när den sjungs. När
den inte sjungs existerar den snarast som idé, en kognitiv ram med möjlighet till gestaltning, som får sin
form först när den ljuder. Den amerikanske forskaren
B H Bronson formulerar sig kring en folksångares
kognitiva ram så här:
What such singers have in mind is a melodic
idea, not a note-for-note record; and what any
one else will learn from their singing is inevitably be likewise the idea of a song, because it is
too fluid for any other kind of record to be
captured, except by mechanical means. (Bronson, 1969, s. 71)
Och utifrån balladsångerskan Mrs. Brown formulerar
sig Bronson så här om den kognitiva ramen:
What was it she had carried in her memory?
Not a text, but a ballad: a entity soluble in the
mind, to be concretely realized at will in words
and music. (Bronson, 1969, s. 71)

Men vad är då den kognitiva ramen, vad är det som
finns emellan de tillfällen som en visa sjungs, eller en
berättelse berättas? För mig är det snarast att betrakta
som klangliga gestalter som existerar som idéer i minnet och realiseras, tar form, i stunden. Journalisten
Lasse Berg använder i sin bok Gryning över Kalahari
(Berg, 2005) begreppet tankesträngar för att beskriva
överföringen av muntliga berättelser och tankar mellan generationer. Detta begrepp har jag senare under
arbetets gång använt som ett samlingsbegrepp för de
kognitiva ramar som bildar grunden för överföringen
i ett muntligt traderande.

INLEDNING

»Tankesträngar« som utgör vårt medvetande
och förbinder oss med livet. Går de sönder så
kan vi inte längre höra klangen från dessa
strängars vibrationer och då kan shamanen
inte längre tala med regnet. När vi inte kan
lyssna till tankesträngarnas sång i skyn töms
vårt liv på sitt innehåll (Berg, 2005, s. 92).
Konstnären och sångerskan Malin Skinnar beskriver
sångernas betydelse likt tankesträngar mycket talande
genom att säga att »sånger är som en ränsel för minnet« (Skinnar, 2012). Det är ytterligare ett sätt att
beskriva hur vi behöver former för musicerandet t.ex.
formelartade modeller, skelettmelodier, omkväde, visformer, för att a entity soluble in the mind som en sång
kan vara, skall kunna materialiseras i sjungandet, i
nuet.
I en artikel där jag studerar olika variationsmetoder
i folksång, beskriver jag det så här.
I en muntlig tradition är variation en given
parameter vid sjungandet – ett sätt att tänka.
Man minns visan som en struktur eller idé på
något plan och skapar den sedan på nytt varje
gång. Det stabila tjänar som ett slags raster, en
utgångspunkt, ett skelett eller en ram som den
som sjunger förhåller sig till utan att det för
den skull någonsin behöver vara uttalat eller
medvetet. Detta innebär att ingen version av
en visa är mer ursprunglig eller rätt. Det finns
inget komponerat verk att utgå ifrån, ingen
fast utformning, utan variation är en del av
visans existens. (Rosenberg, 2009b, s. 157)
I vår tid när vi har en känsla av att allt finns tillgängligt
hela tiden: vi ständigt har möjlighet att lyssna på CDskivan en gång till, se om tv-programmet på internet,
hyra filmen vi sett på bio, söka upp videoklippet på
YouTube, läsa om boken eller den här texten hur
många gånger vi vill, så upplever jag att behovet av att
uppmärksamma vikten av att vara närvarande här och
nu i ett konstnärligt sammanhang blivit allt viktigare
att bevaka, men kanske desto svårare att uppnå. Livet
går vidare och vi tänker att vi kan göra nuet sedan,
nästa gång: lära oss sången från inspelning istället för
just nu efter en levande person, lyssna på den inspelade konserten istället för att uppleva den live o.s.v.
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I anslutning till detta har jag funnit det väsentligt att
försöka finna ett begrepp som beskriver det skapande
i stunden jag berör ovan och har där tagit utgångspunkt i folkloristen Reimund Kvidelands sammanfattning av begreppet performans som den enda formen som traditionen existerar i:
Eitt av dei nye perspektiva kan sammanfattast
under nemninga performans: oppføring, framføring. I dette perspektivet ligg ei oppfatning
av at performans er den einaste naturlege
forma tradisjon eksisterer i. (Kvideland, 1981,
s. 55)
Jag använder begreppet performans i denna text för
att beskriva den skapande aspekten i utförandet, utövarens gestaltning av sången i stunden.
Litteraturhistorikern Albert B Lords klassiska verk
The Singer of tales från 1960 (Lord, 2000) ger också en
beskrivning av sångaren som kreatör, ett synsätt som
jag delar. Albert Lord beskriver det så här:
For the oral poet the moment of composition
is the performance. In the case of a literary
poem there is a gap in time between composition and reading or performance; in the case of
the oral poem this gap does not exist, because
composition and performance are two aspects
of the same moment. Hence, the question
»when would such and such an oral poem be
performed?« has no meaning; the question
should be »when was the oral poem performed?« An oral poem is not composed for but
in performance. The implications of this statement are both broad and deep. For that reason
we must turn first in our analysis of oral epic
to the performance.
We must grasp fully who, or more correctly
what, our performer is. We must eliminate
from the word »performer« any notion that he
is one who merely reproduces what someone
else or even he himself has composed. Our oral
poet is composer. Our singer of tales is a composer of tales. Singer, performer, composer.
Our singer of tales is a composer of tales.
Singer, performer, composer, and poet are one
under different aspects but at the same time.
Singing, performing, composing are facets of
the same act.
It is sometimes difficult for us to realize that
8

the man who is sitting before us singing an
epic song is not a mere carrier of the tradition
but a creative artist making the tradition.
(Lord, 2000, s. 13)
Jag upplever att samma princip också gäller i andra
sångstilar. Den holländske musikteoretikern Henk
Borgdorff ger i sin artikel The debate on research in the
arts en intressant utläggning kring att vi idag inom
musikom- råden oftast skiljer på composing, performing and improvising och att denna distinktion kanske inte är adekvat. Han talar om att vi behöver inkludera också en fjärde kategori, som han kallar hybrid
activities, där gränsen mellan dessa tre olika kategorier
inte är tydlig.
In the arts we are accustomed to differentiating in terms of activity and role (music, theatre), dimension (visual art) and various other
aspects. The music world distinguishes, for
example, between composing, performing and
improvising. A fourth category could be called
»hybrid activities«, inasmuch as, especially in
the case of contemporary music, no clear distinction can be made between composing, performing and improvising. (Borgdorf, 2006)
I min tolkning så talar Lord och Borgdorff om delvis
samma roll, där man är både kompositör, improvisatör och musiker och där det inte finns en distinktion
mellan dessa – utan man rör sig sömlöst mellan de
olika rollerna. De är ett i samma person. För mig
hänger dessa två beskrivningar ur olika tider och med
olika perspektiv samman, och utgör tillsammans med
Kvidelands formulering av performansbegreppet en
helhet. De beskriver det jag försöker göra i mina
konstnärliga projekt, där jag är både musiker, kompositör och improvisatör och jag försöker i detta arbete
utforska och utveckla koncept och verktyg inom det
fältet.

Traditionen som inspiration och motpart
Som en utgångspunkt för arbetet finns också den
skandinaviska folksångtraditionen. Liksom många
andra folkmusiker har jag en ständig motpart och
inspirationskälla i de sångare som sjungit folkmusik
innan mig, både de jag mött i verkliga livet och de
som jag bara träffat genom inspelningar och via noter,
i beskrivningar och citat. I mitt arbete har jag ställt
mig själv inför utmaningen att ta med mig det självklara formulerandet av en musikalisk tanke i stunden
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som jag upplevt t.ex. hemma i köket hos vissångerskan Eva Eriksson i Ovansjö till konsertscenen och i
de olika föreställningsformer jag prövat.
Fascinationen inför de kvaliteter som finns i deras
konst följer mig genom mitt liv som sångerska och
musikskapare: Hur kan jag ta med mig olika typer av
konkreta kvalitéer som t.ex. sångsätt i en samtida scenisk kontext? Hur använder jag det idag?

Flow är ett begrepp inom psykologin och betecknar
ett psykiskt tillstånd som uppstår då en person med
tillräcklig medvetenhet ägnar sig åt en verksamhet
med ett definierat mål så att en fullständig känsla av
närvaro uppstår. Psykologen Mihály Csíkszentmihályi
är upphovsman till begreppet och har i sin bok Flow
(Csikszentmihaly, 1990) fångat de väsentliga parametrarna för att skapa förutsättningar för flow. Csíkszentmihályi beskriver flow så här.
Flow – det sinnestillstånd i vilket människor är
så uppslukade av vad de gör att ingenting
annat tycks betyda något; upplevelsen är i sig
själv så njutbara att man vill fortsätta att göra
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det även om priset är högt, bara för glädjen att
göra det. (Csikszentmihaly, 1990, s. 20)
Det finns en omfattande forskning om begreppet flow
som inte behandlas här, utan i detta arbete har jag valt
några infallsvinklar på flow som jag prövar att använda
som verktyg i en konstnärlig process. I kapitlet Bakgrund och inspiration beskriver jag vilka och på vilket
sätt jag har använt mig av dessa begrepp i avhandlingen.
Flow är inte ett statiskt tillstånd, utan för att på nytt
hamna i flow behöver man enligt Csíkszentmihályi
utvecklas vidare och hela tiden befinna sig i det fält
som uppstår mellan kompetens och utmaningar och
detta fält beskriver Csíkszentmihályi som en flowkanal. Man kan beskriva det som att man för att på nytt
hamna i flow, behöver röra sig i denna flowkanal, snett
uppåt i en långsam spiralrörelse, i en dialektik mellan
kompetens och utmaningar.
Csíkszentmihályi tar exemplet med att spela tennis
– om man vill bli bättre på att spela tennis, så bör man
spela tennis med någon som är lite bättre än man själv.
Utmaningen blir tillräckligt stor, men inte för stor.
Blir den för stor så uppstår lätt rädsla. Spelar man mot
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en som är lika bra eller sämre än man själv så blir man
uttråkad2, man hamnar i leda. Att kalibrera sig själv i
sitt konstnärliga arbete, att ge sig själv rätt nivå på
utmaningen gör att man lättare kan hamna i flow, som
är nära relaterat till nukänsla,. Jag har prövat metoder
som beskrivs som flow – skapande som fungerat som
konstnärliga katalysatorer för mig och vilka de är
beskriver jag i avsnittet Bakgrund och inspiration, Om
metoder och i de olika projektavsnitten.

Jag skriver inledningsvis att jag i starten av mitt arbete
kände ett behov av att backa tillbaka i mina egna fotsteg, att starta i det som fick mig att börja sjunga folksång. Men även om det kan synas som att man då
blickar bakåt, så handlar mitt arbete om framtiden, och
att hitta metoder för att blicka framåt, att skapa nytt.
Mitt arbete handlar som ovan nämnts alltså inte om
att återskapa eller förmedla en bild av folklig sång så
som jag mött den hos dem som varit mina förebilder
eller återskapa en konserverad form av folksångtradition. Tvärtom handlar det om att utveckla nya former
för mitt skapande i en scenisk kontext och min sång
som ett uttryck för den tid och miljö jag befinner mig
i, som en spegel av min samtid. Det är därför ingen
studie i folksångtradition i snäv bemärkelse, snarare är
det ett explorativt utforskande av generella frågor om
sång och musicerande i konstnärlig form. Jag skapar
musik för scenen och inte primärt för köket.
Jag har valt att avgränsa arbetet genom att ställa
mig ett antal frågor och relatera mina frågor till olika
källor. I kapitlet Bakgrund och inspiration beskriver jag
närmare texter, forskning och källor som inspirerat
mig: konstnärer, musiker, sångare, forskare, tänkare.

I kapitlet Om metoder beskriver jag metoder som
jag funnit användbara och relevanta att prova i det
konstnärliga arbetet för att sätta min sång i en nutida
kontext. Frågor som jag funnit viktiga att undersöka
har blivit belysta genom olika metoder som t.ex.
skriftlig reflektion.
Jag har genom mina fem konstnärliga arbeten kontinuerligt redovisat och dokumenterat processen och
formulerat mina idéer, frågeställningar och tankar och
dessa beskriver jag här i respektive kapitel: ReBoot/
OmStart, Kurbits-Koral, Getens Horn, Voice Space,
Kulning. Efter detta reflekterar jag i kapitlet Sammanfattning över vad jag tycker att jag kommit fram till,
som en slags metareflektion över det konstnärliga
verket.
Detta är ett forskningsprojekt där den konstnärliga
verksamheten står i fokus, men inte bara som en verksamhet som varje konstnär ständigt ägnar sig åt, utan
jag försöker lyfta fram och ställa relevanta frågor, försöker hitta metoder som fungerar för det jag vill
undersöka och förmedla och ständigt dokumentera
den konstnärliga reflektionen. De olika delarna av
denna text belyser detta på olika sätt.
Jag befinner mig alltså mitt i mitt konstnärliga skapande och är både subjekt och objekt och beskriver
mina frågeställningar, ställer mig frågor, och utforskar
dem med olika metoder genom det jag just gör.
Reflekterar både under själva arbetets gång och efteråt.
Jag söker formulera, dokumentera och problematisera
reflektionerna så att de kan kommuniceras till andra
och formulerar nya frågor utifrån dessa erfarenheter3.
Detta är alltså ett arbete som förhåller sig till folksångstraditionen, i bemärkelsen en studie i konstnärliga arbetsmetoder och konstnärliga koncept, estetik,
sångsätt, scenisk gestaltning och komposition i relation till folksångtraditionen. Mer och mer har själva
den konstnärliga arbetsprocessen, hur jag får det »att
hända«, kommit att stå i fokus för mitt arbete. Det har
också kommit att handla om att utveckla nya, okonventionella metoder för både komposition, repetition
och konsertformer.

2 För ett antal år sedan (september 2006) hörde jag ett föredrag vid
University of Limerick där begreppet flow beskrevs. Vi fick frågan vad
vi trodde att studenter vid universitetet i en enkät svarat att de var mest
rädda för inför sina studier på Universitetet. Vi gissade pengar, rädsla
för att inte prestera, social tillhörighet – att inte bli omtyckt eller höra
till. Men det visade sig att det inte alls var någon av dessa som hamnade
högst på listan. Det som hamnade högst var helt enkelt rädslan för att
ha tråkigt – Det var till en början förvånande. Pedagogikprofessorn
Sarah Moore beskrev sedan vad som hon tyckte var de viktigaste
delarna i hur man motverkar detta att ha tråkigt. Hon använde följande
kategorier bland Csikszentmihalyis flowparametrar: reorientering, risk,
play, mimicry.

3 Mer om detta och bakgrund till denna syn finns i kapitel Bakgrund och inspiration där jag hänvisar till musikteoretikern Henk
Borgdorff som sammanfattar konstnärlig forskning på detta sätt: »Art
practice qualifies as research when its purpose is to broaden our knowledge and understanding through an original investigation. It begins
with questions that are pertinent to the research context and the art
world, and employs methods that are appropriate to the study. The
process and outcomes of the research are appropriately documented
and disseminated to the research community and to the wider public.«
(Borgdorff, 2006) Ett synsätt jag ansluter mig till.

Innehåll, disposition
och frågeställningar
Avgränsningar, uppläggning och inriktning
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Centrala temata
Både i inledningsskedet och under arbetets gång, så
har flera temata och frågor utkristalliserat sig och
dessa har på olika sätt en relation till de ursprungliga
teman som jag identifierat. Ett tema eller en fråga har
därför fungerat som en katalysator, som i sig skapat
nya frågor och teman och som hjälper till att utveckla
metoder och leder till nya frågor som gör att man
kommer vidare i arbetet. Varje konstnärligt projekt
har i sin tur skapat nya frågor, men det finns en röd
tråd genom hela arbetet.
De centrala teman och frågeställningar som kommit att bli genomgående för detta forskningsprojekt är
följande:
U Nukänsla och flow – hur uppnår man den nukänsla
som jag upplever som så karaktäristisk för den traditionella sången både i själva sjungandet och i den
konstnärliga arbetsprocessen? Hur kan jag ge rätt förutsättningar för att hamna i ett kreativt, konstnärligt
flow – verklig nukänsla? Hur relaterar detta till hur jag
kan arbeta både med musikaliskt material, arbetsprocess,
komposition, andra medspelare, konsertrummet etc.?
U Dialektiken mellan muntlig och skriftlig kultur.
Som folkmusiker befinner man sig på många sätt mitt
i spänningsfältet mellan muntlig och skriftlig kultur –
hur kan man utveckla sina uttrycksmedel med kunskap om förutsättningarna för muntligt respektive
skriftligt uttryck? Finns det kvaliteter och frågeställningar som jag som folkmusiker mitt i detta spänningsfält kan behandla genom min konst? Vad kan ett
medvetande om detta lära mig?
U Konsertformen/Musikföreställningen. Jag har ofta
sökt efter och uppskattat nya former för att framföra
musiken, och har inte alltid som sångerska känt mig
hemma i konsertformen i snävare bemärkelse. I föreliggande arbete har jag använt mig av olika metoder
för att hitta andra former för konserten som just låter
de kvaliteter som jag nämner ovan komma till uttryck,
ofta med tanke på att skapa en helhet.
U Variation och improvisation i förhållande till folkmusiktraditionen – vilka kvaliteter finns där utifrån
idén att variation är ett sätt att tänka, att man minns
visan som en struktur eller idé som skapas på nytt
varje gång man sjunger? Hur kan jag förhålla mig till
det och använda mig av det i mitt musikskapande?
Hur kan jag formulera dem för mig själv, så att jag kan
använda dessa parametrar?
U Uttryckskvaliteter i folksång – vilka kvaliteter upplever jag finns i själva sångstilen, musiktraditionen, i
repertoar, uttryck och sångteknik? Vad har de för
potential för mitt skapande?
INLEDNING

Efter dessa korta ovanstående beskrivningar så följer
här en lite mer utvidgad redogörelse av dessa teman.

MUNTLIGT OCH SKRIFTLIG KULTUR

Jag tror att de flesta musiker kan känna igen sig i
åtminstone några av dessa temata. Att eftersträva
nukänsla och närvaro i ett framträdande är exempelvis
något som musiker och andra scenkonstnärer gärna
strävar efter och det finns flera som belyser detta, t.ex.
Peter Bastians In i musiken (Bastian, 1990). Man söker
upplevelsen av att tiden så att säga står stilla, att tiden
har fångats i ögonblicket där en direkt kontakt mellan
uttryck, lyssnare och artist uppstår. I de inledande
citaten i denna text beskriver jag några sådana tillfällen för min egen del, och det finns flera konstnärer
som försökt att formulera detta i text. Författaren
Beppe Wolgers beskriver det så här:
Sången existerar ej avskild ifrån allt
ensam och för sig
det fordras andra som kan höra på min sång
just den som lyssnar lever i min sång
känner i min sång
på nå’t mystiskt sätt vi når varandra
den som sjunger den som hör.
Ett tyst steg tar jag i min sång
sökande nå’n att nå
ett tyst steg från scen till salong
något man väntar på
ett under e’ då plötsligt där du finns i min sång
vi e mycke’ nära på sekunden den som sjunger
den som hör4
I mitt arbete ställs denna generella utmaning, att söka
efter upplevelsen av att tiden står stilla, nukänsla, i
relation till folksångstraditionen: Det finns som jag
upplever det en särskild kvalitet i traditionell folksång
som relaterar till den muntliga traditionens föränderlighet, som bl.a. Ong beskriver.
I gehörsmusicerandet är visans form och musicerandet lika naturligt föränderligt som när vi talar, där
en tanke kan formuleras i ögonblicket, och där det
inte finns någon absolut gräns mellan det improviserade och återgivandet av en tanke. För mig har denna
kvalitet, som jag upplevt så påtagligt både i mötet med
mina förebilder inom folksångtraditionen, blivit en
bristvara i vår tid då musik i så stor utsträckning blivit
4 Sången – text Beppe Wolgers till melodi »The way you look
tonight«. Upptecknad efter Svante Thuressons sång på CDn »Jag är
hip, baby...« (Thuresson, 1995).
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en produkt – inte minst genom att inspelad musik blivit referensen för vårt lyssnande.
Detta arbete har inneburit en resa i dessa kvaliteter
i förhållande till mina egna konstnärliga behov: Hur
kan jag ta med mig det sättet att tänka i det sceniska
moderna sammanhanget som jag befinner mig i?
I detta arbete har jag sökt gripa mig an denna
frågeställning genom en utvecklad reflektion som går
utanför det intuitiva sökande och utforskande som jag
liksom andra musiker alltid sysslat med. Jag gör det
både genom egna teoretiska studier av variationsprinciper i folklig sång och genom att relatera detta till
teorier om spänningsfältet mellan muntlig och skriftlig kultur, i synnerhet i relation till Walter J Ongs ovan
nämnda verk Muntlig och skriftlig kultur som jag
använder som bakgrund för mina konstnärliga produktioner, så att jag explorativt utforskar hur jag kan
använda såväl generella som specifika principer i mina
konserter och den musik jag skapar.

Men i mitt arbete har jag också velat utmana och
undersöka den traditionella konsertformen och scenrummets begränsningar. Jag har upplevt att de traditionella konsertformerna exempelvis inom folkmusik
ibland begränsar uttrycket på ett sätt som är ett hinder
för att uppnå den kvalitet i musikupplevelsen som jag
eftersträvar. Ofta kan traditionella konserter inte
minst inom folkmusikområdet liknas vid nummerrevyer där musikupplevelsen avbryts mellan varje sång
och det som sägs mellan musiknumren inte alltid
stödjer en fördjupad musikupplevelse, den nukänsla
jag eftersträvar. Jag upplever detta som en allmän
bristvara i vår »3-minuters-låt« kultur. En inspiration
för mig för att utmana detta har varit riten, inte minst
hur den andliga folkliga sången traditionellt använts i
Skandinavien och det norröna området. En annan
stark inspirationskälla har varit teaterns föreställningsform, genom mina egna erfarenheter från bl.a. berättarteater där det är självklart att man eftersträvar ett
längre berättande, en oavbruten illusion. Detta kan
man också finna i olika performance-konstnärers, som
t.ex. Laurie Andersons verk. Moderna dansföreställningar där berättandet sker med rörelsen och där inte
varje moment har en given betydelse är också en viktig
inspiration. Att allt inte behöver vara utsagt – att lyssnaren själv får finna meningen i det som sjungs och
berättas. Det är inte det semantiska perspektivet som
framförallt intresserar mig, snarare berättandet.
På samma sätt finns i andliga ritualer många direkta
motsvarigheter till teaterns föreställningsform och jag
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har med inspiration från bl.a. folklig andlig sång på
t.ex. Hebriderna och folklig koralsång i Skandinavien,
berättarteater och performancekonst sökt skapa föreställ- ningar där det musikaliska berättandet bär igenom hela föreställningen; där man tar med sig ritens
kvaliteter in i scenrummet för att höja den andliga
kvaliteten i upplevelsen, i betydelsen »upphöjd upplevelse«, men utan någon religiös betydelse.
Min utgångspunkt i just skandinavisk folksång och
mitt eget uttrycksbehov har givit särskilda förutsättningar för dessa scenföreställningar – en utgångspunkt
i t.ex. schamanistiska ritualer och andra musiktraditioner skulle ge andra förutsättningar.
Man kan betrakta konserten – föreställningen –
musikhändelsen som ett rum för musikupplevelse, ett
rum både i fysisk bemärkelse och som ett rum i tidslig
bemärkelse. Och just denna aspekt har kommit att bli
allt viktigare för mig under mitt doktorandarbete. Alla
musiker har säkerligen upplevt hur rummet kan
påverka musiken. Hur musiken kan upplevas fundamentalt annorlunda beroende på rummet, platsen och
sammanhanget. I teatern och i stora musikshower är
det vanligt att man så att säga tar med rummet till
olika platser för föreställningen medan man i t.ex.
visuell konst kan låta det fysiska rummet bli en väsentlig del av själva verket. Jag har i mina olika konserter
sökt undersöka olika förhållningssätt till rummet.
Dels genom att integrera och skriva in ett specifikt
rum i skapandet av musikföreställningen eller projektet och att så att säga ta med det till platsen för konserten genom dekor, ljus, ljud rekvisita. En övergripande
målsättning har varit att genom att vara noga med
rummet skapa förutsättningar för en utvidgad illusion
och nukänsla i framträdandet, ett rum där min sång
och musik kan kommunicera med publiken. Men jag
har också ibland låtit olika typer av befintliga rum och
platser påverka själva konserten. Man kan beskriva det
som att jag har arbetat med själva scenen, formen, för
hur jag och de andra musikerna agerar/finns i en kombination med begreppen närvaro och flow. I detta
intresse för rummets betydelse för upplevelsen har jag
också medvetet använt ljud av olika slag, både rösten
och genom olika instrument som t.ex. klockor skapat
scenrum och en rumslig dimension. Ett annat sätt att
beskriva det är att jag gjort som i Commedia dell arte,
där man utgår från en canvas som en start för en föreställning och på den skapar man en plot – en dramatisk ram. En enkel plot som kan berättas på olika sätt
men där vissa ingredienser är givna. Det är ungefär
som beskrivningen av Anna Browns sjungande av balladen tidigare i denna text – själv balladen eller sången
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fungerar som en behållare för musikaliska idéer som
man sätter samman. På samma sätt kan rummet vara
som en behållare, eller ram för själva konserten.

Mitt arbete handlar också rent konkret om att utforska
musikaliska uttryck och former och deras potential i
nya konstnärliga sammanhang. Det handlar om att
skapa former och formler för att improvisera och
variera sig utan att använda traditionell notering, både
använda musiker till det de kan göra, och att använda
musiker för det man själv vill säga. För att åstadkomma det i en både muntlig och skriftlig kontext så
behöver jag ofta använda en kombination av flera
verktyg för att förmedla mina musikaliska visioner.
Jag har exempelvis redan tidigare inspirerats av och
arbetat med olika former för flerstämmighet utifrån
skandinavisk folksång och andra folksångtraditioner.
På motsvarande sätt som jag velat utmana och undersöka gränsen mellan variation och improvisation för
att skapa närvaro och nukänsla, har jag velat utmana
gränsen mellan enstämmighet och flerstämmighet.
Inom musikvetenskapen finns begreppet spontan heterofoni (Sohlmans, 1978) vilket karaktäriserar folklig
flerstämmighet som uppstår genom individuell variation i gemensam sång. För mig är denna flytande
gräns mellan enstämmighet och flerstämmighet, mellan individuell variation i gemensam sång och arrangemang, mellan det individuella och kollektiva som jag
finner i folksången en viktig kvalitet som kan bidra till
»här och nu«-upplevelse och som jag velat utforska
vidare. Och i begreppet spontan heterofoni ryms en
hel värld av olika uttryck som inte låter sig så lätt rubriceras. Jag har gjort det både genom att söka skapa
illusion av flerstämmighet i solosång, genom att skapa
former för samsång där spontan flerstämmighet kan
uppstå liksom i folklig koralsång, till att komponera
och arrangera på ett sätt som kan ge illusionen av
spontan flerstämmighet utan dirigent eller skriftlig
instruktion och med utgångspunkt från traditionell
stämföring inom folklig sång. Jag har också använt en
loop-pedal för att ytterligare undersöka detta spektrum mellan enstämmighet och flerstämmighet.

Genom hela arbetet har jag också utforskat och utmanat olika aspekter av skandinavisk folksång både som
sånger/visor, former och sångstil. Även om jag har
min grund i svensk folksångtradition befinner jag mig
i en värld där många musikstilar och uttryck befinner
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sig sida vid sida och jag har liksom många andra slagits
av de starka paralleller som finns bl.a. mellan olika
folksångstilar och mellan sångstilar i allmänhet. Utifrån det centrala temat för detta arbete har jag därför
inte begränsat mig till enbart traditionella sånger från
Sverige eller traditionell sångstil i allmänhet, utan snarare har det varit en referenspunkt för mitt arbete på
olika sätt – traditionen som en motpart och inspirationskälla. Exempelvis har jag ställt samman traditionella sånger från Skandinavien med sånger från andra
kulturer och tider, medvetet brutit upp traditionella
former, ställt samman olika varianter av olika visor
och i stor utsträckning skapat egen musik och egna
sånger och integrerat ljudkomposition med sång.
Målsättningen har varit att skapa ett integrerat uttryck
för min sång, mitt musikskapande och mitt sceniska
uttryck, men där olika aspekter av skandinavisk folksångtradition belyses. I vissa fall har jag skapat musiken själv, men låtit folklig tradition genomsyra föreställningen genom tematik, sångstil, låt och visformer
etc. Utmaningen har varit att skapa en ljudvärld som
både inkluderar olika uttryck och samtidigt är en sammanhållen helhet. En generell spännande problematik
är också att överföra uttryck som är skapade i en viss
kontext, t.ex. för det lilla köket, till ett helt nytt sammanhang.
Mitt arbete har inte framförallt varit ett utvecklingsprojekt för min röst, men jag har givit mig själv
röstmässig utmaning genom hela arbetet och i alla de
olika föreställningarna har jag använt mig av olika
typer av sångsätt och utforskat dessa. Jag har kalibrerat
rösten och använt mig av min bakgrund med kompetens inom flera olika sångtekniker, som jag har använt
mig av under min karriär. Så även om jag givit mig
själv utmaning rent röstmässigt så har andra parametrar stått i fokus än just själva den röstmässiga utvecklingen.

Ytterligare en viktig aspekt av detta arbete har varit
själva processen, där medveten reflektion och teoretiska studier samspelat med det kreativa, konstnärliga
arbetet. Jag har tidigare gjort både konstnärliga, pedagogiska och vetenskapliga arbeten, men här har jag
ställts inför utmaningen att låta medveten reflektion
samspela med kreativt, konstnärligt arbete i en kommunicerbar process. När jag tidigare skapat föreställningar eller konserter har slutresultatet varit det viktiga, inte vägen dit. Här har jag prövat olika vägar för
hur medveten reflektion kan ha konstnärlig potential.
Ibland har jag låtit delvis vetenskapliga studier mate13

rialiseras i konstnärlig praktik, som kan kommuniceras till andra. I arbetet med delprojekten har själva
dokumentationen av arbetsprocessen och arbetsmetoderna för mig blivit en lika viktig del av mitt arbete
som själva slutresultatet. Jag har medvetet prövat olika
modeller för sång, komposition, iscensättning, inlärning, reflektion och förmedling som redovisas i föreliggande arbete. Primärt är detta arbete en undersökning av hur olika modeller för medveten reflektion
kan användas för konstnärligt skapande inom mitt
område.
Det centrala i processen har varit att utgå från frågeställningar som uppstår i den konstnärliga praktiken, vilket i sin tur påverkar t.ex. begreppsbildningen
och reflektionens natur. Likaså har reflektionen, idéer
och uppfattningar jag bildat mig prövats genom den
konstnärliga praktiken, och utvärderats genom sin
användbarhet. Genom det konstnärliga arbetet får jag
inspiration för både vad jag vill göra, men också vad
jag inte vill göra. Det är minst lika viktigt.

Den konstnärliga delen av mitt arbete består av fem
tematiserade konserter/musikproduktioner, som var och
en på olika sätt är en explorativ studie över ovanstående
temata, ofta överlappande och på mer än ett sätt5.
U ReBoot/OmStart – en folksångsperformance
U Kurbits-Koral, The Spirit of The Moment – en
musikhändelse
U Getens horn – en musikskapelse
U Voice Space – Röstrymd
U Kulning – en utsmyckning av oändligheten runt
omkring

Den sammanhängande föreställningen och iscensättningen av en musikskapelse blev ett centralt tema i
Getens horn, som är en helt genomkomponerad föreställning för en professionell ensemble med utgångspunkt från folkliga berättelser och folksång. Här prövar jag att ytterligare utveckla föreställningsformen
och ett folkligt berättande inom ramen för komposition.
Redan i arbetet med ReBoot/OmStart blev jag fascinerad över rummets inverkan på upplevelsen och skapandet av en flerskiktad musik och i föreställningen I
Voice Space- Röstrymd iscensätter jag en helhet, en
musikalisk berättelse, och utforskar potentialen av att
använda en loop-pedal som medspelare och motpart i
att skapa utrymme för improvisation i olika musikaliska rum för sångerna och för att förstärka illusion
och nukänsla.
Kulning – en utsmyckning av oändligheten består i en
beskrivning av hur upplevda uttryckskvalitéer kan
resultera i en lärobok i kulning och där vägen från teoretisk reflektion till användbar konstnärlig praktik står
i centrum.
Hela detta arbete kan kort sammanfattas som en studie i interpretativt skapande i skandinavisk folksång i
en scenisk kontext.

ReBoot/OmStart är en soloföreställning där utforskandet av folkliga variationsprinciper och principer
för musikaliskt muntligt berättande är ett centralt
tema.
Men det är också en studie i föreställningsform och
rummets betydelse i vad jag kallar en folksångsperformance.
I Kurbits-Koral, The Spirit of The Moment, går jag
vidare med denna tematik, men här utvidgat det till
att inkludera en samling sångare, både amatörer och
professionella i en konsertform, en musikhändelse med
inspiration från andlig ritual/ceremoni. Ett musikaliskt tema är här de olika aspekterna av flerstämmighet
som nämnts tidigare i denna text.
5 På den till boken bifogade DVD-skivan finns filmer med samtliga
fem musikproduktioner från respektive examinationstillfälle. Under
referenser finns även länkar till webbsida med filmerna.
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Bakgrund
och inspiration

ate manner to the research community and the
wider public. (Borgdorff, 2006, s. 34)3

Konstnärlig
forskning?
Här skapade jag med inspiration från utställningsobjekt från medeltidens Ångermanland,
musik som klingar i utställningen. Utställningsproducenten försåg mig med bilder av
objekt, lösa texter och av det fick jag under
fyra samlande rubriker ge min bild av dessa
begrepp. Alltså inte musiksätta objekten utan
likställt försöka beskriva de fyra begreppen
Början, Borgen, Staden och Slutet. Jag skapade
musiken med hjälp av min röst, överlagrade
med ljud, sång, andning m.m. med det då nya
verktyget hårddiskinspelning. Frågor jag ställde
mig var hur kan man med hjälp av rösten
gestalta Staden? Hur kan man gestalta en
tidsepok genom ljud, röst, sånger? (Rosenberg,
2009b)
Ovanstående citat är hämtat från en beskrivning av
processen med att skapa musik i projektet Syn för
sägen (Rosenberg 1994a), där jag skapade musik som
skulle klinga i en utställning på Länsmuseet i Härnösand.1
Men är det också konstnärlig forskning? När är
konstnärlig praktik och konstnärliga utvecklingsprojekt2 också att betrakta som forskning? Denna fråga är
central i ett arbete som detta.
Art practice qualifies as research if its purpose
is to expand our knowledge and understanding
by conducting an original investigation in and
through art objects and creative processes. Art
research begins by addressing questions that
are pertinent in the research context and in the
art world. Researchers employ experimental
and hermeneutic methods that reveal and articulate the tacit knowledge that is situated and
embodied in specific artworks and artistic processes. Research processes and outcomes are
documented and disseminated in an appropri1 Själva musiken klingar än i dag (2013) på Länsmuseet Murbergets
utställning Medeltid. Dessutom finns musiken utgiven på CD
(YLMCD1, 1994).
2 Konstnärliga utvecklingsprojekt […] KU-projekt sker alltid på
konstnärlig grund. Utvecklingsprojektens syfte är alltid att i någon
mening vidga, fördjupa, undersöka och – i förlängningen – gestalta
konstnärliga frågeställningar. (Konstnärligt utvecklingsarbete, 2013)
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Så definierar den holländska teoretikern Henk Borgdorff konstnärlig forskning. Borgdorff har varit tongivande i debatten kring begreppet konstnärlig forskning under det senaste decenniet och jag ansluter mig
här till Borgdorffs definition.
Borgdorff menar alltså att intentionen att forska är
central i forskningsdefinitionen och att forskning
karaktäriseras av att man skapar ny kunskap genom
nydanande, självständiga undersökningar, i och genom
konstverk och kreativa processer. Konst är inte forskning per se, utan för att det skall vara konstnärlig
forskning så behöver man ställa sig frågor som är relevanta i forskningsfältet och i den konstnärliga världen.
Genom att använda specifika metoder kan man artikulera den tysta kunskap som finns inneboende i den
konstnärliga processen, som sedan kommuniceras till
forskningsmiljön. Verket kan vara både svaret på frågan och själva undersökningen och är på så vis nog i
sig själv. Det är inte troligt att en annan konstnär skapar exakt samma verk med samma konstnärliga process eller frågor, men det är samtidigt intressant om
någon gör det.

Konstnärlig praktik eller
konstnärlig forskning?
Men vad skiljer då konstnärlig verksamhet eller praktik från konstnärlig forskning? Borgdorff menar att
för att kvalificeras som konstnärlig forskning så
behövs, Intent – Intention Originality – Orginalitet,
Knowledge and understanding – kunskap och förståelse, Research questions – forskningsfrågor, Context –
en kontext, Method – metoder, Documentation and
dissemination – dokumentation och spridning.
Om man accepterar dessa kriterier på konstnärlig
forskning, hur kan man då karaktärisera mina tidigare
konstnärliga utvecklingsprojekt i det perspektivet?
Hur förhåller sig utställningsmusiken i Syn för sägen
som nämndes ovan till dessa kriterier och vad med
koralprojektet Krokar, länkar krus (Rosenberg &
Rune, 2003)4 där jag praktiskt utforskade flerstäm3 En enkel översättning av Borgdorffs text skulle kunna låta så här:
Konstnärlig verksamhet kvalificerar sig som forskning när syftet är att
bredda vår kunskap och förståelse genom en nyskapande undersökning. Det börjar med frågor som är relevanta för den forskningskontexten och konstvärlden, och använder metoder som är lämpliga för studien. Processen och resultaten av forskning dokumenteras på lämpligt
sätt och sprids till forskarsamhället och till den breda allmänheten.
4 I projektet ställde jag mig frågor om flerstämmighet och variation
och arrangerade folkliga koraler för två röster och två cello. Hur gestaltar man flerstämmigt? Vad finns det för flerstämmighetstraditioner för
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mighet i folklig koralsång? I båda dessa projekt tog jag
min utgångspunkt i initiala frågor, jag ville skapa ny
kunskap genom en undersökning som inte gjorts tidigare och verken är dokumenterade och kommunicerade. Men enligt Borgdorffs definition så saknas i
dessa projekt redovisandet av mina metoder, forskningskontexten och avsikten, intentionen att forska.
Syn för sägen och Krokar, länkar, krus kan man enligt
detta synsätt därför betrakta som exempel på konstnärlig praktik och konstnärligt utvecklingsarbete.
Intressant är att jag i föreliggande arbete nu kan se
att jag fortsatt syssla med de tankar som jag haft kring
flerskiktad musik och koralsång som utvecklades
genom dessa projekt, men att jag nu formulerat frågor
och arbetat vidare med dessa inom ramen för konstnärlig forskning i Borgdorffs mening. Det går att
betrakta projektet Voice Space som en utveckling eller
en pendang till Syn för sägen, och Kurbits-Koral, The
Spirit of the Moment på motsvarande sätt som en pendang till Krokar, länkar och krus. I de nu aktuella doktorandstudierna har jag haft intentionen att bedriva
forskning, jag har ställt frågor, utvecklat ny kunskap,
systematiskt dokumenterat den kreativa processen
och reflekterat över resultaten, förutom att verken har
kommunicerats, vilket enligt min mening kvalificerar
dessa projekt som konstnärlig forskning.
Jag har också tidigare genomfört andra undersökningar som också utgått från konstnärliga frågeställningar, som t.ex. arbetet med att försöka definiera
sångsättsparameterar i folksång5, undersökningar av
sångteknik i kulning6, studier av variation i folksång7
och andra utvecklingsprojekt med fokus på specifik
röster att ta avstamp i? Projektet dokumenterades med konserter och
CD. Medverkande i projektet var förutom jag själv sångerskan Eva
Rune (som också gjorde arrangemang av folkliga koraler), cellisterna
Leo Svensson och Mats Olofsson.
5 I Lisa Boudrés sångliga och musikaliska gestaltning i tre visor, analys
av ett folkligt sångsätt, en C-uppsats i musikvetenskap vid Stockholms
universitet (Rosenberg, 1986) så försöker jag beskriva vilka uttryckskvalitéer som jag upplever finns i svensk folksång utifrån den gästrikska
vissångerskan Lisa Boudré sång. Jag beskriver de parametrar som jag
identifierar som viktiga för det konstnärliga uttrycket. De kvalitéer som
jag här identifierar, har jag sedan använt mig av konstnärligt och för att
beskriva ett folkligt sångsätt i min undervisning och t.ex. publicerat i
det pedagogiska materialet Med blåtoner och krus (Rosenberg, 1993)
(Rosenberg, 1996a) i visboken Visor i Gästrikland (Rosenberg, 1996a)
där ett helt kapitel ägnas folkligt sångsätt, och i artikeln Med blåtoner
och krus, om äldre folkligt sångsätt i Norsk Folkemusikklags skrift nr 10
(Rosenberg, 1996b)
6 I avsnittet kulning kommer jag att beskriva några av dessa projekt,
bland annat gjordes en lyssnarundersökning där en lyssnarjury av duktiga kulare fick skatta vad de tyckte var bra kulning ur ett konstnärligt
perspektiv.
7 Med stöd av dåvarande KU-nämnden (numera FoU-nämnden)
vid Kungl. Musikhögskolan gjorde jag i Mellan vallåtstoner och krus
(Rosenberg, 1996–2004) undersökningar för att identifiera vilka parametrar som är stabila och vilka som är varierade i folksång.
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repertoar: vaggvisor, ballader och koraler8 m.m. De
kan också inrymmas inom Borgdorffs definition av
konstnärlig forskning, men ansats, metod och utgångspunkt har där främst varit att genom vetenskapliga studier söka nå kunskap om konsten. De har inte primärt
utvärderats genom skapande av ett konstnärligt verk.
De är därför mer att betrakta som det Borgdorff karaktäriserar som research on the arts. Jag som utövare har
ställt frågor som är relevanta ur ett utövarperspektiv,
men metoden har inte varit att undersöka detta genom
det konstnärliga arbetet. Detta är en viktig skillnad
gentemot föreliggande arbete.
När jag skrivit musik har jag ofta använt mig av
t.ex. uttryckskvaliteter i folklig sångstil, eller modeller
och folkmusikaliskt tonspråk och struktur, men jag
har inte medvetet reflekterat över dessa i processen,
inte ställt mig specifika frågor, utan använt dessa parametrar och kvaliteter som inspiration. Och många av
de konstnärliga idéer och frågor som jag utvecklat i
t.ex. Getens horn, är inspirerade av min tidigare konstnärliga verksamhet, men först nu har jag gjort det i
form av en systematisk, reflekterad undersökning i
form av konstnärlig forskning.
Att skilja mellan objekt, process och kontext är
något som krävs för att kvalificera det som art research
enligt Borgdorff. Objekt kan definieras som work of
art, vilket motsvaras i denna avhandling av mina fem
examinationer: de fyra föreställningarna/konserterna
och den femte i form av bok & CD.
Det krävs också att skapandeprocessen är synliggjord – det som Borgdorff benämner making of the art
och i detta projekt har detta skett genom systematisk
dokumentation av idé- och konceptfas, dokumentation av utvecklingsprocessen med hjälp av bloggar,
skisser, text, ljud, foto, bild samt medvetna experiment med olika metoder för arbetet.
Vidare krävs också att undersökningen kontextualiseras, och kommuniceras till – the art world – som i
mitt fall inkluderar både utövarna inom mitt och närliggande område och de som studerar t.ex. utövandet
och dess förutsättningar. Dessutom är dokumentationen viktig för att inte enbart låta den, av uppenbara
skäl, flyktiga examinationen vara det enda sättet att ta
del av detta. I det här fallet finns också inspelningar
med ljud och bild av samtliga de separata examinationerna. De blir ett underlag för att i denna del av arbetet försöka få syn på helheten och hur de olika delarna
i processen kan hänga ihop.
8 Dessa konstnärliga projekt har alla drivits inom ramen för min
tjänst som lektor i folksång vid KMH. Deltagare har studenter vid
institutionen för folkmusik vid KMH varit. Samtliga projekt har dokumenterats och några av dem har också redovisats konstnärligt.
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Borgdorff anser alltså att i synnerhet i bedömningen av konstnärlig forskning gör det stor skillnad
om man endast bedömer resultatet i form av själva
verket gentemot om man också tittar på dokumentationen av den konstnärliga processen som har lett
fram till detta eller på kontexten, som delvis är grundläggande för meningen av både själva verket och processen.

Musikern som forskare
Det finns enligt Borgdorff fortfarande en rädsla för att
konstnärlig forskning skulle skapa en akademisering
av konsten i negativ bemärkelse och att detta skall vara
till nackdel för konsten.9
Denna rädsla kan finnas både utanför och inom
universitet och högskolor, bland traditionella akademiska forskare och inom andra discipliner likväl som
bland utövare/konstnärer, och innebär enligt min
erfarenhet ofta en rädsla för att man skulle »förstöra
sig«, sin konstnärlighet och sin musik om det man gör
betraktas som forskning. Bland forskare inom andra
discipliner kan kritiken uttryckas som att du inte själv
som utövare kan få perspektiv på ditt konstnärskap,
utan det krävs att någon med ett utifrånperspektiv
forskar. Det finns argument som talar för att det blir
en svårighet att vara både subjekt och objekt i en studie och det innebär onekligen en utmaning att distansera sig så att man får syn på sin förförståelse. Exempelvis visar psykologen Daniel Kahneman (Kahneman,
2013) på vår begränsade förmåga att analysera oss
själva och våra erfarenheter i efterhand.
En allmän begränsning hos människans intellekt är dess bristfälliga förmåga att rekonstruera gamla kunskapstillstånd, det vill säga övertygelser som har ändrats. När man väl har
skaffat sig en ny bild av världen förlorar man
mycket av förmågan att minnas det man
trodde innan man ändrade uppfattning. […]
Vår böjelse att revidera våra gamla övertygelser
i ljuset av det som faktiskt hände ger upphov
9 Jag upplever att denna rädsla för akademisering av konsterna speciellt finns inom området folkmusik. I folkmusiksammanhang kan redan
studier på högskola inom området folkmusik vara ett problem som
enligt vissa gör att man får »fel på spelet« att man blir »akademiserad«
vilket då står för något negativt. Man blir en »akademispelman«, något
som jag upplever betyder mindre genuint och mer tråkigt. Det finns i
vissa sammanhang en generell syn på att det som kallas folkmusik mår
bäst i sin geografiska hemmiljö (vad det nu är), och att man lärt sig
något från en släkting i sig ger en självklar auktoritet inom området.
Medan som jag ser det, handlar det om att den muntliga kulturen har
en bärkraft som varken bryr sig om jordmån eller gener. Detta har jag
problematiserat i inlägget Är det bättre att lära sig av Näcken? (Rosenberg 2012).
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till en stark kognitiv illusion. (Kahneman s.
230–231)
Men för att kunna identifiera vad som är väsentligt ur
ett konstnärligt perspektiv är min erfarenhet att det
snarare är en styrka än en svaghet att vara subjekt och
objekt. Det är lättare att ställa relevanta frågor om
man vet vad det handlar om. Redan i artikeln Musikforskning på folkmusikers villkor ur skriften Folkmusiken lever (Saether, 1984) så tog jag och och spelmannen Sven Ahlbäck upp den potential som finns i att
vara forskande musiker. Genom att vara inne i den
musik man själv beskriver har man en speciell möjlighet att kunna beskriva de konstnärliga kvaliteterna i
musiken. I den intervjun säger jag så här:
Jag hade stor hjälp av att jag själv sjunger.
Genom att härma hur Lisa Boudré sjöng,
kunde jag förstå hur hon gjorde och utifrån
det hitta metoder att beskriva sångsättet. […]
När vi får möjlighet att utveckla det kan vi
både ensamma och tillsammans med andra skapa
en spännande och rik musik. (Saether, 1984, s. 47)
I detta arbete är min utgångspunkt att som utövare
ställa mig frågor och genom utövande pröva dem. Det
gör att jag kan ställa frågor som är relevanta ur mitt
perspektiv och pröva mina frågor i ett relevant sammanhang. Sociologen Johan Asplund har i sin bok
Hur låter åskan, ett förstudium till vetenskapsteori (Asplund, 2003) diskuterat just detta sätt att nå kunskap.
Det ter sig omotiverat att låta gränserna för
begreppen »kunskap« och »vetenskap« sammanfalla med gränserna för den sakliga inställningen. Den som efterhärmar hundskall eller
skapar en metafor för hundskall vet någonting
annat än den som spelar in hundskall på band
och sedan utsätter bandinspelningen för en
fysikalisk-akustisk analys. Men bäggedera »vet«
någonting. (Asplund, 2003, ff. 35–36)
Asplund hävdar också att en aldrig så naturvetenskapligt oantastlig undersökning av t.ex. fenomenet åska
inte självklart behöver säga något om hur vi tycker att
åska låter. För mig är det jämförbart med att säga
något om hur det är att bada genom att stå på stranden och aldrig ha varit i vattnet. Det går att mäta en
mängd olika aspekter, skaffa kunskap om vattnets
egenskaper, men om man inte har badat är det svårt
att veta vad som har betydelse för upplevelsen av att
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Att vara i vattnet.

bada och man kan uppleva och beskriva vattnets temperatur och tyngdlösheten på ett sätt som blir omöjligt utan den erfarenheten.

objektet och subjektet
Borgdorff skiljer på research in – for – on the arts10 och
jag menar att det jag ägnar mig åt i föreliggande arbete
är research in the arts – konstnärlig forskning, det är
alltså varken forskning på konst, eller för konst, utan i
konst11. Inom forskning i konst är man både subjekt
10 Vid »Research on the arts« krävs ett visst avstånd så att objektet
som studeras kan förbli intakt menar Borgdorff: Research on the arts is
research that has art practice in the broadest sense of the word as its
object. It refers to investigations aimed at drawing valid conclusions
about art practice from a theoretical distance.
Och Borgdorff menar att detta är vad som närmast kan översättas med
det musikvetenskapliga perspektivet, men också musikantropologen,
musiketnologens och musikpedagogens forskningsperspektiv och där
man använder ett »interpretative perspective« ett tolkningsperspektiv.
11 Borgdorff hävdar alltså att det finns tre olika forskningsperspektiv
Research for – on – in – the arts. Men mot de tre olika perspektiven som
Borgdorff föreslår finns också kritik. Argument mot detta synsätt kan
t.ex. vara uppfattningen om att det typiska för konst just är dess förmåga att undgå klassificering på det sätt som just forskning behöver
vara, både vad gäller metod och hur forskningen är förklarad och dokumenterad? För i just den kvalitén ovan, hävdas det, ligger en grundläggande öppenhet för det okända. Men jag instämmer med Borgdorff när
han menar att detta argument baseras på en felaktig och snäv bild av
den vetenskapliga forskaren. Borgdorff menar att det är en missuppfattning att dessa alltid baserar sin forskning på etablerade protocol och
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och objekt, och här försöker man som forskare att formulera några av de inneboende erfarenheterna, genom
den kreativa processen och i själva det konstnärliga
verket. I mitt avhandlingsarbete är utgångspunkten
min egen underrubrik svensk folksång i ny scenisk
gestaltning. Jag är både objektet och subjektet och
folksång är dessutom ett område som jag arbetat med
under mitt yrkesliv. Men som jag tidigare beskrivit, är
skillnaden i det jag gör här, mot det jag tidigare gjort
inom det konstnärliga fältet, för att ansluta mig igen
till definitionerna ovan, intentionen att forska. Det
kan alltså vara samma erfarenheter: min kunskap och
kompetens inom folkmusikalisk sångstil och folksång
som är utgångspunkten både i min konstnärliga verksamhet och i min konstnärliga forskning. Men intentionen för med sig att jag också ställer frågor, beskriver
processen, skapar verket, reflekterar och kommunicerar det. Intentionen att forska, som jag ser det, särskiljer konstnärlig forskning från annan konstnärlig verksamhet och för med sig de övriga nämnda kriterierna.
En undersökning i konst bör vara avsedd som forskning för att kallas det.
att det skulle finnas universella kriterier för validity. Men, fortsätter
Borgdorff, validitet är ju inte oberoende av själva forskningen och
metoder och teknik utvecklas ofta efter hand, och Borgdorff menar att
vetenskaplig forskning när den är som bäst är mycket mindre rigid och
begränsad än vad några i debatten kring detta anser.
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Forskning skall också innehålla vad Borgdorff
benämner original contribution, alltså ett unikt bidrag
till vetandet som inte gjorts förut av andra och som
bidrar med nya insikter och kunskap till vår gemensamma korpus av kunskap.
Vad gäller detta skulle man kunna ställa sig frågan
om jag inte redan gjort det som jag presenterar i denna
avhandling eftersom jag har använt mig av motsvarande material och befunnit mig i den konstnärliga
kontexten under en längre tid? Hur kan man avgöra
att det jag gör just i detta är unikt? På vilket sätt bidrar
det till det gemensamma för ny och ytterligare kunskap och förståelse?
Man skulle alltså kunna hävda att det som jag presenterar här inte är annorlunda eller nytt jämfört med
det jag tidigare gjort. Men enligt min mening så
bidrar jag här med en beskrivning av en konstnärlig
process, som inte tidigare varit synlig eller beskriven
på just detta sätt. Jag bidrar med unika verk. Jag bidrar
med frågeställningar, som inte ställts på just detta sätt
av andra eller mig själv tidigare. Jag skapar nya konstnärliga applikationer, nya kombinationer av frågor
och nya verk.
Det finns dessutom en medveten och reflekterad
utveckling i arbetet, som speglas genom att varje
konstnärlig produktion har varit tematiserad och
medvetet relaterats till de föregående. Genom att
reflektionen dokumenteras blir det också möjligt för
andra att ta del av processen så att man kan skapa nya
verk med motsvarande utgångspunkter eller välja
andra utgångspunkter i relation till mitt arbete. På det
sättet anser jag att detta arbete kan bidra till att skapa
ny konstnärlig kunskap.
Angreppssättet är explorativt. Jag prövar mina
forskningsfrågor genom att undersöka vad som händer när jag skapar musik och föreställningar utifrån
dem. Mina »hypoteser« – idéer, metoder, koncept –
prövas i den konstnärliga praktiken och utvärderas i
den konstnärliga processen och genom resultatet.
Resultaten och hur kunskapen blir till beskrivs och i
kapitlet Om metoder belyser jag detta.

Relation till
tidigare arbeten
Inspiratörer
Det som framförallt tjänat som källa och bakgrund
och inspiration till de fem tematiska konserterna är
sångare, musiker, artister och andra konstnärer.
Några speciella sångare och, eller tillfällen har varit
extra betydelsefulla för detta doktorandprojekt och
dessa vill jag speciellt nämna här:
Mitt möte med folksångerskan Eva Eriksson12
under 1980-talet, har varit viktigt för att förstå att variation i sången och att vara i ett nu kan vara olika sidor
av samma mynt. Eva Eriksson var som jag upplevde
det en stundens sångerska och i mötet med hennes
snabba associationer till visor att sjunga kunde jag
känna igen mig.
Jungfrupink! Så säger Eva. Hon tittar ner i kaffekannan med kokkaffet när hon tar den från
spisen, »de vill man ju inte ha«, åsså skrattar
hon, Åsså sjunger hon en visa som just då
kommer för henne, en association, som kanske
inte hade dykt upp riktigt annars. Vi är på
besök, hunden ligger på golvet, kaffekoppar på
bordet. Så sjunger vi tillsammans. Vi är i ett
nu. (Rosenberg, 2006–2013)
De erfarenheter som jag fått genom mötet med Eva
Eriksson när det gäller sjungandet här och nu kan inte
underskattas i detta arbete. Just detta, att musiken,
berättelsen, händelsen skapas i nuet är en central
utgångspunkt.
Jag lärde mig flera varianter på samma små- och
vallvisor av Eva och hon varierade melodi och text
från gång till gång. Sången var en levande materia för
henne och så är det också för mig.
Dessa erfarenheter av att sången ständigt varieras
och är i ett nu, har jag valt att prova och problematisera och sätta i en nutida kontext, genom att skapa ny
musik i nya rum.
Ytterligare en erfarenhet från mina möten med Eva
Eriksson som har betydelse här är att man som sång12 Eva Eriksson, vissångerska, född 1911. Eva Eriksson hade lärt sina
visor från sin mor och växte upp i stor familj där hon var yngst av 23
syskon. Eva Eriksson hade en bred repertoar med allt från ålderdomliga
visor till moderna örhängen där hon gärna ackompanjerade sig själv på
dragspel. I boken Visor i Gästrikland (Rosenberg, 1994) finns ett avsnitt
om Eva Eriksson.
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erska alltid är sitt eget centrum i sin repertoar. Eva
Erikssons repertoar bestod av visor som hon hade stött
på och tyckte om. Det spelade ingen roll om de var
gamla eller nya visor. Sjungandet stod i centrum. För
att citera en annan stor sångare, Martin Martinsson
från Orust:
För mig var sången ett sällskap som jag vårdade och höll levande. Främst då i smedjan,
där jag sen många år arbetat ensam. Med tiden
blev det så för mig att det hade en nära nog
underordnad betydelse vad en visa handlade
om. Det var snarare hur den sjöngs och hur
den var diktad som var avgörande. Den får
gärna vara hur urmodig som helst, detta nedsätter i regel inte kvalitén. Man får bekväma
sig att begripa den tidsålder visan speglar.
(Martinsson, 1979, s. 108)
Av de visor jag sjungit hemma hos Eva Erikssons har
jag tagit till mig och fortsatt sjunga de visor som jag
tyckt om, på samma sätt som jag uppfattar att Eva
gjorde. Erfarenheten av att man bygger sin egen repertoar, och att valet av visor för det mesta sker av konstnärliga eller emotionella skäl, likaså att det inte tycks
spela någon roll för valet av sång varifrån visan kommer
eller hur gammal den är, är gemensam med mina. Vissångerskan Lisa Boudré säger om visan Falska klaffare:
Å int’ vet ja’ om de’ e’ varken början eller slut
på’na, för ho e så gammal, så vi har’nt kunna
fått reda på’t (Boudré, 1935)13
Men upplysning hindrar på intet sätt sångaren från att
sjunga visan som sin, oavsett visans ålder eller proveniens. Sångaren Martin Martinsson beskriver det så här:
Visor och musik är liksom någonting levande.
Det hör sångaren till att levandegöra och häri
ligger tjusningen menar jag. Om man jämför
med läsning av litteratur, om än aldrig så förträfflig, så står man inte ut med omläsning hur
många gånger som helst. (Martinsson, 1979, s. 108)
Lisa Boudré14 och hennes sång var ett av mina första
möten med folksång, via inspelningar på lackskiva
13 Inspelningar på lackskiva med Lisa Boudré gjordes 1935 på hembygdsgården i Ovansjö, Gästrikland av dialektforskarna Folke Hedblom och Bengt Grane.
14 Lisa Boudré 1866–1953, vissångerska från Ovansjö, Gästrikland. I
boken Visor i Gästrikland (Rosenberg, 1994) finns ett avsnitt om Lisa Boudré.

BAKGRUND OCH INSPIR ATION

gjorda 1935. Direkt sögs jag in i en upplevelse av här
och nu när jag lyssnade till Boudrés sång, och hon
framstod för mig som en mycket skicklig sångerska
med fokus på gestaltandet av visan i stunden. Det
finns ingen osäkerhet i hennes gestaltning, hon formar fraserna som man bara kan göra om man verkligen kan visan15. Visorna hon sjöng har som jag ser det
en individuell, djärv karaktär och jag kan uppleva att
det finns ett starkt personligt uttryck i Boudrés sång.
Det inspirerade mig inte bara till att lära mig och
härma hennes sång, men också till en undersökning av
sångstilen (Rosenberg 1986), där jag undersökte de för
mig centrala kvalitéerna i sångstilen. Med det som
avstamp går jag vidare i detta projekt och låter det få
en ny riktning. Både Eva Eriksson och Lisa Boudré
har tillsammans med andra traditionella sångare varit
viktiga inspiratörer i det konstnärliga arbetet. Jag har
använt min bild av deras sång som en slags referenspunkter och motparter i arbetet. Jag beskriver detta
mer i samband med respektive arbete.
Under rubriken Traditionen är en kedja i artikeln
Finn Karin i Jurassic Park, Eller “det går inte att göra
hundra år av tradition ogjort – om att vara en länk i en
kedja (Rosenberg, 2010) bidrar jag med följande perspektiv på sångarens roll genom att jämföra med
Det kaosteoretikern säger om evolutionen
[You can’t undo 65 million years of evolution]
skulle i detta fall kunna översättas till: »det går
inte att göra hundra år av tradition ogjord«.
Det är inte meningen att jag och Finn Karin
ska mötas. I stället är jag och Finn Karin och
alla andra folksångare delar av samma kedja
som oundvikligt måste följa på varandra. Vi är
delar av en gehörstradition. En tradition där
musicerandet i stunden står i fokus och där
varje person bidrar med sitt konstnärliga
uttryck. Visorna och låtarna färdas genom
tiden med hjälp av just musicerandet. Och det
som sjungs idag är inte mindre autentiskt än
det var när Finn Karin sjöng, bara annorlunda.
Vi är alla länkar i samma kedja. (Rosenberg,
2010, s. 152–153)
För mig är detta en viktig ståndpunkt på synen av den
egna rollen som sångare, om än omformulerad, som
kreatör och konstnär i sin egen rätt. Ibland möter oss
synen att man antingen är en förnyare som förändrar
traditionen eller att man är en bevarare som helst ing15 Det är värt att påpeka att med »kan visan« menas alltså att hon har
visan som en idé som tar gestalt på nytt när hon sjunger den.
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enting förändrar, ett kärl för transport, en traditionsbärare. I min dagbok från ReBoot/OmStart skriver jag
så här efter att ha läst Walter Ongs text om jämvikt:
I muntliga kulturer upprätthåller man jämvikt
genom att lägga åt sidan de minnen som inte
längre är relevanta. Ord kan leva kvar som nonsensord. Men även om man tar bort saker så är
upplevelsen hos den som berättar eller sjunger
fortfarande att det är samma sak man berättar
och minns! Ong berättar om Tivfolket (Afrika)
som använt muntliga ättelängder för att avgöra
tvister. Ättelängden skiljde sig avsevärt från den
som upptecknades för 40 år sedan, men Tvifolket hävdade ändå att det var samma ättelängd.
En muntlig tradition avspeglar alltså snarare den
aktuella värderingen än ett rent intresse för det
förgångna. Detta sätter ju ett intressant ljus på
vad som är det man minns? Om vi tar exemplet
en folklig visa så har man en imaginär väv som
är visan och den återskapas/berättas varje gång
på nytt. Det man lärt sig, nya kunskaper, andra
visor påverkar. Jämför t.ex. en körsångare idag
och dess syn på vad som är att sjunga samma
melodi tillsammans – att sjunga unisont och
vad psalmsångaren från förr tyckte var att
sjunga samma melodi tillsammans. För oss idag
framstår den »unisona« psalmsången som rena
kakafonin jämfört med den unisona körsången
idag men förmodligen är upplevelsen hos bägge
att – vi sjunger sången »som den är«.
(Rosenberg, 2007–2012)
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trar i en sångstil som var för sig
inte är sångstilen, men som
sammantaget bildar den.
Samma parametrar kan tillsammans med andra bilda en annan
gränser mellan dessa. Figur
citerad efter Rosenberg, Sångstil
– varför då?

Som jag här tolkar Ong i ljuset av mitt arbete så menar
han att man alltid bidrar till förändring i ljuset av sin
egen kontext. Varje person bidrar med sitt uttryck och
lägger därför till och drar ifrån, vilket gör att tradition
i sig är att betrakta som en slags tyst kunskap i ständig
förändring. På så sätt menar jag att det som inspirerat
mig i Eva Eriksson, Lisa Boudrés och andras sång är,
förutom att de är fina sångerskor, också är det förhållande som jag upplever att de har till sina sånger och
deras individualitet i sitt musicerande och inte primärt själva »visorna«, även om de i mitt eget urval
också intresserat mig.
En annan väsentlig utgångspunkt för detta arbete
är vad jag benämner ett folkligt sångsätt eller folklig
sångstil och som är kännetecknade för musiken jag
inspirerats av. Vad är då en sångstil? Jag skulle vilja
definiera det som förekomsten av ett antal stilmedel
som var för sig inte definierar stilen, men som tillsammans bildar en helhet med ett sammanhängande estetiskt förhållningssätt.16 Sångstilar är inte isolerade från
varandra, utan olika stilmedel överlappar olika sångstilar. De viktiga ingredienser som jag identifierar som
betydelsefulla i vad jag kallar en folklig sångstil kan
beskrivas som i figuren här ovan.
Dessa olika parametrar har betydelse för de konstnärliga val jag gör i detta arbete: Att ta ut språkljudens
kontrast, att sjunga med variabel intonation, att
använda olika typer av tydliga ansatser, som t.ex. upphämtningar, att sjunga på tonande konsonanter, sättet
att använda utsmyckningar och språkets ljud som ryt16 För ytterligare referenser (Rosenberg, 1993), (Rosenberg, 1996a),
(Rosenberg, 2009a)
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misk motor. Tillsammans bildar de en konstnärlig
utgångspunkt, en folklig sångstil. Det är ett viktigt
avstamp för det konstnärliga skapandet och för mig
lika viktiga kvaliteter i folksången som nukänsla och
performans.
Performanceartisten Laurie Andersons17 koncentrerade sätt att skapa närvaro i berättandet i soloföreställningen The end of the Moon (Anderson, 2005) som jag
upplevde i England 200518 har varit en viktig referens
och inspirationskälla för arbetet med att skapa ett
sammanhållet solistiskt berättande, som jag också sökt
utveckla i mina föreställningar. Anderson arbetar
framförallt med historier som hon själv skapar och
berättar från scenen, ofta historier ur hennes eget liv,
men som har ett större filosofiskt och humanistiskt
perspektiv, och ofta med överraskande och oväntade
slut. Historierna har, som jag upplever det, utrymme
för publikens egen reflektion, och är utan allt för övertydliga syftningar, även om berättelsen har en kärna. I
Andersons berättande finns, som jag upplever det,
också ett musikaliskt perspektiv, en nästan sånglig
gestaltning i berättandets frasering. Det är stiliserat
och hon integrerar sitt berättande med eget spel på elfiol, allt i en sammanhållen lång linje. Det sceniska
rummet är sparsmakat och enkelt med lite men effektiv rekvisita. Fokus ligger på berättandet och linjen i
det, inte på Anderson. Jag har inspirerats av Andersons sätt att bygga upp ett berättande över tid, som en
lång linje, och känner mig hemma i att inte låta berättandet vara för övertydligt, något som korrelerar med
musikaliskt berättande för mig. Det är ett estetiskt
förhållningssätt, som resonerar väl med både vad jag
tycker är utmärkande för de utövare som inspirerat
mig inom skandinavisk folksång, men också med vad
som ger mig starka musikupplevelser. Det stiliserade
berättandet ger utrymme för lyssnarens eget medskapande. Men till skillnad från Anderson låter jag mitt
berättande enbart utspela sig i musiken. Jag söker
skapa ett narrativt musikaliskt flöde, där sångernas
texter har mindre betydelse som bärare av mening än
musiken. Med inspiration från Anderson och de teatererfarenheter jag har, så har jag i mitt doktorandarbete utvecklat en egen form av långa sammanhållna
musikaliska berättelser.
Karin Edvardsson Johanssons kulning19 är för mig
17 Laurie Anderson, född 1947 är en amerikansk experimentell performance-artist, kompositör och musiker som spelar fiol, keyboards
och sjunger i nutida experimentell stil. källa: Wikipedia den 4 april
2013.
18 Dessutom hade jag en tidigare erfarenhet av att höra Laurie
Anderson, eftersom vi var med i samma operauppsättning i Japan, Ryuchi Sakamotos opera LIFE 1999 (Sakamoto, 1999).
19 Karin Edvardsson Johansson, Transtrand, Dalarna, född 1909,
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den musikaliska performansen personifierad. Den
handlar om att skapa musik i ett uterum, att ta det
akustiska rummet i besittning och att skapa i ett nu. Ta
plats och kommunicera i ett stort akustiskt rum.
Genom att lyssna på inspelningar med Karin Edvardsson Johanssons lockrop och kulning har jag lärt mig att
kula. Jag har däremot inte intresserat mig i första hand
för själva fäbodkulturen i sig, mer än som en kontext
för musiken, något som hjälper mig att förstå sången
bättre, utan har framförallt intresserat mig för den
vokala briljansen i röstanvändningen, vokaltekniken
och de kommunikativa aspekterna av kulning. Också
Anna Ivarsdotters inspelning av Lissra Anna Henriksson och Backa Anna Johansson lockrop vid lösning av
korna i skogen utanför Malung20, publicerade på CD
Pastoral Music from Malung (Henriksson & Johansson,
1971, 1999) har varit väsentliga ur ett konstnärligt perspektiv för inspiration av hur röster kan interagera och
färdas i ett uterum och så här beskriver jag det i min
blogg:
Enkla klara melodier i skogen
2 maj 2011
Lyssnar på Anna Ivarsdotters fina inspelningar
från Malungsskogen. Anna går bredvid en av
kulerskorna och man hör hennes rop och sångslingor tydligt tillsammans med ko-skällorna.
Så ibland hör man någon annan som ropar i en
annan del av skogen. Alla är på väg åt samma håll,
men på olika vägar. Man »ser« skogen framför
sig med hjälp av öronen. Skogen – Rummet
träder fram genom rösterna. Ibland blir det en
väv av röster som tillsammans bygger rummet.
(Rosenberg, 2011)
Men jag väljer här att ta ropen i skogen och sätta dem
i en scenisk kontext istället för att låta dem vara kvar i
den miljö där de utvecklats och det innebär med nödvändighet att det blir något annat än vad det var. Jag
har alltså i detta projekt provat att ta upplevelsen av
det jag hört i skogen till olika rum, både ute och inne,
och har tagit detta som inspiration till att utveckla
konstnärliga metoder för att beskriva uttryckskvalitéer i
kulning och att använda det för konstnärligt skapande i
de olika föreställningar jag gjort.
Murdina och Effie MacDonalds flerstämmiga sång
och Murdo MacLeod m.fl sjungande av religiösa sånger
på CD-skivan Gaelic Psalms from Lewis (1994) är en
finns dokumenterad på en mängd inspelningar i Sveriges Radios arkiv.
En del av dessa finns utgivna på CD (»Lockrop & Vallåtar«, 1995).
20 Lissra Anna Henriksson (född 1906) och Backa Anna Johansson
(född 1914).
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betydelsefull referens för hur ett folkligt flerstämmigt
sjungande kan låta och det är en källa till inspiration
för hur man kan skapa former för variation och
improvisation i folksång. Murdina och Effie MacDonalds sätt att sjunga och låta sina röster blanda sig med
varandra i den ca 15 minuter långa religiösa sången
Coleshill är för mig ett mästerligt exempel på flerstämmighet och röstanvändning, som jag inspirerats av i
framförallt i arbetet med Kurbits-Koral,The Spirit of
The Moment men är också en genomgående estetisk
referens. Det som uppstår genom att de sjunger interfolierat och samtidigt sjunger samma sång, är så
mycket större än de enskilda delarna var för sig. Detta
sätt att låta individuell variation skapa rikedom i
uttrycket finns på olika sätt med i alla mina föreställningar.
Ragnar Vigdals21 LP-produktion – Tonereise til ei
gamal samtid från 1979, (Vigdal, 1979, 1997) är ett
exempel på en sammanhållen konstnärlig »föreställning«. Den uttrycksfulle koralsångaren Vigdal låter på
denna inspelning musiken forma en berättelse om
hans sångtradition och hembygd, och interfolierar det
med korta berättelser från sin egen historia.
Under ei sleikande bretunge spirer på ny
songen som slæktene før oss song. Jostedalsbreen har lagt sine evige armar til vern om
tonane, som sjølv ber i seg varme nok til å
senda heile breen i havet. Norsk som HeilagOlav, men med orientalske drag. Han har
djupe røte, denne songen. Tru om dei ikkje og
er dine? (Vigdal, 1979, 1997)22
Vigdal har som jag ser det en önskan att skapa band
mellan då och nu som uttrycks i denna text från CDkonvolutet. Jag har inspirerats av Vigdals helhetsskapande och hans i mitt tycke mycket uttrycksfulla sång,
men vill inte i samma utsträckning skapa en historisk
berättelse om en svunnen tid, utan använder inspirationen från detta till att sätta den i min samtid. Han
framstår för mig precis som t.ex. Boudré, Martinsson,
Eriksson och Anderson som en sångare och berättare
som tar en självklar plats som uttolkare och berättare,
genom sitt genuina musicerande. Det finns dessutom
21 Ragnar Vigdal, född 1913 var en storsångare och allkonstnär från
Vigdalen, Luster i Norge. Musikforskaren Ingrid Gjertsen har skrivit
bibliografiskt om Ragnar Vigdal.
22 En enkel översättning skulle kunna vara: Under en lekfull glaciär
spirar på nytt sången som släktet före oss sjöng. Jostedalsbreen har lagt
sina eviga armar till skydd om tonerna, som själva bär värme nog att
skicka hela glaciären i havet. Norska som St. Olav, men med orientaliska drag. Han har djupa rötter, den sången. Tro om de icke också är
dina?
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likheter mellan Ragnar Vigdal och Laurie Andersson i
det att de båda gör sammanhållna berättelser där det
musikaliska perspektivet är viktigt.
Den flerskiktade musik som skapas av Iva Bittova
på CDn Ne Nehledej (Bittova, 1994) har inspirerat i
detta arbete. Bittova är både sångerska, violinist och
tonsättare och presenterar på Ne Nehledej en musik,
där hon med små medel och långa musikaliska linjer
skapar delvis improviserade kompositioner genom att
överlagra sin egen sång med ljud, fiolspel m.m. Inspirationen för mig har framförallt varit den konstnärliga
helheten i detta verk, men jag använder framförallt
sången som det överlagrade instrumentet i t.ex. arbetet med Voice Space.
Les Voix du monde, une anthologie des expressions
vocales (»Les Voix du Monde – Une anthologie des
expressions vocales«, 1996) är en CD-antologi med
inspelningar av traditionell sång från många delar av
världen. Det är en samling med inalles tre fullmatade
CD-skivor. Samlingen är uppbyggd som en exempelsamling med utgångspunkt från olika vokala uttryckssätt och är alltså inte indelad efter proveniens eller
efter artist eller sångare. I fokus står olika musikaliska
former, stilar och uttryck. För mig har denna samling
varit väsentlig som referens och inspiration i flera
delar i detta konstnärliga arbete, då det har givit möjlighet att upptäcka sång från andra kulturer som har
relevans för mitt eget arbete och jag har i flera fall
inspirerats av dessa. Dessutom har det givit perspektiv
på mina frågeställningar. Under varje projekt i respektive kontext beskriver jag på vilket sätt jag relaterat till
den.
Indelningen i Les Voix du monde, une anthologie des
expressions vocales, med fokus på olika typer av sång är
ibland praktiskt men inte helt oproblematisk: För mig
som sångare så skulle jag inte själv framförallt vilja
framstå som ett exempel på något specifik sångsätt,
utan framstå som sångerska i min egen rätt. Det jag
framförallt använt denna samling för, är att upptäcka
bra sångare och bra musik, oavsett under vilken rubrik
dessa har hamnat. Men ibland har det trots allt varit
bra med rubriceringen i de fall jag har sökt efter något
specifikt t.ex. efter rop, vilket har en egen del i samlingen. En hel CD ägnas åt olika typer av polyfoni,
med indelningar i sex användbara kategorier23. En av
dessa kategorier i Le Voix de monde är heterofoni vilket
speglar en gängse bild av flerstämmighet i traditionell
musik ur ett musiketnologiskt och musikvetenskap23 De olika kategorierna som återfinns på Les Voix du monde vad gäller polyfoni är följande. De presenteras här på engelska: Heterophony,
Echoes and overlapping, Drones and ostinati, Parallel, oblique or contrary motion, Chords, Counterpoint and combined techniques.
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ligt perspektiv, en kategori som jag vill problematisera
i mitt arbete. Det behövs i min uppfattning fler kategorier för att beskriva den spännvidd av olika sätt att
sjunga tillsammans som nu hamnar inom kategorin
heterofoni.
De sångare, musiker, CD-skivor som jag nämnt
ovan har alla på olika sätt varit tongivande för helheten i mitt arbete. I dessa sångare och musiker har jag
känt igen mina egna uppfattningar och tankar, inspirerats och funnit en resonans som jag sedan tagit
inspiration från och använt på mitt eget sätt för att
skapa självständiga konstnärliga föreställningar och
produktioner.
Bland de aspekter på vad som fungerat som konstnärlig kontext för mitt arbete som nämnts ovan märks
sångarens gestaltning i nuet, sångarens skapande roll
och sångaren som sitt eget centrum, att ta rummet i
besittning med sången, ett stiliserat uttryck, det sammanhållna berättandet, skapande av ett rikt uttryck
genom att sätta samman till synes enkla ingredienser.
Det finns också en mängd andra konstnärliga referenser, som jag återkommer till i samband med de särskilda konstnärliga produktioner där de varit väsentliga.

I teateruppsättningen Den Stora Vreden, (Oskarsson,
1988–1990) på Folkteatern i Gävle i regi av Peter
Oskarsson, ställdes en historia baserad på Olof Högbergs text med samma namn i en kontext av ett
gemensamt stiliserat berättande, vilket kom att bli en
slags startpunkt på en våg av berättarteater i svensk
teatertradition. Folkteatern, med Oskarsson i spetsen,
»ville söka rötterna och utvecklas genom möten med
andra kulturer, för att med nya perspektiv finna och
återskapa den norrländska berättartraditionen«24 där
inte bara det muntliga berättandet, utan också sången,
musiken och dansen var med och kollektivt förde historien framåt. Min roll i föreställning och förberedelserna var flerfaldig. Jag var både sångerska, tonsättare,
sångrepetitör, pedagog och hade dessutom en skådespelarinsats. Det var en verklig utmaning att i rollen
som kväderskan hitta vägar för den solistiska folkliga
sången i det gemensamma berättandet i en kontext
med sammanlagt 50 medverkande på en stor scen i ett
gammalt nedlagt valsverk, utan ljudförstärkning, med
40 meters scendjup och lika många meter till taket!25.
24 Citat från Folkteatern i Gävles hemsida, www.gavlefolkteater.se/
arkivet/den-stora-vreden/Nedläst den 29 mars 2013.
25 »Folkteaterns medarbetare for ut i världen för att lära av andra.
Exempelvis gavs flera av skådespelarna chansen att studera vid Pekingoperaakademien. Indien och Italien var andra teaterländer som genom
besök och samarbeten kom att göra avtryck i Folkteaterns fortsatta

BAKGRUND OCH INSPIR ATION

Berättartekniken i Den Stora Vreden var stiliserad
och inspirerad från olika folkliga berättartraditioner
och tidiga teatertraditioner och det var något som gav
resonans i mig med min bakgrund i den folkliga
sången. I rollen som kväderskan skapade jag, tillsammans med spelmannen Sven Ahlbäck, en slags recitativisk folksång, med improvisatoriska långa melodier
på prosatext eller rimmad vers – ett musikaliskt berättande som fungerade i denna stiliserade berättarvärld.
Föreställningen var 7 timmar lång inklusive pauser
och jag var på scenen under hela den tiden och förde
historien vidare med de kommenterande eller reflekterande sångerna vi skapat speciellt för detta. Det stiliserade gemensamma berättandet i en form, som en teaterföreställning av denna typ är, har alltid givit
genklang i mig och inspirerat mig i mitt fortsatta
engagemang med teater och som sångerska och berättare26. Jag har fortsatt att utveckla denna speciella
form av musikaliskt berättande, som jag också använder i dessa projekt. Men i detta arbete skapar jag inte
teater, utan försöker istället utveckla det musikaliska
berättandet, inspirerat från teaterns stiliserade form av
en helhet och har också fortsatt att utveckla det musikaliska berättandet med långa recitativiska sånger med
prosa och poesi.
I min kompetens som sångerska har ett antal tidigare samarbeten haft betydelse för detta doktorandprojekt. Ett sådant är mitt mångåriga samarbete med
tonsättaren Karin Rehnqvist. Rehnqvist har som tonsättare tagit sitt avstamp i folkmusik och folksång i
flera av sina betydande verk.
Ett mycket intensivt samarbete framförallt under
åren 1989–2005 resulterade i ett antal verk som skrevs
för bl.a. mig: Puksånger & Lockrop (Rehnqvist, 1989),
Rädda mig ur dyn (Rehnqvist, 1994), Så går en dag
(Rehnqvist, 1999), Ock av törnen (Rehnqvist, 2001–
arbete. Och allt detta utvecklingsarbete landade slutligen i Den Stora
Vreden. I Iggesunds Bruksmuseum gestaltades ett Norrlandsepos med kraft
och stolthet.« »Föreställningen var Folkteaterns största någonsin. Hela
ensemblen på nära 50 personer flyttade till Iggesund från mitten av april,
för att sedan från den 18 juni spela 24 heldagsföreställningar. Satsningen
engagerade inte bara skådespelare, tekniker, publikvärdar och scenarbetare. Hela Iggesunds kommun, från skolelever till kommunpolitiker,
kom att direkt eller indirekt delta i föreställningen. Och en gammal
bruksort förvandlades till ett nationellt centrum för teaterturism.«
»Den Stora Vreden blev en gigantisk succé, både vad gäller recensioner
och publiktillströmning. Efter sommaren i Iggesund flyttades uppsättningen till Gävle där den spelades i Stora Gasklockan på Brynäs.« citerat från Folkteatern i Gävles hemsida. www.gavlefolkteater.se/arkivet/
den-stora-vreden nedläst den 29 mars 2013.
26 Jag har efter detta också medverkat i ett flertal föreställningar där
min roll som sångerska, musiker och berättare har varit en utgångspunkt i arbetet, t.ex. i Profilteatern i Umeås uppsättning av Ljuset
(Stinnerbom, 1996) Himlabackens/Riksteaterns uppsättning av Medea,
(Erlingsdotter, 1999) Stadsteaterns i Stockholms uppsättning av Hamlet (Zandén, 2004) m.fl.

27

2002). I dessa och andra verk av Rehnqvist fick jag
använda och utveckla de folkmusikaliska sångstilar
som jag formulerat, men i någon annans kontext och
idévärld. Jag bidrog med min kunskap om sångstil
och musikspråk, t.ex. min fraseringskonst, men musiken skapades och formulerades av en annan konstnär.
I den musik Rehnqvist skapade har jag alltid känt mig
mycket hemma. Rehnqvist utmanade mig både röstmässigt och uttrycksmässigt i den hon skapade, som
kan betecknas som ny konstmusik, som ibland tar sin
inspiration från folkmusik. I en noterad musik kan
man med hjälp av partitur och notskrift formulera
idéer och skapa längre linjer och sätta samman musikverk i en längre presentation och beskriva en längre
musikalisk linje. Det har inspirerat mig i föreliggande
arbete. I mitt samarbete med Rehnqvist har jag varit
både sångerska och motpart i flera konstnärliga produktioner27. Rehnqvist har likväl som jag ett stort
intresse för riten och musikens andliga dimension och
av det icke utsagda liksom formen för det musikaliska
berättandet, och det är något jag också utvecklar i
detta föreliggande arbete. Men det jag gör här är framförallt att starta i min egen kontext, i min egen subjektiva musikprofil och att skapa musik i och kring den.
Jag betraktar utövandet inte med ett utifrånperspektiv, som en tonsättare som skriver för andra utövare, i
detta arbete (vilket jag gjort i andra sammanhang),
utan använder min subjektiva kompetens i att vara del
av en sångtradition. Som utgångspunkt och till skillnad från när jag tidigare komponerat verk försöker jag
här också att ställa mig frågor kring hur jag gör, hur
den konstnärliga processen fungerar och dokumenterar reflektioner och sammanfattar det verk jag skapar.

Ett projekt, som jag redan berört, har varit mycket
inspirerande för mina studier: Syn för sägen (Susanne
Rosenberg, 1994a). Eftersom jag presenterar det på
flera olika ställen i texten så går jag inte närmare in på
det här, utan återkommer i de sammanhang där det
haft störst betydelse.
Från 1980-talet och framåt har jag i olika grupper
experimenterat med olika samspelsformer för en slags
modern folkmusik i ensemble. Under perioden 1984–
1989 var jag en i kvartetten Kvickrot. I Kvickrot provade vi att arrangera folkmusik för ett instrumenta27 Vi har till exempel samarbetat i följande projekt: Himmel och helvete ett samarbetsprojekt mellan Stans kör och Rotvälta (1986) Hetluft,
musik för röst, trombone och slagverk med scenografi av Lenny Clarhäll, (1992)l Till ängeln med de brinnande händerna (2004) ett samarbetsprojekt mellan tonsättare och musiker med stöd från Konstnärsnämden, m.fl. projekt och turnéer.
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rium: röst, fiol, piano och kontrabas. Vi skapade
musiken utifrån idén att varje instrument hade en
jämbördig funktion och roll, vilket gav oväntad och
tidigare ohörd ensemblemusik. Rösten var ett instrument som andra i kvartetten och jag använde mig
mycket av ordlös sång, trallning. Stämföringen kunde
innebära att likaväl kontrabasen bar melodin och rösten basstämman som vice versa. Så här skrev vi på
konvolutet till LP-skivan Ogräs.
Ständigt föddes nya idéer om ett annorlunda
sätt att arbeta med svensk folkmusik – utifrån
musiken självt. Idéer om att låta melodierna få
berätta handlingen i musiken på samma sätt
som i det traditionellt enstämmiga spelet, och
låta kompet istället kommentera melodin,
idéer som improvisation i låtspelsstil, om att
vilket instrument som helst egentligen skall
kunna spela melodin etc. Av en sådan beskrivning skulle man kunna tro att Kvickrots repetitioner är seriösa tillställningar, men icke så:
om det är något som binder dessa fyra individer samman så är det humorn och en övertygelse om att ingen idé är för galen för att prövas! (Kvickrot, 1987)
I det föreliggande arbetet kan man säga att jag vidareutvecklat sättet att se på rösten som ett instrument,
och att vilket instrument som helst kan improvisera
eller spela melodin i en ensemblemusik, något jag
använder i t.ex. Getens horn. I Kvickrot arbetade vi
också med flerstämmig sång på ett sätt som jag sedan
fortsatte med i gruppen Rotvälta och i Folkliga damkören. I Rotvälta, som bildades 1989, arbetade vi fram en
modal riffbaserad ensemblemusik som också bygger
på de olika instrumentens likvärdighet, men i en
ensembleform som mer liknar den som finns t.ex. i
transsylvansk folkmusik med sång och flera stråkinstrument i olika lägen. Det sätt på vilket jag använder
cellospelet i t.ex. Getens horn har sitt ursprung i spelsätt och musik som vi provade i Rotvälta och som jag
sedan jobbade vidare med i projektet Krokar, länkar
och krus (Rosenberg & Rune, 2003), där cellon kan ha
en likväl melodibärande som ackompanjerande funktion.
I min egen kör Folkliga damkören (Rosenberg,
1989–1997) experimenterade vi med arrangemang för
röster med folkligt sångsätt utifrån modal flerstämmighet, och många av de idéer jag provade där har jag
utvecklat vidare i t.ex. Kurbits-Koral. En hel del av de
arrangemang och idéer som jag utvecklade i Folkliga
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damkören, med inspiration från folklig flerstämmighet
t.ex. från Stora Pellinge i Finland och flerstämmig
sång från östeuropa, utvecklade jag sedan vidare i
gruppen Rosenbergs sjua. Att instrumenten inte har en
given roll kan man säga är ett kännetecken för de grupper jag jobbat med och gör att jag känner mig fri att
skapa ensemblemusik för okonventionella sättningar.

Andra konstnärliga doktorandarbeten
Inom konstnärlig forskning finns ett antal doktorsavhandlingar som tangerar mitt område. Eftersom
konstnärlig forskning har en längre historia i Finland
finns också där de flesta antal konstnärliga arbeten
som berör mitt område. Inom folkmusikavdelningen
vid Sibeliusakademin har femton konstnärliga doktorsexamina examinerats sedan år 2000. Det finns
dock ett stort problem för mig med de skriftliga
delarna av dessa doktorandprojekt, eftersom de i de
flesta fall endast finns publicerade på finska, i några
fall med en engelsk sammanfattning. Detta gör det
svårare för mig att tillgodogöra sig nyanser i tankar
och idéer som inte låter sig lätt översättas.
Anna-Kaisa Liedes utforskar i sitt doktorandprojekt Matkoja äänen maailmaan28 (Liedes, 2005) olika
rösttekniker och improvisation i folksång i samspel
med andra konstformer. Liedes arbetar experimentellt
med olika sätt att använda rösten, och utforskar rösten
genom olika ljud, läten, rop. I fem konstnärliga verk
utforskar hon rösten både solistiskt och tillsammans
med andra. Rösten och utveckling av dess känslokvaliteter står i fokus som »speglingar av oss själva« »Hur
uttrycker man lycka, ilska, passion, kärlek, besvikelse
med sin röst?«, frågar sig Liedes. Röstens spännvidd
och dess potential som instrument är ett intresse jag
delar med Liedes och utforskar i mitt arbete, men till
skillnad från Liedes har jag inte valt att fokusera specifikt på den röstmässiga utvecklingen under detta
arbete.
Sanna Kurki-Suonio har i sitt konstnärliga doktorandarbete Laulajan hiljainen haltioituminen29
(Kurki-Suonio, 2009) utforskat tematiken kring fördjupad närvaro och skapandet i stunden inom folksång. Kurki-Suonio har provat olika metoder för detta
som hon använder i sina fem konstnärliga projekt.
Tematiken kring närvaro är central i mitt arbete och
Kurki-Suonio provar att i sina projekt utforska detta
utifrån den finska folksångens värld och med andra
28 Matkoja äänen maailmaan kan närmast översättas till Resor till
världen av ljud.
29 Laulajan hiljainen haltioituminen kan närmast översättas till Sångarens tysta upphöjelse/exaltation.
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parametrar i fokus än de jag här har använt. Men det
finns också många parallella tankar som att folksångens performans är väsentlig och därför behövs
laddas på nytt vid varje tillfälle den sjungs. Jag kan
också känna igen mig i kantelespelaren Arja Kastinens
arbete, som fokuserar på variation, närvaro och improvisation i sitt konstnärliga doktorandprojekt Erään
15-kielisen kanteleen akustisesta tutkimuksesta30 (Kastinen, 2000) där hon tangerar teman som jag också har
fokuserat på i mitt eget projekt. T.ex. har Kastinen
tagit utgångspunkt ur traditionella vittnesmål för att
prova en idé om, i detta fall, kantelespelet som en
meditativ improvisation. I mitt arbete har jag också
valt att låta mig inspireras av vittnesmål och citat
kring variationen av folkliga koraler och folksång i det
konstnärliga projekten. I sitt skriftliga arbete tar Kastinen däremot endast upp de akustiska aspekterna av
kantele. Timo Väänänen problematiserar bilden av
kantelespelaren genom att på ett innovativt sätt presentera nya bilder av kantelespelaren med sig själv i
huvudrollen i Faces – visons of the kantele (Väänänen,
2008)31. Ur ett dokumentationsperspektiv finner jag
Väänänens arbete inspirerande och intressant. Hur
kan man som komplement till de fem konstnärliga
projekten sammanfatta och presentera sina slutsatser?
Min uppfattning är att Väänänen gör detta på ett för
mig spännande och inspirerande sätt genom att formen för reflektionen i sig kan betraktas som ett konstverk.
Sinikka Kontio ger i sina doktorandstudier fokus åt
äldre koralsång och skapar ett eget konstnärligt förhållningssätt till dessa genom eget gestaltande och
sjungande av koralerna i Veisuun mahti : Vanha virsikirja ja kansanveisuun tyylipiirteiden sovellus omassamusisoinnissa32 (Kontio, 2001). Tyvärr är avhandlingen helt på finska vilket gör det omöjligt för mig att
relatera till det här, trots att jag kan ana att här finns
paralleller till mina tankar kring den folkliga koralsången.
I Sverige har vid Göteborgs Universitet under
senare år Sven Kristersson doktorerat med Sångaren
på den tomma spelplatsen – en poetik (Kristersson,
30 Erään 15-kielisen kanteleen akustisesta tutkimuksesta kan översättas
till svenska som Den akustiska undersökningen av en 15-strängad kantele.
31 Timo Väänänen utmanade den gängse bilden av kantelespelet
genom att sätta sig själv bokstavligen i bilden av kantelen. Detta genom
att bygga upp de nationalromantiska verken där kantelen avbildas, men
med sig själv som Väinämöinen, eller som den legendariska kantelespelaren Larin Paraske och spela kantele som dessa.
32 Veisuun mahti : Vanha virsikirja ja kansanveisuun tyylipiirteiden
sovellus omassamusisoinnissa kan översättas till svenska som Psalmsångens makt: Den gamla psalmboken och undersökning av den folkliga psalmsångens stildrag i mitt eget musicerande.
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2010) där han undersöker olika former för sceniskt
sånglig gestaltning. Kristersson diskuterar i sin
avhandling tolkningar och gestaltandet på scenen.
Hans undersökningsområden är sångaren och relationen till tolkning av Taube, Dowland, Gilgamesheposet. Det finns definitivt beröringspunkter, men
utgångspunkten är dock en annan än i mitt arbete,
eftersom Kristerssons konstnärliga projekt framförallt
handlar om tolkning av redan existerande verk med
känd upphovsman.
Elisabeth Belgrano vid samma universitet har
undersökt och gestaltat uttrycksparametrar i italiensk
och fransk 1600-tals sång Lasciatemi morire« o faró »La
Finta Pazza«: Embodying Vocal Nothingness on Stage in
Italian and French 17th century Operatic Laments and
Mad Scenes (Belgrano, 2011) och tidigare har Eva Nässén behandlat sångens sceniska gestaltning i sin
avhandling Ett yttre tecken på en inre känsla (Nässén,
2000).
I Malmö vid Lunds Universitet forskar operasångerskan Sara Wilén kring vokalimprovisation med
utgångspunkt från opera och romanssång under rubriken Opera in process där hon menar att kontext och
erfarenheter, genrekunskap har inflytande över improvisationen33. Det är ett synsätt som jag delar även om
min utgångspunkt primärt är gehörsbaserad folksång.
Det finns flera musiker som utforskat den konstnärliga processen och jag vill här nämna lutenisten
Sven Åberg, som utifrån studier i dialogseminarieformen problematiserat och diskuterat detta, bland
annat i boken Speglingar (Åberg, 2010). Hans utgångspunkt är samtal med klassiska pianister som själva diskuterar sin konstnärliga process i relation till en
gemensam förebild, pianisten Gunnar Hallhagen. Jag
kan känna igen mig i pianisternas sätt att belysa relationen mästare – lärling, men jag tar min utgångspunkt i gehörstraderad folksång, inte noterad klassisk
musik.
Detta är inte ett arbete med musikpedagogiska ambitioner och därför går jag inte närmare in på den forskning inom musikpedagogiken som handlar om konstnärliga processer. Det finns flera forskare som med det
perspektivet, alltså research on the arts (Borgdorff, 2006)
studerat musikers tolkningsprocesser, t.ex. Cecilia Hultberg (Hultberg, 2005) (Hultberg, 2012), m.fl.

33 Sara Wilén beskriver det så här: What are the relations between
communication, tradition and innovation and how can the opera
improvisation be used as a play with and challenge of the performative
and musical aspects of the world of opera? Nedläst från nationella forskarskolans hemsida den 27 mars 2013, www.konstnarligaforskarskolan.se
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Musikvetenskaplig & musiketnologisk
inspiration
Detta arbete befinner sig inom fältet konstnärlig
forskning men samtidigt har arbetet på olika sätt
inspirerats och influerats av musikvetenskapliga, musiketnologiska och andra texter. Likväl som att en sångare eller ett musikverk kan inspirera och fungera som
motpart för att komma vidare i en process så kan en
text fungera på motsvarande sätt. Detta redovisar jag i
de sammanhang där så har skett.
Jag har medvetet använt mig av texter från andra
områden och inom andra fält, som man skulle kunna
kalla katalysatorer för den konstnärliga processen. Det
innebär att jag tagit min utgångspunkt från eller relaterat till idéer, tankar och kunskaper i dessa texter i
mitt skapande av de konstnärliga verken.
Något som generellt inspirerat mycket är de vittnesmål och berättelser kring sång och sångarens
konstnärligt skapande som i bästa fall kan sätta mig
som sångare i kontakt med en annans konstnärskap.
Tid och rum kan överbryggas av en sådan beskrivning. Men beskrivningar av den typen är ju självklart
inte oproblematiska eftersom de ibland överskuggas
av vittnets egen bakgrund och idéer om hur världen är
beskaffad. Vi kan aldrig helt frigöra oss från vår plats i
vår egen kontext34 oavsett vilken forskningsroll vi väljer, oavsett om vi ägnar oss åt något av resarch in – on
– at the arts. Men för mig har det likväl alltid varit värdefullt med de vittnesmål som finns att ta del av när
det gäller folksångare och folksång.
Ett vittnesmål som har haft stor betydelse för detta
arbete är Nils Anderssons välkända beskrivning av
koralsångerskan Finn Karins sångliga gestaltning av
en koral och jag citerar endast den del som handlar
om Nils Anderssons upplevelse av den musikaliska
gestaltningen (Andersson, 1922).
Några ögonblicks letande efter tonen, och så
kommer psalmen, i början med dämpad röst
och darrande stämma, men snart fulltonigt,
rent och klart. Åter fick jag bekräftelse på, hur
rikt den gångna generationens musiksinne
måtte varit utrustat. En osviklig säkerhet, även
34 Peter Brooks beskriver det så här: On the one hand, it is obvious
that every interpretation of theis material is a subjective act – what else
could it be? – and that each person, whether it’s a scholar writing, an
actor acting, a director directing or a designer designing, brings to it –
and always has and always will – this subjectivity. Which means that
even if he tries to bridge the ages and say, »I leave myself and my century behind, and I’m looking at it with the eyes o fits own period«, this
is impossible. A costume designer tries to interpret one period and at
the same time he reflects his own epoch – so he produces a double
image. (Brook, Peter, 1989 s. 76)
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i de mest invecklade och svåra passager, omsorgsfull frasering och om odlat musiksinne vittnade
utläggningar och prydnadsfigurer. Orden i
psalmen föreföllo till en början att spela en
rent underordnad roll, melodin tycktes vara
huvudsaken. Så invävd i och omspunnen av
toner blev texten, att stavelserna såväl som
orden själva förlorade kontakten med varandra.
Man uppfattade till en början icke alls textinnehållet, men försjönk i hänryckning över den
härliga melodin, som verkade äkta folkmusik
med rena vallåts- och vistoner. Men snart lärde
man också uppfatta texten, och då slog det en,
hur melodin omhuldade, tjänade och gav relief
åt textinnehållet, huru allt smälte samman till
en helt av gripande verkan. (Andersson, 1922,
s. 129)
Ett vittnesmål blir också ett tidsdokument, men kan
ändå, eller just därför, bli ett bollplank och utgångspunkt, en katalysator för konstnärliga frågor. Hur kan
jag använda det som en katalysator för mitt arbete? Är
det möjligt att testa dessa tankar och idéer och beskrivningar konstnärligt?
I arbetet med Kurbits-Koral, The Spirit of the Moment
har olika vittnesmål om församlingssången under
1600–1900-tal varit viktiga utgångspunkter, vilket
beskrivs närmare i sitt sammanhang. Jag ger alltså här
ingen fullständig översikt över musikvetenskapliga
eller musiketnologiska arbeten, utan hänvisar till de
som haft generell betydelse på olika sätt i det konstnärliga arbetet. I ReBoot/OmStart, där variation är ett
viktigt tema, har jag använt Carl Allan Mobergs texter
kring variation i melodik i den s.k. Fiskeskärsundersökningen och artiklar om vallåten (Moberg, 1955)
(Moberg, 1950) (Moberg, 1959) som infallsvinklar på
variationens beståndsdelar. Mobergs sammanställning
ger en uppfattning om vad som kan vara stabilt och
vad som är varierat, men visorna framställs närmast
som en exempelsamling. Sven Nielsen ger i sin text
Stability in musical improvisation. A repertoir of Icelandic epic songs (Nielsen, 1982) några värdefulla inblickar
i en rímursångares musikaliska språk och variationskonst från ett annat perspektiv än visformen, en
ingång som för mig har inspirerat trots att repertoaren
inte är den jag ägnat mig åt.
Beskrivningar av epossångarna i litteraturhistorikern Albert B Lords klassiska verk The Singer of tales
från 1960 (Lord, 2000), där variation och improvisation behandlas och synen på sångaren som kreatör och
nyskapare delar jag.
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Hans verk har inspirerat många andra. Lars Lönnroth tar upp tråden i sitt verk Den dubbla scenen där
han i ett kapitel beskriver berättelsen och berättaren,
sångarens roll i en muntlig kontext (Lönnroth, 2000)
och Jan Ling diskuterar i Balladmelodierna – improviserade eller komponerade (Ling, 1987) vad som är fast
och vad som är varierat i folksången och problematiserar frågan om verket finns eller skapas vid sjungandet. Det är en fråga om tolkning, skriver Ling och
menar att vi, när artikeln skrevs, är på väg tillbaka mot
mer improviserade versioner av balladen eftersom text
och melodi inte automatiskt följs åt i dokumenterandet: texterna skrivs ned separat av sångaren själv och
melodin lärs in på gehör. Sven-Bertil Jansson skriver
intressant om balladens formler, innehåll och kontext
i Den levande balladen (Jansson, 1999). Margareta Jersild & Ingrid Åkessons belyser i sin sammanfattade
skrift Folklig koralsång (Jersild & Åkesson, 2000), en
musiketnologisk undersökning av bakgrunden, bruket
och musiken, aspekter av den folkliga koralsången både
utifrån melodiskt, variations- och sångsättsperspektiv.
Jersild har även i andra sammanhang beskrivit musikalisk variation. Sven Ahlbäck problematiserar i sin
artikel Traditionsbärare eller musikskapare? (Ahlbäck,
2003) synen på improvisation och variation med
utgångspunkt från traditionell flerstämmig folksång.
På olika sätt har dessa texter influera mitt konstnärliga
skapande när det gäller synen på konstnären, sångaren
och variation och improvisation och i de aktuella
avsnitten belyser jag hur dessa texter kommit till specifik användning.
Som en viktig utgångspunkt för det kreativa arbetet
med variation, har jag använt mitt eget konstnärliga
utvecklingsprojekt om variation Mellan vallåtstoner
och krus (Rosenberg, 1996–2004). Det arbetet innehåller resonemang som jag sedan utvecklat i artikeln variation – ett sätt att tänka i antologin Tradisjonell sang
som levende prosess (Rosenberg, 2009d). I denna antologi finns också samlat flera intressanta artiklar kring
stabilitet och variation av Ingrid Gjertsen, Astrid Nora
Ressem, Margareta Jersild m.fl. och en översikt över
aktuell forskning kring variation i Ingrid Åkessons
artikel Variationen som röd tråd – en översikt. (Åkesson,
2009)
I min C-uppsats inom musikvetenskap Lisa Boudrés sångliga och musikaliska gestaltning av tre visor, en
analys av ett folkligt sångsätt (Rosenberg, 1986) beskriver jag utförandeparametrar i ett folkligt sångsätt med
fokus på uttryckskvalitéer.35
35 Detta är inte ett arbete som primärt handlar om sångsätt, men jag
vill ändå här nämna Märta Ramsten och Margareta Jersild artikel i
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Vissa egenskaper i Lisa Boudrés sätt att sjunga
är förhållandevis generella, de varieras inte
påtagligt. Hon sjunger t.ex. genomgående
visorna i ett röstregister som ligger nära hennes
talregister, klangfärgen kan genomgående
karaktäriseras som nasal, både konsonanterna
och vokalerna är tydligt särpräglade. De tonande
konsonanterna, s.k. nasaler, hålls ut förhållandevis länge. Generellt sett artikuleras varje ljud,
från enskilda konsonanter till grupper av stavelser tydligt. Det kan ske både dynamiskt och
genom tonhöjdsförändringar, ofta genom en
hastig glidning stigande upp till och runt tonen.
Dessa artikulationsrörelser kan här kallas »upphämtningar«. Vid detaljstudium av dessa upphämtningar har jag funnit att glidningarna
genomgående startar på någon av de tonplatser
som definierar modus. Tonplatser som grundton, inledningston eller bottenton, vilket kan
tolkas som att de även under sjungandet har en
funktion att befästa modus. (Rosenberg 1986,
s. 75)
Detta arbete som jag senare utvecklat till att omfatta
en mer generell och övergripande beskrivning av parametrar i folkligt sångsätt i olika sammanhang t.ex. i
Visor i Gästrikland (Rosenberg, 1994), Med blåtoner
och krus (Rosenberg, 1993), Med rösten, traditionen och
mp3-spelaren (Rosenberg, 2009a) och Sångstil – varför
då? (Rosenberg, 2009c) har varit en central utgångspunkt för mitt arbete. Det karaktäriserades av studier
av akustiska representationer av musiken och att söka
spåra parametrar i sångsättet. Det har jag senare vidarefört i mitt samarbete med röstforskaren Johan Sundberg när det gäller undersökningar om kulning
(Rosenberg, Sundberg & Björkner, 2005).
Musikvetaren Ingrid Åkesson sätter utifrån ett
musiketnologiskt perspektiv folksången i en nutida
kontext i sin avhandling Med rösten som instrument
(Åkesson, 2007), ett exempel på research on the arts,
där hon ger ett värdefullt och omfattande musiketnologiskt bidrag till folksångens nutida kontext.
Märta Ramsten har under ett långt yrkesliv vistats i
de äldre traditionella sångarnas absoluta närhet genom
sitt insamlings- och dokumentationsarbete för svenskt
visarkiv och har i olika forskningsprojekt och artiklar
beskrivit den folkliga sången med fokus på utövaren
och dennes kontext. Sångarens perspektiv belyser hon
t.ex. i artikeln Martin Martinsson – folkmusikidol och
Sumlen 1987, Grundpuls och lågt röstläge – två parametrar i folkligt sångsätt (Ramsten & Jersild, 1988)
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scenartist, (Ramsten, 1990) och i artikeln »Jag vet så
dejlig en ros« Om folklig vissång (1980), Ramsten har
också, likväl som Åkesson senare, i sin avhandling
Återklang, svensk folkmusik i förändring 1950–1980
(Ramsten, 1992) givit perspektiv på den nutida folksångarens kontext utifrån ett musiketnologiskt perspektiv.
Konstnärlig inspiration i detta sammanhang har
läsning av Anna Ivarsdotter musikvetenskapliga avhandling Sången i skogen (Johnson, 1986) varit som bl.a.
beskriver den improvisatoriska dimensionen i kulningen och vallåten.

Som tidigare nämnt så kan litteratur och texter som
kanske inte varit avsedda som konstnärlig inspiration
ändå fungera som sådan. Psykologen Mìhaly Csìkszentmihaly klassiska bok Flow. Den optimala upplevelsens psykologi (Csikszentmihaly, 1990) har, som jag
tidigare nämnt i inledningen varit en central utgångspunkt och motpart i det konstnärliga arbetet.
I början av mitt forskningprojekt så utgick jag från
fyra begrepp, inspirerade från Csìkszentmihaly som
jag fann användbara som metoder för att hamna i
flow: reorientation, risk, play, och mimicry. Under
arbetets gång så har jag själv formulerat tre ytterligare
begrepp som jag anser tillämpliga och fungerar som
metoder i en konstnärlig process för att uppnå flow:
längtan, långtråkigt och skarpt läge. Dessa sju begrepp
överlappar delvis varandra, men jag anser att de alla på
olika sätt haft relevans för mitt arbete. Csìkszentmihaly beskriver att han i undersökningar funnit att
flowupplevelser har detta gemensamt:
De leder till en känsla av upptäckt, en kreativ
känsla av att försätta upplevaren i en ny verklighet som förde personen till högre prestationsnivåer och ledde till medvetandetillstånd
som han inte tidigare drömt om. Kort sagt förvandlade de självet genom att göra det mer
komplext. I denna tillväxt finns nyckeln till
flowaktiviteter. (Csikszentmihaly, 1990, s. 99)
För mig har flow-begreppet fungerat som ett verktyg
för att få syn på hur jag kan gå vidare med ett projekt,
vad jag saknat. Jag belyser detta närmare i avsnittet
Om metoder. Csìkszentmihaly beskriver begreppet
flow-kanal genom en figur (se inledning), där han
schematiskt visar varför medvetandets komplexitet
ökar på grund av en flow-upplevelse; vår strävan och
vilja att uppnå flow gör att vi ständigt befinner oss i en
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långsamt uppåtgående spiral där vi behöver utmaningar för att inte hamna i leda, men där utmaningar
inte får vara så stora att vi hamnar i ängslan. Detta
synsätt har varit väsentligt för arbetsprocesserna i de
olika projekten och jag beskriver mer ingående i kapitlet Om metoder och i respektive avsnitt på vilket sätt
jag har använt mig av dessa metoder och den figur
som Csìkszentmihaly introducerat.
En av de viktigaste textliga inspirationskällorna i
mitt arbete har som nämnts varit litteraturforskaren
Walter J Ongs klassiska bok Muntlig och skriftlig kultur från 1982 (Ong, 1990) som har fungerat som en
katalysator för det konstnärliga skapandet genom hela
arbetet. Jag har använt mig av Ong’s teser om vad som
är kännetecknande för en muntlig kultur och låtit de
fungera som frågeställningar och verktyg för mig själv
som jag sedan prövat i min konstnärliga process. Ong
säger att »Tankens fortlevnad hör i en muntlig kultur
samman med kommunikation«. Men att det inte
räcker med kommunikation utan för att minnas
måste vi också ha formler, helt enkelt ett sätt att organisera våra minnen. Vi behöver använda oss av upprepningar, antiteser, alliterationer och assonanser, epitetiska och andra formelartade uttryck, standardiserade
teman, ordspråk, rytmisering som minnetekniska
mönster för att minnas. Det är lätt för mig att känna
igen drag av det Ong beskriver i gehörsmusicerande, i
folklig musik och sångtradition. I sjungandet av medeltida ballader hittar man det när det gäller texter,
men också när man tänker på hur t.ex. låtar och visor
är uppbyggda kan man hitta ett motsvarande tänkesätt. Vi behöver formler som stolt jungfru, i lunden den
gröna m.m. för att minnas. Ong menar att »Ju mer
komplicerad en tanke är som tänks enligt muntligt
mönster, desto mer sannolikt är det att den präglas av
skickligt brukade fasta uttryck«, och bestämda mönster har samma syften som skriften har i en skriftkultur,
att formulera en erfarenhet i ord är ett sätt att återkalla
den.
Jag har använt Ong’s tankar och provat dem genom
att överföra dem till konstnärlig praktik, t.ex. genom
att, vid sjungandet av en lång ballad, istället för att lära
mig den som en melodi och ett antal strofer, tagit
hjälp av balladens fasta uttryck och mönster och
genom själva berättelsen låtit balladen träda fram, ta
gestalt på motsvarande sätt som det t.ex. Bronson
beskriver.
Hur jag utförligt gått till väga med just denna specifika ballad beskriver jag i avsnittet ReBoot/OmStart.
Och hur jag i övrigt arbetat med Ong’s texter som en
motkraft och samtalspartner för det kreativa arbetet i
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gränsen mellan muntlig och skriftlig kultur beskriver
jag mer i avsnittet Om metoder och i de specifika
avsnitt där jag använt det.
Annan litteratur som inspirerat är Peter Bastians In
i musikken, (Bastian, 1990) Anthony Rooleys Perfomance (Rooley, 1990, 2005), Peter Brook, The Empty
Space (Brook, 1968, 1990), Bodil Jönssons Tio tankar
om tid (Jönsson, 2002), Vem är det som bestämmer i
ditt liv av Åsa Nilsonne (Nilsonne, 2007), Susan
Mauhart’s Nedkopplad (Maushart, 2011), Malcolm
Gladwells The Tipping Point (Gladwell, 2000), och
Blink (Gladwell, 2006), Platsen som inte finns, en bok
om internet av Tor Nørretranders (Nørretranders,
1997) och Nørretranders Världen växer (Nørretranders, 1995), och Lasse Bergs Gryning över Kalahari
(Berg, 2005).
På vilket sätt dessa texter varit relevanta och inspirerat tar jag upp och belyser i samband med specifika
konstnärliga arbeten.
En viktig referens i relation till rösten och röstanvändning har varit Johan Sundbergs Röstlära (Sundberg, 2001). Den innehåller beskrivning av rösten ur
ett akustiskt perspektiv och i samband framförallt
med det konstnärliga arbetet – Kulning – en utsmyckning av oändligheten, så har akustiska och röstfysiologiska studier haft betydelse. Även Sundbergs Musikens
ljudlära (Sundberg, 1978) har varit användbar i detta
sammanhang.36

36 Jag har även haft användning av läsning av Monica Thomassens
From Air to Aria och Eva Björkners Why so different?. Deras avhandlingsarbeten har givit infallsvinklar på olika typer av röstanvändning
(Björkner, 2006)och andningsapparatens funktion (Thomasson, 2003)
men eftersom detta primärt inte handlar om utveckling av rösten så går
jag inte närmare in på det här. Som referens för några olika pedagogiska
infallsvinklar på sångsätt inom andra genrer än folksång, har jag använt
Cathrine Sadolinis Complete Vocal Technique (Sadolin, 2000) och Gillyanne Kayes Singing and The Actor (Kayes, 2000).
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Om metoder

Ong skriver t.ex. att muntlig framställning i
muntliga miljöer ofta associerats med att
»väva«, »brodera« – rhapsodein och att rapsodiera från grekiskan ursprungligen betyder »att
sy ihop sånger« (raptein – sy, oide – sång), det
behöver alltså inte finnas en linjär tanke i hur
vi sjunger eller lär oss. Detta är intressant om
man tänker på hur vi lär oss på gehör, d.v.s.
man lär sig inte allt på en gång, eller i någon
viss ordning, utan helheten vävs ihop efter
hand. Olika personer fastnar för olika saker i
en sång och lär sig det först, eller olika saker
fastnar olika bra för olika personer och för
olika tillfällen. (Att väva, ur dagbok, Rosenberg, 2007–2012)

Konstnärlig
forskningsprocess?
Hur sker den konstnärliga
forskningsprocessen?
Den finska konstkritikern Mika Hannula försöker i
avsnittet The Methodological Minimum Criteria of
Artistic Research ur artikeln The Responsibility and
Freedom of interpretation (Hannula, 2002) formulera
hur man kan sammanfatta den övergripande metodologiska frågan inom konstnärlig forskning:
The important thing is to bring out, with maximum openness and clarity, who does the research,
why, and on what subject. This makes the method something other than merely a list of distinct
rules following which the desired end result can
be attained – and then pick up your paper and get
out, thank you very much. The method itself
remains flexible and evolving over the course of
the entire investigation. One fitting umbrella concept for artistic research would be to regard thinking as a methodological map telling both the
author of the research as well as its reader how,
why and where the research progressed as it did. It
is a map that seeks to bring out the premises, progress and end result of the research. And the end
result cannot consist of a straightforward answer,
or even success, but of the presentation of fruitful
new questions and a tentative yet courageous
unravelling of the failures. (Hannula, 2002, s. 81)
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Jag kan ansluta mig till detta synsätt som sätter fokus
på att konstnärlig forskning genom sina forskningsmetoder framförallt inte ger svar på frågor utan snarare ger en ny utgångspunkt för fruktbara nya frågor
liksom att metoderna behöver vara flexibla och
utvecklas genom den konstnärliga processen. Vi lever
till stor del i en skriftlig kultur, vilket denna bok är ett
exempel på, och många av de metoder som kanske
fungerar bäst för konstnärlig forskning är kanske inte
de som lämpar sig bäst för skriftlig återkoppling. Inte
minst därför behöver man fundera över vilka metoder
man använder och hur man presenterar sina resultat.
Ämnet för min forskning handlar till dels om att
försöka fånga det som inte är lätt beskrivet i skriftliga
termer och brukar benämnas tyst kunskap. Det är lätt
att man hamnar i att de metoder man använder för att
undersöka och beskriva den konstnärliga processen
endast blir i den form som är lätt dokumenterbar.
Artistic practices are mimetic and expressive
when they represent, reflect, articulate or communicate situations or events in their own way,
in their own medium. By virtue of their very
nature, artistic practices are also emotive,
because they speak to our psychological, emotional life. So whenever we have to do with
artistic practices, all these perspectives could be
at work. Not every artistic investigation will
deal with all these points of view at once, but
theoretically any of them could figure in the
research. (Borgdorff, 2006, s. 11)
Dessutom, menar Borgdorff, är konstnärlig praktik
också hermeneutisk praktik, eftersom den alltid lånar
sig till mångfacetterade och tvetydig tolkning och
t.o.m. bjuder in till det. (Borgdorff, 2006)
Konstnärlig praktik handlar ofta om immateriella
ting och det finns alltså en risk att själva den dokumenterbara processen prioriteras för den är lättare att
fånga och göra igen, än själva »verket« menar Borgdorff. Det är därför viktigt att inte glömma kontexten
och han sammanfattar:
To summarise, art research focuses on art
objects and creative processes. This can involve
aesthetic, hermeneutic, performative, expressive and emotive points of view. If the focus of
investigation is on the creative process, one
should not lose sight of the result of that process – the work of art itself. (Borgdorff, 2006)
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Vad gäller metodologin ställer sig Borgdorff frågan
hur man får syn på vilka forskningsmetoder och tekniker som är lämpliga för konstnärlig forskning och
på vilket sätt de skiljer sig från metoder och tekniker
inom naturvetenskap, socialvetenskap och humanistisk forskning. Det är en relevant fråga, men som jag
inte kommer att belysa här, eftersom detta inte är en
text som handlar om att jämföra metoder inom olika
forskningsfält.
With what kind of knowledge and understanding does research in the arts concern itself?
And how does that knowledge relate to more
conventional forms of scholarly knowledge?
The short answer to the first question is:
knowledge embodied in art practices (objects,
processes). The answer to the second question
will provide a closer understanding of what
»embodied knowledge« may be. (Borgdorff,
2006)
Yet the phenomena at work in the artistic
domain are decidedly cognitive and rational,
even if we cannot always directly access them
via language and concepts. Part of the specificity of art research therefore lies in the distinctive manner in which the nonconceptual and
nondiscursive contents are articulated and
communicated. (Borgdorff, 2006)
Det konstnärliga området kan alltså vara både kognitivt och rationellt även om man inte kan beskriva det
med ord eller om kunskapen inte är tillgänglig via
språket. Det är en uppfattning jag ansluter mig till
och är viktig för mitt arbete.
A »method« is then simply a well-considered,
systematic way of reaching a particular objective. (Borgdorff, 2006)
Är då konstnären själv den rätta att finna på metoderna i sin forskning? Borgdorff menar att eftersom
ämnet är konstnärlig forskning, alltså att själva utförandet är en del av forskningsprocessen, så vem skulle
annars göra det? Ibland är ju metodutveckling också
en del av konstnärens egen konstnärliga utveckling.
Det är ju därför det är så viktigt att ha med hela
kedjan. Från formulerandet av frågan till processen till
verket till att kommunicera det. Det räcker inte med
att man tänker själv, man måste vara beredd att dela
med sig av sina tankar och därför behöver metoder
beskrivas och belysas.

OM METODER

Konstnärlig forskning är generellt inriktad på att
tolka det speciella och unika, men i denna typ av
forskning är det praktiska experimenterandet ett
essentiellt element. Av detta följer att svaret på frågan
om den konstnärliga forskningens metodologi är att
den innehåller både experiment och deltagande i
själva praktiken och tolkningsprocessen.
Borgdorff summerar att konstnärlig forskning är
som regel utförd av konstnären, men dennes forskning utövar påverkan som går utöver det egna konstnärskapet. Olikt andra områden av kunskap, använder konstnärlig forskning både experimentell och
hermeneutisk metod för att bearbeta speciella och
unika produkter och processer.
Borgdorff sätter samman den ontologiskt, epistemologiskt och metodologiskt mångfacetterade konstnärliga forskningen och kondenserar den till en kort
formel, med följande karaktäristik:
Art practice – both the art object and the creative process – embodies situated, tacit knowledge that can be revealed and articulated by
means of experimentation and interpretation.
(Borgdorff, 2006)
Här tar jag mitt teoretiska avstamp.

Övergripande metod för arbetsprocessen
Som tidigare beskrivits så handlar mitt arbete om att
utforska hur jag kan sätta skandinavisk folksång i en
nutida scenisk kontext genom experiment och interpretation.
Man kan beskriva de metoder jag använt i tre olika
skikt. Dels finns ett skikt av övergripande metoder
som handlar om det generella arbetssättet och helheten. Därutöver finns metoder som jag använt igenom
hela arbetet som är specifika och dessutom finns specifika arbetsmetoder som relaterar till respektive projekt. Det jag beskriver här är de övergripande metoderna och de metoder som jag använt mig av i alla
projekt. De specifika metoderna beskrivs däremot i
anslutning till de aktuella projekten.
Det finns också en annan viktig kategorisering av
metoder som jag efter bl.a. Kristersson (Kristersson,
2010) benämner gestaltande metoder respektive reflekterande metoder. Gestaltande metoder syftar till att
utveckla verket och används alltså i den konstnärliga
processen. De reflekterande metoderna syftar till att
nå den kunskap som utveckling av verket representerar och syftar alltså till tolkning. Genom de reflekterande metoderna söker jag alltså s.a.s. utvinna forma37

beskriver en schematiskt och förenklad uppställning av möjlig forskningsprocess inom konstnärlig forskning med fem urskiljmellan de olika delarna.

liserad kunskap ur processen och genom de gestaltande
metoderna söker jag skapa verken. Samtidigt är det
viktigt att påpeka att det finns en betydande överlappning, genom att kunskapen har utvecklats genom skapandet och reflektion har varit en central metod i skapandet av verket.
En övergripande modell för forskningsmetodik och
hur kunskap skapas i en konstnärlig process har jag
lånat från Sven Ahlbäck (Ahlbäck, 2010). Figuren,
som har ett pedagogiskt syfte snarare än analytiskt,
illustrerar olika möjliga faser i en explorativ konstnärlig forskningsprocess, hur dessa kan interagera och
hur processen kan utvecklas i samspel mellan intuitivt
och reflekterande arbete, samt kopplar forskningsprocessen till faser i ett praktiskt musikaliskt utvecklingsarbete.
För mig är det en användbar bild, som beskriver
processen på en tidsaxel från vänster till höger, men
med pilar som visar på hur intuition och reflektion ger
flera återkopplingar efter vägen, som ändrar riktning
på processen, som alltså kan gå in i kretslopp. Ahlbäck
menar att dokumentationen ofta sker i samband med
problematisering och realisering av verket. Ahlbäcks
figur pekar som jag ser det på komplexiteten i en kreativ och konstnärlig process med fem urskiljbara faser:
idé, inventering, utveckling, realisering och utvärdering.
En annan modell som jag här vill nämna är psykologen David Kolbs välkända modell för erfarenhetsmässigt lärande från 1984, även om den inte specifikt
gäller lärande inom kontexten av konstnärlig forskning.
38

Learning is best conceived as a process, not in
terms of outcomes. (Kolb, 1984, s. 28)
skriver Kolb och specificerar:
Learning is the process whereby knowledge is
created through the transformation of experience. This definition emphasizes several critical aspects of the learning process as viewed
from the experiential perspective. First is the
emphasis on the process of adaptation and
learning as opposed to content or outcomes.
Second is that knowledge is a transformation

-
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kande rörelse vilket innebär att jag aldrig egentligen återvänder till precis samma startpunkt eftersom jag utvecklats och lärt
samma.

process being continuously created and recreated not an independent entity to be acquired
or transmitted. Third, learning transforms
experience in both its objective and subjective
forms. Finally, to understand learning, we
must understand the nature of knowledge, and
vice versa. (Kolb, 1984, s. 38)
Där Kolb alltså identifierar lärandet som en process
där kunskap skapas genom omvandling av erfarenheter i ett kontinuerligt kretslopp. Det kanske bästa sättet att synliggöra hans idé är att visa den som en skiss.
Det finns många avbildningar och jag har här gjort en
bild som visar de fyra stadierna i lärandeprocessen:
Concrete experience, reflective observation, abstract conceptualiztion och active experimentation.
Det är inspirerande att se på Kolb’s bild av lärande som
en ständigt pågående cirkulär process, en syn som jag delar.
OM METODER

I början av mitt arbete kände jag ett behov av att
själv skapa mig en bild över hur jag arbetade med
mina projekt. För att beskriva min egen kreativa process har jag skapat min egen modell som på olika sätt
förhåller sig till det jag nyss beskrivit, som jag relaterar
till de flow-skapande parametrarna, reorientation, play,
mimicry, risk, längtan, långtråkigt och skarpt läge. För
mig är det precis som i Ahlbäcks och Kolbs modeller
väsentligt att se processen som ett kretslopp. Jag
beskriver min modell i en förenklad figur som kan ses
ovan. Från idé till att skapa något nytt, till ny kunskap
eller nya färdigheter, i en ständig reflektion i en cirkelrörelse eller kretslopp om man så vill.
Att se inlärning och kunskapsinhämtande som en
cirkelrörelse, eller som en ständig dialektik mellan
olika delar av processen, t.ex. mellan reflektion och
experiment, är trivial och känd för de flesta och det
finns flera kunskapsbildningar som använder cirkelrö39

den erfarenhetsmässiga kunskapen utvecklas i en dialektik mellan periferi och centrum från concrete experience via
observation, abstract conceptualization till active experimentation

relsen som en modell för förståelse av hur vi lär oss
nytt. Min modell överenstämmer både med det Borgdorff beskriver och med Kolb’s och Ahlbäcks modell.
Den visar också på att kunskapen och verket utvecklas
i en pendling mellan experiment och reflektion. Att
befinna sig i flow-kanalen så som jag beskrivit i inledningen skulle också kunna beskrivas i termer av pendel-rörelse eller kretslopp.
Om man kombinerar min modell med Kolb’s så
skulle man få bilden ovan.
Min metod beskriver alltså själva den konstnärliga
skapandeprocessen men med hjälp av ständig reflektion och feedback, den erfarenhetsmässiga kunskapen
utvecklas i en dialektik mellan periferi och centrum
från Kolbs begrepp concrete experience via reflective
observation, abstract conceptualization till active experimentation i de olika stadierna: insamling, lärande, presentation.
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Inom hermeneutisk kunskapsbildning1 talar man
om den hermeneutiska cirkeln, eller snarare den hermeneutiska spiralen, (Kvale, 2009) som beskriver hur
en tolkning av exempelvis en text skapas genom en
ständig dialektik mellan tolkning av detaljer och tolkningen av helheten. Jag ser att min metod har släktskap med den hermeneutiska spiralen, men ser inte att
den är tillämplig här eftersom mitt arbete handlar
både om skapande och tolkning och inte bara om
tolkning. Därför är inte pendlingen mellan helhetstolkning och detaljtolkning det centrala utan snarare
pendlingen mellan reflektion och experiment. Jag går
inte närmare in på att beskriva den hermeneutiska
kunskapsbildningen som är ett stort och vittomspän1 I grova drag kan man säga att den hermeneutiska forskaren försöker svara på frågan: »Vad är det som visar sig och vad är innebörden i
det?«. Med denna utgångspunkt försöker man inom hermeneutiken
använda tolkningen som huvudsaklig forskningsmetod. Man försöker
dock inte söka efter en absolut sanning, eftersom det enligt den hermeneutiska kunskapsteorin inte finns någon sådan sanning.
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Att väva ihop
en helhet
i praktiken

hur projekten ReBoot/
OmStart, KurbitsKoral och Getens horn
hänger samman.

nande kunskapsfält, utan nöjer mig med att konstatera att det finns släktskap mellan olika sätt att se hur
kunskapsbildning sker genom en rörelse mellan olika
ytterligheter, eller mellan olika återkommande delar.
När jag ombads beskriva hur jag såg att tre av mina
konstnärliga projekt hängde ihop, så ritade jag ovanstående skiss som visar hur projekten ReBoot/OmStart,
Kurbits-Koral och Getens horn hänger samman. I efterhand ser jag att jag på bara några sekunder beskrivit en
komplex interaktion som ganska väl beskriver flera års
konstnärligt arbete genom bara några streck.
De parallella strecken med siffror visar startpunkten för de tre olika projekten. Läst från vänster till
höger ger jag en tidsaxel. Varje cirkel är ett projekt.
Pilarna mellan dem visar hur jag upplever att de har
påverkat och interagerat med varandra. Att alla tre
projekten hänger samman visas med dubbelriktade
pilar. Det finns också en enkelriktad pil från två till
ett. Tidsaxeln visar att projekt 1 har en tidsaxel som
sträcker sig över hela projekt 2 och starten på projekt
3. Processen startar med en enkelriktad pil som kommer snett nedifrån med frågor. Här finns alltså en
parallell till bilden av kunskapsutvecklingen som ett
kretslopp.
I detta sammanhang bör påpekas att själva strukturen för den konstnärliga forskarutbildningen i sig själv
innebär en metod för konstnärlig kunskapsutveckling.
Genom att forskarutbildningen vid Sibeliusakademin
är uppdelad i fem projekt som hänger samman, med
reflektion över och utvärdering av varje separat projekt tillsammans med betygsnämnden och tillika att
det följande projektet relateras till det föregående blir
det en struktur för kunskapsutveckling där reflektionen integreras stegvis.

OM METODER

I mitt arbete utvecklar jag och använder mig av både
gestaltande och reflekterande-tolkande metoder. Vissa
metoder är alltså generella och har använts genomgående i alla fem projekt, men det finns också metoder
som är specifikt knutna till ett visst projekt. Dessa
metoder beskriver jag i anslutning till det specifika
projektet. I slutdiskussion så utvärderar jag hur mina
metoder har fungerat: Hur användbara har de varit?
Har de fungerat som jag tänkt mig? Vad kan jag göra
annorlunda? Hur kan jag med mina erfarenheter och
reflektioner nu utveckla ytterligare metoder? Vilka
erfarenheter ger detta mig i framtiden?
Jag har dokumenterat arbetsprocessen och verken
kontinuerligt genom hela arbetet. Det har skett på en
mängd olika sätt, men en central metod har varit
genom iakttagelser och reflekterande texter i dagboksform, oftast i form av en webb-baserad s.k. blogg. Jag
har också dokumenterat arbetsprocessen och verken
genom visuella process- och verkskisser, tankekartor,
partitur, notskisser, inspelningsskisser, fotomaterial,
filmer m.m.
Efter varje delexamination, de fem olika projekteten som fungerat som hållpunkter genom arbetet, har
jag reflekterat och analyserat och genom examinationsnämnden fått feedback på dessa. Denna reflektion, analys och feedback har lett till nya frågeställningar inför nästa delprojekt. Det har på så sätt
fungerat som en reflekterande metod som integrerats i
skapandet av verket.
I efterhand har jag analyserat det jag skrivit, mina
skisser och annan dokumentation, med inriktning på
att synliggöra arbetsprocesser och arbetsmetoder för
skapande av verken samt konstnärliga koncept. Dessa
har jag utvärderat i förhållande till dess användbarhet
för verkets tillblivelse, verkets karaktär och verkets
kvalitet. Det som jag vill synliggöra är alltså metoder
och koncept både i principiell och konkret mening.
Mina upplevelser av verket och vad jag velat åstadkomma har i vissa fall ställts i relation till hur verkets
upplevts av publik genom frågeformulär.
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Gestaltande metoder i skapandet
I skapandet av de olika föreställningarna, delprojekten, har jag generellt använt mig av den pendling mellan intuitivt skapande och reflektion som beskrivits
ovan i min modell. Jag har formulerat vissa frågor,
samlat material och därefter helt enkelt börjat sjunga,
skapa, lära mig, experimentera utifrån den grundläggande frågeställningen, i en grundläggande intuitiv
process. Samtidigt har jag som nämnts kontinuerligt
reflekterat över det jag gjort, vilket i sin tur återverkat
på det fortsatta kreativa arbetet i ett kretslopp mellan
intuitivt experimenterande och reflektion som jag
beskriver i modellen.
Jag har som nämnts, kontinuerligt använt mig av
vissa arbetsmetoder och principer som utgångspunkt
för det skapande arbetet och nedan beskriver jag några
av dessa.

Flow-verktyg som gestaltande metoder
Som jag beskrivit tidigare så är flowbegreppet centralt
i detta arbete. Jag har använt verktyg som jag identifierat som flow-skapande metoder. De som jag har valt
att utgå från är som jag beskriver i kapitlet Bakgrund
och inspiration: reorientering, mimicry, risk, play och
längtan, långtråkigt samt »skarpt läge«. För mig har
kännedomen om dessa metoder gjort att jag medvetet
och omedvetet kommit att använda dem för att
komma vidare i min skapandeprocess, likväl som för
utformningen av de olika föreställningarna. Jag tror att
många kan känna igen sig i det som beskrivs nedan.
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Reorientering som metod har fungerat så att jag medvetet eller omedvetet utsatt mig för en annan syn på saken
– bytt perspektiv och vänt upp och ner på mig själv eller
min uppfattning. Reorienteringen har också inneburit
att lyssna på annan musik, uppleva vad andra gjort –
medvetet utsätta sig för nya intryck. Gå på en konsert
eller utställning, läsa en text. Det har också inneburit
att åka till en annan plats för att få andra vyer, andra
intryck, vilket har visat sig värdefullt i processen.
Men jag har också använt reorientering i själva föreställningarna, så att jag medvetet bytt perspektiv, form
eller gestaltning. Jag har t.ex. växlat mellan mer konventionella musikaliska uttryck och mer ljud-baserade
uttryck i alla föreställningar.
MIMICRY

Mimicry innebär som konstnärlig metod exempelvis att
härma någon annans konstnärskap eller gestaltning.
Inom den traditionella gehörsmusiken är detta ett centralt inslag: Man lär sig genom att härma och följa efter
det någon annan gjort och skapar sedan sin egen gestaltning utifrån det, medvetet eller omedvetet.2. Man provar och får med sig allt från gestaltning till attityd – du
kan så att säga anta någon annans gestaltning, sångsätt,
sjunga någon annans repertoar, ta på dig någon annans
2 Här vill jag hänvisa till en intressant undersökning som jag redovisar i artikeln Variation ett sätt att tänka (Rosenberg, 2009) där jag visar
hur några unga sångare utvecklar och förändrar sitt sätt att gestalta över
tid. Trots att de själva inte medvetet har reflekterat över det.
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kläder och genom det uppleva och få träda in i något
som är annorlunda än ditt eget, samtidigt som du lär
dig något. Walter Ong beskriver det så här:
I primärt muntliga kulturer bryr man sig föga
om att bevara kunskap om hantverksskicklighet i en abstrakt, isolerad form. [...] Hantverkskunnighet tillägnade man sig genom lärlingskap (så som man fortfarande gör även i
högteknologiska kulturer), vilket betyder att
man lär sig genom att iakttaga och öva med ett
minimum av verbaliserad förklaring. (Ong,
1990, s. 57)
Ett typiskt exempel på mimicry är det jag beskriver i början av denna text om hur jag lärt mig av Eva Eriksson. På
samma sätt handlar det om att inspirerats av Laurie
Andersons sätt att berätta på scenen, eller sångstilen efter
koralsångarna Effie och Murdina Mac Donald från
Lewis.
Längtan är en viktig startpunkt för mimicry. Du
hör något, eller ser något som du vill väldigt gärna vill
kunna eller förstå. Så här skrev gitarristen Keith
Richards i sina memoarer om när han var 20 år:
På insidan av fickdagboken [1963] står de
bläckdrypande orden »Chuck«, »Reed«,
OM METODER

»Diddley«. Där har du det. Det var allt vi lyssnade på. Bara amerikansk blues eller rhythm
and blues eller countryblues. Varenda vaken
timme av vartenda dygn satt vi framför högtalarna och försökte förstå oss på bluesen. Man
kollapsade på golvet med gitarren i handen. Så
var det […] Vi föraktade pengar, vi föraktade
renlighet, vi ville bara vara svarta motherfuckers. (Richards, 2010, s. 103)
När Keith Richards beskriver relationen till
den musik han älskar, Chicago-bluesen, och
hur han lärt sig musiken och låtarna på ett sätt
så att det lika gärna kunde handla en gehörsmusiker inom vilken genre som helst. En spelman, en folksångerska. Hur man kollar in varenda inspelning, lyssnar och lär från andra
musiker, hur han härmar varenda slinga, varenda specialitet, hur man försöker efterlikna
soundet, fascineras av det ouppnåeliga och
avlägsna och samtidigt som han ger det sin
egen tolkning, sin egen oefterhärmliga touch
av nuet. Gör sin egen musik. (Rosenberg, 2011)
Jag har använt mimicry som metod i skapandet,
genom att så att säga klä mig i någon annans konstnärskap – att träda in i en annan persons sätt att musi43

cera, tänka, modell för komposition – för att lära mig
något nytt. Walter Ong beskriver något som för mig
är relevant för mimicry, apropå lärande skriver han att
man:
lär sig genom förebilder – att jaga tillsammans
med erfarna jägare till exempel – genom att
behärska ordspråk, genom att kombinera och
sammanställa ordspråk, genom att tillägna sig
annat formelartat material, genom att inlemmas i en samfälld begrundan över det förflutna
– inte genom att forska i ordets strikta bemärkelse. (Ong, 1990)
Ong säger alltså att detta inte är forskning i strikt
bemärkelse, men jag anser att han beskriver just en
forskningsmetod, om än inte verbalt formulerad och
inte i den vetenskapliga kontext som Ong syftar på3.
Men mimicry är för mig ett verktyg som hjälper mig att
utveckla ny kunskap för det konstnärliga skapandet.
Det blir ett verktyg för forskning när det också innebär
reflektion över vad jag lär mig och ställs i perspektiv till
mitt uttryck.

Att ta en risk, att utmana sig själv. Att gå lite längre ut…

I själva föreställningarna har jag också använt mimicry för att skapa dynamik och spänning i flödet, t.ex.
genom att »härma« fågelsång i Getens horn, efterlikna
olika musikaliska uttryck och ställa samman dem på
ett nytt sätt.
RISK

För mig har risk som metod inneburit att jag prövat
mina idéer och konstnärliga koncept i »skarpt läge«.
Men det har också inneburit att jag medvetet tagit
3 Ong befinner sig 1982, i en kontext där denna typ av forskning som
jag beskriver i det förelagda arbetet inte ännu var formulerad.
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konstnärliga risker, genom att medvetet bygga in riskelement i själva föreställningarna. Jag har t.ex. medvetet testat för mig helt nya sätt att gestalta musiken i
mina konserter, medvetet strävat mot att element av
slump och stundens ingivelse ska få påverka resultatet.
Detta har skett exempelvis genom att interaktionen
mellan medverkande musiker fått styra utvecklingen,
genom att jag givit mig själv generella ramar för
gestaltningen, och som t.ex. i Voice Space låta looppedalens funktion få påverka resultatet.
Att utsätta sig för konstnärliga risker kan både
skapa spänning i själva verket, och kan vara ett sätt att
hamna i flow, att verkligen bli ett med det som sker.
PLAY

Play – Att leka – är besläktat med risk på så sätt att
man inte vet vad som kommer ut av leken. Jag har tilllåtit mig att leka med material som jag funnit, prova
något som jag inte gjort förut, men också att inkludera leken i själva verket. Ett tydligt exempel är t.ex.
att jag inkluderat en härmningslek, en eko-sång i Kurbits-Koral där mina medmusikanter skulle reagera på
mina signaler. Det kan fungera som ett effektivt sätt
att uppnå nukänsla, genom att resultatet verkligen
uppstår i ögonblicket och både publik och medverkande blir fokuserade på ögonblicket. Så här uttryckte
sig en av de medverkande i Kurbits-Koral:
Under dagens repetition provade vi att finslipa
vår ekosång. Jag frågade vad som var svårt med
att sjunga den: –Svårt om man tänker för
mycket. –Svårare när man inte hör vilka ord
det är –Lätt om man bara gör, struntar i vad
det är för ord, bara härmar gestalten så gott
man kan – rakt ut.
Jag sa att jag kommer aldrig att sjunga lika,
kommer inte kunna göra en och samma sak
flera gånger, så de måste vara beredda på.
»Det är bra att man inte vet, för då måste
man vara närvarande«, sa Lotta.
(Rosenberg, 2010–2011)
Medan flow-skapande metoder varit en allmän hållning i det skapande arbetet har jag också genomgående använt mig av vissa specifika verktyg och metoder i skapandeprocessen.

Som man kan se i min modell över min arbetsprocess så
är reflektion en viktig metod för skapandet av verket.
Genom hela arbetet så har jag fört en dagbok i vil-
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Getens horn.
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ken jag beskrivit processen. Från början använde jag
en privat dagbok men efter ett tag gick jag över till en
offentlig, personlig reflektionsdagbok i form av en
blogg. Varje projekt har haft sin egen blogg där jag
antecknat sådant som jag antingen funnit viktigt att
komma ihåg, formuleringar kring processen, rena
repetitionsanteckningar, generella konstnärliga funderingar eller metoder jag reflekterat över under arbetet.
Bloggen har också innehållit aktuella skisser och foton
som ett slags visuella reflektioner. Jag har inte värderat
det jag skrivit när jag skrivit det och istället försökt att
inte censurera mina tankar. Jag har dock försökt att
inte vara privat i blogg-dagboken. Det har hela tiden
varit med tanke att detta skall någon annan också
kunna ta del av.
Bloggens format lämpar sig väl för att dokumentera
en konstnärlig arbetsprocess. Inläggen dateras automatiskt och publiceras direkt. Formatet inbjuder
också till att inte skriva för långt och därmed till viss
initial koncentration av reflektionen. Bloggens offentliga karaktär inbjuder också till att göra en slags skiktning av det man skriver redan vid publiceringen,
inbjuder till att formulera sig på ett något bestående
sätt, för någon annan och att kategorisera via taggar.
Du kan inte skriva för skissartat, men formatet inbjuder också till att blanda konkreta instruktioner med
poesi, att blanda prosa med korta skissanteckningar
och integrera olika media som ljud, bild etc.. Det har
fördelen att det är lätt att i näst intill realtid samla
dokumentera processen och tankarna som annars bara
skulle komposteras ner i ens minne och bli till mull.
Man glömmer så lätt hur man tänkte.
I skapandeprocessen har jag mer eller mindre regelbundet läst mina blogg-inlägg, vilket har lett till en
utveckling av de konstnärliga frågeställningarna och
koncepten.

så sätt har jag kunnat så att säga få syn på vad som
varit de bärande idéerna, huvudsak och bisak. I en
skiss kan du blanda text, bild, tecken, färger och koncentrerat formulera vilket gör det möjligt att få en
karta som kan användas i skapandet. Jag har alltså formulerat mig genom dessa skisser, de har inte avbildat
något jag redan beskrivit utan de har varit själva formulerandet. Genom dessa skisser så har jag fått syn på
strukturer i det jag hållit på med. Det kan gälla formen på konserten ur ett rumsligt perspektiv som i
Kurbits-Koral, det kan gälla hur jag upplever formen
på den musik jag skapat som i Kurbits-Koral, Getens
horn och Voice Space.
Jag har också gjort rena musikskisser med hjälp av
inspelningsprogram som t.ex. Logic Pro och ibland
med notationsprogram som t.ex. ScoreCleaner. I synnerhet inspelningsprogram ger en audiovisuell feedback som varit värdefull för att få syn på och bearbeta
strukturen samt att få ett lyssnarperspektiv på den
musik jag skapat och min sång.
Jag har också använt mig av tankekartor (mindmaps) för att få visuell överblick över innehållet i föreställningarna i flera av projekten, bl.a. med hjälp av
digitala verktyg som t.ex. Nova Mind. De fungerar
utmärkt som verktyg för selektion och har varit viktiga som ett sätt att få syn på hur olika delar i både
arbetsprocess och föreställningar hänger samman. En
fördel med tankekartor är att de ger en god överblick
över strukturen utan att implicera en viss hierarki.
Jag har också använt mig av mer utvecklade skisser
när jag kommit till det stadiet att jag ska förmedla
musiken till andra. Exempelvis har jag tydliggjort
rumsliga perspektiv genom att göra ett slags manuspartitur till musiken med hjälp av presentationsprogrammet Keynote, där jag integrerat en mängd olika
medier för att levandegöra min idé.

Skiss som verktyg. Papper. Pennor. Dator. Inspelningsutrustning, Notation. I samtliga projekt så har
jag i något skede i det konstnärliga arbetet använt mig
av skisser för att formulera min konstnärliga idé. Ofta
har jag intuitivt ritat och skissat figurer och bilder,
som avbildningar av t.ex. strukturen i föreställningen,
musikalisk struktur, scenskisser etc.. Jag har använt
denna metod för att komma vidare i processen, som
ett slags intuitivt reflekterande. Materialet har varit
olikfärgade papper, pennor och kritor i olika färger
och av olika typ, men också digitala verktyg (se vidare
nedan). Att jag gjort detta har i sig tjänat som en slags
skiktning av idéerna, som en strukturerande tanke. På

musikskapandet
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En generell metod som jag använt för det skapande
arbetet är att använda texter som hör till en annan
kontext som inspiration för och motpart i mitt skapande. Det har varit allt ifrån vetenskapliga och populärvetenskapliga texter till konstnärliga texter och vittnesmål om folklig sång i form av citat.
Det som Walter Ongs identifierar som typiska drag
för t.ex. minnesteknik och former för muntligt berättand i Muntlig och skriftlig kultur (Ong, 1990) har jag
använt direkt och medvetet som utgångspunkt i mina
projekt. Likaså har de berättelser, vittnesmål och citat
som beskriver t.ex. folklig koralsång och kulning
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Logic Pro 8.0. Här ur projektet Voice Space

Ainos Klagan,

den mycket varierade, både i melodi och dynamik, melodin i mitten.

fungerat som ledord och inspirationskälla för utformningen av verken.
Direkt genom rena textcitat och indirekt som ett
slags hållning till skapandet har också t.ex. Lasse Bergs
Gryning över Kalahari (Berg, 2005) och Malcolm
Gladwells Blink (Gladwell, 2006) fungerat. Berg
genom sitt levande återberättande om människans
grundläggande utveckling och historieberättande och
Gladwell som inspiration till att fokusera på förutsättningar för ett intuitivt skapande.
Dessa externa texter har på så sätt fungerat som ett
slags katalysator och reorienteringsmetod men också
genom att skapa en kreativ distans till mitt eget skapande. Distansen fungerar som bränsle för den kreativa motorn, för skapandet. Genom att det är texter
som inte primärt handlar om musik blir det en motpart i skapandet – det stimulerar analogiskt tänkande
och musikaliska idéer sätts i ett nytt ljus.

Begränsning som metod i
skapandeprocessen

samtliga projekt har jag försökt att hitta avgränsningar
som gjort arbetet kreativt. Det har framförallt kommit
till uttryck i den gradvisa avgränsningen av frågeställningar jag arbetat ut genom reflektionen och i mina
skisser. Men det har också varit konkreta begränsningar vad gäller verktyg, vilket kanske är allra tydligast i det sista projektet Voice Space. Där valde jag att
arbeta med en hårdvara, en loop-pedal. Jag övervägde
att använda ett mer flexibelt verktyg som t.ex. datorbaserad liveelektronik, men stannade för att använda
det mer begränsade verktyget loop-pedal eftersom det
innebar en utmaning, en kreativ begränsning.
Det finns också andra sådana tydliga avgränsningar
i de olika projekten: Kurbits-Koral utgick exempelvis
från en specifik repertoar och jag använde där, och
delvis i Getens horn, också en speciell approach till
gehörsinlärning som jag utvecklade med inspiration
från bl.a. Ong. I ReBoot/OmStart ligger begränsningarna i att endast utnyttja små variationer i ett alltigenom solistiskt sammanhang.

En annan generell metod jag använt mig av i respektive projekt är att ge mig själv tydliga begränsningar,
exempelvis genom att ge mig själv verktyg som i sig
innebär en begränsning och som ger ett motstånd. I
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angivelser skapad i programmet
Keynote
projektet Getens horn och beskriver
ljussättning och känslan i själva
musiken/scenen.
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Nova Mind. Här visar den
verison 2 av projektet ReBoot/OmStart. Här skapar
jag bestämt mig för att ha med, vilken jag valt bort.
tema, deadline, teknik m.m.
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– hur användbara var metoderna i skapandeprocessen
och hur användbara var de konstnärliga koncepten?
Blev det så som jag tänkte mig? Hur fungerade det?

Metoder för

Feedback

och analys
Reflektionen och tolkningen syftar till att synliggöra
den så att säga tysta kunskap som utvecklats i mitt
arbete och göra den begriplig och tillgänglig. Specifikt
i varje projekt handlar det om att reflekterande pröva
frågeställningarna utifrån verket/föreställningen. I denna
reflektion söker jag således tolka den kreativa process
som utvecklats utifrån de initiala frågeställningarna
och synliggöra den kunskap som kommit fram genom
arbetet.
För att göra detta möjligt har jag redan från början
sett till att dokumentera den kreativa processen på
flera olika sätt. Jag har som ovan nämnts dokumenterat processen kontinuerligt genom en bloggdagbok,
jag har sparat visuella skisser och audioskisser, tankekartor, inspelningar, notskisser, ljud- scen- och ljusmanus. Det utgör grundmaterialet för reflektionen.
Som nämnts har varje delprojekt utvärderats för sig
i samband med framförandet av föreställningarna. Då
har jag beskrivit utgångspunkten för projektet och
arbetet fram till konserten/verket och efter föreställningen har jag diskuterat detta med betygsnämnden.
Det har i sin tur lett till nya frågeställningar inför
nästa projekt.
Detta arbete syftar ju till att explorativt utveckla
och undersöka nya uttrycksformer mot bakgrund av
vissa kvaliteter som jag upplever som centrala i traditionell skandinavisk folksång, med fokus på sångaren
som skapande interpret. Men vilken sorts kunskap är
det jag söker blottlägga? Vad är det för slags tyst kunskap jag vill formulera?
Jag har valt att fokusera på två aspekter av den kunskap som utvecklats genom arbetet, nämligen konstnärliga arbetsmetoder för skapandeprocessen och
konstnärliga koncept. I den reflekterande tolkningsprocessen undersöker jag min dokumentation och
ställer mig frågor om just dessa aspekter av skapandeprocessen. Jag blir alltså objekt för min studie. Jag
söker formulera metoder och koncept i principiella
termer, så att det ska vara användbart utanför denna
kontext.
Jag utvärderar också metoder och koncept i relation
till själva verket. Här är en central fråga användbarhet
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Men jag utvärderar också respektive verk i sig i relation till de grundläggande frågorna för respektive projekt och den så att säga konstnärliga hypotes som verket representerar. I detta har jag också visst stöd av
både den utvärdering som betygsnämnden givit, men
jag har också i några fall gjort en enkätstudie i samband med föreställningen. Här är frågan hur användbara de konstnärliga koncepten var för det jag ville
uppnå eller undersöka?
Resultatet av studien blir sålunda dels själva verket,
både i form av inspelning och »partitur«/ musikmanus, dels de arbetsmetoder och konstnärliga koncept
som jag söker blottlägga genom min reflektion.
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ReBoot/OmStart
En folksångsperformance

KONSERT
14 maj 2008 SOcKENbacKa
19 maj 2008 STOcKhOlm
”med röst, lergök och några klockor i en annorlunda konsertform tar hon publiken med på en
stämningsfull och suggestiv resa med ballader, hymner, sorgesånger och lockrop, både nyskapat,
improviserat och traditionellt.”
www.susannerosenberg.com NY CD på Playing With Music (Border) www.playingwithmusic.se

för röst,
lergök,
klockor
& scenisk form
Koncept, arrangemang, komposition
Susanne Rosenberg 2008
Alla texter är bearbetade av Susanne Rosenberg
Susanne Rosenberg – röst, lergök & klockor
Päivi Järvinen – ljussättning
Pitskun Kulttuurikirkko, Sockenbacka den 14 maj 2008
Lilla salen, KMH, Stockholm den 19 maj 2008
Ljud Pitskun Kulttuurikirkko, Sockenbacka: Hannu Oskala
Ljus Pitskun Kulttuurikirkko, Sockenbacka: Päivi Järvinen
Ljud Lilla Salen, Stockholm: Mattias Alldahl, KMH
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Det är varmt. Inne. Ute är det gnistrande kallt. Midvinter.
Värmen från huset gör att själva huset får ett skimrande vit
hinna på utsidan som lyser i månljuset. Så snabbt in i kallhallen. Som en sluss från det kalla. Fort av med stövlar och
jackor och så rakt in i köket. Rakt in i ett sjungande. Rakt in i
ett nu. (Rosenberg, 2006–2013)

ReBoot/OmStart
Frågeställningar, bakgrund och inspiration
To restart the system – reboot
Vetenskapsjournalisten Tor Nørretranders nämner i sin bok Platsen som
inte finns – en bok om internet (Nørretranders 1997) begreppet uppmärksamhetsekonomi. Med det menade han att vi var på väg in i ett samhälle
och en ekonomi som bygger på konkurrens om uppmärksamhet, där
utbudet av information och stimuli är så enormt att vår uppmärksamhet
blir en knapp resurs. Som jag upplever det har verkligheten överträffat
Nørretranders profetia från 1997 med råge – när vi ständigt är uppkopplade finns det väldigt få tillfällen då vi har möjlighet att få syn på det som
inte slår emot oss med stora rubriker, färger eller toner.
Att undersöka om man kan skapa ett rum för lyssnande och ett musikaliskt berättande, där den finstilta variationen märks, var den konceptuella utgångspunkten för ReBoot/OmStart. Jag ville prova vad som händer
om jag tar min utgångspunkt i det folkliga sångsättet och i de subtila
variationssätt och uttrycksmedel som finns inneboende i just den musiken. Söka storheten i de små variationerna. Kanske kan man genom att
börja i det lilla, kalibrera lyssnandet hos lyssnaren och hos sig själv för att
få sinnet att upptäcka också de små, små nyanserna i vår annars väldigt
ljudstarka och larmiga värld?
Detta tema är nära relaterat till ett av mina huvudteman för avhandlingen, nukänsla. Och en av de bärande utgångspunkterna för ReBoot/
OmStart kan sägas vara variation som en parameter för att hitta nukänsla.
I anslutning till detta följde utmaningen att söka skapa en intressant helhet/konsert med hjälp av variation med bara min egen röst.
Performans
En annan av de bärande utgångspunkterna för ReBoot/OmStart har också
behandlats i inledningen, nämligen performansbegreppet, att visan får
sin form och i viss mening existerar endast när den sjungs, att visan
omskapas och pånyttföds då den framförs av den som just då sjunger
den. Detta är för mig en viktig kvalitet i folksång som jag inspirerats av
exempelvis i mötet med vissångerskan Eva Eriksson.
I ReBoot/OmStart ville jag utforska just den rollen, se vart performans
som grundläggande förhållningssätt till min sång och mitt sjungande
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Tidslinje för de viktigaste tillfällen då ReBoot/OmStart
har framfört eller presenterats under tidsperioden
2007–2012.

skulle ta mig, som en utgångspunkt för mitt skapande i stunden. Ge mig
själv ramar för musicerandet, som skulle ge mig utrymme för variation.
Små variationer
I november 2007 skriver jag i min dagbok vad jag är på jakt efter:
Att kalibrera till styrka i det svagaste
november 2007
Minimala variationer – hur lite kan man göra och att det ändå
märks? Spannet mellan svagt och starkt t.ex., hur kalibrerar
man det? Blir små variationer större om örat och sinnet får kalibrera sig efter hand? Jag tänker – om små variationer ungefär är
som när man lyssnar på något starkt som en vägborr eller starkt
trafikbuller, men när det väl tystnat så tar den en stund innan
örat återupptäcker de allra svagaste ljuden igen, fast de faktiskt
funnits där hela tiden, små variationer i ljud, ljus, kontur, form,
rörelse. Man hör plötsligt vatten som porlar, människor som
pratar, fåglar som sjunger… Men om grundvolymen är för
stark så hör man inte de små nyanserna. Så hur ger man örat
möjlighet att ställa in sig, att kalibrera sig att lyssna?
På samma sätt tror jag att det kan vara med detaljerna i musiken, sången. Det tar ett tag innan örat och ögat kan uppfatta
nyanserna och variationerna i det lilla, örat behöver ställas in.
Men när man väl gör det kan det blir små storheter.
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Varje sång/ inslag i konserten kan representera olika idéer av
hur man skapar denna variation och hela konserten kan representera en helhet utifrån detta koncept.
För mig finns det i detta (undersökande) förhållningssätt en
känsla av att gå »back to basics« – starta om i det där lilla
uttryckets kraft, gå tillbaka, göra en reboot, en omstart. En
känsla av att gå tillbaka till det som verkligen räknas, till viktiga parametrar i musiken. (Rosenberg, 2007–2012)
Detta blir en inspiration och en bakgrund till att pröva om det är möjligt
att kalibrera lyssnandet till att uppfatta de små variationerna, och här
handlar det både om min egen upplevelse och om publikens.
Jag ville skapa ett koncentrerat rum för lyssnandet i flera bemärkelser, både
som akustiskt rum, som scen men också genom att skapa en scenisk form, en
föreställning, som kunde fungera som ett rum i tiden för lyssnande.
att skapa rummet för lyssnande
Hur skapar man då ett akustiskt koncentrerat rum – en rumsvolym för
mig själv och publiken där lyssnandet är möjligt? Frågor som jag ställde
mig och ville prova var: Kan man bygga upp ett imaginärt rum genom att
definiera det med ljud och rörelser, även om lokalen i sig inte är perfekt
för detta? Jag ville också se om det gick att med hjälp av ljus- och ljudteknik förstärka och hjälpa lyssnandet och det jag vill uttrycka?
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En scenisk gestaltning
En annan aspekt av att skapa rummet för lyssnandet var om scenisk
gestaltning kunde förtydliga och skapa en större koncentration i lyssnandet, utan att folksångens kvaliteter kommer i skymundan? Det gjorde att
jag tidigt i processen prövade att utgå från en föreställningsform, där
konsertens olika inslag skulle relatera till varandra i en sammanhållen
form med en inre dramaturgi. Genom detta angreppssätt blev det naturligt att se hur den sceniska gestaltningens olika parametrar kunde bidra
till helhetsupplevelsen – till att skapa ett rum för lyssnande i tiden.
En scenisk gestaltning?
april 2008
Hur kan variation utifrån den sceniska gestaltningen fungera?
Hur samlar man publikens intresse för det lilla uttrycket? Jag
kan stå helt stilla, göra en enkel armrörelse, använda blickar
m.m. men jag behöver inte göra det till en dans eller använda
för stora rörelser utan även när det gäller rörelse behålla det
lilla uttrycket. Små variationer.
Behöver man ha ljussättning för att förstärka uttrycket? Hur
mycket rekvisita kan man ha med i en konsert utan att det stör
eller tar för mycket fokus från sången, musiken? Hur kan jag
behålla variationsrikedomen i det sceniska sammanhanget? Vad
behöver jag lägga fast, vad kan jag låta vara fritt?
Hur skulle jag kunna använda mig av mina olika teatererfarenheter för att göra en scenisk gestaltning av min musik? Rösten i det sceniska rummet. (Rosenberg, 2007–2012)
Jag ville inte göra en koreografi i egentlig bemärkelse, utan jag ville att
rörelserna skulle börja i det lilla, utifrån mig själv och mitt sätt att uttrycka
mig och att låta musikaliska händelser vara startpunkten för rörelserna. En
stilisering av rörelsen som stödjer och tjänar musikens uttryck.
Intuitivt så har jag låtit mig inspireras från olika folkliga teatertraditioner som jag mött genom de teaterprojekt jag medverkat i, där stilisering
och förstärkning av ett berättande skapas med enkla medel för att ge ett
sceniskt uttryck.
Men den viktigaste medvetna inspirationen till det sceniska uttrycket
har performansartisten Laurie Anderson varit. Hennes minimalistiska
berättarkonst är en viktig inspirationskälla för arbetet med att skapa
ReBoot/OmStart. Laurie Anderson använder som jag ser det i sina föreställningar små variationer och timing för att skapa ett magiskt berättande. Det är en scenisk berättarkonst som tilltalar mig.
helheten
Utifrån idén om föreställningen som ett rum i tiden för koncentrerat
lyssnande, ville jag också pröva att se om det gick att göra det som en ca
50 minuter lång svit av sånger där allting hänger samman. Jag var tidigt
på det klara med att jag ville göra en konsert som skulle vara en okom-
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menterad helhet, helt utan presentationer eller applåder. Musiken skulle
tala för sig själv och allt skulle bilda en helhet.
Variation och nukänsla
Det jag tidigt kommer på i mitt formulerande av konceptet var att jag
behövde hitta en form för att arbeta med rösten och improvisationen.
En variation?
november 2007
Men hur mycket behöver man variera sig för att det skall fungera? Jag tänker så här: Jag vill skapa variation med hjälp av ljud,
med tonansats, tonavsats, frasering, pauser, med klang, melodisk variation. Med hjälp av ornamentik och utsmyckningar.
Jag vill också undersöka olika aspekter av berättande inom den
folkliga sången: Texten berättar, melodin berättar, sångsättet
berättar, ljuden i sig berättar. Går det att skapa variation genom
att skapa en imaginär flerskiktad musik med bara en röst?
(Rosenberg, 2007–2012)
Jag utgick från ett tidigare projekt där jag belyst variation: det konstnärliga forskningsprojektet Mellan vallåtstoner och krus (Rosenberg, 1996–
2004). Där hade jag bland annat undersökt vad som händer över tid med
några unga sångares gestaltning av koraler. Undersökningen visade dels
på att det är påtagligt att man vid gehörsinlärning lär sig inte bara tonerna
utan också gestaltningsparametrar som ansatser, språkljudsbehandling,
fraseringsteknik, intonationsmönster m.m. Men dels på att när tiden går
så skapar man sin egen gestaltning genom ett urval av de mönster man
lärt sig. Det blir alltså inte något helt nytt, utan det blir en ny individuell
gestaltning genom ett musikaliskt språk, med vilket man mejslar ut sitt
personliga sjungande. För mig visade detta på något grundläggande i
gehörsmusiken och i performansbegreppet – jag befinner mig i en kontext, med ett musikaliskt språk, men min personliga gestaltning påverkar
alltid. Att variera sig är självklart och ju mer tiden går, desto mer personlig blir gestaltningen, men i dialog med det som man en gång lärt sig.
Den här erfarenheten ville jag använda mig av och skapa modeller för
att pröva vad som händer över tid med mitt eget sätt att variera mig i
sången. Kan man skapa modeller och metoder som stimulerar detta?
Som en start på skapandet av ReBoot/OmStart så uppfann jag ett projekt
till mig själv som jag kallar hundra dagar där jag skulle fokusera på min
egen kreativitet i musiken, sången, improviserandet under hundra dagar
i sträck. Det blev för mig ett sätt att skapa struktur, fokus, och en metod
för att släppa lös det intuitiva skapandet. Projektet började den 25 september 2007 och efter mina hundra dagar så skrev jag så här om den del
av projektet som handlade om variation:
Genom dessa undersökningar så jag vet att mycket händer över
tid med variation, och att mycket av det som händer är man
själv helt omedveten om. Men nu ville jag testa detta på mig
R EBOOT ⁄OMSTART
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själv under hundra dagar. Jag satte på inspelningsprogrammet
på min dator och improviserade i tio minuter över de sånger jag
valt samtidigt som jag spelade in dem. Stängde sedan av inspelningen och slog igen datorn. Färdig. (Rosenberg, 2007–2012)
Genom detta kunde jag se att variation uppstår, men det kanske viktigaste resultatet av projektet var att skapa en rutin där improvisation och
variation naturligt ingick. Jag hade i mitt konstnärliga utvecklingsprojekt
också hittat verktyg och nycklar till den variation som jag själv gillade i
äldre folksång och hade gjort modeller över hur man kan skapa musik,
text, rytmiska modeller som utgångspunkt för improvisation, som t.ex.
att improvisera utifrån skelettmelodier. Dessa modeller blev också en
input i mitt projekt hundra dagar och till arbetet med ReBoot/Omstart.
Ett annat projekt inom min forskning om variation, Variation ett sätt
att tänka (Rosenberg, 2009), där handlade det om att undersöka vari
variationen låg i de folksångares sång som jag inspirerades av. Jag undersökte vallvisor i olika varianter, balladsång, lyriska kärleksvisor m.m. och
det jag fann var både mönster för variation och improvisation och hur
dessa mönster skiljde sig åt mellan olika typer av repertoar1. Dessa modeller och idéer, kunde jag sedan så att säga omvänt använda som inspirerande ramar och konstnärliga idéer för variation och improvisation i projektet ReBoot/OmStart. För mig blev denna mer musikvetenskapliga
studie utgångspunkt för det musikaliska experiment som hjälpte mig att
formulera utmaningar och ramar för mig själv i ReBoot/OmStart och som
jag sedan har fortsatt att använda i mitt musicerande, t.ex. i Kurbits-Koral
ochVoice Space.

En notskiss över små variationer. Efterslag, förslag,
»påslag«, prall.
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1 T.ex. så fann jag att i typiska vallvisor så fanns variationen mer utifrån små utflykter från det
gemensamma i en musikalisk ram, men att man precis som i lockropet kan fortsatt bygga på med
ytterligare fraser, det finns ingen fast längd och variationen sker kontinuerligt. Att variationen sker
utifrån en imaginär ram finns det fler som funnit, det kan iakttagas i t.ex. Moberg kring i
fiskeskärsmelodierna (Moberg, 1950) och i flera artiklar i den senare publicerade antologin där min
artikel kom att ingå, Tradisjonell sang som levende prosess, Nordiske studier i stabilitet og forandring,
gjentagelse og variasjon (Halskov-Hansen, Ressem & Åkesson, 2009). I de lyriska visorna däremot fann
jag den stora variationen framförallt i den tredje frasen i en fyr-frasvisa. En annan viktigt upptäckt var
att det dessutom var så att man lätt kunde missa den variation som fanns, om man inte använder rätt
metod för att hitta den. Mer finns att läsa om detta i den aktuella artikeln Variation – ett sätt att tänka.
(Rosenberg, 2009)
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I figuren ovan visar jag ett sätt att se på hur man kan förstå den melodiska variationen i folksångarna Alfred Lindroos & Janne Anderssons
utformning av visan Med ängslan sorg och stort besvär utifrån idén om en
skelettmelodi baserad på stavelser, ett »stavelseskelett«, där för- och efterslag utgör grunden för variationen, som kan användas praktiskt, som en
övning i denna typ av variation.

I grunden för ReBoot/OmStart låg alltså en önskan om att ge utrymme för
ett lyssnande där det finstilta uttrycket skulle uppmärksammas, att skapa
en musikalisk föreställningsvärld där allt inte är utsagt utan där lyssnaren
är medskapare.
En aspekt av detta som jag ville utforska och som kom att bli ett tema
i ReBoot/OmStart var att skapa illusion av en flerskiktad musik med bara
en röst. Flerstämmighet i folksång har länge varit ett av mina stora intressen och jag har sysslat med det i många sammanhang. Men här var förutsättningen en soloföreställning och jag var inspirerad att gå vidare med
det som jag påbörjat i projektet Syn för Sägen, där jag med min egen röst
skapade flerstämmighet och flera parallella skikt i musiken i det fallet
med hjälp av digital inspelningsteknik.
Från början hade jag idén att inkludera enkel live-elektronik2 i ReBoot/
OmStart men efter hand så kände jag allt större lust att istället prova om
jag kunde skapa en musik som kunde upplevas flerstämmigt genom sättet man sjunger och skapar musiken på. En eller flera toner/ljud/skikt?
Kunde jag i ett rum för koncentrerat lyssnande skapa och ge illusionen av
en musik med flera skikt, av parallella händelser?
Inspirerande sångstilar och variationsstil
Vad spelar sångstilen för roll för uttrycket? I starten av ReBoot/OmStart så
lät jag mig inspireras av olika typer av folksång, genom att gå tillbaka till
det som inspirerat mig tidigare och lyssna igen – men med en reflekterande infallsvinkel. Vilka sångare har inspirerat mig tidigare? Vilken typ
av sångstil gillar jag? Jag ville även här återvända till det som en gång fick
mig att börja sjunga folkmusik, varför fascinerade det mig? Vilka kvaliteter var viktigast för mig? Utan att analysera lyssnade jag helt intuitivt på
det som jag gillade. Solistisk sång.
Att vara solo
april 2008
Jag har valt att jag vill utforska detta solistiskt, med en röst,
delvis för att ta avstamp i den vanligen solistiska äldre folkliga
sången, till stor del en solistisk och enstämmig tradition, men
framförallt för att jag vill kunna fokusera själv på min konst2 I starten på projektet var jag inne på att använda mig av en loop-pedal för att skapa en flerskiktad
musik och jag provade också det. Men för mig blev detta snarare ett hinder än en inspiration i mitt
konstnärliga skapande. Jag kände mig låst och det gav mig inte alls den frihet som jag ville ha, eftersom
jag insåg att det var något som jag i så fall skulle behöva ägna mycket mer tid åt för att få det att bli så
»enkelt« och robust som jag ville och jag valde därför bort det. I projektet Voice Space använde jag
loop-pedal.
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närliga process utan att förhålla mig till andra sångare eller
musiker under arbetet. (Rosenberg, 2007–2012)
Det jag framförallt lyssnade på var traditionell svensk, norsk och finlandssvensk folksång, Sean-Nós sång från Irland, koralsång från Färöarna, amerikansk folksång men också folksång från andra delar av världen även om kärnan låg i den skandinaviska folksången. Men jag var
också inspirerad av tidig musik och de kopplingar som finns mellan t.ex.
religiös medeltida musik och skandinavisk folkmusik.
Den solistiska sången ger just den påtagliga närvaron jag har sökt
genom sin nakenhet, att alla språkljud hörs, kontrasteras och inte döljs av
samklang, att musiken bärs upp helt av individens intention som den
kommer till uttryck i frasering, andning, timing.
Inspirerande texter
I starten av detta projekt deltog jag i ett seminarium med en grupp nordiska forskare med folksång som specialitet. Där fick jag inspiration till att
läsa Walter J. Ongs klassiska bok Muntlig och skriftlig kultur (Ong, 1990)
om det muntliga berättandet och förutsättningar för muntlig kultur och
detta blev en litterär inspirationskälla och ledstjärna för hela arbetet med
ReBoot/OmStart. Det kan beskrivas som ett slags konstnärlig katalysator,
en kontrast, idéer inom ett annat område och i en annan uttrycksform
som inspirerar det kreativa arbetet. Jag kände igen mig i hans beskrivningar av hur sången existerar i ett nu och det korrelerade också med performansbegreppet som jag hade som en konceptuell utgångspunkt.
Inspiration – kropp – röst – sång
För mig var det viktigt att i inledningsskedet skapa ett konstnärligt rum
för mig själv. För att få utrymme för detta varje dag så skapade jag som
jag tidigare nämnt projektet hundra dagar3 som kom att fungera som en
motor för mina artistiska experiment. I projektet hundra dagar så kombinerade jag intuition och reflekterande i mitt dagliga sysslande med sång.
Det kom att bli en viktig fas i projektet, genom att jag skapade en daglig
rutin som gav utrymme för att utveckla mina idéer, både konceptuellt
och praktiskt, både intuitivt och reflekterande – utan att ställa kravet att
jag skulle uppnå några bestämda resultat. Rutinen omfattade flera olika
aktiviteter inom en bestämd tidsram, men inkluderade både nyskapande,
sökande och upprepande. Jag kombinerade olika rösttekniker, röstövningar, sångträning med skapande, improvisation och komposition och
undersökte på så sätt nya konstnärliga och musikaliska kontexter.

3 Projektet började den 25 september 2007 och efter 100 dagar utvärderade jag det. Projektet bestod
av att jag ägnade 45 minuter varje dag till uppvärmning och övning för kropp – röst – sång och
musikaliska variationsmoment. Jag dokumenterade mitt projekt i form av inspelningar som en slags
audiell dagbok. Jag förde också dagbok och delar av mina dagboksanteckningar publicerade jag också
sedan i min blogg.
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100 dagars projektet
För att hjälpa mig själv att göra denna dagliga övning mer
motiverande så uppfann jag en utmaning som hette »hundra
dagar«. Målet med utmaningen var att under hundra dagar
göra samma övningsprogram varje morgon, som en rutin, oavsett var jag befann mig och oavsett hur trött eller oinspirerad
jag kände mig, och att innehållet i det skulle växla mellan
sådant som redan var bestämt och det jag kunde bestämma i
stunden och som i sig innehöll kreativ utveckling. Viktigt var
att den inte var för långt tidsmässigt så att den faktiskt gick att
göra varje dag. Efter dessa hundra dagar skulle jag utvärdera.
(Rosenberg, 2007–2012)
Sammanfattning – frågeställningar
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Gestaltande metoder
Konceptet tar form
I början av 2008 så hade jag bestämt mig för att det skulle bli en sammanhängande föreställning med framförallt folksång och inför en intensiv
repetitionsperiod så försökte jag göra en lista över de sånger som jag ville
ha med. För att lättare få syn på vad jag har och var jag är i min konstnärliga process, så skapade jag en tankekarta. Min första tankekarta för
ReBoot/OmStart ser ut så här:
Adamsäpplet
cello?

stjärnor

Aspen

bordun?

skapelseberättelse

Tunney sånger, As I rowed out

egna sånger med gamla texter
När skall jag göra teknikrep?

egna arr och sammansättningar

egen rep-period,
4-17 februari

kärlek?

klavikord? tramporgel?

Milkingsong från Connemara

Rosinholet, fransk

tema

fåglar och djur

Då blixtrar en stjärna

eget rep 24-25 mars
olika europeiska kulturers musik

a-capella

Herre blev gammal

Växjö, 28-29 mars

ev bordun, eller bara solo

VARIATION

egna klickljud

pre-konsert 7 april
helst 5-11 maj
eller 28/4-4/5

DEADLINE?

Balladen om Vallerman

ballader, berättande

loopmaskin

konsert i Helsingfors

förberedelser
12-18 maj

ReBoot/OmStart
version 1.0

loop maskin?
Stockholm

REPERTOAR

loopmaskin

O death/Stora oxen/(Coleshill)

Boose högtalare, 2 st?

konsert 19 maj

Getens horn

live-tekniker?

innan eller efter konserterna?
Inspelning
kolla med Johan om inspelning där?

vilken typ av mikrofon

monicas röda matta
kläder?

Mats Olofsson, cello
utrustning?

hängande tyg typ

Så här såg min första
tankekarta ut.

tramporgel

Coco, irländsk

teknik
Musiker?

Johan Söderkvist,
klavikord, tramporgel
el Christophe?? Portativ??

OBS Coleshill är
samma idé som
O death!

loopmaskin

Stjärnorna svärma

Månen vet

solo?

cello

We Weaver
Ljusteknik?

ytteligare sångare i livesammanhang?
O viridissima virga; Hildegaard of Bingen
Min själ/ Giv att/ Lov ske dig/ den blomstertid = hög kvart

Tankekartan innehåller olika grenar: en inventering av repertoar, ett identifierande av mina temata, viktiga deadlines och dessutom en gren som
heter teknik och en som heter musiker. Från början hade jag alltså inte
helt klar för mig hur solistiskt mitt soloprojekt skulle vara. Skulle jag vara
solist med ett antal stödjande musiker, eller skulle jag vara helt solo? Jag
nämner i min tankekarta cello, tramporgel, sångare under grenen musiker
och i min dagbok har jag skrivit:
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En sammanhängande föreställning
januari 2008
En sammanhängande föreställning. Helst med den lilla lådan
så att ljudet kommer från ett ställe. Mick? 1–2 låtar med harmonizer. 2–3 låtar med någon slags loop. Binda ihop det hela
med improvisation och sådant jag kan göra ljudmässigt.
Med cello? (Rosenberg, 2007–2012)

En sida ur min dagbok, med
en anteckning om att eventuellt kontakta en cellist för
mitt projekt. (Rosenberg,
2006–2013)

Jag har alltså inte helt bestämt mig för hur jag skall skapa denna helhet
och vilka som skall vara med. Jag har också under grenen teknik med
ordet loopmaskin? En idé jag senare övergav.
Man kan säga att tankekartan ger mig möjlighet att få en överblick
över det som upptar mina tankar för tillfället, vad jag tycker är viktigt.
Den ger samtidigt en distans i överblicken till vad som jag tycker behöver
synliggöras i den konstnärliga processen. Tankekartan ger mig hjälp att se
framåt i mitt arbete.
I min repertoarlista på den första tankekartan finns det betydligt fler
sånger än vad jag vet att jag kommer att behöva. Själva uppräkningen
fungerar som en inventering och i nästa tankekarta (ReBoot ver 2) har jag
redan gjort en skiktning genom att införa ytterligare en gren för repertoaren som heter ej använt? Där placerar jag sånger som jag i det skedet
inte längre tycker passar in i ReBoot/OmStart. Jag har också bytt ut rubriken musiker i min andra tankekarta till helt solo och rensat under rubriken
tema.
Så i min andra tankekarta har jag kalibrerat mina idéer ytterligare ett
snäpp. Jag har bestämt vilka sånger jag vill ha med. Jag har bestämt mig
för att min föreställning skall vara helt solistisk, och identifierat ett ytterligare antal deadlines, skarpa lägen där jag ska testa mina idéer.
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ej använt?

Tunney sånger, As I rowed out
Milkingsong från Connemara
Då blixtrar en stjärna

tema

a-capella

Herre blev gammal

ev bordun, eller bara solo

Getens horn

tramporgel

Coco, irländsk

loopmaskin

Stjärnorna svärma
Månen vet

solo?
cello

We Weaver

LERGÖK

HELT SOLO

Med ängslan???

KLOCKOR
egna klickljud
Balladen om Vallerman

En morgon uti maj (fransk)

REPERTOAR

OBS Coleshill är
samma idé som
O death!

O death/Stora oxen/(Coleshill)

ReBoot/OmStart
version 2.0

O viridissima virga; Hildegaard of Bingen

Lockrop

Min själ/ Giv att/ Lov ske dig/ den blomstertid = hög kvart

ostinato

storebror och lillebror, ballad

Del av tankekarta
nummer 2 i projektet
ReBoot/OmStart.

Jon och Lager

Vallpigan
lergök

Kyrie eleison

O Death
klockor
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ser

LLA

att hitta rätt ljudteknik – att skapa intimitet i lyssnandet
Folksångstradition i Sverige är till stor del en hemmets musik. Scenen har
inte sällan varit köket, vid köksbordet. Jag ville i ReBoot/OmStart som
nämnts se om jag kunde ta min utgångspunkt i det lilla uttrycket, och
egna sånger
medbetydelse
gamla texteri en sådan
inte förändra det sångsätt med små nyanser
som har
kontext, i den sceniska kontexten. En tänkbar lösning på detta problem
sångstil
skulle vara att välja små rum för framträdandet där det akustiska
ljudet
bär i sig självt och man inte behöver förändra sitt sångsätt. Men om jag
dialog
väljer ett större rum, måste jag använda ljudförstärkning för kunna tema
att
behålla intimiteten.
VARIATION
När skall jag göra teknikrep?
Jag ställer mig frågan i min första tankekarta under rubriken teknik:
ballader, berättande
vilken mikrofon? egen rep-period 1,
4-17 februari
Jag ville som sagt inte ändra min sångstil utan jag ville istället använda
egen
rep-period
mig av ljudteknik
som
kunde2, ge en illusion av närhet och intimitet och
20-25 mars
jag provar därför olika typer av mikrofoner. Från början var jag inte klar
över behovet
av en
trådlös7teknik
och ett s.k. headset, men allt eftersom
pre-konsert,
Helsingfors
april
förberedelser
jag provar, så inser jag att det enda som kan fungera i den kontext jag skaÖSTERLEN
ljudteknik.
28 aprilpat
till 4 är just trådlös
pre-konsert
Växjö 27 marsDet skulle inte varit möjligt att skapa illumaj
sionen av närhet och den intimitet jag eftersträvade utan ljudteknik, och
jag behövde samtidigt
kunna röra migDEADLINE?
fritt.
konsert Helsingfors
14 maj
I den sista versionen
av min tankekarta har flera saker klarnat och den
förberedelser
beskriver till stor del det som sedan blev ReBoot/OmStart.
ÖSTERLEN
28 april till 4 maj

AKEN?
SALEN
SALEN

HELT SOLO
acapella
utantill

Konsert Stockholm
19 maj

REPERTO

efter konserterna
i sommar
ordna en bra inspelning
med extra bra mickar i
bra lokal, typ Kyrka
typ Lilla Salen?

a Salen för
e funka?
r och vara där
behöver

STOCKHOLM
tekniker Mattias Alldahl,
Boose högtalare, 2 st?
KMH har trådlös mick
FINLAND:
tekniker?
Headset, behöver
inte vara trådlös
Countryman, Hyra
från DM AUDIO

ReBoot/OmStart
ver 3.0/ 080503

Inspelning

Ljudteknik

Ljusteknik
kläder mm

svar klänning med långa
ärmar och v ringad.

stockholm?
använd någon av
de ljustekniker som

grå fond
STOCKHOLM: hängande tyg typ
genomskinligt grått, eller vitt kolla med ljustekniker

Del av tankekarta. ReBoot/
OmStart version 3.
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att arbeta sig fram till en repertoar – om rörelsen och
rösten
Repertoaren i ReBoot/OmStart har arbetats fram i en ständig dialektik
mellan att intuitivt pröva och reflektera. Tankekartorna blev ett sätt att få
syn på de val jag gjorde och en input till det fortsatta arbetet. Själva
arbetssättet att komma fram till i vilken ordning sångerna skulle ligga och
vilka sånger som skulle vara med, skapade jag egentligen inte förrän
under en vecka i april 2008, då jag under en koncentrerad period kunde
arbeta ostört med ReBoot/OmStart. Jag jobbade intuitivt genom att låta
olika sånger följa på varandra utifrån en känsla om hur de passade ihop.
Jag reflekterande inte speciellt under den processen över något annat än
att det kändes rätt. Det var en kreativ period och jag befann mig i vad jag
definitivt kan beskriva som flow. Jag hade som jag ser det förberett för
denna period genom att samla in och skapa en bank av sånger som var
möjliga i detta projekt.
En viktig parameter i detta intuitiva skapande var också att känna hur
sångerna fungerade, i en scenisk gestaltning. Jag inte bara sjöng sångerna
utan jag stegade mig samtidigt igenom min egen scenbild, skapade scenerierna samtidigt som jag utformade musiken och valde sånger. Vissa
sånger fann inte sin plats i denna process och blev då så att säga över.
Själva den sceniska gestaltningen av ReBoot/OmStart och i vilken ordning
de olika sångerna skulle komma har jag alltså arbetat mig fram till genom
att sjunga mig igenom repertoaren i ett sceniskt perspektiv.
Denna metod att arbeta mig fram till ett repertoarurval och en scenisk
gestaltning är något jag funnit användbart. Och i samtliga projekt efter
ReBoot/OmStart så har jag använt den metoden för att komma fram till
hur jag vill ha det och vilken repertoar jag vill använda. Rörelsen – rösten
– sången hänger ihop. Att sätta sångerna i en scenisk kontext blir också
ett sätt för mig att lättare minnas det jag sjunger. Enligt Ong finner man
i en muntlig kontext det »intima sambandet mellan rytmiskt muntliga
mönster, andning, gester och den bilaterala symmetrin hos människokroppen«. (Ong, 1990, s. 47)
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Partitur

– musikmanus
ReBoot/OmStart
En folksångsperformance
för röst,
lergök,
& klockor
och scenisk form
Koncept, arrangemang, komposition Susanne Rosenberg 2008

Tidslängd ca 50 minuter
inga mellanliggande pauser eller presentationer
Hela konserten sker i ett kontinuerligt musikaliskt berättande
i en scenisk form med fyra placeringar och med ljussättning

Sånger, bakgrund, inspiration och källa.
Arbetsmetoder, konstnärliga koncept och scenisk idé.
Se Appendix sidan 229.
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Utvärdering och resultat
Den sceniska gestaltningen av Reboot/OmStart
– En jämförelse mellan några olika rum
Publiken är så vanlig. Sitter där med sina mössor och jackor på
små pallar. (om ReBoot/OmStart i Himlabacken, Rosenberg,
2006–2013)
En av de idéer som jag ville undersöka med ReBoot/OmStart var att ta
min folksångsperformance och framföra den i olika rum och sedan fundera
över hur det påverkar min egen upplevelse. På vilket sätt påverkar rummet min egen upplevelse, nukänslan? Vilka specifika förutsättningar skapar det ena eller andra rummet? Hur påverkar mitt val av plats vad jag
profilerar i min folksångsperformance? Behöver jag förändra något?
Den sceniska gestaltningen i min soloföreställning byggde jag upp
kring fyra olika placeringar i rummet. Jag skapar rummets yta genom
dessa fyra placeringar och rörde mig också mellan dessa sjungande och i
ett fall fram och tillbaka vid scenkanten under sjungande.

3

ocarina

2

1

4
Bells

monitor

Fyra olika placeringar för mig
själv i ReBoot/OmStart.
Numreringen hänvisar till att
det är fyra olika placeringar.
Klockorna hänger på en stav
vid placering 4. Lergöken är
placerad vid placering 2.
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ReBoot/OmStart är en enda lång berättelse som går i en följd över ca 50
minuter. Det finns inga presentationer eller plats för applåder, utan allt
sker i en enda lång linje. Hur upplever jag hur detta fungerar i de olika
rummen? Hur upplever publiken det? Finns det något sätt att beskriva
upplevelsen så att jag kan ta med mig mina erfarenheter vidare i de följande projekten?
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aTEljéN På ÖSTERlEN – EN STOR VOlym

Jag skapade den slutliga utformningen av ReBoot/OmStart i en konstnärsateljé på Österlen. Det var ursprungligen ett gammalt uthus med en yta
på ungefär 10 x 5 meter. Det var hårda stenväggar, högt i tak och mycket
rumsvolym och stor akustik. Inga direkta fönster, utan bara små gluggar
för lite dagsljus. Allt detta förstärkte känslan av lokalen var som motsvarande teaterns svarta låda, även om denna var helt vit inuti.
I ateljén skapade jag grunden för den sceniska gestaltningen av ReBoot/
OmStart, med t.ex. speciell upphängning för klockorna och placering för
lergök och hur jag skulle röra mig på scenen. Det var också här som jag
lade fast vilka sånger och i vilken ordning som de skulle komma utifrån
min idé om de små variationerna. Rummets stora volym, storslagenhet
om man så vill, bidrog till att jag utvecklade och stiliserade också rörelserna i sångerna. Det fanns plats för dem och de behövdes för att göra
min idé tydlig.

Ateljén på Österlen.

PROVFÖRESTällNINg På EmIgRaNThuSET I VäxjÖ

Månaden innan jag satte samman och gjorde klart ReBoot/OmStart
gjorde jag en provföreställning om ca 15–20 minuter på Emigranthuset i
Växjö i samband med balladkonferensen I fråst och kålle. Det var en vanlig scen, och eftersom jag fortfarande var låst av att jag inte kunde eller
hade bestämt programmet, så kunde jag inte riktigt prova den sceniska
gestaltningen. Det som dock stod helt klart var att det inte fungerade att
vara låst av ett notställ eller en fast mikrofon.
PITSKuN KulTTuuRIKIRKKO – ETT Rum mED mÖjlIghETER

I Pitskun Kulttuurikirkko4, Finland fick jag under ett antal dagar möjlig4 Pitskun Kulttuurikirkko (Sockenbacka kulturkyrka) är en kulturell scen i Sockenbacka utanför
Helsingfors, som drivs av Päivi Järvinen. Som ett litet kulturhus så ges där utrymme för olika typer av
kultur. Läs mer på www.kulttuurikirkko.net/kulttuurikirkko.
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het att göra färdigt den sceniska gestaltningen av ReBoot/OmStart och
hade då som samspelspartner, dansaren och ljussättaren Päivi Järvinen
som är den som driver Pitskun Kulttuurikirkko. Hon fungerade både som
ett öga utifrån och kunde ge mig små men värdefulla reflektioner över
hur min sceniska gestaltning fungerade. Hon ljussatte också föreställningen till konserten i Pitskun Kulttuurikirkko och vi mejslade på så sätt
tillsammans ut den sceniska gestaltningen ytterligare genom att förstärka
och fokusera på de olika sångernas karaktär: t.ex. skapade Päivi ett dubbelriktat ljus nedifrån på sången Jon och Lager som gjorde att de rörelser
jag gjorde i den blev förstorade och bildade två väldiga skuggor mot fonden. Att ljussätta ReBoot/OmStart kändes helt rätt eftersom det skärpte
fokus på de variationerna i sången som jag ville poängtera och satte det
som var viktigt i fokus. I balladen om Storebror skapade Päivi ett starkt
koncentrerat ljus på en liten yta. Klockspelet och lergöken belystes med
spotlights i ett starkt sidljus som fick siluetterna av dessa att träda fram
o.s.v.

Balladen Jon och Lager
i Pitskun Kulttuurikirkko
med två tydliga skuggor
i bakgrunden.
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Päivi skapade under bara en eftermiddag en ljussättning för hela
ReBoot/OmStart och resultatet av detta bildade sedan grunden för den
turnéversion av ljusrigg och ljussättning som hon året efter utformade på
mitt uppdrag till ReBoot/OmStart.
I Pitskun Kulttuurikirkko fanns en intimitet och stämning som fungerade mycket bra för föreställningen. Rummet har en stor öppen yta med
ett målat trägolv och det går att mörklägga rummet så att man kan få en
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koncentration i scenbilden. Ljudförstärkning behövs, men eftersom jag
hade trådlöst headset så kunde jag röra mig fritt. Publiken satt på vanliga
stolar som var utplacerade i rader efter varandra. De subtila musikaliska
variationerna som jag gjorde i ReBoot/OmStart blev utmejslade och förtydligade och det kändes som att rummets relativa litenhet också gav
utrymme och förstorade variationerna. Det fanns en vardaglighet i rummet, men i och med ljussättningens gräns mellan scen och salong, så blev
det ändå en tydlig upplevelse av performance. Publiken såg mig, men jag
kunde inte urskilja publiken annat än som grupp, vilket skapade en viss
anonymitet. Vid detta första framträdande, som var den första offentliga
examinationen, var publiken ganska liten och det var glest i bänkarna.
lIlla SalEN – EN KammaRmuSIKScEN

Den andra offentliga examinationen av ReBoot/OmStart skedde på Kungl.
Musikhögskolan i Stockholm i kammarmusiksalen, Lilla salen. Där fanns
inga möjligheter till en avancerad ljussättning som i Finland, förutom
några få riktade scenljus, men salongen gick att släcka ned. Ljudtekniken
var precis som i Finland ett trådlöst headset och den naturliga akustiken
i salen skapar ett naturligt ljud, vilket fungerade fint. Det var fullt till sista
plats i lokalen som rymmer ca 250 personer. Även här var publiken osynlig för mig. I denna lokal, som är utformad i en gradäng i amfiteaterform,
finns det en mycket irriterande pelare i mitten av scenen som skymmer
sikten både för publik och artist. Pelaren skapar på så sätt en slags gräns
till publiken, den är alltid i vägen och det är alltid någon som får skymd
sikt, så det var en fördel att jag inte hade en fast position i ReBoot/OmStart
utan rörde mig mellan olika positioner över scenen. Känslan av att rösten
klingade ut var större här än i Finland tack vare den fina akustiken. Det
fanns plats för rösten, och redan här kände jag, andra gången jag framförde ReBoot/OmStart att jag började ta ut svängarna mer än vad jag gjort
i Finland. Lät det jag ville pröva bli tydligare både vad gällde rörelser,
timing och frasering. Även Lilla salen har ett trägolv som skapar en naturlig känsla för barfota fötter precis som i Pitskun Kulttuurikirkko.
Ett scenljus för att fokusera på små variationer
En viktig erfarenhet efter dessa två första konserter med ReBoot/OmStart
var att ljussättningen hjälpte till att mejsla ut det jag ville pröva musikaliskt. Rummet fick också ett tydligare uttryck genom att jag med hjälp av
ljussättningen kunde skapa ett sceniskt fokus. Mina erfarenheter från teatern spelade in i min önskan att prova detta fullt ut.
Dessa erfarenheter gav upphov till nya frågor: Hur kunde jag fortsätta
att utveckla ReBoot/OmStart genom att fokusera på de små variationsparametrar jag vävt in i föreställningen med hjälp av ljussättning? Jag är inte
helt säker på att jag kommit fram till denna fråga utan den erfarenhet
som jag fick genom Päivi Järvinens poetiska ljussättning av den första
konserten.
Jag ville prova om det gick att ta detta ett steg till. Jag skapade en turnéversion av ReBoot/OmStart och engagerade Päivi Järvinen för att skapa
ett portabelt scenljus som gick att sköta via datorn med en DMX-modul
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och LED-lampor. Samtidigt med detta skapade jag ett ljusmanus som
skulle göra det möjligt för även någon annan än Päivi att sköta scenljuset
på turné. Ett ljusmanus som också skulle kunna fungera om jag gjorde
ReBoot/OmStart på en stor scen med befintligt ljus. Ljusmanuset blev en
del av den konstnärliga processen i att utveckla ReBoot/OmStart vidare,
att ytterligare, tillsammans med Päivi, utveckla min idé med de små variationerna.
I skogen
I förberedelserna inför ett gemensamt projekt tillsammans med Himlabackens konstnärliga ledare Sara Erlingsdotter bestämde jag att jag ville
prova att göra ReBoot/OmStart i en skogsdunge, strax bakom där Himlabackens utomhusscen ligger. Istället för att välja den ordinarie platsen
med en sluttande backe ned mot ett öppet scengolv och med en fantastisk utsikt över nejden och havet, så ville jag samla koncentrationen och
hittade strax bakom i skogen en liten björkdunge med en glänta, som
skulle kunna fungera som spelplats.
Det var september och lite kyligt i luften, men fortfarande möjligt att
vara utomhus. Jag preparerade platsen genom att hänga upp klockarna i
ett träd och skapade ett »bo« för lergöken i ett annat. Ljudtekniken löstes
genom att en Bose L1 placerades som en pelare bland björkarna. Vi hade
ingen ljussättning. Publiken fick själv placera sig i den lite sluttande
skogsdungen ovanför min spelplats på uppfällbara pallar. Så här beskriver
jag min egen upplevelse efter konserten.

Scenbild från ReBoot/
OmStart på folkmusikscenen
Stallet i Stockholm.
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REFLEKTION efter konserten i Himlabacken
11 september 2010
Det var till en början svårt att ladda eftersom det kändes så vardagligt att vara i skogen. Hemma. En vanlig skogsdunge, mitt
på dagen. Senaste gångerna jag gjort Reboot/OmStart så har
publiken varit »osynlig« eftersom jag haft scenljus, vilket gör
att publiken inte syns som nu.
Idag satt alla på sina små pallar efter och bredvid varandra i
en backe i skogen. De blev så tydliga. Verkligen individer.
Publiken. Och där stod jag och »höll på«. Min största utmaning var verkligen att tänka mig att detta är första gången som
jag sjunger dessa sånger – det är första gången som dessa människor hör detta. Att vara i ett nu. Det är första gången som
detta framförs just här, i skogen. Att inte ta för givet vad publiken kan tänkas uppleva mm. och att förstå att det som DE såg
inte var något vardagligt utan något högst ovanligt i skogen.
Jag hade verkligen velat ha en bild på publiken där de satt.
Nu är det ju bara jag som har sett det, märkligt faktiskt, men
det är en så fantastisk känsla av exklusivitet för min del att bara
jag har sett detta, medan de, publiken, ser något annat. Har
aldrig tidigare tänkt på det så tydligt, fastän det egentligen inte
är något annorlunda än alla andra konserter man gjort. Kanske
är det för att det var i skogen? Kanske för att pallarna var så
låga? Kanske för att flera av personerna var bekanta ansikten?
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Scenen i björkdungen. Här
utan Bosehögtalaren, som
annars stod i mitten av scenbilden och störde ganska
mycket. Som ett svart träd
bland de vita björkarna.
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Kanske för att de inte var så många? Kanske för att de precis
hade satt sig så att de glest fyllde ut det tänkta utrymmet?
Publiken satt andäktigt i 50 minuter utan att röra en fena.
Inte ens de två killarna i 8 och 10 års-åldern rörde sig. Fantastiskt faktiskt. Det gick inte att sluta som jag brukar, utan när
jag släppte ner händerna för att signalera att det var slut hände
ingenting, och jag förstår känslan av att det liksom inte gick att
applådera. Kände likadant själv, så då fick jag en ingivelse att
gå och hämtade lergöken och gick sedan tillbaka samma väg
jag kommit i början och sjöng lite lågt. Efter att jag kommit en
bit på väg så började applåderna och då kunde jag återvända
till spelplatsen igen mer neutral.
Trots att jag upplevde denna svårighet att ladda så var platsen verkligen laddad under denna stund. […]
När jag började sjunga den första sången så svarade en korp
som sedan lyfte väldigt nära och förflyttade sig genom skogen
precis över trädtopparna hest kraxande. Andra fåglar började
också sjunga.
När jag kulade i slutet var det en person som svarade. En
gång. Inte mer.
Vindsuset var vilsamt och tillförde något till föreställningen,
det blev som en extra deltagare i konserten. Både en med- och
motspelare.
Det gäller att betrakta naturen som sin vän. Att inte försöka
»överrösta« den utan släppa in den liksom. Svårt att förklara,
men jag tror att om jag skulle göra det fler gånger så skulle jag
kunna spela mer med naturen än vad jag kunde göra nu. Man
behöver ju öva även sådant, bli van.
Det var härligt med lövsuset.
En häftig upplevelse för mig själv var när jag sjöng Storebror
och lillebror och historien plötsligt rent av tog över, jag började
berätta den på ett annat sätt än jag brukar, orden kom i annan
ordning och det blev andra melodier. Historien grep tag i mig
och jag upplevde hur naturen är så intensiv i denna berättelse.
De rider genom skogen och fälten, de ser saker och ting hända i
naturen. Allt utspelar sig faktiskt utomhus, har inte tänkt på det
förut. Till och med i dialogen mellan jungfrun och ungersven i
slutet så är de utomhus, för han sitter på sin häst när de talar.
En i publiken sa att denna konsert inte kan gå att göra
någon annanstans än i skogen och då tror jag hon tänkte på
just hur teman i sångerna handlar och utspelar sig så mycket i
naturen och hämtar sin inspiration och bilder från den.
(Rosenberg 2007–2012)
Vad jag upptäckte var att nästan alla sånger utspelar sig i utemiljö och att
texterna blir mer i fokus, sätts in i ett sammanhang mer än inomhus. I
björkdungen konkurrerade det jag gjorde hela tiden med andra intressanta saker som sker i realtid omkring mig: vinden, lövsuset, fåglarna
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som flyger över scenen, solen som går i moln eller lyser genom lövverket.
Det som verkligen kändes störande under framträdandet var bilmotorer, flygplan och ljud från andra maskiner. Det akustiska rummet blev
också helt annorlunda än inomhus, det finns inga väggar som reflekterar,
ingen avgränsning som visar var scenen börjar och slutar – lyssnaren,
publiken måste själv hitta koncentrationen.
Eftersom det är en så stor konkurrens om koncentrationen så upplever
jag att jag behövde fokusera mina rörelser mycket mer, göra dem mer
tydliga, även om det handlar om små variationer så behöver de tas ut
ordentligt. Det var en fantastisk upplevelse med publiken som satt som
det passade dem, nära eller långt ifrån så som de själva valt. Det svåraste
var som jag beskriver ovan i min reflektion att illusionen kräver mer av
publiken och av mig själv – det krävdes mer för att skapa »överenskommelsen«.
Det blev samtidigt så uppenbart att vissa delar av musiken verkligen är
musik som hör hemma i ett utomhus-rum, inte minst kulningen som
verkligen kom till sin rätt där. Det var också intressant att upptäcka att
det folkliga sångsättet, som med sina tydliga konsonanter, sammanhållna
berättande i fraser, faktiskt fungerar utomhus även om det hör hemma i
det lilla rummet. Min upplevelse är att ett sångsätt med företrädesvis
fokus på sammanhållen vokalklang inte har samma chans att nå fram, de
tydliga konsonanterna behövs. Det fungerar bra med ett folkligt sångsätt
i skogen om publiken sitter nära.
Om jag skulle göra detta igen så skulle jag tänka på att ta in naturen
mer, låta den bli ännu mer en medspelare. Försöka att finna en plats där
det störande bullret är minimalt. Förstärka det dagliga ljuset med artificiellt ljus. På samma sätt som att den ljudförstärkning jag använde hjälpte
till att skapa ett fokus och la till rumsklang i ljudet, så skulle det behövas
samma fokusering med hjälp av ljussättning. Naturen finns där ändå,
men just i ReBoot/OmStart så finns det en poäng med att man skapar
olika rum genom ljus- och ljudsättningen. En annan aspekt som blir tydlig är att det skulle gå att använda ytan mer. Det finns ingen gräns mellan
scen och salong på den spelplats jag valde. Jag skulle kunna använda mig
mer av denna gränslöshet och använda mig mer av platsens förutsättningar.
Publikens reaktioner i skogen
Publikens reaktioner var på sätt och vis lika de reaktioner jag fått på
ReBoot/OmStart inomhus. Där hade jag fått reflektioner som:

U Skiftningar, varierat, totalupplevelse, helhet, timing,

fängslande, andakt, koncentrerat, stillhet, andakt,
meditation (Publik, 2010)
U Sällan man får vara ostörd så länge som 50 minuter
– alltid annat som stör. (Publik, 2010)
U Häftigt att få träda in i en värld. (Publik, 2010)
U Modigt, utelämnande, naket… bara rösten… och det
funkar. (Publik, 2010)
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Men det fanns specifika kommentarer som jag endast fått vid denna
utomhusversion.

U Sången blandades med lövsus o fåglar. (Publik, 2010)
U Svårt att det står Bose så tydligt på pelaren, eftersom det
just i skogen sticker ut lite, kan du inte klistra över det?
(Publik, 2010)
U Din föreställning kan inte göras någon annanstans än i
skogen. (Publik, 2010)

En kommentar handlade om associationer kring själva helheten och dess
delar

U Det var som ett kloster. Vad gör munkarna mellan det att
de inte ber: ja, de gör allt annat, spelar klockor, sjunger,
gör saker. (Publik, 2010)

Kanske upplevs min föreställning i en kontext av den slags vardaglighet
som uppstår just för att man är i skogen, och detta tillsammans med
klockspel m.m. ger en viss rituell känsla eftersom allt sitter samman i en
helhet?
Någon associerade också på ett speciellt sätt till de klickljud som jag
använder i Vallerman så här:

U Vad var det där för klickljud, påminner om det Lasse
Berg talar om i Gryning över Kalahari. (Publik, 2010)

Själv har jag inte tänkt på att det faktiskt går att tänka så när det gäller
klickljuden, alltså att de hänger samman med den typ av språkljud som
finns i olika språk i södra Afrika. Men jag uppfattar det som att det är dit
associationen har gått.
Det var alltså flera kommentarer som satte in ReBoot/OmStart i det
unika sammanhanget i skogen, men det är också intressant att jag när jag
gjort ReBoot/OmStart inomhus ofta har fått kommentarer som associerar
till en utomhusmiljö. Så här kommenterade t.ex. en lyssnare efter konserten på Stallet i Stockholm. En scen som ligger mitt i Stockholms innerstad.

U Men som sagt det var en upplevelse som för mig gav flera

bilder i mitt huvud och i min känsla. När du sjöng Kyrie
och du stod där med ditt utsläppta hår tänkte jag på en
kyrka i Grekland där det var en så vacker madonnabild…
När du sjöng Lockrop var jag 10 år i Håksbergs fäbostuga
och jag för första gång hörde en gammal tant som lockade
på korna… Stjärnorna…… nakna fötter i gräset…och
dina fötter på varmt golv. Jag var också i marsfjällsmassivet och samevisten jag besökt… Nära vårt hus i Kittelfjäll
(Publik, 2010)
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Så kontakten mellan repertoaren och en utemiljö kan upplevas likväl om
den framförs inomhus. För mig var det dock en stark aha-upplevelse vid
skogsföreställningen att det verkligen var så att alla sångerna utspelade sig
mer eller mindre utomhus och därför blev det för mig mycket mer fokus
på texternas innehåll än vad jag förut tänkt på. Texten i den första sången
handlar om att man ändå skall sjunga precis som fågeln Nog är världen
trötter å nog är världen grå, men liten fågel han sjunger väl ändå.5
När jag började sjunga den första sången så svarade en korp
som sedan lyfte väldigt nära och förflyttade sig genom skogen
precis över trädtopparna hest kraxande. Andra fåglar började
också sjunga. (Rosenberg, 2007–2012)
Några andra spännande och annorlunda rum
I STuDION

Bara en i publiken. Ljudtekniker Martin. Men han syns inte. Jag själv
måste skapa laddningen och tänka mig kommunikationen för att hitta
timing. Spelar in som om det vore i live, gör föreställningen. Flödet och
timing behövs för att musiken skall komma till sin rätt.
Var? Mahogny studio november 2009

Sångbåset i Mahogny Studio vid
skivinspelning och ReBoot/
OmStart i kvarnen på Korrö.

I KVaRNEN

Ett rum som har sin egen karaktär. Här behöver inte miljön byggas upp
för att få en magi. Det har den redan som det är. Lokalen är mycket liten
och det gör att publiken hamnar väldigt nära. Den portabla turnéljussättningen tar fram och förstärker olika delar av rummet på ett fint sätt. Det
går att utnyttja väggar och fasta delar av kvarnen som kommentarer till
det jag sjunger och använda delar av rummet för att hänga upp klockor
och hitta ett rum för lergöken.
Var? I kvarnen på Korrö folkmusikfestival 2010
5

första textraden i visan Nog är världen trötter
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På PubEN

Ett rum som innebär en utmaning att skapa ett fokuserat lyssnande på
subtila, finstilta variationer. Publiken är mer att betrakta som »public«.
De är där på puben av andra orsaker, träffas och dricka öl. Det finns inget
specifikt scenljus eller någon egentlig scen, men det går trots det att faktiskt skapa en plats för musiken.
Troligen kan det fungera därför att puben ligger på Irland, där det
finns en större vana att lyssna på solosång på en pub. Publiken tystnar
och lyssnar uppmärksammat på den solistiska sången.
Trots att det är svårt att framföra musik som kräver så hög halt av koncentration i den miljön, visade det sig faktiskt helt möjligt och det blir
väldigt häftigt när det funkar och publiken lyssnar. Det blir tätt, svettigt,
nära.
Var? På pub i Dublin 2010
Rummets interaktion med föreställningen
Genom att jag utsatt mig för att framföra ReBoot/OmStart i så många
olika rum av vilka jag tagit upp några i sammanställningen ovan, så har
jag så att säga testat hållfastheten i mitt berättande, i föreställningen. Går
det att göra en föreställning som bygger på små variationer, ett subtilt
musicerande, även i ett stort rum? Går det att framföra den utomhus eller
på en pub o.s.v.? Kan jag skapa en känsla av närvaro under dessa väldigt
olika förutsättningar?
Jag tycker att jag fått nya erfarenheter här som förvånade mig. Dels
hur väl det kan fungera under de mest olika förhållande. Det var t.ex. förvånande att jag på en pub i Dublin kunde få det fokus som de små variationerna kräver. Det blev ett koncentrerat lyssnande. Det var förvånande
att det skapade så mycket nya bilder i mitt huvud när jag gjorde ReBoot/
OmStart i skogen. Att texternas historier trädde fram på ett sätt som de
inte gjort tidigare. Allt utspelade sig utomhus och därför blev det äkta
och nära. Jag blev gripen av historierna.
ljussättningens betydelse
Jag kände tidigt som jag tidigare beskriver att jag ville undersöka hur ljussättningen kan påverka det musikaliska berättandet. Hur den skulle
kunna förtydliga och ta fram det som är viktigt.
Man kan säga att i arbetat med ReBoot/OmStart så har det funnits en
slags dialektik mellan ljussättningen och själva sångerna när jag har fortsatt att mejsla ut min föreställning. Ljussättningen har blivit till en viktig
samspelspartner, som när den fungerar bra hjälper till att komma i stämning, att få rätt timing att fokusera berättandet utan att jag behöver förändra något annat. Det är självfallet därför en viktig beståndsdel i skapande av både musik- och teaterföreställningar i allmänhet, men i detta
sammanhang har det varit intressant att se att interaktionen med ljussättningen kan få min sceniska gestaltning att utvecklas.
Jag hade turen att träffa på Päivi i rätt ögonblick och i och med att hon
skapade en enkel men poetisk ljussättning av ReBoot/OmStart så kunde
jag använda den för att utveckla min föreställning, att ytterligare ta ut det
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specifika. Man kan säga att jag genom detta fått insikter i hur den här
typen av ljussättning kan fungera som en samspelare i musiken, för att
förstärka det musikaliska berättandet. När jag gjorde ReBoot/OmStart vid
Sommelofestivalen sommaren 2012, kunde jag kommunicera med ljussättaren på den stora scenen, med utgångspunkt från mitt ljusmanus, så
att han på några få timmar kunde skapa en stämningsfull ljussättning,
även om mitt manus är skapat för en mycket liten scen och detta var en
stor scen. Jag hade ett språk att tala med honom på. Att tänka på ljussättning på detta sätt jag gjorde när jag skapade ReBoot/OmStart var inte
självklart då i den del av musikvärlden där jag normalt befinner mig,
medan det inom teater- och dansvärlden är självklart att ljussättning inte
bara handlar om att skapa fokus, utan att det är en del av berättandet.
Det har, som jag ser det, ofta varit oerhört svårt att förmedla till en ljussättare man aldrig träffat förut, vad man vill, på samma sätt som det är
svårt att förmedla idéer om ljudet. Genom mina ljusmanus, som jag
sedan fortsatt att utveckla i Getens horn och Voice Space, så har jag skaffat
mig ett språk för att förmedla de konstnärliga idéerna med ljussättningen
med utgångspunkt i musiken.

ReBoot/OmStart vid Sommelofestivalen 2012.

Sammanfattning olika rum ljussättning
Genom de olika sammanhang där jag fått möjlighet att framföra ReBoot/
OmStart så har den också utvecklats till en mer robust folksångsperformance. Den har visats sig fungerande att framföra i olika typer av rum,
både på en stor scen och i skogen eller på en pub. Jag har parallellt med
att jag spelat föreställningen också fortsatt att mejsla ut och utvecklat
karaktären i berättandet i samspel med ljussättningen, med grundidén
om små variationer hela tiden levande, för det koncentrerade lyssnandet.
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Det intressanta är att jag genom att jag fortsatt att prova i olika rum blivit
mer och mer klar över vad som är kvaliteten för mig i denna typ av berättande. Att våga hålla det litet, med det intima berättandet i fokus. Att
skapa rummet med rösten och berättandet.

Musikaliska koncept
att skapa utrymme för gestaltning i nuet
I ReBoot/OmStart ville jag som nämnts inledningsvis utforska några olika
musikaliska frågeställningar som alla på olika sätt har att göra med att
skapa en koncentration på nuet, skapa en unik upplevelse i stunden både
för mig själv och för publiken.
En sådan frågeställning var om jag genom att ge mig själv medvetet
inexakta ramar för musicerandet, skulle kunna skapa utrymme för den
stundens ingivelse och variation som jag upplever central i traditionell
folksång.
Jag prövade det här på olika sätt i de olika sångerna i ReBoot/OmStart
genom några olika koncept jag utvecklade i arbetet med föreställningen.
Sången som ett recept
Ett sätt att skapa en ram, en inexakt utgångspunkt för en improvisation,
var att sätta samman olika sånger eller element från olika sånger som för
mig har någon slags relation och samtidigt kontrasterar. Jag använde
detta sätt främst i sånger som Vallpigan, Kyrie-Oh Death och Jag ser på
dina ögon, där har jag inte bestämt exakt hur de ska kombineras i förväg.
Jag vet alltså inte alls hur resultatet kommer att bli, men jag har så att säga
ingredienserna och några modeller för hur de kan kombineras klart för
mig.
I Vallpigan bestod ingredienserna av olika balladvarianter i kombination med en lergöksfras, vilka associativt kunde kombineras på olika sätt,
vara olika länge, varieras melodiskt och textligt, och jag gav mig på så sätt
en ram som stimulerade till ny gestaltning vid varje framträdande, liksom
att balladen skapades ur olika berättelsevarianter på nytt varje gång.
Kyrie-Oh Death och Jag ser på dina ögon byggde mer på kontraster, så
att det blev mer av parallella och interagerande sånger. I Kyrie-Oh Death
blev inslagen av de båda sångerna olika vid varje framträdande och den
ena kunde ständigt på nya vägar leda över till den andra och tvärtom. I
Jag ser på dina ögon blev det mer av parallella skeenden och interaktionen
mellan de olika skeendena som blev en plats för stundens gestaltning.
Vallerman kan också sägas bygga på samma koncept, men här var det
en sång, ett rytmiskt ostinato och klickljud som tillsammans bildade
utgångspunkt för väven.
Det här sättet att ge utrymme för improvisation genom att skapa
musikaliska ramar som jag utvecklade här har varit utmanande och produktivt och det har jag fortsatt att utveckla i de senare projekten. Att sätta
80

Susanne Rosenberg: Kurbits-ReBoot – svensk folksång i ny scenisk gestaltning

samman olika sånger och varianter, skapar en input till melodisk och
textlig variation, till gestaltning av sången i nuet, genom att jag hela tiden
behöver finna en ny väg genom den melodiska idén, så att jag mitt i en
fras inte vet hur den skall sluta. Jag inser att man kan se det som ett sätt
att rigga för att hamna i flow, att de kontrasterande ingredienserna tvingar
fram reorientering och utmaning, tvingar in mig i nuet.
Performans i praktiken – olika versioner av storebror
Ett annat sätt att skapa en inexakt ram för berättandet, som ger utrymme
för gestaltning i stunden, prövade jag i balladen Storebror och lillebror.
Här var frågeställningen: Kan jag lära mig en ballad som en historia, och
sedan gestalta den på nytt varje gång med hjälp av olika fasta uttryck och
formler ur balladens värld?
För mig är balladen om Storebror och lillebror som ett visuellt landskap,
en värld att träda in i med olika geografiskt hållpunkter: kvarnen, bron,
gården. Balladen om Storebror och lillebror utspelar sig utomhus – i ett
landskap. Men det finns också en kronologi: Jag kan se framför mig hur
de två bröderna rider ut, möter motgångar, skiljs åt och sedan rider lillebror vidare och möter sin kärlek.
Min idé var att lära mig balladen som en historia och sedan med hjälp
av olika formler (t.ex. ett återkommande omkväde och en melodiform)
och fasta uttryck hämtade från min repertoar av medeltida ballader,
gestalta den på nytt varje gång. Men utan att analysera eller tänka efter
hur det fungerar, utan helt enkelt bara genom att prova att göra så. Balladen som ett musikaliskt och textligt landskap.
Jag gjorde alltså så att jag föreställde mig de olika scenerna i historien
som beskrivits ovan, skaffade mig referenser i form av olika textversioner
av balladen och sedan helt enkelt struntade i att lära mig någon exakt
textversion av balladen. Att den innehåller så många strofer gjorde det
förhållandevis svårt att memorera balladen vilket på ett sätt var till fördel
för experimentet.
Men för att kunna analysera i efterhand hur det har fallit ut, så har jag
spelat in balladen genom åren, under ett tidsspann om ca 4 år.
Här har jag valt ut sex olika inspelningar av balladen för att jämföra
variationer framförallt när det gäller text, antal strofer och tidslängd. Det
skulle också gå att jämföra olika versioner när det gäller rytmik, utsmyckning och melodisk variation, men det har jag inte gjort här.
DE OlIKa VERSIONERNa

Jag har helt enkelt lyssnat, tagit tid och tecknat upp texten på alla de sex
versionerna och jämför dem. Jag har jämfört följande versioner:
Från repetitioner i Baskemölla, april 2008
Från uruppförande i Sockenbacka, Finland maj 2008
Från konserten i Stockholm, maj 2008
Från CD-inspelning, november 2009
Från konsert i Himlabacken, september 2010
Från konsert i Kuhmo, Finland, juli 2012
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muSIKalISK gESTalTNINg

Hur mycket är olika? Hur mycket är lika? Vari ligger olikheterna? Vari
ligger likheterna?
Jag upplever att jag har en grundläggande gestaltning, en slags fraseringsteknik genom hela balladen oavsett version. När melodin går uppåt
blir det gärna lite dynamiskt starkare, vilket är naturligt för oss människor. Fraserna startar gärna lite dröjande och varierar mycket i tempo. När
jag sjunger känns det som en lek med tiden, med timing där jag kan dra,
hålla och släppa fram tonerna som det känns, men hela tiden på gränsen
till vad frasen och min andning tillåter. Denna grundläggande gestaltning finns med i alla versioner och är vad jag skulle vilja kalla min idé om
balladens musikaliska form. Jag varierar utsmyckningar och ansatser och
exakta längder på toner. Det är mindre av melodisk variation (i synnerhet
om man jämför med t.ex. Vallpigan).
TIDSläNgDEN, hEla ballaDEN Och STROFERNa

De sex olika versionerna är mellan ca 6 och 9 minuter långa (06:37
–08:50). Det kan tyckas vara en stor spännvidd i tid för en sång, men det
är å andra sidan många strofer. Den längsta versionen är den som är
inspelad på CD, alltså utan egentlig publik. Den kortaste är den från examinationen i Stockholm. Men om man istället för totallängd ser på hur
lång varje strof är i respektive version varierar det i genomsnitt mellan 19
och 25 sekunder per strof. Också vad gäller strofernas längd är det den
inspelade versionen som har de längsta stroferna och de kortaste är de
från examinationerna i Stockholm och Helsingfors. Dessa båda versioner
var de två första gångerna som jag sjöng balladen för publik. Genom åren
kan jag också se att stroferna har blivit genomsnittligt längre, och de
senaste gångerna jag sjungit den har stroferna varit ca 24 sekunder per
strof i genomsnitt. Tidslängden på stroferna har alltså blivit längre, vilket
också stämmer med min egen känsla av att jag tagit ut svängarna mer ju
fler gånger jag sjungit balladen för publik.
Antal strofer har också skiftat mellan framförandena. Om man räknar
in alla textvarianter som hittills funnits med på något sätt (alltså sammanlagt antal strofer som funnit med någon gång) så är det 23 strofer och
skulle jag sjunga alla 23 stroferna med en gestaltning där jag tar ut svängarna så skulle balladen kunna bli ca 09:40. Men nu sjunger jag aldrig 23
strofer i de versioner som jag lyssnat på här, det rör sig istället om mellan
19–21 strofer.
Så sammanfattningsvis så är mitt balladlandskap i genomsnitt en
ungefär 8:00 minuter lång berättelse med ungefär 20 strofer.
VaRIaTION I bERäTTaNDET – STabIla DElaR

Men hur har jag berättat den? Har jag varierat något av själva texten? Min
idé från början var att berätta historien och låta det musikaliska berättandet vara i fokus, med historiens olika hållpunkter.
När jag jämför de sex olika versionerna så finns det några strofer som
är näst intill identiska vid alla tillfällen. Det gäller dels den första strofen:
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Storebror han talar till lillebroder sin
Vill inte du rida bort å gifta dig in
Du e’ den, du e’ den, jag har tingat i min ungdom
Sedan följer berättelsen om hur storebror berättar för lillebror att han kan
få ett viv, en fru, men att det kan kosta honom livet. Lillebror ger storebror en gångare som tack för hjälpen, som i mina olika versionerna kan
vara: gångare grå, eller gångare vit. Jag varierar hur jag berättar denna del
av historien. En bit längre fram i balladen kommer de fram till ett gärde
och här är strofen identisk i alla versioner:
När som de kommo till gärde
så voro alla stavarna utav svärd
Kanske därför att den textkombinationen har ett så bra sväng, en så tydlig rytmisk idé, känns bra att sjunga på helt enkelt. Den strofen är i princip identisk vid alla tillfällen.
Själva slutklämmen – den viktigaste strofen och själva berättelsens klo
så att säga, den där omkvädet du e’ den, du e’ den, jag har tingat i min ungdom, får sin absoluta betydelse och allt faller på plats – sjunger jag nästan
identiskt i alla sex versionerna:
Ungersven han säger, ja det svaret skall du få
å det är mycke’ starkare än järn och stål
för du e’ den, å du e’ den jag har tingat i min ungdom
VaRIaTION I bERäTTaNDET – VaRIabla DElaR

Men när det gäller de övriga delarna av balladen så är det mindre och
större olikheter mellan de olika versionerna. Berättelsen är fortfarande
densamma, men utformningen, sättet att berätta den, är olika från gång
till gång. Generellt så skulle man kunna säga att jag i början av balladen
etablerar historien på ett bestämt sätt, i den första strofen med omkväde,
men att jag sedan befinner mig i ett berättande landskap, där jag använder
fasta formler, t.ex. omkvädet och olika ordvändningar på ett friare sätt.
Omkvädet använder jag också på olika sätt i olika versioner för att förstärka berättandet, både genom att helt utelämna det eller att bara ta med
en liten bit av det, eller att sjunga det flera gånger efter varandra. Så om
man också inkluderar omkvädet som en variation så finns det inte en
enda strof som sjungs lika i de olika versionerna, utom den allra första
strofen.
Här har jag valt ut några exempel hur första raden i en av stroferna kan
se ut i jämförelse. De är hämtade från som tidigare nämnt en tidsperiod
om fyra år:
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Här kan man se variationen i en enda
textfras ur balladen Storebror och lillebror. De olika antal stavelser gör att det
blir varierat också melodiskt, men det
belyser jag inte här.

Jag kan se i denna uppställning hur jag använder mig av ett balladspråk
som jag intuitivt tillägnat mig genom att sjunga många medeltida ballader. Genom det orienterar jag mig, som jag själv upplever det, i nuet i
berättandet. Det går inte att berätta denna ballad eller någon annan för
den delen heller på det här sättet utan att vara absolut närvarande. Vilket
ju var idén med experimentet.
FÖRhållaNDET TIll TIDEN

Jag upplever att allt eftersom tiden har gått så har jag blivit mer fri i min
gestaltning av balladen. Jag berättar mer fritt, jag tar ut svängarna mer i
stroferna och gör dem längre, jag hoppar över delar av historien och lägger till andra delar istället. Jag ser också hur jag kan använda min egen
erfarenhet av alla ballader jag lärt mig och använda mig av balladens
språk i min gestaltning.
Det är kanske ingen högtstående poesi jag skapar, men från mitt perspektiv så anser jag att detta lilla experiment visar att det går att förhålla
sig till en ballad på det sätt som Bronson beskriver om balladsångare,
Lord beskriver om epossångare och Ongs formulering av minnestekniker
med fasta uttryck och formler. Intressant vore om jag fortsatte att spela in
mina framföranden av Storebror och lillebror under låt säga de kommande
tio åren. Vad som skulle hända med berättandet? Det återstår att se.
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Det är trångt i bänkarna. Alla hejar på varandra. Ute är det
vinter. Kyrkan är full. Det är den aldrig annars. Vi sjunger.
Tillsammans. Sångerna böljar fram och åter. Alla kan. Jag
sjunger och lyssnandet i kyrkan är elektriskt. (dagboksanteckning: Jul, Rosenberg, 2006–2013)
…men då va’ det så konstigt att drillarna kom olika gång för
gång, så man måste vänja sig vid det där, å själv placera de där
drillarna där vi tyckte dom skulle vara […] Å så ibland kom
dom precis där vi hade satt dom, dom gjorde så förr att dom
ändra! (Skinnar Asta f. 1896, Malung, om hur man lärde sig
sjunga)

Kurbits-Koral
Idén till Kurbits-Koral kom delvis ur mitt intresse för folkliga koraler,
som länge varit en viktig repertoar för mig. Inspelningar och uppteckningar, men inte minst berättelser om hur koralsången kunde låta i kyrkor och hem, innan den av olika skäl trängdes undan, har varit en stor
konstnärlig inspiration för mig och stimulerat mig att söka mig vidare.
Men först i detta projekt har jag fått möjlighet att fördjupa mig i de frågeställningar som jag burit på länge och som på olika sätt relaterar till
koralsångens värld. Framförallt var de två frågeställningar jag vill undersöka, gränslandet mellan enstämmighet och flerstämmighet samt hur
rumsliga och sceniska kvaliteter skulle kunna användas för att skapa ett
samtidigt högtidligt och vardagligt musikaliskt berättande med ett rituellt, ceremoniellt uttryck. Jag ville skapa känslan av närvaro och tidlöst
kollektivt musikaliskt skapande genom att finna former för individuell
och gemensam variation. Jag ville också undersöka själva konsertformen
och framförallt gränslandet mellan publik – solist – ensemble, mellan
scen och salong.
Resultatet blev en musikhändelse snarare än en konsert i snäv bemärkelse, mer likt en sammankomst, högtid, andakt eller ceremoni på scenen
och bland publiken, med både traditionell och nykomponerad musik,
där platsen för framförandet kom att bli en del av själva verket.
För att kunna skapa denna musikhändelse behövde jag utforska och
utveckla metoder och modeller för flerstämmighet, för ett annorlunda
sätt för förmedling av idéer, och nya konstnärliga arbetsmetoder.
En viktig inspiration och närmast en devis för hela Kurbits-Koral är
följande vittnesmål (fritt citerat) från sångare på ön Lewis utanför Skottlands västra kust om den gemensamma fria flerstämmiga andliga sången
de praktiserar:
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Fråga: Varför sjunger ni inte samma melodi?
Svar: Var och en vill ju prisa Gud på sitt sätt med sin
stämma.
Fråga: Men om ni ändå sjunger olika, varför göra det samtidigt på samma plats?
Svar: Jo, men man vill ju vara tillsammans när man gör det.
(Rosenberg, 2010–2011)

Frågeställningar
Den första frågan, »med sin stämma«
Flera röster – flera stämmor – fler-stämmigt? Men när blir det flerstämmigt? När går den gemensamma sången över från att vara unison till
polyfon, när går enstämmigt över till att bli flerstämmigt? Blir det flerstämmigt så fort man är flera som sjunger? Kan flera stämmor sjunga
enstämmigt? Är det alltid enstämmigt när en person sjunger? Hur många
stämmor kan det vara – lika många som man är som sjunger, eller uppfattar man färre stämmor ju fler man är? Kan man sjunga tillsammans
individuellt och ändå tillsammans unisont? Kan flera sjunga unisont i
egentlig mening om man utgår från den etymologiska betydelsen ett ljud.
Un- en, sono – ljud? Finns det något musikaliskt uttrycksmässigt intressant i gränslandet mellan en- och flerstämmigt?
Den andra frågan, »vara tillsammans«
Kan man sjunga tillsammans fast man sjunger olika? Hur olika kan man
sjunga och ändå tillsammans? Hur sjunger man tillsammans – olika? Hur
kan varje röst få plats att framträda, fast i en helhet tillsammans med
andra? Vad är det speciella med att vara flera när man sjunger? Hur stor
individuell frihet kan man ta sig eller tillåta sig när man sjunger tillsammans? Hur skapar man en musikhändelse tillsammans?
Flerstämmighetens minsta gemensamma nämnare?
Dessa frågeställningar har väckts hos mig utifrån den folkliga flerstämmighet som jag stött på i olika kulturer, framförallt i norrön och nordisk
s.k. folklig koralsång.1 Frågor som dessa har följt mig ända sedan slutet av
1980-talet då jag började experimentera med att sätta samman koralboEn rik repertoar av varianter ibland med en utgångspunkt från koralbokens grundmelodier går att
finna från hela landet. Dessa varianter, med text från psalmboken, men med rikt ornamenterade
melodier i individuella varianter är vad man vanligen menar med folkliga koraler, folklig koralsång.
Församlingssång med aktivt gudtjänstdeltagare anses ha växt fram i Sverige under 1600-talets lopp. Vid
slutet av 1600-talet kom Swedbergs psalmbok (1695) som fick ett enormt genomslag när det gäller
psalmtexterna. »Gammelbotjen« (som den kallades i folkmun) användes ända in på 1900-talet som
textkälla, även om Wallins psalmbok kom 1819. När församlingsång med aktivt deltagande växte fram
lärdes melodierna ut på gehör, oftast genom en försångare. När orgel blev vanligt i kyrkorna tog
organisten över den rollen, men i vissa delar av Sverige skedde inte detta var förrän i början av
1900-talet. Melodierna till psalmerna har alltså under lång tid varit en gehörsmusik, med allt vad
individuellt skapande, improvisation och förändring som hör till detta.
1
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kens glesa melodik med de folkliga koralernas ornamenterade slingor. Jag
gjorde utifrån idén att försöka skapa ett musicerande likt hur det kan ha
låtit i kyrkorna innan orgelns intåg (som finns beskrivet i skriftliga källor). Jag använde dessa idéer i repertoar för Folkliga damkören (1989–
1997) och i folkmusikgruppen Rotvälta och i projektet Krokar, länkar och
krus (CD, Rosenberg & Rune, 2003). En flerstämmighet som ligger ganska långt ifrån traditionella körarrangemang av folkmusik.
I Kurbits-Koral ville jag utforska flerstämmighetens minsta gemensamma nämnare, kan flerstämmighet uppstå utifrån små variationer i det
gemensamma? Hur stor skillnad gör små, små variationer: en fördröjning
av en meloditon, en annorlunda rytmisk figur, en bordun, en förskjutning av melodin i form av en kanon? Hur påverkar olika röster, mansoch kvinnoröster, olika klangfärger var och en för sig och tillsammans det
gemensamma? Kan man skapa en flerstämmighet också genom att lägga
till annat än sång, t.ex. fotstamp, spel på klockor och andning?
hur uppnår man nukänsla när man sjunger tillsammans?
Jag ville här fortsätta att utforska den grundläggande tematiken, nukänsla
och flow, efter att i ReBoot/OmStart undersökt hur man kan skapa variation utifrån en enda röst. Här ville jag i Kurbits-Koral utforska variation
med hjälp av flera röster. Med flera röster ökar möjligheterna oändligt,
men jag ville ändå fortsatt använda det angreppssätt som jag tidigare
kommit fram till, att genom små förändringar och variationer söka få till
en komplex och rik musik: Små variationer utifrån det gemensamma,
med utrymme för improvisation och stundens ingivelse – The Spirit of
the Moment.
En vardaglig högtidlighet – en högtidlig vardaglighet?
Koralsång i andliga ceremonier kan jag ibland uppleva som en upphöjd
form av musicerande där musiken skapar ett rituellt berättande. Samtidigt finns det en vardaglighet bl.a. genom att det innehåller deltagande av
församlingen som kan överbrygga konsertens avstånd mellan solist och
ensemble, mellan sångare och publik. Det skulle kunna beskrivas som en
högtidlig vardaglighet. Jag föreställer mig att t.ex. husandakten kunde ha
den dimensionen och jag associerar till äldre tiders sjungande med försångare och församling i interaktion.
Just detta ville jag utforska i Kurbits-koral, skapa känslan av upphöjdhet mitt i vardagen eller vardaglighet mitt i konserten. Går det att kombinera frivillig interaktivitet av publiken med något som har konstnärlig
integritet och höjd?
Inom sceniskt berättande så använder man formen som ett sätt att
skapa en helhet, i ett gemensamt berättande av ensemblen – kollektivet.
Kunde jag här använda mina erfarenheter från teatern för att skapa ett
gemensamt musikaliskt berättande?
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Rummets betydelse?
Hur stor betydelse har själva platsen, rummet för hur jag kan skapa ett
sceniskt berättande där skillnaden mellan scen och salong inte blir så
stor? Som gör att jag kan utforska gränsdragningen mellan solist- ensemble och publik och utmana rollerna? Vad krävs av utformningen av en
lokal för att ge utrymme för att utforska och överbrygga den traditionella
konsertens avstånd mellan artist och publik?

Bakgrund och inspiration
Inspirerande inspelningar
Inspelningar och vittnesmål har varit en viktig inspiration, en startpunkt
för Kurbits-Koral. I synnerhet har inspelningar med Murdina och Effie
MacDonalds och Murdo MacLeod’s m.fl. flerstämmiga sång på CD-skivan Gaelic Psalms from Lewis (1994) varit viktiga som inspirationskälla – I
psalmsången från Lewis uppstår en flerstämmmighet som jag upplever
som en ögonblicklig musikalisk gestaltning skapad i stunden inom ett
ramverk. När jag först hörde det för många år sedan upplevde jag att här
fanns en klingande parallell till beskrivningar av äldre folklig koralsång i
Sverige. Det har inspirerat mig i synen på vad som är fast/stabilt och vad
som är varierat, vad som kan vara den kognitiva ramen i flerstämmigheten. I den flerstämmighet som framträder i dessa inspelningar är det
intrikat att bedöma vad som är att betrakta som en melodi? Min tolkning
är att det kanske inte alls är viktigt, att allt egentligen är olika gestalter
skapade från samma kognitiva ram på lite olika sätt. Min fråga inför Kurbits-Koral var om jag kunde finna sätt att skapa utrymme och förutsättningar för ett liknande sätt att musicera tillsammans?
En annan viktig inspirationskälla var sångarna Alfred Lindroos och
Johannes Andersson från ön Stora Pellinge utanför Borgå i Finland.
Inspelningarna som gjordes av folkmusikforskaren Otto Andersson på
fonografrulle i början av 1900-talet, är unika med en, som jag upplever,
improviserad tvåstämmighet. Sven Ahlbäck beskriver deras sätt att musicera tillsammans så här:
Den första slående egenskapen i inspelningarna med mer än
en sångare är att det inte finns någon skarp gräns mellan unison och tvåstämmig sång. Vissa sånger är i inspelningarna mer
renodlat unisona, vissa mer renodlat tvåstämmiga. (Ahlbäck,
2003, s. 7)
Frågor som jag ställt mig är: Kan jag genom att inspireras av Andersson
och Lindroos sätt att skapa, där unisont utan gräns går över i flerstämmigt, hitta modeller och metoder för sångare att skapa flerstämmighet i
stunden?
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Genom åren har jag samlat på mig inspelningar och egna upplevelser av
flerstämmighet, vittnesmål ur historien som beskriver folklig koralsång,
och sången och berättelserna som har tjänat som katalysatorer i det konstnärliga arbetet med Kurbits-Koral, The Spirit of The Moment. Vid varje sång
i musikhändelsen så beskriver jag vilka källor och inspiratörer jag haft.
Inspirerande vittnesmål
I många av de vittnesmål som beskriver den folkliga koralsången kan jag
uppleva att beskrivaren lyckas att i skrift fånga, bland andra intryck, vad
jag skulle beskriva som närvaro och nukänsla. Leksandsprästen Elaus Terserus skriver så här i ett brev från slutet av 1500-talet till en vän:
Jag förundrar mig över deras (dalkarlarnas) utomordentliga
andakt, då de öva gudstjänst i kyrkorna, så att du skulle kunna
tro, att det icke är dalkarlar utan himmelska änglar, som där
dväljas, sjunga och bedja; så uthålliga äro de i att höra Guds
ord, så ljuva i att drilla sina psalmer, så allvarliga och brinnande i att utgjuta böner till Gud, att man skulle vilja anse, att
intet frommare kunde av några människor göras eller presteras2 (Lindberg, 1941)
För mig innehåller också några av dessa vittnesmål en beskrivning av
ett varierat musicerande, som innan psalmsången beledsagades av orgel
kunde få blomma ut i långa oändliga fraser.
Ja vackrare församlingssång [ …] har jag sällan hört. Där sjöng
hela församlingen och alldeles så som den gamle klockaren
ledde den: den kunde sjungas stilla, när den så ville, och den
kunde sjungas så att taket ville lyfta sig […]och gärna kunde
de gamla gubbarna och gummorna i min närhet lägga in sina
krumelurer i varje ton. (om psalmsången i Brunskogs kyrka i
Värmland omkring 1860)

2 ur brev daterat 25 november 1598 skrivet av den kände leksandsprästen Elaus Terserus till sin vän
Karl Petri.
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Gestaltande metoder
Reorientering som metod
I arbetet med ReBoot/OmStart så har jag upptäckt hur viktigt reorientering som metod är för mig i starten på ett nytt projekt3. Reorientering kan
göra att man får distans, kan ta ett steg tillbaka, och se sina konstnärliga
idéer i ett annat ljus eller från en annan vinkel – och ingår nog medvetet
eller omedvetet i de flesta skapandeprocesser. I Kurbits Koral använde jag
mig av reorientering för att komma vidare efter att jag formulerat de inledande frågeställningarna och reste till en annan plats för att försöka
utveckla min idé. Fysikern Bodil Jönsson lanserade i sin bok Tio tankar
om tid (Jönsson, 2002) begreppet ställtid, den tid det tar att skapa plats
för nya processer, ställa om, ställa in, ställa i ordning. Det är vad jag söker
i inledningsskedet av det konstnärliga arbetet. Vilken plats eller omgivning jag befinner mig på i inledningskedet av en skapandeprocess är vik-

Reorientering.

tig för att ställtiden ska bära frukt, att man ska kunna ställa om, ställa in,
hitta flytet. När man väl är igång med processen är det lättare att få flytet
även om man blir avbruten, men just i starten är det viktigt för mig att
reorientera mig och ha ställtid för att utveckla idéer.
I början i mars 2010, så var min idé än så länge bara att jag skulle skapa
3 I ReBoot/OmStart skapade jag reorientering på flera sätt. Dels genom att vara på en annan geografisk
plats i själv idéfasen, men dels i det projekt som jag kallar hundra dagar och som handlade om att
skapa förutsättningar för att upprätthålla en slags lägsta nivå för mitt eget konstnärliga jag. Projektet
beskriver jag närmare i avsnittet om ReBoot/OmStart.
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en konsert som koncentrerar sig på repertoaren folkliga koraler och flerstämmighet på ett eller annat sätt. För att kunna komma igång med Kurbits-Koral – The Spirit of The Moment så tog jag mina idéer som jag
beskrivit ovan och reser till ett hus i Portugal där jag aldrig varit förut.
För att få distansen.4 Men det är inte lätt. Så här beskriver jag den första
tiden i min dagbok.
Vimeiro
26 mars 2010
Svårt att bestämma sig. Har gjort anteckningar och försökt att
jobba mig igenom varje typ av scenario.
Efter 4–5 dagar utan någon inspiration alls bestämde jag
mig för att ändå försöka ta tag i vad jag vill göra med frågeställningarna kring folkliga koralerna.
Inser att ett av problemen är att jag inte kan bestämma mig
för vilken typ av material jag vill använda. Det finns ju så
många olika teman när det gäller folkliga koraler: det finns texter om årstider, om dagen, skapelseberättelse o.s.v. och måste
jag välja ett tema så blir det svårt. Jag vacklar mellan att
använda det jag har av bra sånger och arrangemang och jobba
vidare med det eller att göra nytt från start, helt ny repertoar,
eftersom jag inte riktigt har någon idé om den helhet jag tänkt
mig. (Rosenberg, 2010–2011)

Det jag beskriver handlar för mig om hur jag fastnar i en idé. Jag stångar
mig mot själva idén, kämpar med idén som jag vet har kraft, men kommer ingen vart, inte just då. Själva idén blir som en ogenomtränglig vägg
som jag måste igenom för att se möjligheterna som finns i den. Reflektion är ett sätt att skapa en distans till min idé. Jag behöver komma förbi,
eller kanske ta en annan väg, för att se möjligheterna. Och genom att
skriva ned mina tankar kring detta så kommer jag också vidare och idéerna flödar igen, för lite senare samma dag skriver jag:
…Men om jag istället tänker så, att jag faktiskt kan göra t.ex.
fyra olika konserter!
Fyra olika konserten med respektive tema: Jul, sommar,
dagen (morgon, dag, kväll), Skapelseberättelse…
…så blir det plötsligt mycket lättare. Då kan man tänka sig
att formen på konserten är densamma, frågeställningarna
desamma, men att man sedan kan fylla med olika repertoar
beroende på vilket tema det är. Då kommer jag på att man faktiskt skulle kunna tänka sig att ha delar av det hela…
Interaktivt!
4 Jag upplever att jag genom att ge mig ställtid också ger jag mig en riktning att orientera mot, för.
Jag pekar ut vad som jag tycker är viktigt, vad som jag inte vill bortse ifrån. Och för att kunna starta
upp ett större projekt, ställa mig en ny konstnärlig fråga, så behöver jag också distansen till vardagen
och en tydlig reorientering.

KURBITS-KOR AL

93

D.v.s. att konserten kan ta olika vägar beroende på olika
saker som händer i stunden. t.ex. om alla i bakre raden har
mestadels mörka kläder på sig så blir det en viss koral, så tar
konserten en viss vändning, om solen skiner, om det är snö,
om det är fullt i alla rader, om det är glest i bänkarna, om det
är kvinnor i bänkarna, om det är män, om jag sjunger en viss
musikalisk fras, om någon reser sig, om vi slutar en koral på ett
visst sätt o.s.v. … så blir konserten olika och tar olika vägar.
Man kan alltså inte veta var det tar vägen, eller hur det slutar.
Det stämmer med det jag vill undersöka. (Rosenberg, 2010–
2011)
Skrivandet och reflekterandet blir en metod för mig att hitta en väg igenom idén. Och jag fortsätter nästa dag med att gå igenom repertoar med
olika tema och gör en grundskiss över vad jag söker. Skissen blir en slags
karta över min idé som sedan följer mig genom hela projektet och i
mångt och mycket speglar hur det till slut blir. Jag fortsätter att få idéer
kring hur jag tänker med repertoaren och hur den skall få plats i mitt projekt.

Min reflekterande beskrivning leder mig vidare i processen att skapa
ramarna för projektet med hjälp av en skiss och under rubriken För
många idéer skriver jag något senare samma dag:
För många idéer
27 mars 2010
Gör en grundskiss, en mindmap, av konserten på ett separat
papper med idéer både om vilken ordning saker och ting skall
ske och vad som bör finnas med. Frågan är hur mycket jag skall
gå på den idé som jag hade först eller om jag skall skapa något
nytt? Har för många idéer. (Rosenberg, 2010–2011)
Jag upplever att hjärnan har blivit överbelastad och jag är tvungen att
stanna upp och använda en annan metod än skriftligt reflekterande för
att komma vidare. Jag skapar mig en bild av var jag är i min konstnärliga
process. Att skapa en bild blir en metod att komma vidare: Hur ser min
idé ut, på ett annat sätt än i min känsla, i mitt huvud, i min text? Jag gör
en skiss, och där framträder plötsligt olika typer av idéer samlat och
beskrivningar hur jag tänker mig att jag vill göra.
Min skiss innehåller allt från poetiska begrepp och beskrivningar av
helheten till rena scenografiinstruktioner. Jag har med repertoar, tankar
om rekvisita och konstnärliga statements. Jag upplever att jag har formulerat en idé som jag kan bygga vidare på. En skiss som på många sätt
beskriver det jag ville göra och vad Kurbits-Koral faktiskt blir.
Jag kan i efterhand se hur viktigt det är för mig att uttrycka – formulera – översätta mina idéer på olika sätt för att komma vidare i en process,
uttrycka mig, formulera och utveckla idén i olika media, omväxlande i
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En första skiss av det som
sedan blir Kurbits-Koral.

text, i bild, i ljud, i rörelse etc. Det kan ses som typiska exempel på hur
reorientering kan skapa flow i en kreativ process. Det är slående att det
ofta för mig utmynnar i en visuell skiss, som blir som ett receptblad för
både musik och scenisk form.
I min skiss har jag ritat upp scenen på hur sångarna skall sitta i publiken och hur de skall röra sig mellan sina olika placeringar. Skapat visuella
tecken för min idé. Jag skrivit ord som är viktiga: innerligt, rituellt, passion. Jag skriver om att undersöka processen. Jag skriver att »gamla texter
bättre än begripliga«. Instrumentariet är röster, klockor. Där finns scenografiska anvisningar, rekvisita som ljus, klockor och ett rött hjärta. Jag
skriver att andlighet = inget semantiskt landskap och att budskapet är fördolt/ är inte konkret.
Idéer om musik och repertoar som jag sedan använder finns med: kor-
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alerna Ack blir hos oss och Nu vilar hela jorden och att använda någon
form av Kyrie. Jag har också skrivit att där skall finnas solistiska inslag,
folksångensemble, och att alla – även publiken skall sjunga.
Jag upplever att jag har använt mig av skissen som en metod för att för
att skapa mig en helhetsbild av mina idéer i Kurbits-Koral, men att jag
samtidigt faktiskt också beskriver dess delar. Papperets storlek blir ramen
för helheten och blir som ett rum i rummet.
Det finns också flera anteckningar som jag inte följer upp. Exempelvis
har jag här idén att göra flera konserter med respektive tema jul, sommar,
dagen (morgon, dag, kväll) eller skapelseberättelse. Jag skriver cello som
ett av instrumenten som jag vill ha med.

Men den kreativa processen går inte i en rät linje. Nästa dag skriver jag:
Lost in Vimeiro
28 mars 2010
Känner mig »lost«. Vet verkligen inte om detta är rätt väg och
vart jag är på väg överhuvudtaget. Gör jag helt enkelt samma
sak hela tiden, samma musik, inget nytt någonsin? Kan inte
samla tankarna till något vettigt överhuvudtaget. Känner mig
bara irriterad på hela grejen. (Rosenberg, 2010–2011)
Men jag slutar sedan samma bloggpost med att arbetat mig igenom mina
idéer en gång till och kommer fram till:
Att berätta en berättelse är kanske det viktigaste för mig? Men
för den skull är inte »texten«, det semantiska, det viktigaste
utan snarare känslan av vad det berättar. Upplevelsen. Det
musiken berättar. Om jag tänker på musiken jag gjorde till
Länsmuseet i Härnösand i projektet Syn för sägen och det sättet att berätta, så är det ju typiskt så som jag vill arbete, sådan
musik jag vill göra: Att berätta med olika ljud, text, ton, röstlägen.
Kanske skall jag istället göra en skapelseberättelse av detta
projekt, med utgångspunkt från de folkliga texterna och i en
kombination som jag själv sätter ihop? Då kan ju t.ex. koralerna få utrymme utan problem. (Rosenberg, 2010–2011)
Här upplever jag att jag funnit idén som jag sedan väljer att formulera
och bygga vidare på. Jag har burit på tanken om att utgå från skapelseberättelser länge. Men som det skall visa sig så är det inte det som blir den
bärande idén i Kurbits-Koral utan istället blir det den bärande idén i nästa
projekt Getens horn.
Under mina tre veckor i Portugal fortsätter jag att vara i min bubbla av
reorientering och arbetar omväxlande med att lyssna, teckna upp, spela
in och göra något helt annat. Försöker genom att använda olika metoder
hitta och skapa formen för mitt projekt. Det handlar inte om att rent
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Lost in Vimeiro?

konkret hitta musik eller komponera musik utan om att skapa förutsättningarna, skapa formen.
Alla mina anteckningar från denna period är motsägelsefulla. Jag vacklar mellan å ena sidan å andra sidan, men jag upplever att processen framskrider i just detta växelspel.
Free
30 mars 2010
Långsamt växer projektet fram… Har inte lyckats göra något
vettigt idag. Men kanske ändå? (Rosenberg, 2010–2011)
Och nästa dag skriver jag:
Växla spår
31 mars 2010
Bestämmer mig för att släppa tanken på koralprojektet under
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några dagar. Kan vara bra att släppa det ett tag. Har ingen
överblick just nu hur jag går vidare. Svårt att få perspektiv.
Behöver låta det får vara i fred och mogna fram efter hand.
Jobba på i det tysta. (Rosenberg, 2010–2011)
Den kreativa processen kan se ut på många olika sätt. Men genom att
växla mellan olika metoder så finner jag ofta ny riktning och ny energi.
Att skriva ner hur jag upplever det hjälper mig att få syn på vad som är
betydelsefullt. Den viktigaste upptäckten för mig när jag blickat tillbaka
på detta är att jag genom att dokumentera min egen process också får syn
på att mitt skapande sker både kontinuerligt och språngvis, både i ett mikrokosmos och på en makronivå. När jag är mitt i detta skapande så upplever jag ofta en frustration när jag inte riktigt vet vartåt det lutar, vart jag
är på väg. Kanske har jag också som musiker en stark drivkraft att vara
effektiv i mitt skapande, det måste bli något, repetitionstiden är kort när
man är frilansmusiker. Men det jag kan förstå genom mina blogganteckningar »i realtid« är att inte allt arbete är synligt i den konstnärliga processen. Vid ett specifikt tillfälle upplever jag att jag är framme, har formulerat en idé, en hypotes eller en konstnärlig plattform som gör att jag
kan påbörja en ny fas i arbetet. Videokonstnären Eija-Liisa Ahtola skriver
om sitt verk Huset (2002) så här:
Det är aldrig klart hur verket ska bli när man börjar. Men
sedan skapar verket på sätt och vis sig självt. Det är när en process får förbli öppen som det verkligen händer något. Och vid
en viss punkt tar verket självt över och man ser på när det blir
till. (Ahtola, 2012)
Skapandet sker kontinuerligt och språngvis
2 april 2010
Hur blev den här arbetsperioden? Blev det som jag tänkt mig?
Nej. Det blev som vanligt på något annat sätt. Det blir det alltid. Det är bra att det blir så, inte som jag tänkt, eller föreställt
mig, utan annorlunda.
Det är otroligt viktigt med denna typ av perioder för skapandet. Perioder utan fast agenda, där jag kan göra det som faller mig in. För att det ska bli så måste det förutom tid vara på
en plats där man inte är omgiven av det vanliga. Bäst är en
annan plats än hemma. Bäst är en tidsperiod om minst sju
dagar, helst tre veckor eller mer. Man kan säga att tidsspannet
och en ny plats är ett sätt att preparera för skapandet.
Väl på plats med sin tid gäller det att våga vara nöjd med det
som blir, istället för att vara missnöjd med det som inte blir.
Att få »falla i« flow och närvaro, nuvaro.
Strävsamt kan man sedan låta kreativiteten få ny näring,
genom att syssla med den och låta hjärnan få nya kopplingar,
skjuta nya neuronskott, genom intryck och nya perspektiv.
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Samtidigt behöver man inse att det konstnärliga arbetet väldigt sällan framskrider i en långsam likformig rörelse, utan
oftast rör sig språngvis. Till synes händer först ingenting, men
så plötsligt faller allt på plats. I efterhand går det lätt att se att
det konstnärliga arbetet pågick både kontinuerligt och samtidigt rörde sig språngvis. (Rosenberg 2010–2011)

Arbetet fortskrider när jag är hemma och den 20 april 2010 så har jag
kommit fram till att jag vill göra en musikhändelse med tema koral och
jag gör en första skiss av musikidéerna och hur jag ser projektets innehåll
i alla dess delar och jag väljer att kalla denna skiss för Kurbits-Koral 1.0.
Det mesta jag formulerar där är det som sedan blir Kurbits-Koral i december 2010.
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Utvecklingen av konceptet
Efter att jag har formulerat den bärande konstnärliga idén för projektet
så går arbetet vidare in i en fas där konceptet utvecklas och tar form. Det
handlar t.ex. om att bestämma platsen för musikhändelsen, och vilka
som skall vara med i projektet, likväl som att skapa de musikaliska idéerna. Utveckling av metoder för hur musiken skall förmedlas är också en
viktig del i processen.
Det inspirerande rummet – Rummets betydelse för formen,
helheten, ramarna och den sceniska gestaltningen
Ett viktigt steg var att finna en lämplig lokal för föreställningen, eftersom
jag ville att föreställningen skulle interagera med rummet. Det behövdes
en stämningsfull lokal där det inte fanns en så tydlig gräns mellan scen
och publikplats och som tillät att man kunde överskrida den gränsen,
men som ändå gav ett tydligt sceniskt fokus. Jag hittade så småningom
ett rum som jag kände kunde fungera som utgångspunkt i skapandet av
Kurbits-Koral, ett gammalt missionshus som nu är en museibyggnad

Missionhuset på friluftsmuséet Skansen i
Stockholm.

inom friluftsmuséet Skansen i Stockholm. Missionshuset på Skansen är
ett hus med en historia för församlingssång. Rummets volym, storlek,
akustik och atmosfär blev en viktig utgångspunkt och fick stor betydelse
för hur formen på Kurbits-Koral blev. I denna lokal fanns precis de kvaliteter jag letade efter, bl.a. att det inte var en så tydlig gräns mellan scen
och salong. En dag i november 2010 så åkte jag till Missionshuset på
Skansen för att känna in lokalen och stämningen inför själva projektet
och för att undersöka lokalens storlek och atmosfär:
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Akustiktest
16 november 2010
Tog båten över till Skansen och Missionshuset. En regnig dag.
Fick höra husets smått fantastiska historia av husvärden. Kallt
i huset. Men när det är konsert, eller gudstjänst så är det varmt
för då eldar man i den fina kaminen som ståtar i mitten. Fotogenlampor med glödlampor. Lampetter och ljuskronor för
levande ljus. Den 19 december kommer det att var mörkt ute,
då behövs ljusen. Träpanel, trätak, trägolv.
Mätte kyrkan. 7 meter bred. 7 meter lång fram till kanten
på läktaren. Enligt uppgift skall 80 personer få vistas i den
nedre delen och 20 personer där uppe. Det låter som många
det. Provade akustiken och filmade och spelade in ljudet.
(Rosenberg, 2010–2011)
Det blev alltså viktigt att använda rumsligheten, rumsvolym som en del i
arbetet. Hur känns ett rum? Hur stort är det? Hur nära kan vi sitta när vi
sjunger? Var sitter vi när vi sjunger? Att testa hur rummet fungerade i full
skala blev nödvändigt redan från början i repetitionsarbetet eftersom en
av grundidéerna var att blanda sångare och publik, att sprida ut sångarna
i rummet för att publiken skulle omges, få vara i, musiken.

Några av deltagarna i projektet Kurbits-ensemble som
sedan blev upplaga 2011 av
Kurbits-Koral.

Sångarna i projektet
För att kunna arbeta kreativt i denna form med projektet så ville jag hitta
sångare som förutom jag själv var öppna för att arbete i en lös, utforskande, kreativ form och som på något sätt kände till mitt arbetssätt. De
som jag bjöd in att vara med, bestod till stor del av sångare som fanns i
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mitt eget nätverk, som jag jobbat med förr5. En annan viktig förutsättning var att det var sångare eller instrumentalister med olika erfarenhet
av att sjunga tillsammans, att det inte endast var deltagare som hade en
tydlig sångaridentitet, eller mer specifikt folksångaridentitet, utan att det
också ingick musiker och musikamatörer som tyckte om att sjunga. Det
var också viktigt att det var personer som var vana att lära sig på gehör
och som hade en musikalisk öppenhet, som skulle kunna vara öppna för
att använda olika sångstilar i sjungandet och som hade förutsättningar att
klara det. En förutsättning var också att jag själv ville sjunga denna
musik, vara en del av den. Jag vill vara mitt i denna musik och så ville jag
också att de skulle vara för de andra som deltog i projektet.
Jag bjöd alltså in de som jag ville jobba med och det fick till följd att
det i projektet blev en mix av både folksångare/andra sångare, unga/
äldre, solister/körsångare, sjungande instrumentalister/sångare, män/
kvinnor, amatörer/professionella. Av de ca trettio personer som jag bjöd
in att vara med i projektet kunde ungefär hälften vara med, men trots det
så blev sammansättningen av gruppen om sexton personer med den
bredd bland deltagarna som jag önskade mig.6
När vi sedan gjorde Kurbits-Koral igen 2011 så utgick det ifrån de som
var med 2010, men jag bjöd då in ytterligare personer att delta. Totalt
blev det sammanlagt tjugoen personer som sjöng i konserten 2011.7
Solist – duo – trio – kvartett – septett – hel ensemble –
blandade röster – publiken
En stark inspiration till Kurbits-Koral var församlingens roll i sången vid
andakter, där det just inte finns en skarp gränsen mellan solist, individ
och grupp. Jag ville prova om det gick att i denna musikhändelse ge
utrymme för olika konstellationer som kan uppstå i mötet mellan sångare och publik, skapa en interaktion med konsertbesökarna och se om
det gick att få dem att delta spontant, utan instruktion. Jag ville att konserten på så sätt skulle kunna påverkas av publiken och publikens interaktion, att publiken skulle spela roll, att det med en annan publik skulle
bli annorlunda. Det handlar djupare sett om att försöka ge utrymme för
upplevelsen av en unik händelse, en händelse som bara sker här och nu.
Därför ingick det i konceptet att placera de deltagande sångarna i publiken och att låta dem vandra mellan publik och scen. Att experimentera
med själva gränsen mellan sångare och publik och på så sätt konceptuellt
s.a.s. orkestrera rummet.
Ett annat koncept i Kurbits-Koral var som nämnts att prova flerstämmighet i olika konstellationer, allt från solist, solist med ensemble, duo,
o.s.v. Det finns oändliga möjligheter genom detta och för att kunna han5 En idé jag hade från början var att bjuda in och utgå från de sångare och instrumentalister som jag
visste kunde den folkliga koralen Ack bliv hos oss, O Jesu krist och utgå från dem när jag bildade
ensemblen för projektet.
6 Om jag skulle önska något mer så vore det att ha haft med några fler män, men de som jag frågat,
utöver de som är med, kunde inte vid just detta tillfälle.
7 Tre av sångarna från 2010 kunde inte vara med. De åtta som tillkom 2011 hade samma bakgrund
som året innan. Mer om detta i avsnittet om repetitioner.
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tera och skapa dynamik i föreställningen valde jag att utgå från några
olika bestämda sättningar och bestämda placeringar i rummet.
musiken
Efter att jag hittat lokalen för föreställningen, bestämt vilken sammansättning av sångare jag ville ha och rekryterat dem, kunde jag på allvar
börja skapa musiken och den sceniska gestaltningen. Det var viktigt att
jag först skapade ramen för mitt projekt, innan jag kunde börja göra
musiken, det gick inte förr. Jag hade skissat på olika musikaliska idéer,
men ingenting kunde komma längre än till idéer, innan ramarna för projektet var på plats.
Musiken som jag skapade i Kurbits-Koral blev en kombination av traditionell musik och nykomponerad musik med modeller/ramar som skapade utrymme för improvisation. I varje sång i Kurbits-Koral utforskar
jag en speciell musikalisk idé utifrån de grundläggande frågeställningarna
om gränsen mellan flerstämmigt och enstämmigt. Varje sång representerar på så sätt en egen musikalisk värld. Varje sång utforskar samtidigt
också en speciell scenisk gestaltning.
Som utgångspunkt hade jag som ovan nämnts haft flera inspirationskällor: jag har lyssnat på inspelningar med äldre folkliga koraler, läst vittnesmål om äldre tiders koralsång och med folkmusikaliskt sångsätt utifrån det och mina egna erfarenheter som sångerska sjungit denna
repertoar i olika sammanhang, försökt att skapa metoder för att prova
mina konstnärliga idéer.
De centrala frågorna i utformningen av musiken blev: Vilka musikaliska metoder kan jag använda för att undersöka flerstämmighet och
skapa modeller för improvisation och variation? Hur kan jag använda
olika slags folkliga sångsätt, improvisations- och variations-modeller i
mitt skapande, så att alla som är med kan bidra med sin gestaltning när
vi sjunger tillsammans?
metoder för att skapa repertoaren – i interaktion med
sångarna
För att arbeta fram arrangemangen och kompositionerna har jag framförallt arbetat på gehör och med inspelningar. För varje sång har jag skapat
en musikalisk skiss, och visualiserat de olika sångerna grafiskt, skrivit ner
och bearbetat texter. När jag kommit till repetitionerna så har jag oftast
haft med mig själva idén, melodilinjer och texter i huvudet och ibland
också spelat upp min musikaliska skiss, visat en bild, eller en visualiserad
skiss av sången.
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Ett första manus till Kurbits-Koral.
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En mindmap över projektet
Kurbits-Koral/ The Spirit of
The Moment.

En viktig inspiration för Kurbits-Koral har varit att låta traditionella
inspelningar som t.ex. den klingande koralsången från yttre Hebriderna
vara inspirationen för mina kompositionsmodeller och mina formidéer.
Men även de nedtecknade vittnesmålen om äldre församlingssång har
som nämnts fungerat som inspiration för den musikaliska gestaltningen
– att sjunga tillsammans, men med sina olika röster och sina olika sätt att
gestalta.
I skapandet av arrangemang, kompositioner och föreställningens sceniska gestaltning har detta varit utgångspunkten och utmaningen, hur
skapar man utrymme för det individuella uttrycket inom den kollektiva
ramen i de musikaliska formerna, hur kan man förena det individuella
och det kollektiva på ett meningsfullt och uttrycksfullt sätt? Hur kan
man skapa ett musikaliskt berättande med den förutsättningen?
I centrum här står alltså former för flerstämmighet och när jag prövade
mina idéer om flerstämmighet i skapandet av Kurbits-Koral undvek jag
medvetet att utgå från musikvetenskapliga begrepp för folklig flerstämmighet, inte för att de skulle vara oanvändbara eller felaktiga, utan för att
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jag velat undersöka flerstämmigheten från ett gestaltande, kreativt perspektiv, från ett sångarperspektiv. Jag ville inte begränsa mitt skapande
genom att fundera över hur just det jag velat prova kan beskrivas som
fenomen – det skulle ha känts som begränsande ur ett konstnärligt perspektiv8.
En annan kvalitet jag ville ta fasta på i Kurbits-Koral var ornamentiken
i de folkliga koralerna. De är ofta rikt ornamenterade, och den aspekten
har jag redan tidigare utforskat i olika sammanhang, exempelvis i projektet Krokar, länkar och krus (Rosenberg & Rune, 2003). Ornamentiken
representerar för mig ett ultimat uttryck för sångarens konstnärliga frihet
och skapande förmåga och jag ville i Kurbits-Koral pröva att utveckla det
vidare, hur långt kan man egentligen ta det?
Ytterligare en kvalitet i de äldre koralerna som inspirerat mig är psalmlyrikens ordmusik, dess poetiska kvaliteter. I många av de här gamla texterna som exempelvis finns i den så kallade Swedbergs psalmbok (Den
svenska psalmboken, 1695, 1985) finns en magi och blodfullhet och lyrik
som jag upplever har en dimension som inte handlar om det semantiska,
utan istället om ett sätt att lägga orden och stavelserna så att de inbjuder
till musicerande. Psalmernas lyrik bär på en mystik som inte bara är bokstavlig och som går utanför det rent religiösa budskapet. Det har jag tagit
fasta på i Kurbits-Koral.
Dessa kvaliteter i folklig koralsång som jag utgick ifrån har alltså att
göra med performans, med sångarens roll som medskapare av musiken.
Den konceptuella utgångspunkten för skapandet av arrangemang,
kompositioner och form var att flerstämmigheten uppstår bara just så här
i just den stund den sjungs, den finns inte innan och låter sig inte heller
beskrivas utom genom att den är. Utgångspunkten för arrangemang och
kompositioner blev alltså att utforma musikaliska recept eller ramar som
gav utrymme för och var beroende av utförandet i stunden. Jag lät också
varje sång i projektet Kurbits-Koral få representera en specifik idé om flerstämmighet med sitt ramverk för att skapa plats för musicerandet tillsammans. Jag använde varje enskild sång i musikhändelsen som en utgångspunkt för att gestalta en viss aspekt av flerstämmighet.
Mina arrangemang och kompositioner blev därför snarast ett slags
recept och riktlinjer för musiken, alltså inte själva den färdiga rätten eller
ens en bild av rätten. Ingredienserna i receptet kan vara en eller flera
melodier som kombineras, en musikalisk idé som presenteras, en princip
för musicerande som provas, en instruktion om en placering i rummet,
en text, en ordningsföljd av händelser, en klangfärg, ett sångsätt, ett specifikt ljud, en stavelse…
Varje sång har oftast en eller flera urskiljbara inspirationskällor. Oftast
är inspirationen i form av en sång, en sångare eller en musikstil, men det
kan också vara ett vittnesmål som beskriver en musikalisk händelse eller
både och.
8 Vid utvärdering av mitt experiment, så skulle man mycket väl kunna ta ett steg tillbaka och
undersöka på vilket sätt det går att beskriva det jag skapat med musikvetenskapliga eller
musiketnologiska termer, både beprövade och nya. Men i stort sett är det inte nödvändigt för det
konstnärliga verket så det är inte den aspekten som står i fokus i denna text eller i mitt skapande.
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Kurbits-Koral
The Spirit of The Moment
Detta är vår plats,
här är vi hemma.

Här träffas vi och sjunger på
vårt sätt och det låter så här.
Så här gör vi detta.
När vi sjunger.
Min formulering av ett statement som jag presenterade för alla som var med i projektet. Som en riktning i det konstnärliga
arbetet och för att kunna vara i nuet i sången.
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Repetitionsarbetet
– att skapa musikhändelsen
För att få de som var med och sjöng i projektet att känna sig delaktiga
och individuellt viktiga i projektet, så ville jag arbeta med ett arbetssätt i
förmedlingen av min musik där ansvaret för musiken så fort som möjligt
lades över på de som var med och sjöng: Jag använde inte notskrift för att
förmedla musiken9, utan arbetade istället med gehörsinlärning på ett speciellt sätt som jag beskriver nedan, för att förmedla varje del i ett helhetsperspektiv. Inför repetitionsarbetet har jag förberett de olika sångerna
och arrangerat dem enligt koncepten och idéerna jag velat prova.
I repeterandet lade jag vikt vid att inte agera körledare, inte ta för stor
plats i ledandet, utan vara mer av en erfaren deltagare. Jag lade mig dock
vinn om att inledningsvis förklara mina konstnärliga idéer, de visioner
jag har med musiken, det jag ville åt, vad som inspirerat mig både ur ett
helhetsperspektiv och i detaljerna. Jag beskrev själva konceptet för konserten: att det handlade om att utforska gränslandet mellan enstämmig
och flerstämmig sång, att utforska gränslandet mellan scen och salong,
mellan solist och ensemble. Att det är en process. Alla deltagare visade
stor uppmärksamhet och intresse för detta, jag upplevde att de kunde ta
till sig konceptet. För att ytterligare förstärka detta, spelade jag upp
exempel på musik som inspirerat mig, berättade om textliga inspirationskällor till mina idéer, talade om medveten närvaro, nukänsla och presenterade flow-konceptet m.m.. Jag spelade också upp mina egna musikskisser där jag försökt åskådliggöra själva storformen på musikhändelsen,
likväl som de specifika arrangemangen och kompositionerna i sig. Komponerandet av musiken, skapandet av de musikaliska formerna och
ramarna pågick under hela repetitionsprocessen, ända fram till dagen
innan premiär.
Jag skapade en internetbaserad mapp, en dropbox, med resurser som
inspelningar, video, manus, texter m.m. som alla hade tillgång till och
som fungerade som vår gemensamma resurs för utvecklingen av föreställningen.
Jag försökte medvetet arbeta utifrån idén om föreställningen som ett
kollektivt berättande. När vi gjorde Kurbits-Koral andra gången 2011 tog
jag utgångspunkten i att vi nu hade ett gemensamt språk och sätt att
sjunga tillsammans som vi helt enkelt tar upp igen tillsammans. Jag försökte medvetet att inte själv ta för stort utrymme i repetitionsarbetet
vände mig istället till de olika sångarna med frågor som »Ja, hur gjorde vi
med det förra året?«, eller »kommer du ihåg hur vi bestämde?« o.s.v. De
som var nya i projektet fick var sin »mentor/traditionsbärare« att lära sig
av eller fråga om de var osäkra. Dessa mentorer kunde lotsa in de nya in
i allt från scenerier, klockspel, sånger, texter och stämmor. Detta arbets9 Utom till dels i ett fall: Det gäller den sista sången: Nu vilar hela jorden, där det redan fanns ett
arrangemang som jag gjort och det fick bilda utgångspunkt för det som sedan blev sättet vi sjöng
sången på i Kurbits-Koral.
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En ritning över Missionhuset på Skansen, med mått
och foto, sceniska anvisningar m.m.
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sätt upplevde jag som väldigt positivt för att nå målet att skapa ett gemensamt berättande, en gemensam musikhändelse, en ritual.
Repetionsperiod 0.0
Den allra första repetitionsperioden skedde utan att jag var klar över att
det var det som hände! Jag hade utarbetat de första musikaliska grundidéerna och frågade runt lite på min arbetsplats, Kungl. Musikhögskolan,
vilka som ville vara med och prova mina idéer, för att testa. Sex personer
anmälde sitt intresse. Vi blev en septett. Det var så tursamt att dessa
sånger sedan blev del av en CD som Institutionen för folkmusik, KMH
producerade i samarbete med Samfundet för visforskning och Svenskt visarkiv just hösten 201010, vilket förmodligen gjorde att vi la ned mer tid på
sångerna än vad som annars varit fallet. Alla de sex sångarna som var med
i projektet Julens visor var också sedan med i projektet Kurbits-Koral och
av de fem sånger som jag arrangerade för Julens visor finns tre med i konserten, (nr 3, 5, 9).
Repetitionperiod 1.0
Vid första träffen hade jag dukat upp repetitionslokalen så att ena delen
av rummet var uppdukad som Missionshuset, medan vi kunde börja
sjunga tillsammans i en annan del av lokalen:
Första träffen – del 1
1 december 2010
[…] Att inte ha ordinära repetitioner är en outtalad idé. Ställer
upp två bord mot varandra med nio stolar runt. Köpt frukt till
alla, folk kommer indroppande lite efter hand. Visade mitt
stora papper med skissen, kartan över hur rummet ser ur, med
alla mått utritade. Folk tittar sig omkring, funderar och jämför »Är mixern järnkaminen?«, »Är bordet predikstolen?« »Hur
många kan sitta på en bänk?« och andra frågor.
[…] Frågade: vilka kan Ack bliv hos oss, en koral som jag vill
att alla skall vara med och sjunga? Endast en hade inte sjungit
den förut. Börjar med att sjunga Ack bliv hos oss.
Jag sjöng först och sedan fick alla vara med. Alla fick sjunga
både grundmelodin och överstämman.
Det är svårt med terminologin. Vad är melodin, undras det?
Vilken skall sjunga vad? Styrde inte vem som sjöng vad. Sjung
det ni vill sjunga.
[…] Nu gör vi en form:
Helt unisont först, sedan varje fras i egen gestaltning – inte
svårt att förklara. Det gick jättebra, lät superfint. Häftigt när
man sitter runt ett bord. Det blir så nära. Tillsammans. Prövar
att sjunga hela, en fritt gestaltat av var och en, att inte stanna
alls vid frassluten. Funkar utmärkt. […] Folk blev alldeles slut
efter en timmes intensiv koncentration. Det blev en stor upp10

CD till faksimilutgåvan av Knut Brodins Julens visor (Brodin, 2010).
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levelse för alla. Precis i slutet kom M. men det störde inte. »Åh,
vad fint!«
Del 2.
[…] Vad ska jag göra nu? tänkte jag. Kände mig oviss, men
tillslut bestämde jag mig för att börja med att skriva upp programmet så långt jag tänkt nu. Berättade tanken och spelade
upp olika musik.
Början av programmet känns färdigt, men slutet är inte helt
klart. Det börjar med en ton Kyrie. Weird stuff… Spelade upp
Ha, ha tsch idéen – folk började genast härma, ville prova.
Några kanske förstår. Andra kanske tycker kanske att det är väl
konstigt?
Svårt att hitta det rätta tempot på andnings-ostinatot. Hur
hittar man det och vem leder det? Måste någon leda det?
Annars funkar det jättebra. Blir häftigt när flera gör detta.
Jag gick igenom hela programmet bit för bit. Prövade början på Engelen ingångar till jungfru Maria. Visar hur varje ord
kan få stanna kvar och förändra, men utifrån samma puls.
Använde och visade ett textblad. Streck under stavelserna funkar som metod att förstå. M. och J. fattar.
Jag styr till de konstiga sakerna utan att vara körledare.
Någon har svårt för detta. Blir nervös när det blir starka känslor i uttrycket? lite fnittrigt. Det är extremt, balanserar på
gränsen med det vi gör. Om man inte tror på det man gör så
faller det. Inte bara för den som inte tror eller vågar utan för
alla. Det krävs totalt engagemang.
Ljus av ljus. Funkar direkt. En utmaning: Det är lätt att alla
fraser blir avslutade i sig, gör det svårt med övergångarna. Det
gäller att inte ta ut fraserna i sista, risk för att varje fras och
strof blir för avslutad.
Sedan Engelen ingångar till jungfru – andningen, klocka,
bordun kommer åter som gemensamma teman.
Gud utsände ängeln sin: Båda den och Engelen ingångar är
stavelsebaserade! Har inte tänkt på det. Intressant! Alla är med
och sjunger, förhoppningsvis församlingen också. Refrängen:
Väl det går… alla går och sätter sig, vi drar ut på det, det blir
fint. […]
Sedan kommer Ack bliv hos oss O Jesu krist – Jag först, men
fylls på snabbt av alla, vi sjunger som vi provat det tidigare.
Ekosången från Nya Guinea. Roligt. Det tyckte alla. […]
Försökte använda symboler istället för ord när jag antecknar
på tavlan. Ville egentligen inte använda tavlan men någon blir
orolig för att inte minnas och går upp till tavlan och skriver.
[…]
Och sedan redan i slutet på den första repetitionen någonsin av detta gör vi ett gå och stå-rep genom hela konserten
genom att befinna oss i det fiktiva Missionshuset.
Börjar med »Sardinsk cirkel« långsamt, en ton, jag börjar
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göra något annat än en ton, kommer först J. in, sedan A. sedan
I.. Fraserna avslutade, släpper fraserna samtidigt. Eleison som
en enda lång fras. Det blir suggestivt och vackert. […]
Jag sjunger Var hälsad sköna morgonstund och efter ett tag
kommer andnings-fraserna in, kanske ska det komma in redan
under Kyriet? Efter ett tag kommer pinglorna in. Efter ett tag
slutar andningsfraserna, efter ett tag slutar pinglorna. Med en
handrörelse från mig som tecken. Eller utan tecken?
Ljus av ljus […] De som sjunger melodi står i mitten. Svårt
moment att stå i mitten. Det blir plötsligt så privat. Plötsligt
ska man stå upp i halvcirkel. Svårt men stämningsfullt.
Efter Ljus av ljus så sätter sig alla på trappstegen bakom vid
predikstolen, sedan kommer andningsfrasen: Ha Ha Tsch och
Engelen ingångar till jungfru Maria. Vi står i en triangel. En går
fram en i taget och står framme, de andra två sitter ned, så växlar vi. Snabbt, med en handklapp! Jag blir kvar själv. (Rosenberg, 2010–2011)
att representera musiken
Inlärningsprocessen av sångerna skedde som nämnts ovan utan att
använda noter. Detta gäller både melodi, stämmor och form, främst
genom att jag lärde ut de olika sångerna på gehör genom att sjunga före.
Vi satt runt ett bord eller i en ring på stolar och jag började med att
sjunga en melodi, och sedan föll de andra in i sången, eller så lärde jag ut
visan/ sången frasvis – utan verbala instruktioner. När de flesta hade »fått
tag i« melodi och text gick jag över till att sjunga stämma, ostinato eller
bordun och sedan lät jag antingen någon jag utsett, sjunga med, eller låta
de som varit där bestämma om de ville prova att sjunga den. Ibland fanns
texten utskriven, men mestadels inte, utan oftast skedde även textinlärningen på gehör. Alla lärde sig inte allt vid samma tillfälle, utan jag lärde
ut samma sång vid flera tillfällen till olika delar av gruppen. Detta
berodde främst på hur repetitionerna kunde samordnas. Stor vikt låg vid
att få en upplevelse i sjungandet, att tycka om musiken och befinna sig på
gränsen till sin förmåga, men samtidigt få glädjen av sin kompetens i
musicerandet.
Jag har aldrig tidigare på ett så genomfört sätt använt denna metodik
för att förmedla en så komplex musik, att så långt som möjligt undvika
verbal instruktion i själva lärandet, att undvika att dela upp musiken i
delar mer än när det varit absolut nödvändigt för att få med alla och att
så långt möjligt undvika att representera musik och text i en annan form
än genom sig självt. Det var ett mycket intressant experiment, och det
visade sig vara betydligt lättare än vad jag kunde föreställa mig. Förutsättningarna var naturligtvis goda genom att flertalet av deltagarna var vana
gehörsmusiker, men det förminskade dramatiskt avståndet mellan framförande och repetition, vi gjorde hela tiden musik.
Koralen Ack bliv hos oss, fick en särställning i programmet eftersom
merparten av de som är med projektet hade lärt sig den av mig förut och
jag använde samma koncept att sjunga den som utgångspunkt här.
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Repetitionsperiod 1.5
Programmet har nu förändrats och utvecklats efter hand och hittills har
inte alla sångare som är med i projektet varit där samtidigt på en repetition utan det har varit överlappande repetitioner där olika grupperingar
sjungit tillsammans. Nu väntade den sista spännande repetitionsperioden
när det som vi bara sjungit, i olika grupperingar, ska göras av alla tillsammans. Fortfarande ska dock vissa delar av programmet kanske inte bli
prövade i sin helhet förrän på själva konserten, in The Spirit of The
Moment.
Ungefär den vecka efter den första träffen börjar både musiken och
den sceniska gestaltningen få form.

Detalj ur en skiss som
beskriver de olika sångerna
visuellt och samtidigt hur de
bildare en helhet i konserten.
Här sångerna 1–8.

Visualisera
8 december 2010
När jag funderar över hur de olika sångerna hänger ihop och
vad som är speciellt med de olika sångerna så får jag bilder i
huvudet. Gör ett manus som består av de olika sångernas visuella gestalt. Kyriet är en cirkel med fyra punkter i linjen.
Var hälsad sköna morgonstund blir en bild av ett streck med
en veckad linje under osv. Det blir fint och belysande vad varje
sång har för idé. Skall renrita alla visualiseringar och scanna in
dem. De kommer att vara användbara för att beskriva. (Rosenberg, 2010–2011)
Den 10 december känner jag mig klar över konsertformen och den sceniska gestaltningen och vad som är Kurbits Koral.
Så här tänker jag idag. […]
Tema: Koral helt enkelt, inte någon speciell årstid, men
eftersom det är jul, mer fokus på julrepertoar.
Teknik: inget PA. Repetitioner: Kanske repetera 2–3 gånger
på helheten, helst en av gångerna på plats, men annars typ i
repetitionslokal, men uppdukat som det ser ut. Programblad:
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viktigt att fundera ut hur det skall vara utforma det, så att man
inte avslöjar allt som skall hända i förväg.
Medverkande: Solist: Susanne Rosenberg. Blandad grupp
av sångare, sjungande musiker, körsångare. 12 tjejer och 3 killar. Hela kyrkan sjunger: kanske?
Program
1. Kyrie (sångkvartett) stå som en cirkel framme i koret
2.Var hälsad sköna morgonstund, improvisation (solo med
andning under) Susanne solo i koret 3. Ljus av ljus (septet) alla
kommer fram, står på en linje 4. Engelen ingångar, med andning (trio) vi växlar plats, septett sitter bakom 5. Gud utsände
ängeln sin (septett) septett kommer fram står på linje 6. Ack
bliv hos oss, (alla) alla sitter ner i publik, även jag 7. Heyalo
(alla) jag kastar ut en fras, alla svar från sin plats 8.Den signade
dag (först duo, sedan alla) mot varandra i koret, sedan längs
med sidor 9. Alla kristna (trio) glest framme i koret 10. Sanctus
(solo + ostinato alla) alla sitter, tar sig framåt mot slutet av det
hela 11. Nu vilar hela jorden (bara tjejer, = 12 personer) alla tar
fram varsin stol och sitter på en linje vänd mot publiken.
Klädsel: Enfärgat. Svart med röd detalj. Rekvisita: Några
klockor, pinglor till alla, ljus till alla. (Rosenberg 2010–2011)
Repetitionsperiod 2.0
Redan vid skapandet av Kurbits-Koral så bestämde jag att jag ville prova
att göra Kurbits-Koral igen året efter vid ungefär samma tidpunkt, gärna
med samma personer. Repetitionsperiod året därpå initierades av att jag
erbjöd en workshop med titeln »Kurbits-ensemble med Susanne Rosenberg«. Tanken var att under en hel dag prova olika sätt att sjunga tillsammans med fokus på de arbetsmetoder och repertoar som jag utvecklat i
Kurbits-Koral. 17 personer deltog.
Under dagen så arbetade vi med uppvärmning för röst och kropp och
gjorde olika musikaliska övningar och improvisationer. Arbetet skedde i
stort sett utan muntlig eller skriftlig instruktion, varken texter eller noter,
utan genom att visa före, genom att sjunga, utifrån det arbetssätt jag
utvecklade under repetitionsperioden. En hel dag av närvaro och flow
skulle man kunna säga. Under dagen hann vi prova många av de idéer
och sånger som jag använt i Kurbits-Koral. Några av de som var med på
workshopen var också med under förra årets konsert och kunde fungera
som stöd och hjälp för de som var nya utan att detta uttalades. De blev
trygga punkter i musicerandet eftersom de kunde sångerna, principerna,
idéerna och kände till min arbetsmetod.
Vid slutet av dagen så berättade jag om själva konserten Kurbits-Koral,
spelade upp några ljudfiler och frågade om några ville vara med och
sjunga ifall vi kunde hitta ett lämpligt gemensamt datum. Alla ville vara
med. Jag skickade sedan ut en förfrågan på mail och av de sjutton som
var med på workshopen så kunde åtta personer den aktuella konsertdagen.
För att alla de som var nya skulle få välja vilken ambitionsnivå de ville
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ha för sin medverkan så formulerade jag tre nivåer där de själva fick välja
var de ville göra. Följande nivåer kunde de välja mellan:
De sånger jag absolut vill att ni skall vara med och sjunga är
Melodin på: Ack bliv hos oss,
Härma mig supersnabbt på Sankt Staffan,
Sjunga omkvädet på Gud utsände ängeln sin
MEN gärna också
spela pinglor och rytmisk andning, som är sådant som kommer in emellan och under de andra sångerna, och sedan
också Sanctus som är den näst sista sången i programmet. Allt
detta provar vi på repetitionen nästa tisdag och har ni bara lyssnat på hemsidan innan repet, så kommer det att räcka. På repetitionen får ni varsin »mentor« som tar hand om just er.
Om ni vill vara med på ytterligare sånger så vore det fantastiskt! Då behöver ni kunna den/de sångerna utantill tills vi ses
på repet nästa tisdag. Det är någon eller båda av följande:
Den signade dag – här väljer man någon av de varianter vi
har. Se separat mail.
Nu vilar hela jorden – vilken stämma du vill utom överstämman, gärna fler av stämmorna. När de gäller dessa sånger så är
det viktigt att lyssna på inspelningarna från förra konserten så
att man får in känslan och »stuket«. (ur mail från Rosenberg,
2011)

Den enda repetitionen
inför Kurbits-Koral 2011.

116

Repetitionsperiod 2.5
Tjugoen personer inklusive jag själv blir de som deltar i Kurbits-Koral
2011. Vi har haft en enda gemensam repetition samt en kort repetition i
en mindre grupp. Till den gemensamma repetitionen bad jag de som var
med förra året att tänka igenom hur det var, lyssna på ljudfiler, kolla på
videon och tänka igenom sångtexterna om de behövde det. Sätta sig in i
själva stämningen och den gemensamma tanken som vi använde då:
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Detta är vår plats, här är vi hemma.
Här träffas vi och sjunger på vårt sätt
och det låter så här.
Så här gör vi detta.
När vi sjunger.
Ni får gärna vara med.
Vi samlades i en av de lite större salarna på Kungl. Musikhögskolan,
KMH, B36, och dukade upp den som vi ville ha det med publik och
scen. Jag såg till att alla nya fick varsin mentor. Vi värmde gemensamt
upp kropp och röst och sedan tog vi hela musikhändelsen från början till
slut i en följd. Detta alltså helt utan att ha special-repeterat något innan.
Det tog ungefär en timme. Det mesta satt där det skulle. Ingen av oss
hade gjort denna konsert sedan året innan. För dem som var nya var det
första gången de hörde och gjorde vissa delar.
Efteråt tog vi en kort paus och en muntlig genomgång av det vi just
gjort. Var fanns det osäkerheter? Något vi kan göra bättre? Några sånger
togs om, mentorer och elever gick igenom scenerier och stämmor tillsammans parvis. De som var nya fick berätta vilken ambition de ville ha på
sin medverkan. Alla utom en ville vara med på allt.
Musikalisk händelse i B36
13 december 2011
B36 var fyllt till brädden igår och vi räknade till ca 75 personer
i publiken förutom oss själva så det var alltså närmare hundra
personer som upplevde Kurbits-Koral / The Spirit of The
Moment igår. Fint vart det. Närvaro. Stämning. Starka röster
som sjöng ut för allt vad de var värda. Innerliga röster som grep
tag. Härligt! (Rosenberg, 2010–2011)
Det var fascinerande att märka att det fungerar att med till synes så lite
gemensamma förberedelser göra den 1 timmes långa konserten.

Konserten KurbitsKoral, den 12
december 2011,
B36.
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Partitur

– musikmanus
Kurbits-Koral, The Spirit of The Moment
En musikhändelse
skapad för soloröst, duo-, trio-, kvartett-, septett- blandade
röster och publik
&
fotstamp, rytmisk andning, pinglor
och Missionshuset på Skansen
Av Susanne Rosenberg 2010–2011

Tidslängd ca 60 minuter
Inga mellanliggande pauser eller presentationer
Hela konserten sker som ett kontinuerligt musikaliskt berättande.
Sångarna rör sig mellan olika delar av rummet under konsertens
gång, från scen till publikplats. Sitter, står, vänder sig åt olika håll,
och sjunger i olika sättningar.

är arrangerade eller komponerade för röster.
Vissa sånger är skapade för ett visst antal (duo, trio osv.), men de

Sånger, bakgrund, inspiration och källa.
Arbetsmetoder, konstnärliga koncept.
Scenisk idé.
Se Appendix sidan 251.
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Utvärdering och resultat
Själva händelsen – om den pedagogiska metoden
Efter att ha arbetat fram musiken så fann jag att det bästa sätt att beskriva
det jag skapat var att betrakta det som en helhet, en musikhändelse, som
också inkluderade själva repetitionsarbetet, alltså att helheten inte bara
handlade om själva konserten och dess form. Denna musikhändelse har i
själva verket pågått under hela den konstnärliga processen och under
själva repetitionsperioden till det som sedan presenterades för en publik
vid konserten. Så hela projektet Kurbits-Koral kan därför betraktas som
en musikhändelse. Den 9 december 2010 skrev jag så här i min blogg:
Själva händelsen
9 december 2010
Själva händelsen. Det är det jag vill undersöka konstnärligt.
Jag testar inte en hypotes, utan undersöker vad som händer om
(vi gör si eller så). Det exakta innehållet är ej förutbestämt –
men istället formen, ramarna för det. Som ett recept där man
har ett antal ingredienser, men faktiskt inte vet vad det blir för
maträtt. Som att legera zink och nickel utan att veta vad det
kan bli. Vi prövar? Ingredienserna är principerna för flerstämmighet. Att sjunga tillsammans. Det specifika rummet. Händelsen. Publiken. Nuvaro. Närvaro.
En grund är att vi sjunger tillsammans, men inte som en
kör. Amatörer och proffs. Solist och ensemble. Sångare och
sjungande musiker. Bara hälften har sångaridentitet men alla
duktiga sångare. (Rosenberg, 2010–2011)
Och lite senare samma dag formulerar jag mig kring det som är en
avstamp för hela projektet – att det vi gör är vår musik, vårt sätt att
uttrycka oss på i en scenisk kontext.
Här är vi hemma
9 december 2010
En händelse, en musikalisk resa. Hur ska vi tänka? Vilka är vi?
Detta är vår plats, här är vi hemma. Här träffas vi och
sjunger på vårt sätt och det låter så här. Så här gör vi detta*.
När vi sjunger. Ni får gärna vara med.
*så alla rörelser är vana och tydliga. (Rosenberg, 2010–2011)
Det sättet att beskriva den musikaliska resan också för de andra som var
med i projektet kändes viktigt. Efteråt kan jag känna att Kurbits-Koral
handlade lika mycket om själva resan som om resultatet och i detta handlade det mycket om att jag själv ville vara i det tillstånd av flow där man
sjunger och känner att man lyfts av musiken under hela tiden. Att
använda den konstnärliga metod för repetitionsarbetet som jag valde var
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väsentlig. Att skapa en vi-känsla i musiken, att det är ett gemensamt
berättande, där alla har ett individuellt ansvar och inflytande över resultatet även om ramarna är formade av mig. Och jag skriver efter en repetition, bara dagarna innan premiär.
Flyt
17 december 2010
Har sjungit mig trött men glad på dagens repetition. Alla var
där som skulle och kunde vara där. Alla var även där mentalt,
närvarande och koncentrationen var så stark hos alla att man
nästan kunde ta på den. Som att befinna sig i en gemensam
bubbla av koncentration. Det hjälper också alla stort att det är
så. Vi har haft tillräckligt mycket ställtid för detta så att vi har
hjälp av det i arbetet. Maria sa – »Det är så härligt att sjunga
tillsammans, som en meditation.« (Rosenberg, 2010–2011)
Jag upplever det som att jag har skapat några olika nycklar för att hitta till
flow, till ett gemensamt berättande och att det har varit väsentligt vilka
metoder jag har använt för att förmedla mina idéer. Jag kan ju bara
bedöma hur jag själv har upplevt det, eftersom jag inte frågat de som varit
med i projektet om detta, men tycker att jag genom att rigga för en
musikhändelse genom inspirationen från folkliga koralsångare, vittnesmål
om folklig koralsång, kunnat skapa modeller, och inlärningsmetoder som
gjort att vi kommit lite närmare ett gemensamt berättande. Valet av medverkande har varit viktigt. De sångare som var med i projektet gav sig helhjärtat in i det vi skapade och utan det hade det inte gått. Dessa sångare
hade också en förmåga att vara individer i en grupp, på ett sätt där de
kunde låta sin röst bli tydlig. Till skillnad från om idealet vore en körklang, där den gemensamma klangen är målet. Här har inte det varit fallet. De individuella rösternas karaktär och att de kan stiga ut ur det
gemensamma är en viktig ingrediens.

U Intryck av församling snarare än sånggrupp/kör då rösterna inte var homogent använda. (Publik, 2011)

U Röster tilläts sticka ut. De var inte »körmässigt« homogena o samsjungna. (Publik, 2011)

Projektet Kurbits-Koral skapade en längtan efter att få göra detta igen hos
flera som var med inklusive mig själv, och att få vara en del av denna
musikhändelse. Denna längtan har inte bara funnits hos mig, eller hos de
som var med i projektet, utan också personer som varit i publiken har
hört av sig och frågat om de får vara med om vi gör det igen. Flera kommentarer från de skriftliga reflektioner jag fick (se mer nedan), beskriver
en längtan att få vara med och sjunga, och en tanke jag fått är att göra
Kurbits-Koral till en årligt återkommande händelse där musiken och
sångsättet, modellerna för musicerande, den sceniska gestaltningen återskapas. De pedagogiska idéer och de gehörsmässiga förmedlingsformerna
som jag provade i projektet, och som innebar att låta min roll vara ned120
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tonad i repetitionsarbetet, och istället skapa ett nätverk av kunskapsmässiga »noder« genom de erfarna deltagarna, som kan lära ut vidare när vi
skapar musikhändelsen igen vore spännande att utforska vidare. Vad
händer med musiken och formen efter ett par år? Hur mejslar vi ut musiken utifrån de givna ramarna för improvisation och variation? Jag har
skapat förutsättningarna, ramarna, och när jag väl har gjort det så deltar
jag som en av de andra i sjungandet och i den solistroll jag skapat för mig
själv och jag behöver fylla.
Min upplevelse är att det går att förmedla oerhört komplexa musikaliska skeenden med mycket sparsamt med instruktion och istället fokusera på deltagande. I exempelvis sången Ack bliv hos oss, så skapade vi en
musik som vore näst intill omöjlig att återge på ett adekvat sätt i notskrift
eller ännu svårare – att lära sig via notskrift11.
Det jag gjort är att jag valt vilka ramarna för instruktionen för den
komplexa flerstämmighet som uppstår som spelar roll när vi sjunger. Vad
behöver vi förhålla oss till när vi sjunger? I Ack bliv hos oss handlar det om
att sätta fokus på att frasernas start och slut tillsammans spelar roll och att
lyssnandet är viktigt, men inte för att »synka« ihop oss med varandras
sång som i en kör, utan istället som ett motstånd eller input till det egna
uttrycket.
I hela Kurbits-Koral använder jag som metod kontraster mellan olika
parametrar som en motor i instruktionerna och i skapandet, men för den
skull behöver inte kontrasten vara stor. Det kan vara skillnaden mellan
två halvtoner som i Kyrie, där musiken som uppstår genom att mycket
små intervall sjungs tillsammans skapar ett intensivt lyssnande på hur
just rösterna klingar tillsammans: klangfärg, röstläge, ljud, stavelser blir
viktigt i musiken, skärper lyssnarens öra. Även den musiken som skapas
där är oerhört svår att fånga i noter.
Själva metoden för inlärning, via gehör och med minimala instruktioner tror jag har varit en viktig del för att få alla att känna sig delaktiga i
att skapa musiken i stunden. Men också hur jag har valt vilka instruktionen och ramarna som skall läras ut och användas, de har påverkat hur
musiken blivit. Mycket handlar om att skapa utrymme för små variationer som t.ex. i sången Engelen ingångar till Jungfru Maria, där vi sjunger
i växelsång i trio, där jag satte fokus på att man kan varieras sig melodiskt
i sjungande genom att istället utgå från att man sjunger olikt antal toner
på varje stavelse, eller skapar olika längd på tonerna. Detta skapar en
komplex och lite skev flerstämmighet. Stavelsernas betoningar skiftar
mellan oss sångare. Inspirationen till detta sätt att sjunga kommer från
mina egna studier i variation där jag i folksångerskan Elvina Söderlunds
sång fann att den variationen som hon använde sig av inte skedde synbart
11 Musiketnologen Nicholas Cook ger ett exempel på notskriftens begränsningar där han i sin Music
Imagination & Culture (Cook, 1990) skriver så här om en transkription av saxofonisten Ornette
Colemans musik: The attempt to capture Coleman’s playing in notation, then distorts what it is intended to
represent, in that it imposes spurious divisions within what is in reality a continuous course of motion.
Rather than being in any sense »in« the sound or even in the perception of it under normal circumstances of
listening, the separate notes shown in the transcription are, as Bruno Nettl puts it »convenient but sometimes
misleading abstractions« (1983:78); that is to say, they are products of the attempt to grasp the experience
reflectively. (Cook, 1990, s. 137)
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om man tecknar ned den med notskrift, men däremot om man tecknade
ned hennes sång ur ett stavelseperspektiv.
Man skulle kunna beskriva det som att hon [Elvina Söderlund] utgår från en bank av melodifraser och ett musikmetriskt stavelseraster som tjänar som utgångspunkt för variation
med hjälp av betonade och obetonade stavelser […] variationen ligger inte i melodiken utan är möjlig att upptäcka först
när man närstuderar stavelsernas antal och placering i melodin. (Rosenberg, 2009, s. 171).
I Engelen ingångar till Jungfru Maria, har jag provat denna metod i ett
nytt sammanhang.
Det finns flera av sångerna där jag experimenterat med olika typer av
härmning, och där flerstämmigheten uppstår genom att sången ligger
kvar och blir överlappad. En instruktion om att sjunga i kanon har där
skapat musik i flera lager som i t.ex. i Alla kristna fröjde sig. Men en flerstämmighet är inte bara tonal i en kanon, den uppstår också genom att
olika ljud hamnar mot och på varandra. Så instruktionen att sjunga i
kanon, med start på specifikt ställe är också kombinerad med ett specifikt
sångsätt, där det t.ex. inte handlar om att skapa en gemensam vokalklang. De sångare som är med i projektet sjunger med ett folkligt sångsätt, som bl.a. utmärks av att skillnaderna mellan olika språkljud tas
fram. Jag behöver alltså inte speciellt instruera detta, utan kan ge en
mycket enkel instruktion om var melodin startar i kanon. I en folksångares uttryckspalett finns också förmågan att skapa fraser, att frasera och
hålla en linje i sången. Det handlar inte primärt om att skapa homofona
klanger utan om att prioriteten ligger i linjen vilket gör att de olika
delarna av melodin träder fram lite olika. En instruktion som kan synas
enkel, kan alltså i sig innehålla en mängd outtalad tyst kunskap som är
given, som i detta fall. Jag behöver alltså inte säga mer än att sjunga i
kanon, men genom att jag valt dessa sångare, finns det jag beskriver ovan
med i gestaltningen.
Jag har också skapat instruktioner för härmningssånger med försångare, t.ex. den snabba Sankt Staffan där sångarna härmar mig så snabbt de
kan, som samtidigt blev som en växelsång, där de olika fraserna överlappade varandra. Den enda (och viktiga) instruktionen var att sångarna
skulle härma helheten, alltså allt de hörde: frasering, text, ljud, sångsätt,
gestaltning. En instruktion var att de skulle härma ungefär som att de
inte visste vad de härmade, intuitivt. Det jag ville med det var att de inte
skulle tänka efter vad jag faktiskt sjöng, eller ropade, utan bara härma.
Det fungerade, och det var fascinerande att märka hur snabbt en helhet
kan uppfattas. Och jag inser att jag intuitivt i många fall har skapat
instruktioner från vad psykologen Daniel Kahneman i sin bok Tänka,
snabbt och långsamt beskriver som system 1:
System 1 – fungerar automatiskt och snabbt, med föga eller
ingen ansträngning och utan någon känsla för medveten styr122
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ning. […] I stigande komplexitetsordning listas nedan några
exempel på automatiska aktiviteter som hör till system 1:
Avgöra om ett föremål befinner sig på närmare avstånd än
ett annat
Uppfatta varifrån ett plötsligt ljud kommer
Avsluta meningen »smör och …«
(Kahneman, 2013, s. 27)
Det är precis dessa förmågor jag använt mig av i Sankt Staffan och som
jag uppfattar det också i flera av de andra sångerna och instruktionerna
till dem. Kahneman menar att vi har i grunden två system som hjälper
oss att begripa omvärlden och han beskriver det andra systemet, system 2
så här:
System 2 ägnar de ansträngande intellektuella aktiviteter som
krävs uppmärksamhet, till exempel komplicerade beräkningar.
System 2:s sätt att fungera förknippar ofta med en subjektiv
upplevelse av att man har kontroll, gör medvetna val och koncentrerar sig. (Kahneman, 2013, s. 27)
De metoder jag använt mig av för att förmedla mina idéer har som jag
kan se det nu, varit beroende av att de som är med i projektet har kunnat
ägna det stor uppmärksamhet i stunden och att de har haft en viss kännedom om folksång eller folkmusikalisk stil, och att de har kunnat så lätt
lära sig på gehör. Instruktionerna som jag har skapat är till stor del av den
typ som tilltalar System 1 i det som Kahneman beskriver ovan, medan
mitt reflekterande delvis har krävt att jag använt mitt eget System 2.
Att lära ut melodier och instruktioner på gehör är en fördel när det gäller att förmedla helhet, instruktioner som i sig kan skapa en komplex
musik. Det är en stor fördel att göra detta utan att man använder något
annat medium (text eller noter). Och det är intressant att märka att känslan av att äga musiken och det musikaliska uttrycket blir mycket stor när
ansvaret och personligheten måste till i gestaltningen och ansvaret ligger
på var och en som är med i projektet.
Den sceniska gestaltningen – rummet för Kurbits-Koral
Det rum jag valt ut för föreställningen var för mig essentiellt för att
kunna jobba fram musiken – och skapade det ramverk som behövdes för
att gestalta min idé. I början av den konstnärliga processen, så kändes det
viktigt att ta med de erfarenheter som jag fått av den scenisk gestaltning
i ReBoot/OmStart och rummets betydelse i den konstnärliga processen.
Den sceniska gestaltningen är för mig en lika viktig del av projektet som
den musikaliska gestaltningen. En konstnärlig dialog skedde mellan
rummet – musiken – deltagarna. Rummet var med och skapade det
gemensamma ramarna likväl som det var en utgångspunkt för det konstnärliga skapandet och jag kände i inledningsskedet att jag behövde ha
rummets yta och atmosfär med mig på repetitionerna. Det gällde likväl
själva ytan som akustiken och de tekniska förutsättningarna.
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Kurbits-Koral har framförts vid två tillfällen. Första gången 2010 i Missionshuset på Skansen och jag utformade konserten utifrån den atmosfär
som fanns i den lokalen.

Två olika rum Missionshuset
på Skansen – respektive –
B36 på Kungl. Musikhögskolan.
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Missionshuset på Skansen är så att säga inkomponerat i musikhändelsen,
så oavsett var Kurbits-Koral sedan framförs så är rummets volym och planering en del av det konceptuella »partituret« skulle man kunna säga. Men
redan från början så planerade jag att göra Kurbits-Koral någon annanstans, i en annan lokal, för att pröva vad och om något blev annorlunda.
I Missionshuset på Skansen fanns en stämning som var svår att slå:
Huset är helt i trä med en fint högt trätak, delvis fasta bänkar och en stor
järnkamin som värmer, det elektriska ljuset som faktiskt finns är dolt i
omgjorda gamla fotogenlampor och dessutom fanns möjlighet att skapa
ytterligare stämning med hjälp av levande stearinljus. En julgran med ljus
och pynt stod i ett hörn. Det var varmt och välkomnande. Akustiken var
väldigt kort, nästintill obefintlig vilket vid framförandet av Kurbits-Koral
gav musiken en skörhet och närhet som gjorde att alla röster kändes väldigt nära och äkta. Vid konserten så hade Skansen en av sina julmarknadsdagar med massor av folk och det var en av vintern 2010 mest fantastiska vinterdagar, den mörkaste dagen på året med mängder av vit julsnö
utanför fönstren. Publiken fick sitta riktigt trångt för att få plats. Det
finns inget scenljus, utan det var samma ljus i hela rummet: De levande
ljusen, det svaga elektriska ljusen, julgranen och detta gjorde att gränsen
mellan publik och sångare suddas ut. Alla kunde se varandra hela tiden.
När vi sedan 2011 gjorde om Kurbits-Koral så skedde det i en av undervisningslokalerna på Kungl. Musikhögskolan, i B-husets kör-lokal B36.
En lokal med anor, men som inte riktigt rymmer den magi som Missionshuset på Skansen har. Men i B36 hade vi möjlighet att duka för
publiken på samma sätt som i Missionshuset, det fanns inga fasta bänkar
men möjlighet att placera stolar etc. på motsvarande sätt. Akustiken i
B36 var fin och skapad för musik och sång och gav feedback för oss som
sjöng. B36 hade på ett sätt en motsvarande intimitet som Missionshuset,
och dagen för konserten hade också den en magi i sig – det var kvällen
före Luciadagen 2011.
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I foajén utanför B36 kunde publiken röra sig före och efter konserten
vilket inte var möjligt att göra vid Missionshuset, det var för kallt och där
fanns ingen foajé. I Missionshuset var risken för att bli störd av andra ljud
eller annan musik obefintlig, men intill B36 pågick annan musikalisk
verksamhet parallellt som kunde störa koncentrationen och utanför
huset brusade Valhallavägens trafik. De två konserterna fick därför helt
olika yttre förutsättningar – men själva det musikaliska innehållet och
den sceniska gestaltningen hade samma upplägg. I B36 var vi tvungna att
skapa en atmosfär i rummet genom att hänga upp små ljus i rummet,
sätta upp en tunn backdrop av siden, lägga en ljusslinga längst bak på scenen, och ljussätta genom spotlights på stativ i rummet. Den allmänna
belysningen i rummet i form av lysrör var vi tvungna att släcka ner helt
för att skapa stämning, vilket skapade en större distans och gräns mellan
publikplats och scen. Det var inte som i Missionshuset, där vi alla var i
samma rum – här blev det genast två olika rum.
Framförallt känslan av att vara i samma rum och att inte riktigt vara
det, var nog den mest påtagliga skillnaden mellan föreställningarna i Missionshuset och B36. I Missionshuset var publiken en stor del av musikhändelsen hela tiden, vi var ett vi. I B36 blev lyssnarna mer anonyma,
men det gjorde också att det blev en större mystik över musikhändelsen.
Mycket skedde i mörker utanför den upplysta scenen. Vi rörde oss mellan ljus och mörker. För oss som sjöng blev gränsen mellan scen och
salong mycket mer tydlig i B36, i Missionshuset fanns inte denna gräns.
Vi var ett med publiken och rörde oss i rum utan specifika gränser. I B36
var vi identifierade som sångare när vi var på scenen och som publik när
vi satt i publiken på ett mycket mer tydligt sätt.
Men de olika kvaliteter som dessa två olika sceniska gestaltningar skapade fungerade. Helheten i Kurbits-koral kvarstod, även om rummen var
olika och skapade olika karaktär till den sceniska gestaltningen. Det var
fortfarande små rum och en publik som satt mycket tätt. Det blev en
känsla av närvaro, intimitet och värme i båda fallen.
Vad tyckte publiken – vilka upplevelser dominerar?
För mig var det en stark känsla av närvaro både när vi repeterade och när
vi sjöng på konserten, det var som att vi befann oss i ett musikaliskt landskap tillsammans. Ord som tidlöshet, rit, flyt, gemensamt, högtidlighet/
vardaglighet dök upp i mitt huvud.
Men hur upplevde andra detta? För att få veta något mer om det och
hur publiken upplevde konserten så skapade jag en ett enkelt frågeformulär i form av ett A4 papper med överskriften: Beskriv din upplevelse av
konserten. 12
12 De som fick A4-bladet kunde antingen skriva något direkt efter konserten och lämna in det till
oss, men de hade också möjlighet att skicka in sina tankar i efterhand antingen via en nerladdningsbar
pdf eller genom att skicka ett vanligt mail till en angiven adress. De fick gärna lämna sina reflektioner
anonymt och några gjorde det, andra inte. Vid konserten i Missionshuset lämnade mycket få in något
blad direkt efter konserten, troligen för att det inte fanns någon foajé att stå i och skriva och att det var
mycket kallt ute. Det var inte möjligt att stå ute i kylan och skriva och pennorna som vi hade ordnat
fungerade helt enkelt inte i så kallt klimat. Från konserten 2011 lämnade elva personer in sin reflektion
direkt efter konserten. En skickade in sin reflektion via e-mail dagen efter.
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En publikreaktion efter
Kurbits-Koral 2011.

De som lämnade in frågeformuläret
beskrev alla Kurbits-Koral som en positiv upplevelse13 och alla skrev ganska mycket. De
som lämnade in sina reflektioner använde sig
av papprets yta på olika sätt. Några fyllde ut
all plats som fanns med ord, och skrev kommentarerna som en löpande text, medan
andra skiktade sina reflektioner med radbrytningen eller orientering på pappret. Några
ritade figurer och drog pilar och växlade om
mellan att skriva enskilda ord och meningar.
Själva sättet att beskriva upplevelsen på säger också något om upplevelsen
och det är svårt att återge denna variationsrikedom i löpande text14. Jag
gör ändå här ett försök att sila fram det som jag upplever som genomgående temata i de inlämnade kommentarerna och det mest slående temat
var att alla på olika sätt försökte beskriva en helhetsupplevelse, eller som
en skrev »= 3D«.
FlERa uPPlEVElSER aV KuRbITS-KORal.

En viktig aspekt vid skapandet av Kurbits-Koral var att musiken och den
sceniska gestaltningen fungerar tillsammans i ett gemensamt berättande,
rummet var instrumenterat med hjälp av rösterna och arrangemangen
och att allt hänger ihop. Föreställningen innehåller inga pauser, utan
musiken pågår hela tiden. Rörelserna i rummet var också i ett kontinuum med vilopauser för de olika sångerna.
Flera av kommentarerna handlade om just den aspekten och hur
musiken fungerade i den sceniska kontexten och upplevelsen av det faktum att det inte var en normal konsertuppställning med en tydlig gräns
mellan scen och salong.

U Intressant med hur ni rörde er i rummet och att många

satt ner spritt i salen och sjöng. Kändes mer som en
»levande« kör, som en samling människor som sjöng ihop,
liksom inte så mycket som en konsert. Fint. (Publik, 2011)
U Helhetsupplevelsen med »surround« ljudet är ju också helt
makalös. Väldigt stämningsfullt och laddad med positiv
energi. (Publik, 2011)
U Omslutande – Lite som en kram. (Publik, 2011)
U With the singers mixed into the audience, I think it gave
the message that we are all capable of making such beutiful music. Brava! (Publik, 2011)
U Musiken och ljuset och scenografin skapade tillsammans
en kraftfull men samtidigt suggestiv känsla som gjorde
mig glad, behaglig och inspirerad. (Publik, 2011)
Trevligt
med musik inuti publiken. (Publik, 2011)
U
13 Det finns ingen inlämnad reflektion som beskriver en negativ upplevelser, men det hindrar ju inte
att det fanns de som upplevde konserten negativt.
14 Orginalanteckningarna finns arkiverade hos författaren.
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U Sångarna var ibland vända från åhörarna, ibland mot var-

andra. De var vända mot »något annat«. Särskilt när ni var
vända framåt med ryggen mot oss associerade jag till gudstjänst (stor effekt när ni då vände er) (Publik, 2011)
U Åhörarna var som en församling, eftersom sångare satt
bland oss. (Publik, 2011)
U Överraskande och annorlunda sätt att presentera musiken
på (Publik, 2011)
U Nära (Publik, 2011)
U Dynamiskt. Drömskt. Dödsbra = 3D (Publik, 2011)
En viktig aspekt för mig själv och för de som var med i projektet var att
vara i nuet när vi sjöng, att skapa på nytt. Några av publikens reflektioner
handlade om att beskriva en upplevelse av nu och kanske också flow.
Några kommentarer var t.ex.

U Nuet och historia är närvarande (Publik, 2011)
U Tid och rum upplöstes (Publik, 2011)
U Flöde (Publik, 2011)
En av grundidéerna med Kurbits-Koral var som jag tidigare beskrivit att
skapa en helhet, en längre obruten linje utan applåder mellan sångerna
och utan mellanliggande presentationer. Konserten var ca en timme lång
och det är en ganska lång tid för dagens musikpublik utan pauser och
uppehåll. Hur upplevde publiken detta? De allra flesta använde en
mängd olika begrepp och ord för att beskriva en känsla av helhet och min
tolkning är att det handlar om just den känsla av helhet som kan uppstå
när något får hålla på tillräckligt längre utan avbrott. Några beskriver hur
de uppskattar att hela musikhändelsen var i en följd som en helhet:

U Skönt att slippa applåder mellan låtarna. En viktig del för
att skapa detta lugn. (Publik, 2011)

U Inga pauser eller avbrott (Publik, 2011)
U En stund för återhämtning, att landa (Publik, 2011)
U Meditativt (Publik, 2011)
U Koncentration, lugn (Publik, 2011)
U Vilsamt, fridfullt (Publik, 2011)
U Avslappnande, flöde (Publik, 2011)
U Sövande (Publik, 2011)
Andra ord som jag tror också kan rubriceras som just en känsla av helhet,
stunden, nukänsla är:

U Ljuset spred sig ända in, tack var ljudvibrationerna, som

gjorde intryck och avtryck i kropp och sinne även efter att
ljuset släcktes. TACK! (Publik, 2011)
U Stämmningsfullt, Njutning, Naturligt, Mänsklighet, Värme,
Hjärta (Publik, 2011)
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En av de frågor jag ställde mig i processen med Kurbits-Koral var om det
var möjligt för publiken att känna sig delaktiga och kanske till och med
vilja sjunga med i några av sångerna. Några arrangemang i Kurbits-Koral
skapade jag så att de skulle bjuda in till att delta, att sjunga med. En koral
som säkert många har sjungit förut var Den signade dag, men annars var
det inte några allsånger som var allmänt kända utan sånger med återkommande omkväde t.ex. Gud utsände ängeln sin eller sånger med härmningsfraser som t.ex. i Sankt Staffan. I de reflektioner som publiken gör
finns det ett frö till delaktighet. Flera kände sig delaktiga och några av
kommentarerna handlar om att de ville delta och sjunga med.

U Jag kände också att jag skulle vilja vara med, jag vill också
sjunga så. (Publik, 2011)

U Det kändes som att det fanns mycket glädje i gruppen
som spreds till publiken. (Publik, 2011)

U Min kropp ville följa er. Fick lust att sjunga med. Fick lust

att ligga ner och släppa min kropp. (Publik, 2011)
fick jag impuls att sjunga med (gjorde nog det
också svagt på några ställen) (Publik, 2011)
U Generositet (Publik, 2011)
U With the singers mixed into the audience, I think it gave
the message that we are all capable of making such beutiful music. Brava! (Publik, 2011)
U Delaktighet var ett ledord. Det kändes som om ni vill att
vi skulle känna oss delaktiga. (Publik, 2011)

U Ibland

Min uppfattning är att det är möjligt att få publiken att delta, även utan att
man instruerar i förväg. Men att det kanske skulle behövas något mer för att
det verkligen skall ske. Vi är inte så vana att delta utan att vi blivit inbjudna
att göra det, som t.ex. på en allsångskväll eller på en högmässa och här hade
jag inte givit någon instruktion eller information om att det fanns sånger att
sjunga med i, utan istället försökt att rigga för det. Genom att placera ut oss
sångare i publiken och på så vis omge publiken med musik ville jag locka
dem till att sjunga med. Kanske hade det behövts vara flera sångare i publiken för att det skulle fungera? För mig talar kommentarerna ovan på ett
underbart sätt om hur viljan att sjunga med kan vara en stark drivkraft.
Om muSIKEN Och SåNgERNa Och aRRaNgEmaNgEN

Flera av kommentarerna beskriver hur musiken i konserten uppfattas. En
av mina grundidéer som tidigare beskrivits har ju varit att skapa ramar
för improvisation och variation och att försöka få alla de som var med i
projektet att känna sin individuella roll i helheten. Rösterna, andningen,
pinglorna, rörelsen i rummet – allt detta har varit viktigt att instrumentera och hitta adekvata sätt att beskriva. Kurbits-Koral blandar helt improviserade moment med mer fasta arrangemang och allt däremellan och
detta har också uppfattats i publiken.
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U Variation, Improvisation (Publik, 2011)
U Att jobba med andning ger så många fler dimensioner till

en konsert. Eller till allt. O att det inte är nån elektronik.
Jag uppfattade som en blandning av improvisationer och
arrade stämmor. Fint och levande att improvisationer får
plats. När alla sjöng egna melodier flög jag. Starkt och rysigt.
(Publik, 2011)
U A wonderful concert. As an American, I have never heard
anything quite like it! To me, it almost seemed like a modern
classical – Through- composed piece. I love the way the
songs flowed into each other, and how it was obvious that
you didn’t want/need to clap between songs, however it was
a very welcoming feeling at the same time. (Publik, 2011)
U en del bulgarisk stämton röster i de gamla koralerna tycker jag
(Publik, 2011)
U Väldigt vacker musik med imposanta arr och originell
uppställning (Publik, 2011)
U De små pinglorna får mig att tänka på asiatiska munkar.
(Publik, 2011)
U Svängigt Klang (Publik, 2011)
U Att det å andra sidan går ifrån konsertbegreppet är det
formmässigt skenbart enkla med »en sak i taget«. Mot
detta bröt bara andningarna som utgjorde någon slags
kontrapunkt o motstämma.
U U Annars var det i grunden rytmiskt heterofont- i grunden
samma rytm, men som varierades av var och en fritt. Som
jag kan tänka mig det lät i våra kyrkor innan orgeln kom.
(Publik, 2011)

U Andetag, Rytm (Publik, 2011)
U Jag tyckte sångerna kändes innebördsrika och menings-

fulla och levande och inte så museala som jag ofta tycker
de gör. Som att man respekterat deras egenart och på
något vis får kraft ur dem, svårt att beskriva på ett bra sätt
så här snabbt. (Publik, 2011)

U Bara röster- vilsamt – renhet. Begränsat tonomfång, också
vilsamt. Dynamiskt på ganska samma nivå hela tidenockså vilsamt. Man behövde inte vara rädd att någon
skulle börja kula eller yla! (Publik, 2011)
U Svävande Drömskt Härligt och häftigt! Friksjon Vibrationer Utmaningar Lyhördhet Målande Glädje Kul Vacker
Glatt, Vackert, inspirerande Vackert Ljus Kreativ Fantastiskt Vackert Mjukt Vacker intressant kunnigt Kroppsligt.
Väl presenterat Bra sjungit! (Publik, 2011)
U Åh vad svårt att svara på men jag vill försöka för jag tyckte det
var väldigt fint och vackert och intressant och inspirerande.
(Publik, 2011)
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Om SåNgaRNa – gENuSPERSPEKTIV

Jag sökte i mitt nätverk efter sångare som ville vara med och sjunga i mitt
projekt. Av de som jag bjöd in till att vara med så var hälften kvinnor och
hälften män. Av de som sedan kom att vara med i projektet så blev fördelningen inte alls så jämn och vid konserten 2011, som kommenteras
här, så var det bara en man med och sjöng. Min egen reflektion är att det
hade varit givande och mer dynamiskt med fler röster i olika röstlägen
och därför hade det varit roligt med flera manliga sångare i projektet. Jag
kan inte riktigt svara på om det berodde på tillfälligheter eller något
annat att fördelningen blev så skev. Intressant att märka är dock att det
fanns olika uppfattning om denna skeva fördelning bland reflektionerna.

U Dålig genusförhållning. Men det var den endaste (dock
stora) minuspoängen. (Publik, 2011)

U Svårt att som ensam /få kille/ killar smälta in i klangen.
Fler vore trevligt. (Publik, 2011)

U Mest kvinnor – en kille. Det gillar jag!
U Inte lika många, inte bara ena könet.
U Det understryker också församlingskänslan.
U »Det får bli med dem vi har här«(Publik, 2011)
Om RITEN, aNDaKTEN

Repertoaren i Kurbits-Koral består till största delen av folkliga koraler
eller andra sånger med religiöst tema. Jag ville utforska gränslandet mellan rit – konsert, mellan församling – publik, o.s.v. När vi gjorde KurbitsKoral 2011 så var vi i ett vanligt undervisningsrum. 2010 så var kopplingen till den religiösa riten starkare eftersom vi var i ett missionshus,
även om det egentligen var ett museum. Men det fanns mycket som associerade till att det varit en religiös plats: det fanns attribut som predikstol,
bibelcitat på väggarna i rummet, också själva rumsuppdelningen med
bänkar och koret gav självklara associationer. Men i B36 var inte associationerna i rummet så starka, men många associerade med ord som andakt
och religion. Två reflektioner har noterat andra associationer

U Häxritual. (Publik, 2011)
U Notera gärna att jag inte skriver: Gud Jesus Kristendom
Religon. (Publik, 2011)

tion kring Kurbits-Koral.
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Men många beskriver sin känsla i ord som vi förknippar med religion och
kyrka:

U Nördigt. Lite väl kyrkligt. (Publik, 2011)
U Religiöst (Publik, 2011)
U Andaktskänslan förstärktes av långsam andning, saker fick
klinga ut (Publik, 2011)

U Andakt (meditation) snarare än konsert. Kvällsandakt –

vesper – kom jag att tänka på med försångare och församling
U Om det inte var ett slitet begrepp tycker jag musikandakt
är ett bra ord. Musikalisk andakt. Samkväm. Musikalisk
meditationskonsert? (Publik, 2011)
Slutkommentar
När jag utvärderar det som publiken delat med sig av så får jag feedback
på sådant jag ville prova i Kurbits-Koral: Att skapa en helhet, att sceniskt
interpretera musiken så att publiken känner sig omsluten och delaktig,
att skapa musik med mycket improvisation och variation och att se helheten som en musikhändelse in The Spirit of The Moment, verkar ha
fungerat i alla fall för den del av publiken som beskrivit det så. Flera av
de tankar som publik och medverkande har delat med sig av, stämmer
överens med min egen upplevelse av den musikaliska händelsen. Andra
reflektioner ger nya infallsvinklar som jag inte själv tänkt på förut.
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Getens horn
En musikskapelse

Getens horn
Någonting i oss känner att kosmos är vårt hem

En minimalistisk, rå & poetisk
konsert om begrepp och metaforer

för elva musiker:
fem röster, tre celli,
tre dragspel
&
rytmisk andning,
klapp, knäpp, klick
sång och vissling
av Susanne Rosenberg 2012
alla texter är bearbetade av
Susanne Rosenberg
musik av och med
Susanne Rosenberg - RÖST &

Black Box, Musiikkitalo,
Helsingfors 10 mars 2012
Teater Pero,
Stockholm 20 & 21 september 2012

ACCORDEON Isak Bergström, Lisa Eriksson, Leif Ottosson
CELLO Jonas Bleckman, Anders Löfberg, Leo Svensson

Susanne Rosenberg, röst
Ulrika Bodén, röst
Karin Ericson-Back, röst
Maria Misgeld, röst

Jonas Bleckman, cello
Anders Löfberg, cello
Leo Svensson, cello
Isak Bergström, dragspel
Lisa Eriksson, dragspel
Leif Ottosson, dragspel
Understudy röst – Anna Wikenius
Producent: Pernilla Willman
Produktionsassistent: Hanna Andersson
Ljudkonsult: Hadrian Prett
Producent Black Box, Helsingfors: Päivi Koivula
Ljud Black Box, Helsingfors: Marko Myöhänen
Ljus Black Box, Helsingfors: Johanna Naalisavaara
Ljud Teater Pero, Stockholm: Mattias Alldahl, KMH
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En berättelse kan komma långt bort ifrån, men vi känner den
ändå tydligt. (Berg, 2005)
All förnimmelse äger rum i tiden. (Ong, 1990)

Getens horn
Man kan beskriva det som att jag i Getens horn ville skapa en associativ
väv utan föreskrivna tolkningar, där texterna fungerar som poetiska inslag
i det musikaliska berättandet.

U Berätta en historia i cirkelform.
U Som en röst fast med flera röster.
U Skapa ett musikaliskt berättande.
U Instrumentera ut en »röst« på flera röster.
U Musiker som är både gehörsmusiker och kan läsa noter.
U Att skapa en associativ väv utan tolkningar.

Frågeställningar
Getens horn har mycket kommit att handla om hur vi sätter in oss själva
i ett sammanhang, hur vi med hjälp av metaforer och berättelser speglar
oss, definierar oss själva och skapar en ram för vår tillvaro.
Under lång tid har jag intresserat mig för och samlat på mig olika typer
av skapelseberättelser, beskrivningar av hur saker och ting blir till. Det
har dels varit sagor, myter, talesätt, folkliga berättelser från olika delar av
Norden, som t.ex. finns i Kalevala och i den poetiska Eddan, men också
moderna texter som för mig beskriver samma sak: hur vi definierar oss,
skapar kontexten för vår tillvaro. Här har jag hittat t.ex. texter av journalisten Lasse Berg och vetenskapsjournalisten Tor Nørretranders som för
mig blir en slags moderna skapelseberättelser. Det jag ville göra i Getens
horn var att använda mig av dessa texter och andra texter, som på olika
sätt associerar till detta tema och använda dem i ett musikaliskt berättande – en existentiell berättelse genom musik, en musikskapelse.
Vid sidan av denna grundläggande idé fanns också andra associerade
grundläggande frågor: Hur kan man ge form åt livets och tidens cykliska
karaktär genom musik? Kan man berätta en musikalisk historia i cirkelform, i ett kretslopp, där man likt årstidscykeln kan börja var som helst?
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En form och ett rum för berättandet
Jag ville alltså här utveckla en form för berättande med musiken som
bärande element, och med folkmusikaliska uttryck som grund. Hur kan
man skapa ett musikaliskt berättande som inte baserar sig på den form av
dramatik som kännetecknar mycket symfonisk musik eller musikteater,
utan istället använda den ickehierarkiska form och stiliserade estetik, som
jag tycker är grundläggande kvaliteter i folksång. Där det till synes naiva
och enkla ger utrymme för stort djup, där det finns plats för ett individuellt uttryck som inte är underordnat den övergripande formen. Ett poetiskt förhållningssätt inom en övergripande form. Man kan, som nämnts
inledningsvis, beskriva det som att jag ville skapa en associativ väv utan
föreskrivna tolkningar, där texterna fungerar som poetiska inslag i det
musikaliska berättandet.
Under arbetet med ReBoot/OmStart kom jag att uppmärksamma det
sceniska rummets betydelse för föreställningen och hur naturen kunde
samspela med föreställningen och ge ny betydelse åt både sångtexter och
musikaliska uttryck. Jag upplevde det som att det framhävde den existen136
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tiella aspekten av föreställningen. Denna erfarenhet ville jag ta med mig
i Getens horn men istället pröva om man kunde föra in en stiliserad natur
in på scenen för att förstärka det existentiella temat.
I Kurbits-Koral och i tidigare projekt hade jag arbetat mycket med flerstämmig sång och sångensemble och mina musikaliska idéer utgår normalt från sången. Inför detta projekt ville jag undersöka vad som händer
när jag instrumenterar ut min sång på olika instrument och flera sångare
– vad händer om man instrumenterar ut en röst, en musikalisk gestaltning på flera röster och instrument, som en förlängning av det individuella uttrycket?
Utifrån denna tanke om en röst men med flera röster, ville jag i motsats till i Kurbits-Koral samla en grupp professionella folkmusiker, som
både behärskade folkmusikens individualistiska gestaltning och kunde
läsa noter och samspela i ensemble, för att pröva mina idéer fullt ut – att
verkligen tänja gränserna för det gemensamma uttrycket i en individuell
gestaltning och pröva musikaliska idéer som skulle vara omöjliga i en
amatörensemble. På så sätt ta illusionen så långt som möjligt.
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Bakgrund och inspiration
Inspiration – sagor från Edsele

Ett antal inspirerande
texter.

Den viktigaste inspirationen till Getens horn kommer från samlingen
Sagor från Edsele (Nyman, 1991). Sagor från Edsele består av berättelser,
sagor och gåtor insamlade av folkskolläraren Frans Bergvall från Edsele i
Ångermanland. Boken gavs ut 1991 och av en händelse fick jag tag på
boken precis när den gavs ut.1 Texterna har fungerat som den viktigaste
katalysatorn för det kreativa arbetet med Getens horn.
Varje historia i Sagor från Edsele presenteras i boken både transkriberad
på dialekt och översatta till rikssvenska2. Berättelserna innehåller underfundiga beskrivningar av allt som kan vara viktigt att veta för att begripa
sin värld, som t.ex. varför geten har horn, hur det kommer sig att mannen har adamsäpple3.
Det som framförallt fängslat mig med Sagor från Edsele är de kluriga
historierna och själva dramaturgin i berättandet. Ofta är det rättframma
och naiva med en humoristisk tvist, men samtidigt har de ett allvar, som
för mig handlar om lusten och viljan att förklara och definierar varför
1 Jag råkade av en händelse vara på Uppsala Landsmålsarkiv (ULMA) som är utgivare av boken, i
samband med att boken gavs ut. Åsa Nyman, som tillsammans med Karl-Hampus Dahlstedt, är en av
utgivarna på arkivet tipsade mig om boken. Det är mycket troligt, för att inte säga sannolikt att jag
skulle ha missat denna skatt av historier och min egen historia hade tagit en annan väg om jag inte just
då varit på ULMA.
2 På vänstersidan på svenska och på högersidan på ångermanländska, en sida för vardera språk och
det är tur att det finns översättningen, eftersom jag annars i många fall hade missat poängen eller inte
alls förstått historierna på dialekt.
3 Och om jag vidgar cirkeln till att omfatta några historier som berättas i Kalevala, så finns där
historien om hur ett lingon kan tjäna som metafor för en kommande, Mariettas, jungfrufödsel. I
texterna till de lyriska kärleksvisorna liknas kärleken vid allt från en vild snöstorm i april till en
blomma i dalen och själen kan ta form av en fågel i skyn.
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saker och ting är just som de är. Perspektiven blir ofta svindlande. Ong
beskriver vikten av att definiera sig så här:
I en talspråklig kultur kan man i en gåta mycket väl ställa frågan varför ekar är stolta, men då gör man det inte för att verkligen ifrågasätta eller kasta tvivel över beteckningen, utan för
att försäkra sig om att de verkligen är stolta för att behålla sammanställningen intakt. (Ong, 1990, s. 52)
En av berättelserna i Sagor från Edsele är den som berättar varför aspens
löv darrar. Alla som varit i en skog har säkert hört aspens speciella prasslande ljud som här ges en förklaring genom berättaren Märta Bergvall:
När de skulle göra Jesu kors högg de en asp och gjorde korset
av. När aspen det fick se vad korset skulle användas till fick den
skälvningar, och sedan den dagen har aspen stått och darrat.
(Nyman, 1991, s. 40)
Att på det sättet förmänskliga naturen knyter för mig oss samman med
naturen på ett svindlande och roligt sätt, även om den religiösa tolkningen inte är central för mig.
Jag har framförallt inspirerats av berättelserna ur kapitlet skapelse- och
upphovsberättelser ur Sagor från Edsele i arbetet med Getens horn. För
mig utgör dessa texter fascinerande beskrivningar av hur saker och ting
kan komma till. De är naiva, men inte meningslösa och öppnar nästan
alltid oväntade perspektiv på tillvaron.
Tankesträngar – inspiration från Kalahari
En annan inspirationskälla i arbetet med Getens horn var journalisten
Lasse Bergs bok Gryning över Kalahari – Hur människan blev människa
(Berg, 2005). Det är en populärvetenskaplig bok där författaren har samlat den då aktuella forskningen kring människans ursprung och beskrivit
vår resa från en snäcksamlande liten grupp primater vid Laangebaans
stränder i nuvarande Sydafrika till en exploaterande kolonisation av hela
jorden. Vintern 2009 hade jag förmånen att spendera tre veckor i Sydafrika, läste då om Gryning över Kalahari och åkte till Langebaan vid atlantkusten, där vi människor sägs ha tagit våra första steg och där också vad
som kallas Evas fotsteg finns inpräntade i berget invid de vidsträckta stränder, där ingen borde gå hungrig eller frysa. Det var en stor upplevelse för
mig att besöka dessa platser.
Det som inspirerat mig när jag läst Bergs bok är hans sätt att beskriva
människans behov av kommunikation. Genom vår förmåga och vilja att
kommunicera med varandra och genom att vi kan berätta vilka vi är, skapas berättelser, tankekedjor, tankesträngar, och genom tiden så blir vi de
vi är, genom själva definierandet. Om vi slutar att berätta, så förlorar vi
kontakten med oss själva och tankesträngarna bryts och vårt liv blir utan
innehåll.
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»Tankesträngar« som utgör vårt medvetande och förbinder oss
med livet. Går de sönder så kan vi inte längre höra klangen
från dessa strängars vibrationer och då kan shamanen inte
längre tala med regnet. När vi inte kan lyssna till tankesträngarnas sång i skyn töms vårt liv på sitt innehåll. (Berg, 2005, s.
92)
För mig finns här en tydlig koppling till det muntliga berättandet och
sjungandet. Berättelser måste berättas för att leva vidare, det räcker inte
med att de är nedskrivna. Det finns en dynamik i dialektiken mellan det
skriftliga och det muntliga berättandet som intresserar mig.4
Det finns också musikaliska aspekter i hur Berg beskriver sitt begrepp
tankesträngar, som varit viktiga i mitt arbete. Jag fick starka musikaliska
associationer när jag läste Bergs bok. Klang. Strängar. Sång. Dans. Berättelser. I de kulturer vi ursprungligen kommer ifrån är allt detta fullständigt integrerat. I en äldre kultur så är inte de olika delarna urskiljbara ur
ett kontextuellt perspektiv. De är ett. I vissa kulturer är det fortfarande så.
I Getens horn har jag låtit mig inspireras av detta synsätt utifrån Bergs sätt
att beskriva det. Det jag försökt göra är att göra allt till ett. En musikskapelse.
Inspiration av slumpens historia – Världen växer
Tor Nørretranders Världen växer – En bok om slumpens historia (Nørretranders, 1995) är en annan av inspirationskällorna i det konstnärliga
En annan spännande detalj och tanke som jag reflekterade över när jag läste Bergs bok är hans
konklusion att väskan är en av de verkligt stora uppfinningarna i mänsklighetens historia. Genom den
blev vi solidariska, kan dela med oss till varandra, eftersom vi då kan bära med oss mer än vad vi själva
behöver. Det gör oss än mer inriktade på att kommunicera, och har också varit förutsättningen för att
kolonisera resten av världen. Det här var en detalj som jag egentligen ville ta med i det konstnärliga
arbetet med Getens horn, men nu blev det inte så.
4
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arbetet med Getens horn. Världen växer handlar också, som jag ser det,
om hur vi definierar oss som människor i ett oändligt universum. Nørretranders skriver:
Världen växer för att det finns någonting i den, och att det
finns någonting i världen beror på att den växer (Nørretranders, 1995, s. 61)
Det är en hisnande tanke – vi är en del av en helhet som är större än vi
själva. Det finns, som jag ser det, paralleller till det Lasse Bergs beskriver
i sin bok. Vi är alla en del av en mycket större berättelse och det kan både
vara förtröstansrikt och svindlande.
all förnimmelse äger rum i tiden – Ong som inspiration
Walter J Ong’s bok Muntlig och skriftlig kultur – Teknologiseringen av ordet
(Ong, 1990) har som nämnts många gånger tidigare varit en följeslagare
genom mina forskarstudier och jag har använt den som inspiration både
i arbetet med ReBoot/OmStart och Kurbits-Koral. Han beskriver dialektiken mellan en muntlig och en skriftlig kultur, och vikten av att i en
muntlig kultur sjunga, dansa, berätta i nuet för att minnas och genom
det definiera oss själva. Ett synsätt som också Berg använder. Ong poängterar att all förnimmelse äger rum i tiden, men i synnerhet upplevelsen av
det ljudande – det är intimt förbundet med nuet.
En intressant aspekt av det synsättet är, som jag ser det, hur vi i en
muntlig kultur endast benämner det vi har behov av att ha namn på, det
som finns inom räckhåll. Medan vi i en skriftkultur ägnar mycket tid åt
att kategorisera allt, att benämna det, även det vi inte har behov av just
för tillfället.
Som jag tolkar det, fungerar vi i en muntlig kulturell kontext så att vi
skapar berättelser om och metaforer för det som är viktigt att minnas – I
en sång benämner vi själen så som en fågel mot himelens höjd (ur den medeltida dagvisan Den signade dag), i en kärleksvisa kan kärleken liknas vid
vilda djur eller som den snö som faller i april, (ur den lyriska kärleksvisan
Med ängslan sorg och stort besvär).
Jag har i arbetet med Getens horn funderat mycket över vilka metaforer, bilder och berättelser som blir kvar på ytan, tillgängliga, och vad som
vi låter sjunka ner igenom minnets raster. Så här funderade jag hösten
2011 apropå den konstnärliga processen med Getens horn:
Minnesbank
4 oktober 2011
Är det så att vi i en skriftlig kultur inte har en lika välutvecklad
minnesbank med tillgängliga fack som i en muntlig kultur,
eftersom vi oftast kan komma åt kunskapen genom våra skriftliga källor. Alltså vi behöver inte rymma det i huvudet. Medan
man i en muntlig kultur är tvungen att bära med sig allt hela
tiden? Man måste ha en väska för minnen så att säga?
Eller är det egentligen ingen skillnad mellan hanteringen av
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minnen i muntliga och skriftliga kulturer, utan att det istället
funkar så att i en muntlig kultur så överlever de minnen som
överlever på ytan, tillgängligt, medan det andra sjunker ner
och komposteras för att bli nya tankar och idéer, bildar mylla
för nytt?
Om det är så, så borde det vara en förklaring till varför vi
blir så utmattade i hjärnorna i vår tid – vi tillåts aldrig glömma
att vi inte kommit ihåg, utan vi måste hela tiden minnas att vi
glömt saker och måste kolla upp det hela tiden. (Rosenberg,
2011–2012)
Inspiration – Som regn på förtorkade rötter
Ytterligare en text som inspirerat i arbetet med Getens Horn är Intuition
av Hans Larsson (Larsson, 1997) En tunn skrift som utkom första gången
1892. Filosofen och diktaren Hans Larsson (1862–1944) beskriver intuitionen som en förening av tanke och känsla. Intuition är som regn på förtorkade rötter enligt Larsson och jag har inspirerats av Larssons beskrivning av intuition som en sammansmältning av tanke och känsla – en
utgångspunkt som passat bra i arbetet med Getens horn.
Sångspår och äga Rum – två förstudier
Några andra viktiga inspirerande erfarenheter jag har haft med mig i
arbetet med Getens horn är två projekt som jag deltog i under 2011: Sångspår & Drömlandskap och Äga Rum. Båda dessa projekt kom att fungera
som förstudier till Getens horn även om de inte var avsedda för det. Där
provade jag idéer som jag sedan använde i Getens horn.
I projektet Sångspår & Drömlandskap (2011) samarbete jag med regissören Sara Erlingsdotter, landskapsarkitekten Sofia Fribyter och scenografen Thanos Vovolis m.fl.. Tillsammans skapade vi vad vi kallade en
»sånghändelse« i Måryds naturreservat utanför Lund i augusti 2011. Jag
skapade musiken och det musikaliska konceptet för mig själv och en
ungdomskör. Under hela projektet använde jag blogg som metod för att
reflektera över mitt arbete och som en utvärdering av spelplatsen för
Sångspår & Drömlandskap skriver jag:
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Svart låda
26 september
En scen behöver oss för att komma till liv. En skog behöver det
inte. Den lever i högsta välmåga utan oss. (Rosenberg, 2011–
2012)
Det är på sätt och vis både en slutpunkt på Sångspår & Drömlandskap likväl som en startpunkt för att utveckla konceptet Getens horn och som jag
just satte igång med. I Sångspår & Drömlandskap provade jag att stilisera
musiken i naturen, och i Getens horn ville jag prova om och i så fall hur
man kan ta en stiliserad känsla av naturen in på scenen. Jag ville pröva,
om det var möjligt att stilisera och skapa rum för något av det som är
väsentligt i min egen upplevelse av naturen genom att skapa musik.
Kunde jag ta med mig regnet, fågelsången, landskapet och tidens gång in
på en scen? Och i så fall hur?

Ett sjungande träd i projektet
Sångspår & Drömlandskap.

Ett sångspår
5 oktober 2011
Naturens skådespel finns där hela tiden, oavsett om vi är där
eller ej.
Vi gör vår föreställning, vårt sångspår i ett skådespel som
redan pågår för fullt. Fåglarna kommer att sjunga, vinden susa,
löven prassla, mössen springa, vattnet porla oavsett om vi är
där eller ej. Där kommer regnet falla, snön smälta, solen skina,
gräset växa oavsett om vi blir frusna, regnade på, värmda. ÄppGETENS HORN
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len dofta, färger ändras, ljuset skifta, oavsett om vi känner det
eller ej. Vi behövs inte för att skådespelet skall börja eller fortsätta. Vi behövs inte för att livet skall gå vidare. Vi kan skapa
vårt sångspår, och kanske finns det kvar i ett slags minne eller
i en riktningsförändring, men egentligen spelar det ingen roll
för naturen självt. Den klarar sig utan oss. Den största delen av
iscensättningen finns där redan från början. Huvuddelen av
vår föreställning är redan på plats, vi åstadkommer en lite krusningar i kanten, ett litet spår.
Om vi gör samma föreställning inomhus på en tom scen, i
en svart låda, så fungerar det nästan tvärtom. Då finns där
inget förrän vi är där och gör vår föreställning. Lådan har inget
eget liv utan vår närvaro. Vi står för gestaltningen. Iscensättningen. Vi skapar förutsättningarna, vi skapar rummet, drömmarna, mötet.
När vi försvinner därifrån så finns nästan inget kvar. (Rosenberg, 2011–2012)
Äga rum var ett projekt där konstfackstudenten Nathalie Wuerth ville
utforska hur man kan kommunicera mellan olika platser i Stockholms
innerstad med hjälp av kulning. I projektet, som var hennes masterarbete, utforskade vi hur väl det gick att kommunicera mellan olika höga
punkter, kyrktorn och andra utsiktstorn i Stockholm. Wuerth engagerade mig och flera andra kulare som entusiastiskt provade att etablera
kulningslänkar oss emellan med hjälp av ropet. I projektet kom fokus att
hamna på hur bullernivån i det akustiska uterummet fick betydelse för
hur väl vi lyckades. När vi var i en miljö där trafikbullret var svagt så
kunde vi höra varandra och när det var ett starkt trafikbuller, kunde vi det
inte. Det blev mycket uppenbart att förutsättningarna för att skapa ett
rum genom musicerandet hänger samman med att det finns utrymme för
ljuden att tränga igenom, att få svar i ljudmiljön.

En kulningslänk från Tyska
kyrkans torn mot Skeppsholmen upprättas.
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Det gav liksom i Sångspår & Drömlandskap inspiration till att försöka stimulera till att uppmärksamma lyssnandet i föreställningen, skapa ett lyssnande bortom den ljudmatta som ständigt omger oss och ta med den stiliserade naturen in på scenen.
Tillsammans med de tidigare tankarna kring de folkliga skapelseberättelserna och de andra olika inspirerande texterna bildade det grunden i
det som sedan blir Getens horn.
att skapa en arbetsyta för det konstnärliga skapandet
De texter som jag funnit intressanta som inspiration för arbetet med
Getens horn har jag använt just som inspiration, inte som ett libretto,
manus eller föreskrift för arbetet.
En intressant grej som är typisk mig är att vad saker och ting
betyder, det är inte uttalat, betydelserna skiftar. Allt är inte
utsagt. Allt är inte genomtänkt som ett system. Det kan uppstå
nya meningar, de skapas just i den situationen. Det är upp till
deltagaren, publiken, musikern att skapa sin tolkning. Det är
en rit. En värld. Det mångfacetterade där saker och ting som
till synes inte hör ihop kan ställas samman, och det får en
mening av att det ställs samman. För mig är det logiskt att inte
låta allt vara uttalat. Men för mig går det ihop. Men jag kan
inte förklara varför det göra det, och på vilket exakt sätt. Inte
på något annat sätt än genom sin egen gestaltning. Jag låter det
associativa arbetssättet knyta samma det hela. Det är en arbetsyta. (Rosenberg, 2006–2013)
Jag har med andra ord låtit texterna kombineras associativt och främst
fungera som poetiska inslag i det musikaliska berättandet.

Gestaltande metoder
Precis som i projektet Kurbits-Koral så började jag projektet Getens horn
med att jag reorienterade mig för att försöka identifiera, utveckla och
utforska idén. Vad ville jag göra? Söka en stiliserad känsla av naturen på
scenen?
Under de första månaderna av projektet försökte jag utveckla vad jag
rent konkret ville göra, vad jag var ute efter och samtidigt så visste jag inte
riktigt vart jag egentligen var på väg.
Tankekarta
Mina första tankar var att göra ett soloprojekt, och för att förstå hur jag
tänkte, så gjorde jag en tankekarta över mina idéer i programmet NovaMind. En skiss som beskrev vilka delar som rymdes i min idé. I tankekartan
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En tidig skiss på projektet Getens horn i form av en tankekarta, där de olika delarna av projektet blir synliga.
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hade jag följande grenar: sånger, rekvisita, teknik, personer, tema, idéer,
instrument och akuta frågor. Under varje gren samlade jag sådant som jag
behövde få syn på i en annan form än i mitt huvud. Grenarna växte ut från
mittpunkten Getens horn – Skapelse – Så som utan inbördes hierarki.
Att använda tankekartan gjorde att jag fick ur mig mina idéer och samtidigt fick syn på dem. Här har jag skrivit upp sångtitlar, arrangemangsidéer, praktiska frågor m.m. och till skillnad från i en fri skiss, så ger
själva idén med en tankekarta en möjlighet till skiktning av frågor och
idéer under de olika grenarna, i olika grupper.
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Men det ville sig inte. Jag trevade, letade, sökte, och använde olika metaforer för detta och i mina blogganteckningar finns titlar som: Vilsen,
Tempo andante, Regn dis dimma, Storm.
Med hälarna i backen
11 oktober 2011
Sedan början av augusti har det känts som om jag står bakåtlutad med hälarna i backen och försökt bromsa upp med jord
sprutande runt hälarna. Som att stoppa en skenande häst. Med
spända tyglar. Jag behöver stanna upp. Jag behöver avsluta för
att kunna gå vidare. Lämna plats för att få utrymme för annat.
Bromsa den höga farten. Hitta ambitionen. Lusten. (Rosenberg, 2011–2012)
Ströva
12 oktober 2011
Blir stillastående av alla möjligheter som yppar sig. Har följt av
andra utstakade stigar så länge. När nu skogen står där fylld av
möjligheter så vill jag inte välja en färdig stig. Inte än. Inte för
tidigt.
Jag vill ströva. (Rosenberg, 2011–2012)
Vilsen
13 oktober 2011
Utan tvivel är jag vilsen just nu. Vartåt varthän? Men igår var
jag ändå och tittade på Ersta Kyrka – en fin lokal. (Rosenberg,
2011–2012)
Tempo andante
17 oktober 2011
Märkligt. Jag har mer tid – men tiden räcker inte ändå.
Jag är van att annars vara effektiv. Att utföra saker och ting
effektivt och smidigt. Nu räcker inte tiden fast den finns där.
Lös och ledig.
Kanske har jag ett annat tempo? Andante istället för Vivace.
(Rosenberg, 2011–2012)
Regn dis dimma
18 oktober 2011
Idag är det regn dis och dimma både utombords och inombords. Passar i alla fall ihop. Är i alla fall kompatibelt. Samstämmigt. Enstämmigt. (Rosenberg, 2011–2012)
Storm
18 oktober 2011
Märkligt nog är det storm också. Ute. Inne. (Rosenberg,
2011–2012)
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Det var tydligt att jag sökte efter något, men att jag inte riktigt hittade
vad jag sökte och att jag inte heller riktigt visste var jag skulle leta. Jag
läste mina inspirationstexter, funderade över mina inspirationskällor och
så den 22 oktober 2011 så vaknar jag upp med följande idé i huvudet.
Fyra plus fyra plus åtta
22 oktober 2011
Fick en vision om att min musik skulle passa med fyra dragspel, fyra cello och kanske åtta sångare. Det skulle bli maffigt
– en skapelse med tunggung.
Fyra dragspelare som spelar unisont i mellanregister och
sedan plötsligt så uppstår en bredd klang i alla register och
sedan tillbaka igen till det unisona.
Kanske en sång med endast dragspel – En sång med endast
cellister – En sång med sångare och däremellan solistisk sång.
Och så något tutti. (Rosenberg, 2011–2012)
Och efter det så hamnar jag plötsligt i en annan fas, där jag får tillgång
till andra delar av min kreativitet. Hjärnan är överhettad av alla idéer som
dyker upp och jag skriver.
Trängsel
25 oktober 2011
Hjärnan är både överhettad och liksom utmattad av alla möjligheter som bara dyker upp. Det bubblar och fräser och kokar
över. Jag är oändligt trött och det känns som om jag ändlöst
springer omkring och försöker fånga in idéerna. Jag saknar
riktning, d.v.s. har ingen och saknar en riktning d.v.s. längtar
efter en. Det är i alla fall sant, men kanske inte rätt. Kanske
spelar det ingen roll att jag just nu inte har någon riktning.
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Har inte haft möjlighet att vara så överhettad på länge – därav
trängseln. Kanske behövs trängseln? Kanske kan den göra
något gott? eller…? (Rosenberg 2011–2012)
Här har jag kommit fram till en bärande idé som blir startpunkten på det
konkreta arbetet. I slutet av oktober har jag börjat ta ut den konstnärliga
riktningen: vilken musik jag vill göra, vilka som skall vara med, när det
skall ske och hur jag skall arbeta fram min idé. Jag kontaktar de musiker
som jag vill arbeta med i projektet och har turen att få nästan alla med på
förslaget. Kalibrerar om projektet till att bli en ensemble med tre cellister,
tre dragspelare och fyra sångare förutom jag själv och i mitten på november 2011 börjar jag lära mig lite mer om instrumenten dragspel och cello
för att se hur jag bäst kan använda min nya orkester.
Den konstnärliga processen går in i en ny fas, under november, december och i januari handlar det mycket om att få till logistiken i detta stora
projekt jag skapat. Från början skulle det bli ett soloprojekt, men nu vet
jag att det skall vara elva personer förutom producent, ljudkonsult och
produktionsassistent. Inalles fjorton personer. Och i februari skriver jag:

Genrep inför konserten där
faktiskt alla i ensemblen syns
på fotot om dock vissa lite
mer anonymt än andra.
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En första repetition
13 februari 2012
Det har varit en svår väg, en långsam process att komma vidare
med mitt projekt. Mitt senaste inlägg var i november och nu är
det februari. Kan inte riktigt sätta fingret på varför det varit så
svårt? Vad som stått i vägen. Eller – om jag formulerar om det.
Vad har jag gjort när jag till synes inget gjort? Det är frågan.
För förmodligen har jag gjort något som varit bra under denna
tid. Ändå.
Nu har projektet blivit mycket mer konkret. (Rosenberg,
2011–2012)
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gestaltande metoder i det kreativa skapandet
Med utgångspunkt från mina olika textkällor söker jag associativt skapa
en musikalisk berättelse där jag i arbetet, sömlöst, går mellan att bearbeta
texter, skriva musik, beskriva sceniska idéer, fotografera, spelat in ljud,
samla idéer om rekvisita, arbeta med instrumentation, med ljussättning,
allt i ett långsamt flöde tills jag skapat den musikskapelse, den associativa
väv som blir Getens horn.
Metaforer
25 februari 2012
Saknas i texten den del av mitt tema som jag kallar metaforer.
När man skall beskriva det som inte kan begripas så tar man
till metaforer. Som är större än man själv. När man vill höja
upp, visa på något större.
Vad är det gemensamma med ursprung, skapelseberättelserna, fysiken? Jo, att man försöker formulera det ofattbara,
genom det vi har omkring oss, det vardagliga. Man fascineras
av det hisnade i det. Vad är en estetisk upplevelse? Det är kanske känslan av upphöjdhet. Det är just den som kommer när
man lämnar vardagen – det ofattbara.
Det handlar om det gemensamt mänskliga i vår strävan att
försöka beskriva det ogripbara. (Rosenberg, 2011–2012)
Reducering
Som jag tidigare reflekterat över så har flera av ingredienserna, både texter
och musikidéer i Getens horn funnits med mig länge. Flera av sångerna
och musiken som jag utvecklar i Getens horn baserar sig på idéer som jag
gått och burit på säkert tio år tillbaka i tiden. Och själva idén att göra en
slags »folklig skapelseberättelse« har funnits med mig ännu längre, kanske i tjugo år. Men det är inte förrän nu som det känts möjligt att arbeta
vidare med idéerna jag haft, eller kanske har jag inte gett dem utrymme
förut? Men från att ha varit en idé om att göra en folklig skapelseberättelse så har det blivit något annat. Getens horn skulle inte bli ett oriatorium, en »Skapelsen« i folkton.
Min upplevelse är att jag i arbetet med att skapa en associativ väv – den
musikaliska berättelsen – tagit mina idéer, både gamla och nya, vidare
och igenom en reducering. Reducering i betydelsen av att idéerna har
kokats ner, blivit mer tydliga – enkla om man så vill, men också mycket
mer koncentrerade, precis som när man reducerar en sås. Sådant som jag
inte förut kunnat se lika klart och tydligt har i den konstnärliga processen
blivit tydligare, mer sparsmakat, enklare. Själv upplever jag att den musikaliska berättelsen innehåller en kombination av råhet, naivitet och har
en lyrisk kvalitet i det som blivit kvar efter reduceringen. Inte så mycket
tjafs!
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att skapa en ensemble
När jag började den kreativa processen med mitt projekt Getens horn så
var jag som nämnts helt inställd på att det skulle bli en solo-föreställning,
en uppföljning och fortsättning på min soloföreställning ReBoot/OmStart
där jag utforskade hur man kan berätta med små medel med hjälp av
variation och improvisation, men i detta fall utifrån det speciella tema jag
valt, skapelseberättelserna. Jag tänkte mig ett samarbete med en erfaren
ljudtekniker/musiker, en person van att jobba i ett sceniskt sammanhang
med t.ex. förinspelat ljud och live-elektronik, likväl som bildprojicering i
ett specifikt rum/scen.
Men ju längre tiden gick så ville de idéer som jag hade inledningsvis
inte riktigt leda vidare. Jag fick det inte riktigt att gå ihop med det grundläggande temat. Musiken jag skapade ville något annat. En soloföreställning – ja visst – men mer som en idé som tar sin utgångspunkt i att det
börjar med »en röst«, men som sedan instrumenteras på ett antal andra
musiker och sångare. På andra röster.
Det här var en vision om att istället för att med ett instrument spela
många saker, istället spela få saker med flera instrument. Att det kändes
som det enda sättet jag kunde uttrycka det jag ville. Det handlar om ett
slags kollektivt berättande. Att man behöver vara fler som berättar, att det
blir starkare om man är fler. Om man gemensamt kompletterar det
sagda, uttryckta genom att vara flera som talar. Om flera knäpper på en
sträng samtidigt så blir det starkare. Det uttryckte för mig grundtanken
om det gemensamt mänskliga berättandet som beskrivs i bl.a. Gryning
över Kalahari.
Det var också en vision om att skapa musik som kommer ur »en röst«,
men som skapas, instrumenteras ut på flera. Det ger en spänning, en
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konflikt om man så vill, att instrumentera ut en individs gestaltning på
flera musiker. Samtidigt vinner musiken på att det finns olika musiker
som individuellt gestaltar det gemensamma, det finns en spänning som
ger något som blir något mer än bara de enskilda delarna. Det kunde jag
inte göra själv, ensam i mitt eget musicerande.
Idén om sättningen kom ur en vision av en klangvärld, som rymmer
både kontraster och har gemensamma drag. Både dragspel och cello har
starka likheter med rösten, de har andning genom bälg och stråke som
gör det möjligt att frasera liksom rösten och klangmöjligheter som ligger
nära röstens. Samtidigt kontrasterar de registermässigt och i sina musikaliska möjligheter till kvinnoröster, cellon genom sitt mjuka barytonregister och strängklang och dragspel bl.a. genom sina flerstämmiga möjligheter. Jag upplevde intuitivt att detta skapade både möjligheter till ett
gemensamt uttryck – att sjunga tillsammans som en röst – och till kontraster, att låta de olika individerna och instrumenten uttrycka sig på sitt
specifika sätt fast tillsammans.
Jag visste också att det fanns musiker som kunde fylla denna roll.
Bland den nya generationens folkmusiker i Sverige finns det både sångare, cellister och dragspelare, som har en stark förankring i folkmusiktraditionen men som samtidigt är kunniga i notläsning och har erfarenhet
av ensemblespel. Det blev en grupp ytterst kompetenta musiker och
sångare med starka solistiska kvaliteter, men min vision var att använda
mig bara av en mycket liten del av hela deras kompetens i Getens horn. Jag
ville att de små variationerna, den personliga gestaltningen och excellensen i det lilla uttrycket skulle skapa en styrka i berättandet. För mig blir
det mycket starkt att det är så. Som en sovande vulkan. Man känner att
det finns en större kraft än den som kommer till ytan.
årstider
Getens horn är skapad utifrån idén om en cyklisk form. Egentligen skulle
man kunna börja var som helst har jag skrivit i en tidig skiss och den musikaliska berättelsen har egentligen ingen självklar början eller självklart
slut. På så sätt är den inte en skapelseberättelse som börjar från början
och sedan går vidare, varken när det gäller text eller musik. Det finns
ingen absolut start-punkt, inget »Big Bang« i denna föreställning. Å
andra sidan är det kanske just jämt vad det gör – en formmässig utgångspunkt för Getens horn har varit att låta musiken uppstå ur ingenting, som
en krusning i oändligheten, likt den nya fysikens skapelseberättelse. Den
nya fysiken möter här de traditionella berättelserna om hur något uppstår ur ingenting.
Idén om det cykliska perspektivet utgick i sin tur från idén om att ta
med naturen in på scenen, att skapa en årstidsväxling, som ju kan liknas
vid en cyklisk skapelseberättelse. Årscykeln, att livet uppstår igen, skapas
på nytt varje år, finns med i berättelsen. Jag skulle kunna börja var som
helst, men nu har jag valt att börja i Regn – våren.

Nästa sida: En skiss som
visar de första idéerna til
Getens horn. Här var det
fortfarande tänkt som ett
soloprojekt. I kapitlet Om
senare skiss där jag tagit
projektet ett steg närmare
ensembleprojektet.
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Vad är det för sorts musik?
Det tonala materialet i Getens horn är till största delen modalt, med några
få men tydliga undantag. Musiken är alltså framförallt linjär och melodibaserad och drivs framåt av melodilinjerna till skillnad från om den vore
harmoniskt uppbyggd. Musiken i Getens horn är som jag ser det inte
folkmusik i snävare bemärkelse eller någon annan genre, det är svårt att
sätta en etikett på musiken som är heltäckande.
Däremot är folkmusikalisk utförandestil ett viktigt uttrycksmedel i
Getens horn och de musiker som kom att ingå i projektet har alla, precis
som jag, en stark förankring i folkmusik även om de också alla spelar
olika sorts musik. I arbetet med föreställningen har jag när vi har repeterat och när jag skapat musiken använt mig av mitt folkmusikaliska språk
för att sätta en slags ingångsstämpel på viss del av musiken. Exempelvis
har jag rubricerat musik som kärv stevton, gangar, öken-blues, halling, koralfrasering, bulgo-fusk m.m. Dessa begrepp har kanske givit just dessa
musiker en viss hjälp att förstå mina intentioner med musiken och hur
jag vill att musiken skall gestaltas, eftersom de har liknande referensramar
och bakgrund som jag har.
Som tidigare nämnts har jag skapat musiken utifrån idéer som funnits
ganska länge, men som jag först här fått möjlighet att utveckla. Det gäller
också själv musiken, där en del av de musikaliska grundidéerna sträcker
sig långt tillbaka i tiden (kanske 10 år) medan annan musik är tillkommen efterhand som mitt musikmanus vuxit fram.
Jag har arbetat fram musiken som ett musikmanus som långsamt växer
fram, inte självklart färdigt från början, eller kronologiskt, utan jag har
vandrat mellan olika delar och fyllt på lite här och där. Jag har använt de
erfarenheter som jag gjort både i ReBoot/OmStart och Kurbits-Koral, med
arbetsmetoden att låta musiken växa fram genom ett växelbruk av olika
verktyg: sjunga, spela, skriva ner idéer, spela in, rita, fotografera, fundera.
Skillnaden här är att jag har haft en övergripande tematik som jag använt
mig av – årstider, skapelseberättelser – som jag har haft som en övergripande form.
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Partitur

– musikmanus
Getens horn
En musikskapelse
i scenisk form
för elva musiker:
fem röster, tre celli, tre dragspel
&
rytmisk andning, klapp, knäpp, klick
sång och vissling
av Susanne Rosenberg 2012

Texter:
Lasse Berg, Märta Bergvall, Hans Larsson, Edvard Riklund,
Salomon Rundquist, Carl Sagen, Adolf Sjödin och Walter J Ong
bearbetade av Susanne Rosenberg
Tidslängd ca 60 minuter
inga mellanliggande pauser eller presentationer
Hela konserten sker i ett kontinuerligt musikaliskt berättande.
Grundplacering är i en halvcirkel på scenen
ljussättning som följer musikskapelsens gång
Musikskapelsen är skriven speciellt för denna ensemble.
Slutlig produktion har skett i samarbete med ensemblen under
tidsperioden 9 februari–9 mars 2012.

Sånger/musik, bakgrund, inspiration och källa.
Konstnärliga koncept och idéer.
Form, notation och förmedlingsmodeller.
Scenisk idé.
Se Appendix sidan 267.
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Arbetsmetoder
arbetsmetoder – sångliga och musikaliska utmaningar
Den grundläggande musikaliska approachen i Getens horn var som nämnts
att undersöka hur man kan instrumentera ut en röst och dess gestaltning
till en hel ensemble, med utgångspunkt från ett folkmusikaliskt sångsätt
och mitt uttryckssätt. Samtidigt ville jag undersöka och utvidga gränserna
för min egen röst och mitt eget uttryck, både som solist i förhållande till
ensemblen och som det kommer till uttryck i ensemblens musicerande.
Ett ledord i detta var kontrast – att utforska kontraster i röstklang, register,
dynamik, gestaltning, solist i relation till ensemble – flerstämmighet kontra enstämmighet, kontrast mellan tonlösa och tonande ljud och kontrast
mellan ett starkt, riktat uttryck och ett lyriskt, känsligt uttryck.
En utmaning var alltså att utvidga dynamik och register i röst och
uttryck för att öppna nya dimensioner i det musikaliska berättandet. Jag
ville bl.a. pröva att använda register och röstklang som ligger utanför den
traditionella skandinaviska folksången och där hämtade jag inspiration
från andra folksångtraditioner. Jag lyssnade till, tolkade och prövade
olika sångsätt som jag upplevde relaterade till det övergripande temat för
föreställningen. Det prövade jag bl.a. i Tankesträngar, Gläntan och i
Getens horn, där jag prövade att skapa kontrast genom att förändra röstklang, register och dynamik. Jag lät också associationer till sångsätt som
hör hemma i andra genrer, få lysa igenom i gestaltningen.
arbetsmetoder – kontrast
Men att ställa olika folkmusikuttryck mot varandra var också ett sätt att
undersöka kontrastverkan, i t.ex. Getkatalog kontrasteras olika rop mot
en fond av en pågående melodi.
Att använda icke-tonande ljud omväxlande med tonande blev också
ett sätt att skapa atmosfär och kontrast mellan ett tonalt berättande och
ett ljud-berättande. Detta bidrog till att så att säga ta med naturen in på
scenen som i t.ex. Regn, Fåglar, Träd.
Jag ville också utforska spänningsfältet mellan att vara fri solist i förhållande till ensemblen, som t.ex. i Snöflinga där min gestaltning kontrasterar starkt med ensemblens, och förstärka det gemensamma uttrycket i
ensemblen genom att vara extremt samstämmiga, som i t.ex. Getstart och
Brytningstid. I den senare prövade jag att utgå från en inspelning där jag
själv sjöng och helt enkelt planka denna exakt, vilket blev utgångspunkten för sångarnas gestaltning.
Musikaliskt-stilistiskt har jag inte heller väjt för att använda influenser
från olika musikstilar i den musik jag skapat, utan låtit det musikstilistiska spegla den grundläggande idén om det gemensamma mänskliga
berättandet, tankesträngarna som binder oss samman med vårt gemensamma ursprung. Hemvisten i den svenska folkmusiktraditionen är
mycket tydlig i vissa av mina kompositioner, men kommer annars främst
till uttryck i musikernas och sångarnas gestaltning.
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Det grundläggande sättet att arbeta fram musiken har varit ett växelbruk mellan att sjunga, pröva, spela in, lyssna, skriva ned, reflektera, söka
ny inspiration, utveckla idéerna i enlighet med den modell jag beskrivit i
inledningen. Mina idéer och musik har dokumenterats bl.a. i inspelningar gjorda i programmet Logic Pro 8.0, i notskrift, i formskisser och
reflekterande texter.

En av utmaningarna i projektet har varit att hitta arbetsmetoder för att
förmedla den musik jag skapat, och att förmedla mina konstnärliga idéer
till de andra som varit med i projektet. Och när jag väl bestämde mig för
att det skulle vara en ensemble med elva musiker och sångare så kom den
aspekten i fokus. Hur förmedlar jag bäst det jag vill? I vilken utsträckning
kan västerländsk notering fungera? Vilka andra metoder kan jag använda?
De musiker och sångare som är med i projektet är framförallt gehörsmusiker, men många av dem har mycket goda kunskaper i notläsning
och använder sig av både gehöret och noter när de lär sig något nytt. För
mig som är en utpräglad gehörsmusiker är det alltid en utmaning att
använda notskrift för att förmedla mina idéer. Det känns normalt sett
enklare att lära ut även komplexa musikaliska idéer på gehör och som
gehörsmusiker undersöker och utvecklar jag ständigt metoder för detta.
Man lär sig hantera och delvis digitalisera musiken, dela upp skeenden i
bitar, så att det blir lättare att förmedla.
Men i detta fall kände jag att jag ville utmana mig själv och faktiskt
använda mig av noter (handskrivna eller skapade med programmen
Finale 2007 och ScoreCleaner 2.5) i större utsträckning än vad jag brukar.
Men jag har också använt inspelat material, där jag har kunnat spela in
och skapa »helheten«, soundet, sång- och spelstilen(i sequencerprogrammet Logic Pro 8.0). Musikerna och sångarna har fått både separata stämmor och mixade helhets-versioner i mp3-format att lyssna till, där jag
sjungit eller spelat in skisser av musiken.
En annan metod som jag gärna ville prova var att presentera idéer som
formscheman, tankekartor och digitala bildspels-presentationer. Jag har
tänkt igenom och försökt formulera grundtankar med projektet och
använt foton, inspirerande texter, sångtexter för att beskriva idéerna.
Eftersom jag ville att föreställningen skulle upplevas som en helhet
med ett organiskt berättande, som ett flöde, valde jag att vi redan från
början skulle göra genomdrag av hela formen för att få känslan för helheten, för timing och flow, för att med utgångspunkt från helheten arbeta
med enskildheterna. Det handlar om att sätta berättelsens dramaturgi i
centrum. Genom att på så sätt tidigt i processen skissa sig igenom hela
Getens horn så har jag kunnat få en känsla för vad som behöver läggas till
eller dras ifrån, vad som saknas, vad som behöver förstärkas eller tas ned.
Efter varje repetition har jag försökt att förmedla tankar om hur vi kan
förbättra formen och musikaliska aspekter och har utifrån detta gjort tilllägg och dragit ifrån det som behöver ändras inför nästa repetition. All
information har uppdaterats kontinuerligt i en gemensam internetmapp i
programmet Dropbox där alla har kunnat läsa och lyssna i musikmanuset.
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arbetsmetoder – musikmanus
Att skapa ett musikmanus har varit en del av själva processen att skapa
musiken. I musikmanuset har jag kunnat tillfoga både noter, formskisser,
texter, bilder, foton, instruktioner som allt tillsammans har utgjort en
grund för att kunna jobba med musikalisk helhet på repetitionerna. På
repetitionerna har sådant som inte varit klart från början blivit mer tydligt för mig själv. Det har med andra ord inte funnits ett färdigt »partitur«
från början utan musikskapelsen har vuxit fram under repetitionsperioden, vilket syftat till att framhäva det gemensamma berättandet. Under
repetitionerna har helt nya idéer vuxit fram och framförallt har jag varit
lyhörd för min egen känsla för timing – alltså när något skall börja eller
sluta, hur långt det skall vara mellan olika delar. Det har vuxit fram under
genomdrag av helheten.
Musikmanuset har blivit en integrerad form för representation av de
musikaliska idéerna där flera olika element bidrar till att förmedla de
musikaliska grundtankarna:

U Noter
U Hänvisningar till inspelat material
U Digitalt bildspel (presentation, med ljud, text och bild)
U Inspelade separata stämmor
U Mixar av hela musiken
arbetsmetoder – att arbeta med den sceniska
gestaltningen
Som nämnts var min ursprungliga idé att göra en soloföreställning. Min
idé var ett sceniskt rum där ljudet kunde komma från olika håll, genom
att placera ut högtalare i alla fyra hörnen och få ljudet i de olika delarna
av konserten att flytta sig mellan olika placeringar, färdas i rummet. Men
jag insåg som sagt snart att jag faktiskt hellre ville ha riktiga instrumentalister och sångare istället för högtalare på scenen.
I och med att det blev en ensembleföreställning där den gemensamma
berättelsen stod i fokus, blev det viktigt att ha koncentration i scenbilden. Jag ville att ensemblen skulle sitta i en halvcirkel, som bildade centrum för scenen, och att med vissa rörelser i scenrummet skapa kontraster. Idén var att dessa rörelser då skulle bli tydliga och skapa en scenisk
dynamik, t.ex. så att sångarna tar fokus genom att gå fram på scenen i
Gläntan och därefter försvinna bakom halvcirkeln, för att återigen efter
Så som ta fokus i Getens horn. Eller att sångarnas individuella lockrop i
Getkatalog rent fysiskt åskådliggörs genom att vi rör oss mot fonden av
musiker, som spelar gemensamt. Genom sångarnas rörelse omfattar man
rummets volym. Men också genom att låta alla delta i sång, knäpp, klapp
skapa en gemensam vikänsla i ensemblen.
En annan viktig aspekt av det gemensamma berättandet var att blanda
instrumentalister och sångare på scenen, först i instrumentgrupper, men
sedan med varannan sångare och instrumentalist. Tanken med detta var
att dels möjliggöra samspel mellan sångare och instrumentalister, att
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framhäva instrumentalisternas roll i berättandet och sångarnas roll som
musiker. Samtidigt ville jag utnyttja de olika instrumentens gemensamma klang genom den första placeringen och det löste jag genom att
dragspelare och cellister fick bilda var sina sektioner, vilket möjliggjorde
samspel inom instrumentgrupper. Att sångarna lätt kan förflytta sig skapade möjligheter att använda gruppering och spridning som en dramaturgisk effekt i berättandet.

En skiss över placeringen på scenen i
Getens horn.

Det här innebar en utmaning i det gemensamma spelet inom instrument och sånggruppen, men allt eftersom föreställningen utvecklade sig
kändes det mer och mer självklart.
På samma sätt som ifråga om musikmanuset, var mitt arbetssätt vad
gäller den sceniska gestaltningen att arbeta fram detta intuitivt genom att
praktiskt pröva, gradvis under repetitionsperiodens gång, med utgångspunkt från mina initiala idéer men med kontinuerlig reflektion och med
fokus på timing i det musikaliska berättandet.
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Uvärdering av resultatet
U Berätta en historia i cirkelform.
U Som en röst fast med flera röster.
U Skapa ett musikaliskt berättande.
U Instrumentera ut en »röst« på flera röster.
U Musiker som är både gehörsmusiker och kan läsa noter.
U Att skapa en associativ väv utan tolkningar.
Den grundläggande idén med Getens horn var att undersöka ett musikaliskt berättande i form av en föreställning, som en associativ väv utan
givna tolkningar, där texter fungerar som poetiska inslag i det musikaliska berättandet, en berättelse som likt årstidsväxlingarna fungerar som
ett kretslopp, utan given startpunkt eller givet slut. Min utgångspunkt
var som nämnts både traditionella och moderna skapelseberättelser, som
lyfter existentiella frågor om var vi kommer ifrån och vilka vi är.
När jag ser tillbaka på hur detta gestaltades i arbetet känner jag att jag
kommit något viktigt på spåret. Jag tycker själv, när jag lyssnar på helheten och när vi framför Getens horn att det är precis det vi åstadkommer,
att det konstnärliga konceptet fungerar. Det finns som jag ser det några
viktiga förutsättningar för detta.
Kontrast – friktion – timing
En förutsättning för att man ska skapa en dramatisk form, ett berättande
eller dynamik, är att det finns kontrasterande element. Jag har här låtit
mig inkludera väldigt olika element i materialet till föreställningen, låtit
associationerna flöda fritt. De där tokiga sakerna som till synes inte
hänger ihop, är viktiga för att de just inte hänger ihop. De skapar en friktion, ett samspel. Det gör det förhoppningsvis intressant, gör att man
kan bli överraskad.
I Getens horn har bl.a. härmandet av fåglar, regn och träd haft en sådan
kontrasterande funktion i förhållande till sångerna och låtarna. Men
också låtarnas och sångernas olika karaktär har skapat förutsättningar för
dynamiken i berättandet.
Jag har lärt mig genom Getens horn att inte censurera mina vilda associationer – det skapar tvärtom en grund för ett integrerat berättande. Det
kan bilda en helhet genom att idéerna är sprungna ur mig, ett och samma
konstnärliga sinne.
Men dramatisk kontrastverkan handlar också mycket om timing, när
något sker, hur länge något får vara i förhållande till något annat. Timing
är i denna bemärkelse att sätta lyssnaren och sig själv lagom mycket på
hal is, skapa en flowkanal, där man befinner sig mellan igenkännande och
överraskning. Mellan små uttryck och stora uttryck, mellan olika känslolägen. Det är en balansgång. Att befinna sig mellan det kända och det
okända, men att inte ta steget för långt bort så att man hamnar utanför
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sin egen flowkanal. Inte för svårt, inte för lätt. Föreställningen handlar
mycket lite om igenkännande utan mer om överraskning, det handlar
mer om att bygga på förväntningar och sedan göra tvärtom. Låta elva
musiker knäppa med fingrarna helt unisont istället för att sjunga eller
spela på sina instrument. I en massverkan. En överraskning.
Kontrastverkan kan fungera som ett sätt att skapa flow – både hos
musiker och publik. Men det är känsligt och det går inte att göra om inte
instrumentalisterna, sångarna och man själv är med på det hela. Jag har
övat mig i ReBoot/OmStart och Kurbits-Koral på att våga göra detta, att
lita på att min känsla för timing fungerar i helheten. Mitt sätt att arbeta
med detta har varit intuitivt.
Ett associativt berättande – ge rum för tolkningen
I Getens horn har jag, liksom i alla mina föreställningar, försökt skapa en
musikalisk dramaturgi, en struktur för den musikaliska berättelsen, som
inte är bärare av någon bestämd betydelse och som inte har en hierarkisk,
betydelsebärande storform. Meningen är att dramaturgin ska ge upplevelse av en helhet, ge känslan av ett berättande, en sammanhållen händelseutveckling. I Getens horn har jag låtit formen byggas upp av löst associativa, kontrasterande stycken, där kontraster i fråga om bl.a. sättning,
ljud-text-ton och scenbild är utgångspunkt för dramaturgin. Jag kan se
att jag sökt skapa känslan av ett pågående berättande.
Tanken har som sagt inte varit att det som berättas skall ha en bestämd
eller absolut betydelse. Ibland kan tokigheterna i musiken göra att man
förstår att man inte behöver förstå. Betydelsen blir upp till lyssnaren. Jag
vill inte leverera ett svar. Det ska finnas utrymme för lyssnaren att skapa
sin egen resa, sina egna bilder utifrån sina egna referensramar. Jag upplever det som att berättandet handlar både om att använda stilisering som
är typisk för ett folkligt berättande och att skapa illusioner. I Getens horn
sker detta genom ett berättande utifrån metaforer och löst sammanbundna associationer i uppbyggnaden av formen och genom att skapa
illusionen av att man flyttar sig mellan olika miljöer, rum och scener.
Genom arbetet med Getens horn har jag än mer förstått hur viktigt den
associativa aspekten av en text, en poetisk bild, ett ljudlandskap är för
mig. Jag vill hålla det öppet. Jag vill inte tala om vad som är min tolkning, utan öppna dörrar för tolkning. Jag vill ge utrymme åt var och en
att skapa sin upplevelse över hur det hänger ihop. För mig skapar detta
associativa vävande av musik och text en helhet, en öppenhet för lyssnaren. Ett välkomnande. Det är inte bilden av känslan som skall förmedlas,
utan känslan som var och en får är unik. Jag försöker på så sätt åstadkomma ett berättande som är musikaliskt i den bemärkelsen att det inte
beskriver ett bestämt skeende, ett konkret händelseförlopp.
Jag kan nu i efterhand se att jag både genom den ickehierarkiska formen genom att skapa ett pågående flöde med inneboende dramatik,
genom att använda en associativ väv utan bestämda eller tydliga känslomässiga betydelser, genom det stiliserade anslaget faktiskt anknyter till ett
folkmusikaliskt uttryckssätt och formspråk.
En grundläggande fråga inför Getens horn var utmaningen att skapa en
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form som upplevs som öppen, cirkulär, som liksom en årstidscykel kan
ha olika startpunkter. Hur kom det till uttryck i arbetet med föreställningens form?
Jag använde årstiderna som modell för att organisera och bearbeta formen, som liksom de olika texterna blev ett slags katalysator för skapandet
av föreställningen. Jag samlade olika stycken – sviten av sånger och satser
– under årstids-kategorier, under vår, sommar, höst, vinter, baserat på
mina associationer till karaktären och det blev till ett slags satser i mitt
arbete med formen. Denna kategorisering är kanske bara begriplig för
mig och det har inte varit viktigt för mig att andra får samma associationer, men det skapade ett slags struktur och en inspiration till att skapa
öppningar i de olika formdelarna, att börja och sluta öppet, i ett slags
pågående genom att så att säga tona in och tona ut musiken. Det blev
också naturligt att inte ha endast en dramatisk höjdpunkt utan att alla
årstider fick rymma sin dramatik, sina kontraster.
En erfarenhet från arbetet med Getens horn är att det fungerar bäst för
mig att arbeta associativt och intuitivt med formen i själva skapandeprocessen, men med utgångspunkt i de grundläggande idéerna. Att sätta
samman sånger och musik handlar för mig om timing. Om en känsla. Jag
vet när jag tycker det är rätt. Det kan handla om tidsaspekter – hur lång
en ton eller en fras skall vara för att kännas laddad – men också timing i
hur musik följer på vartannat i en helhet.
Rituell form
Ett sätt att bygga en dramaturgi i den sceniska föreställningen som jag
verkligen tog ut i Kurbits-Koral var den rituella formen – att genom samordnade rörelser på scenen, växling mellan kör, ensemble, solistinsatser
m.m. ge en känsla av att ensemblen utför ett slags stiliserat händelseförlopp, en ceremoni. Det jag upptäckte i Kurbits-koral var att en sådan
form gav en möjlighet för både deltagare och publik att lägga in sina egna
betydelser i den »ritual« vi tillsammans utförde, det blir en form som så
att säga bjuder in till en symbolisk upplevelse.
Detta blev också något jag ville pröva i Getens horn, om än inte lika
utpräglat. Men jag använde mig även här av scenerier, koordinerade
rörelsemönster, av olika placeringar, av helt samstämmig musik och
rörelse omväxlande med individuella rörelsemönster och musikalisk
gestaltning. Det fanns inslag i föreställningen där vi alla tillsammans
klappade, framställde olika slags ljud tillsammans, vilket förstärkte det
kollektivt rituella.
Här tror jag att jag kommit på något viktigt. Den rituella formen skapar en trygghet som ger publiken möjlighet att associera fritt, att ge sin
personliga betydelse åt händelseförloppet. Man kan känna sig trygg med
att ensemblen har en gemensam riktning, så att säga vet vart den är på
väg. Den ceremoniella formen skapar på så sätt en sorts karta för publiken, som ger tillgång till tolkningsrum och hållpunkterna blir synliga.
Formen skapar också en distans till det semantiska elementet i texterna,
så att den lyriska aspekten av texten kommer i förgrunden, det blir mer
som poesi. Men den ceremoniella formen bjuder också in till symbolisk
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tolkning, eftersom vi har erfarenheter av att denna typ av att ritualer
betyder något, har symbolisk betydelse. Riten, formen, utgör på så sätt en
ram som samtidigt ger utrymme för var och en att skapa sig sin upplevelse.
Jag har fått en förnyad upplevelse av att detta är en verklig styrka i ett
musikaliskt berättande och att texten som betydelsebärare inte är det
självklart viktigaste bara för att vi använder språket. Det poetiska och
associativa i ord, ljud, stavelser, kombinationer av ord talar med vad jag
skulle vilja kalla ett musikaliskt språk.
Flera i publiken som lyssnat och sett Getens horn har uttryckt sin
bestämda upplevelse om vad det egentligen handlar om. Många har uppmärksammat teman som tidens gång, årstider, skapelseberättelser och det
är sådant jag har tänkt på vid skapandet av Getens horn. Många har också
associerat konkret till sådant som klockans tickande, människans åldrar,
speciella platser, stämningar, berättelser, musik från någonstans, från ljud
och musik i Getens horn. Jag upplever att alla har varit lika övertygade om
att deras tolkning är en del av det som verkligen är Getens horn. Och det
är det ju, för just den lyssnaren.

Man kan fråga sig hur Getens horn relaterar till den grundläggande frågan
om utveckling av nukänsla genom individuell gestaltning och variation i
stunden, till idén om att sången blir till först när den framförs? Har jag
inte själv bestämt musiken och den sceniska gestaltningen in i minsta
detalj här? Hur hänger det samman med min upplevelse av närvaro i Eva
Erikssons kök?
Att skapa förutsättningar för flow och nukänsla genom individuell
gestaltning i stunden, när förutsättningen är komponerad musik för
ensemble, som utgår från min egen gestaltning innebär en utmaning.
Här har mitt angreppssätt varit att arbeta med föreställningen som en
kollektiv helhet, som pendlar mellan koncentrerad helt samstämmig
musik, där vi kalibrerar oss samman i ett gemensamt lyssnande, till att ge
utrymme för individuell gestaltning i solistiska insatser, där varje individ
var och en för sig, bidrar med sitt sätt att gestalta i det gemensamma
berättandet. Det har bidragit till nukänsla och flow i det gemensamma
berättandet genom att fokusera på lyssnandet.
I Getens horn blir det alltså vi som grupp som skapar det här tillsammans. Det är en del av den metod som jag skapat för arbetet, genom att
under hela repetitionsperioden utgå från helheten och inte från de
enskilda sångerna eller styckena. För mig har metoden att jobba med
gestaltningen som en helhet gjort att allt blir integrerat med de olika
musikernas uttryck och på så sätt har jag skapat en »dedicerad« ensemble
där alla hela tiden ser sin roll i helheten.
På liknande sätt fungerade arbetet med Kurbits-Koral där jag utgick
från devisen – det här är vår musik, vår värld, vår berättelse… I detta
arbetssätt kan jag se att jag varit inspirerad av mina erfarenheter av teater.
I arbetet med Den Stora Vreden (Oskarsson, 1988–1990) så hade vi ett
arbetssätt som gick ut på att vi var de människor som berättade vår kol166
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lektiva historia, vi berättade vår berättelse. Det innebär ett gemensamt
»by-perspektiv« på våra historier, vad som är viktigt att berätta, som för
mig är en motsvarighet till Lasse Bergs bild av tankesträngar som brister
om vi inte för dem vidare. Som att vi är länkar i en kedja. Det är ett förhållningssätt som jag upplever har en stor potential i musikaliskt berättande.
utmaningar – ett gemensamt uttryck
En grundläggande estetisk utgångspunkt var att prioritera samspelet och
samsången i ett gemensamt koncentrerat musicerande men utifrån vars
och ens individuella uttryck. Det innebar att jag ville pröva att dessa fantastiskt skickliga musiker och sångare ofta skulle spela och sjunga extremt
återhållet och enkelt vad gäller individuell gestaltning och underordna
sig det gemensamma uttrycket, samtidigt som förutsättningen har varit
att de så att säga ska dra sitt strå till stacken. Frågan var om den återhållna
kraften i att alla bara använder en liten del av sitt kunnande skulle göra
hela berättelsen och föreställningen starkare?
Jag upplever att det blev just så. Om alla fått göra det de ville så hade
det blivit ett helt annorlunda berättande och den skira, sköra linjen som
är min konstnärliga idé, hade förmodligen drunknat i individuella
uttryck. Jag har satt upp ramarna för uttrycket, men kräver samtidigt att
alla ska ge sitt absolut bästa. Inte som i en orkester som man kan gå in
och spela sin stämma utifrån ett färdigt partitur.
Vad har det här med svensk folksång att göra?
Jag skulle säga att mitt sångsätt är en lika stor del av det jag instrumenterar ut likväl som själva tonerna och att det gäller inte bara till sångarna
utan också till musikerna.
Genom arbetet med de olika projekten så har jag fått följa min egen
konstnärliga vision hela vägen och göra en bredare och större musik än
jag hade kunnat skapa med endast en röst. I Getens horn så har jag också
fått del av de andra musikernas och sångarnas gestaltning av mina idéer,
min musik. Det jag känner är att det har varit viktigt att, för att spela min
musik, ha musiker och sångare som är olika musikanttyper för att det ger
ett visst motstånd i musiken. Det har genom dem blivit en mycket bättre
musik helt enkelt. Jag kan inte ge mig själv det motståndet. Jag kan inte
veta allt som går att säga med en röst, med dragspel eller med en cello.
Samspelet spelar roll. Det gemensamma musicerandet ger både utmaningen och belöningen. I alla projekt utom ett har jag arbetat med röst
på olika sätt. Men man kan säga att dragspel och cello ger en annan sorts
röst åt den musik jag ville skapa – dragspel är precis som rösten ett luftinstrument, cello har den mänskliga röstens register och klang.
utmaningar – folksång
Getens horn sticker på många sätt ut bland projekten i min forskarutbildning. Det är en genomkomponerad föreställning med främst nyskriven
musik, med mindre självklar koppling till traditionell svensk folksång än
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de övriga projekten. Det är en föreställning som till stor del utgår ifrån
och har inspirerats av texter med ett övergripande existentiellt tema. Det
är musik för ensemble, där det finns påtagligt mindre utrymme för individuell gestaltning än i de andra projekten och på så sätt till synes inte
lämnar lika mycket utrymme för gestaltningen av nuet genom de finstilta, individuella variationerna som t.ex. i ReBoot/OmStart eller KurbitsKoral.
Man kan fråga sig hur Getens horn relaterar till den grundläggande frågan om svensk folksång i ny sceniskt gestaltning?
Som jag nämner inledningsvis angående Getens horn, var det världsbilden, förhållningssättet till världen, som uttrycks både i skapelseberättelserna och i folksång, som blev utgångpunkten för Getens horn. Man kan
säga, att sättet som de medeltida balladerna berättas på, de lyriska visorna
och koralernas bildspråk, liksom sättet som folkmusiken traditionellt
gestaltas på, är både ingångsvärde och inspiration för Getens horn – »Så
som …«. Jag har sett det som naturligt att med den svenska folksången
som utgångspunkt vidga mitt uttryck och integrera andra uttryck som är
viktiga för mig i min samtid och jag upplever att jag skapat ett musikaliskt rum där alla influenser ryms i en för mig fungerande helhet. Föreställningsformen har varit mitt sätt att hantera allt detta, att skapa en dramatisk form, en ram för musiken där allt detta kan rymmas. Det muntliga
berättandet, som det beskrivs av Ong, har på så sätt även här varit en
stark inspirationskälla för musiken.
Jag anser på så sätt, att jag med just folksången som utgångspunkt i
Getens horn skapat en ny scenisk kontext – utblickarna relateras till folksång och folkmusik inte minst genom de olika musikernas folkmusikaliska gestaltning. Jag upplever det som att denna hemhörighet uttrycks i
sättet att spela och sjunga och kommer till uttryck i snart sagt varje ton
och artikulation, på samma sätt som en klassisk musikskolning hörs i
varje ton när en symfoniorkester spelar. Min erfarenhet av Getens horn är
att denna förutsättning gör att man kan förhålla sig friare till traditionella
former än vad man ofta föreställer sig och ändå utforska kärnan i folksångens uttryck.

168

Susanne Rosenberg: Kurbits-ReBoot – svensk folksång i ny scenisk gestaltning

Voice Space
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En solokonsert med Susanne Rosenberg, röst
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Illustration: Malin Skinnar

Susanne Rosenberg, soloröst, klockor, lergök, mungiga, loop-pedal
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Illusioner
16 december 2012
Kanske handlar Voice Space om illusioner, ungefär så här:
Tydligt redovisande start. Man gör någonting som verkligen
är tydligt i det man vill göra, t.ex. visar att nu spelar jag in
något med loop-pedalen och lyssna – nu hörs det i högtalaren
fast jag inte rör på munnen/ sjunger och nu kan jag sjunga
något mot det.
Sedan all-in -ge järnet! Man gör något där man använder
det grova artilleriet – många loopar, fullt spektakel. Massor av
ostinaton, klang, ljudbild, panorering, delay!
Och efter det – En antydan räcker för att man själv som
lyssnare skall fylla i det som fattas, hålla tempot, sjunga ostinatot inom sig, skapa sig en helhetsupplevelse. Musik – sammanhang – röst – ljud – flerstämmighet – en berättelse.
Efter ett tag blir ju alla ljud musik. Alla ljud sång. Efter ett
tag uppfattar man allt som »ljud« eller som röst. (Rosenberg,
2012–2013)

Voice Space
Ett rum för röst och musicerande
I Voice Space ville jag undersöka hur jag kan använda min egen röst för att
skapa ett musikaliskt rum, en scen – en vokal miljö om man så vill. Hur
kan jag med min egen röst skapa musik som kan fylla rummet, scenen,
men inte i första hand göra det genom mycket ljud och många instrument, utan genom att använda solorösten för att skapa en voice space – ett
rum för rösten? Intresset för den rumsliga kontexten har gradvis vuxit
fram under mitt doktorandarbete, bl.a. då jag gjorde min tidigare solokonsert ReBoot/OmStart i en mängd olika lokaler, såväl utomhus som
inomhus och slogs av hur det påverkade musiken. I Voice Space söker jag
istället så att säga skapa rummet med rösten.
En annan utgångspunkt för Voice Space var att pröva att använda liveelektronik i någon form för att undersöka möjligheterna i att musicera
med mig själv, se vad som skulle kunna komma ut av att ha en medmusiker som var en maskin, som inte anpassade sig som en levande musiker.
Skulle detta gå att kombinera med skapandet i stunden, de små variationernas uttryck? Skulle det kunna utgöra en kreativ kontrast? Redan inför
ReBoot/OmStart hade jag haft tankar på detta och det har funnits med i
tankarna inför snart sagt varje konstnärlig examination, men nu kände
jag att det var dags, det var naturligt i just denna kontext av undersökandet av rummet.
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Frågeställningar
Traditionella och nya sånger i ny kontext
Projektet tog sin utgångspunkt i frågor som: Kan jag använda mig av traditionella sånger och sätta dem i denna nya kontext? Vad händer om jag
gör det? Musiken i Voice Space består både av traditionella sånger som jag
sjungit under lång tid, men också nyskriven musik och musik som skapas
genom improvisation i ögonblicket. Jag ville prova om jag kan göra sångerna nya igen för mig själv, utifrån performans-idén att varje gång vi
sjunger visan så skapar vi den.
Idén med konserten har inte framförallt varit att skapa ny repertoar
utan snarare, i linje med inriktningen av min forskning, använda för mig
väl känt traditionellt material och sätta det i ny kontext. Trots det så har
jag skapat en del helt ny musik för Voice Space och dessutom skapat
utrymme för partier med improvisation.
utvidga instrumentet
Förutom rösten så använder jag några andra instrument som har blivit en
del av mitt musikaliska uttryckssätt såsom lergök, klockor, mungiga. I
instrumentet röst ingår också ljud som klick, klapp, stavelser, vissling,
trallning, andning och tillsammans bildar allt detta – min röst – mitt
uttryck – och i Voice Space har jag kompletterat dessa med ytterligare ett
– en loop-pedal.
Temat för konserten är att skapa ett musikaliskt rum genom rösten
och för rösten – Voice Space och är ytterligare ett steg i utforskandet av
mitt ämne svensk folksång i nya scenisk gestaltning.

En första skiss över konserten Voice Space den 16 december 2012.
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Ett rum för gestaltning i nuet
En viktig utgångspunkt för Voice Space var att jag ville skapa utrymme för
att musiken skulle kunna gestalta sig på olika sätt vid varje tillfälle, liksom i ReBoot/OmStart använda idén om visan snarare än en definitiv version av visan som utgångspunkt. Men här ville jag utforska möjligheten
att skapa detta med utgångspunkt från att jag hade en loop-pedal som
samspelspartner.
Jag ville pröva att skapa koncept för musiken, som skulle kunna ge
möjlighet att låta musiken ta olika vägar beroende på vad som händer i
flödet, ge mig själv utmaningen att inte låta mig hindras av att något
oförutsett inträffar utan tvärtom använda det som en input till det musikaliska skapandet. Det innebar att försöka skapa robusta och alternativa
vägar, att arbeta utifrån koncept, snarare än att låsa fast detaljer, att koncentrera mig på berättelsens idé, snarare än dess exakta utformning.
Utgångspunkten blev på det sättet en fråga om hur långt jag kan ta performans-approachen i ett komplext tekniskt-musikaliskt sammanhang,
där jag inte kan förutse slutresultatet.

Bakgrund – inspiration
Konceptfasen – Voice Space
Voice Space har till skillnad från de andra konstnärliga projekten en
mycket lång och diffus startsträcka som egentligen går igenom hela det
konstnärliga projektet och börjar redan i arbetet med ReBoot/OmStart:
I starten på projektet [ReBoot/OmStart] var jag inne på att
använda mig av liveelektronik för att skapa en flerskiktad
musik och jag har också provat detta tidigare i olika sammanhang. Men för mig blev detta ett hinder snarare än en hjälp i
mitt konstnärliga skapande och jag valde därför i den konserten att försöka skapa en flerskiktad musik utan liveelektronik.
Jag lägger alltså idén med liveelektronik på hyllan eftersom
jag väljer andra spännande vägar för den flerstämmiga musik
jag vill skapa i ReBoot/OmStart, genom att prova att sjunga
flerstämmigt med mig själv utan liveelektronik. I konceptfasen
inför Getens Horn, så tar jag återigen upp tråden med att
använda loop-teknik, live-elektronik, men den konstnärliga
processen tar mig på helt andra vägar och än en gång känns
användandet av liveelektornik för långt borta och inte det jag
söker. Getens Horn, som jag från början tänkt skulle bli en
soloföreställning, innehåller just i konceptfasen flera konstnärliga idéer som jag sedan utvecklar vidare: Jag vill skapa en flerskiktad musik, utforska det musikaliska rummet. (Rosenberg
2012–2013)
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Så när jag väl är framme i december 2012, bara ca en och en halv
månad innan själva konserten, examinationen, så har jag konceptet klart
för mig i tanken. Namnet Voice Space – som har betydelse för själva konceptet – hittar jag redan under våren 2012. Ett rum för rösten. Solo. Med
loop-pedal. Skapa en värld.
Så för att den konstnärliga processen skall kunna fortsätta, att idéerna
skall flöda, så måste jag köpa en loop-pedal för att faktiskt prova och se
vad det kan ge mig. Utan att prova så kan jag inte veta, det finns ingen
genväg. I mitten av december 2012 köper jag en Roland Boss RC-300 och
det blir starten på ett mycket intensivt och näst intill dygnet runt
umgänge med denna tekniska apparat. En samspelspartner. En egensinnig musikant som jag först måste lära känna. Så konceptfasen i Voice
Space går mycket snabbt över till ett konkret praktiskt arbete som innebär
att samtidigt som jag utvecklar mina konstnärliga idéer och skapar
ramarna för projektet, lär jag också känna själva loop-pedalen, vilket gör
att själva konceptfasen egentligen pågår hela vägen ända fram till premiär:
Inifrån
12 januari 2013
Programmet till Voice Space växer fram inifrån. Till skillnad
från t.ex. ReBoot/OmStart, där jag började från början och stegade mig vidare och byggde på det som en lång slinga från början till slut, så är det här mer som ett slags celler som långsamt
växer utåt, inifrån.
Varje idé är som en cell som växer ut åt båda hållen på något
vis. Varje sång kan fogas samman med andra på tusen olika
sätt, och varje sång innehåller också tusen olika idéer om hur
man kan sjunga dem. En del av alla detta beror nog på alla de
möjligheter som looppedalen ger. Den visar på och gör att det
finns många olika vägar att gå, alla lika möjliga. Många olika
sätt att sjunga, foga samman, bryta isär. Många olika sätt att få
logik i hur texterna hänger ihop, toner, sångsätt, ljud, rum…
Som det nu är så får jag inse att programmet får lov att växa
upp inifrån och ut. Små celler som vidgas åt olika håll. Tentakler som sträcker sig långt eller kort. Som slingrande bläckfiskarmar näst intill. Några celler har fogats samman med varandra och växt ihop på ett organiskt sätt – men många har inte
hittat sin väg än. (Rosenberg, 2012–2013)
Koncept – rummet
[Black box] har inget eget liv utan vår närvaro. Vi står för
gestaltningen. Iscensättningen.
Vi skapar förutsättningarna, vi skapar rummet, drömmarna,
mötet.
När vi försvinner därifrån så finns nästan inget kvar. (Rosenberg, 2012–2013)
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I Voice Space ville jag använda mig av ett stort rum. Vanligen brukar jag
föredra att göra en solokonsert i ett litet intimt rum men här ville jag
prova något annat. Hur skapar jag mitt musikaliska rum på en stor scen?
På vilket sätt är det annorlunda?
Det har också varit viktigt att använda mig av ett rum som i sig inte
har för mycket egen akustik. Anledningen till det är delvis att när man
använder sig av en loop-pedal så går allt ljud genom PA-systemet, vilket
gör att så lite akustiskt ljud som möjligt är att föredra. På så vis kan man
styra bättre över det som blir det resulterande ljudet – det är lättare att
hitta ett gemensamt rum för både det som spelas in/ samplas och det som
sjungs live. Vill man dessutom försöka uppnå en flerstämmighet där både
live-röst och inspelad röst först finns med på lika villkor, så tjänar man på
att använda sig av ett rum utan allt för mycket egen akustik, för att försöka ge en panorerad ljudbild. Förutom panoreringar, kan man också
skapa artificiella rum i rummet med hjälp av reverb och delay om rummet är relativt torrt. En s.k. black box har just denna sorts akustiska kvaliteter.
En black box är också lite som ett oskrivet blad, man kan skapa något
från ingenting. Det är ett koncentrerat rum som ger möjligheter att
forma på nytt varje gång man gör en ny föreställning eller konsert utifrån
de förutsättningar och den kontext och de konstnärliga idéer man har.
Just den kvaliteten är idealisk för den utmaning jag ställt mig inför, att
s.a.s. skapa det vokala rummet.
För mig har rummet alltid en stor betydelse i processen att skapa en
föreställning/konsert och därför har jag ofta börjat med att bestämma var
konserten eller föreställningen skall vara för att låta detta påverka det
konstnärliga innehållet, både genom att skapa ramar, begränsningar och
ge förutsättningar och möjligheter, att låta ytan, rummet, ge idéer för
musiken. Så oftast börjar jag ett projekt med att besöka den plats där jag
vill göra konserten. Så har jag också gjort i detta fall.
arbetsmetoder – loop
Jag vet inte om jag valde »rätt« pedal för just det jag ville göra, men valde
en som är väletablerad just nu – Roland RC-300. Många använder denna
pedal och för att låta mina idéer få plats och inte snäva in för tidigt på vad
man kan göra, så började jag helt enkelt att använda den, utan att snegla
på hur andra använt den eller ta reda på allt vad som går att göra med
den. Det tror jag var en bra start. Framförallt handlar det om att betrakta
RC-300 som ett instrument, tillsammans med de andra instrumenten
som jag har med i Voice Space. Liksom alla instrument kräver också denna
att man lär sig spela på det och lägger ner de timmar som behövs för det.
Loop-pedalen RC-300 visade sig vara en oerhört kompetent hårdvara
med oändliga möjligheter, vilket delvis var ett problem, det var som att få
en hel orkester att spela med, men en orkester som i stort utvecklats för
att skapa en helt annan sorts musik än min. Den förutsätter t.ex. i grunden att allt man spelar är takt-baserat och att mycket av finesserna med
RC-300 är dess förmåga att kunna synka mycket bra ihop t.ex. 2 takter
mot 4 takter mot 8 takter osv. och identifiera ett tempo, ett BPM (beats
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Repetition med Roland RC-300.

per minute). Men mycket av den musik som jag ville göra och ville
använda loop-pedalen till – var varken taktbaserad eller styrd av exakta
BPM. Det jag vill göra är istället främst s.k. frirytmisk, frasbaserad musik,
där BPM och taktart inte har någon relevans. Så här blev det genast en
utmaning att försöka förstå hur jag kunde använda mig av RC-300 för
mina syften.
Runt runt
28 december 2012
Köpt loop-pedal. Provar. Många möjligheter. För många?
Gäller att hitta rätt. Min musik.
Som jag vill ha den, inte som tekniken vill. (Rosenberg,
2012–2013)
Jag gör analys av hur tekniken är uppbyggd, skisser och praktiska experiment, och det tar ett tag innan jag hittar en metod för hur jag kan
använda RC-300 för mina syften.
Hur får jag ihop det?
28 december 2012
Många idéer. Vissa har långa linjer – andra korta. Ostinaton.
Hela verser. Hur får jag ihop det.
Känns som om jag har har lösa sånger som alla kan bli något
och som kanske kan växa ihop eller glesas ut. Bli något tillsammans. Saker att tänka på: Densitet, lätthet, tyngd, mörkt, ljust,
glest, tätt, tempo, text, ljud, tonala linjer. (Rosenberg, 2012–
2013)
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Jag började med att helt förutsättningslöst prova. RC-300 är uppbyggd av
tre separata kanaler som var och en går att spela in oberoende från varandra. På varje kanal kan man dessutom »stacka« (lägga på) flera inspelningar på varandra. Den totala längden på inspelningar är 3 timmar.
Antal minnesbanker är 99. För varje minnesbank kan man skapa speciella setup vad gäller spår, samt inställningar av alla tänkbara parametrar.
Det finns en mängd effekter att ställa in, allt från robot-röst till delay. Jag
tar mig tid att försöka upptäcka vad andra har använt just RC 300 till och
skriver så här:
Spanat
29 december 2012
Andra. Ja, det verkar vara framförallt fyrtakt. Framförallt pop.
Framförallt gitarr. Men också sång. Några som använder ljud.
Inte många. Ingen som jag har hittat gör just det jag gör - alltså
långa slingor som överlagras utan tempo. Finns säkert, men
inte så lättfunnet. (Rosenberg, 2012–2013)
Jag väljer att inte arbeta med minnesbanker, och att inte heller arbeta
med förinspelat ljud, eller med effekter. Detta eftersom jag vill prova hur
det går att använda denna teknik som live-instrument där stunden ger
impulserna till musiken istället för att man bygger upp musiken med förinspelade spår. Det är att ge sig själv begränsningar, vilket är en förutsättning för mig i detta. Det är väldiga möjligheter som bjuds genom tekniken och bara genom att begränsa det så får jag möjlighet att vara fri.
Jag jobbar därför vidare med att se hur jag kan kalibrera RC-300 för
mina syften. För att kunna göra det som jag vill så är jag tvungen att hitta
en metod för att ställa in de tre separata kanalerna så att de kunde arbeta
oberoende av varandra. Framförallt att de inte endast fungerar i synk
med varandra, utan att de kan användas samtidigt men med olika längd
på de olika kanalerna. Efter mycket experimenterande så hittade jag ett
sätt att göra detta.
Skapa i loopen
7 januari 2013
Äntligen har jag funnit ut hur jag skall ställa in pedalen så att
det går att göra det jag vill. Mitt problem har varit att jag vill
kunna göra både sådant som är synkat och i time och som har
samma tidslängd (på loopen). Men jag vill också kunna lägga
loopar som är längre och oberoende gentemot det andra och
som inte självklart synkar mot det andra.
Detta går att göra. Vilken tur. Bestämmer att pedal 1 och 2
kan vara beroende och i synk. medan pedal 3 kan vara oberoende och utan synk med de andra. Det blir bra.
Det intressanta är att detta i sig själv leder till att jag får nya
idéer och att jag kan kalibrera de idéer jag har betydlig mycket
mer. (Rosenberg, 2012–2013)
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På en av kanalerna (kanal tre) så kan jag alltså göra inspelningar som är
hur långa som helst, utan synk med de andra kanalerna. Kanal ett och två
är däremot i synk med varandra. I beskrivningen av de separata sångerna
i Voice Space beskriver jag vad detta ger för möjligheter
För att också kunna styra specifika moment på loop-pedalen från
annan plats i rummet så skaffar jag också in ett antal separata pedaler. En
för att kunna byta kanal och genom det på ett enkelt sätt radera det tidigare inspelade utan att behöva göra flera knapptryckningar (FS-6). En
separat pedal som fungerar som ett start- och stopprelä (FS-5L) och en
som endast slår på en av kanalerna när pedalen hålls ner (FS-5U) ungefär
som en tangent som trycks ned.
För att få hjälp med att orientera mig i tekniken så tar jag hjälp av en
handledare och ljudkonsult, Hadrian Prett, som både fungerar som lärare
och också hjälper mig att kalibrera de tekniska aspekterna, likväl som han
är ett öra utifrån vad gäller de konstnärliga valmöjligheterna. Idén med
att använda en loop-pedal skapar ju också vissa förutsättningar vad gäller
ljudtekniken. För att kunna skapa denna illusion som jag beskriver i
inledningen, var det nödvändigt att använda trådlös teknik, både vad det
gäller mikrofon (headset), och när det gäller »lyssning«, en trådlös monitor, (in-ear). Detta också för att jag skall kunna röra mig fritt på scenen.
Där är också samarbetet med Hadrian Prett nödvändigt. Han fungerar
som en länk mellan mig och ljudteknikern.
Mycket av arbetet med pedalen är av praktiskt karaktär, och jag skriver
mycket dagboksanteckningar om detta, men det är samtidigt en mycket
intressant musikalisk resa, för genom att prova och kalibrera instrumentet så föds idéer om vad man kan göra, genom begränsningarna, vad man
kan göra med möjligheterna. Det är också en rent teknisk nivå på hur jag
kan hantera själva pedalen. Hur jag trycker och trampar. Jag inser att jag
inte vill att detta skall ta något som helst fokus. Jag vill att musiken skall
vara i fokus. Inte pedalen.
I bloggen skriver jag under rubriken pedalexactement i mitten på januari.
Pedalexactement
12 januari 2013
Det är så att pedalen ger stora möjligheter, allt för många. Men
en sak ger den inte möjlighet till och det är inexakthet. Man
måste vara exakt på det man vill. Trampa ordentligt helt enkelt.
Så enkelt är det (men svårt). (Rosenberg, 2012–2013)
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Att lära sig att hantera en loop-pedal utan att titta på den blir väldigt
mycket en taktil historia. Hur det känns. Hur kan jag rigga de olika
delarna av pedalen så att jag kan känna mig fram? Under rubriken taktilt
beskriver jag hur jag tänker kring detta.
Taktilt
17 januari 2013
Arbetet med loop-pedalen framskrider. Är väldigt viktigt att
jobba upp det taktila, att kunna känna sig fram på pedalen –
att lära känna den på det viset så att säga. Spännande men
svårt. Nu ska jag se vad det eventuellt gör med lite päls och
skinn! (Rosenberg, 2012–2013)

arbetsmetoder – formen
Jag fick tidigt en grundidé om uppbyggnaden av konserten som är att
tänka utifrån en tredelning där själva användandet av loop-pedalen är en
viktig startpunkt. Min idé är att den första delen av konserten tydligt
skall redovisa att musiken skapas live, men att den också spelas in med
hjälp av pedalen och sedan loopas och att det innebär att jag kan gör
musik som är flerskiktad. Tanken är att skapa en överenskommelse med
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publiken. Ja, så här fungerar det. Att inte gömma vad som pågår, utan att
förmedla det öppet och tydligt. Hörbart. Den andra delen är att ta ut
detta ordentligt – alltså göra överlagringar, utnyttja tekniken till fullo –
och att göra sådant som verkligen inte skulle vara möjligt att göra på
annat sätt som solist utan tekniken.
Den tredje och sista delen handlar om att utnyttja, använda sig av den
förväntning som nu skapats och finns hos publiken – att allt är överlagrat
och flerstämmigt. Min idé är, att eftersom det nu finns en förväntan på
en flerskiktad musik, så behöver jag bara antyda det för att sätta igång
upplevelse av parallella skeenden hos publiken och i mitt eget lyssnande.
Alltså genom att jag faktiskt bara sjunger enstämmigt, utan loop, men att
jag samtidigt antyder flera lager i musiken ger en illusion av att musiken
är flerskiktad. Det kan jag göra genom att använda motsatser i sjungandet, exempelvis genom att växla mellan högt läge–lågt läge, slutna ljud–
öppna ljud, svagt–starkt, text–ordlöst. Det flerstämmiga pågår bara i min
och publikens fantasi.
Grundidén för konserten kan alltså sägas vara illusioner, det jag beskriver i inledningen till detta kapitel. Vad är överlagrat? Vad är inspelat? Vad
är live? Vad skapas i publikens fantasi?
För mig så var det viktigt i den konstnärliga processen att öva mig på
att trampa på pedalen så att det inte skulle synas. Jag ville inte att den tek180
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niska delen skulle störa mitt musicerande eller publikens lyssnande och
upplevelse. Jag ville göra pedalen så osynlig det bara gick. Min reflektion
i efterhand är att det var viktigt att ägna detta så stort utrymme. Det spelar stor roll för hur man uppfattar det, hur man skapar plats för musiken
genom att inte låter tekniken ta utrymme. Men en sak jag inte räknat
med var att det skulle vara intressant i sig hur jag så att säga inte synligt
trampade. Efter konserten så har många kommit och frågat och reflekterat över hur lite man kunde se av det jag gjorde och hur fantastiskt det
var. Men då hade det ändå tagit ett visst utrymme i just dessa lyssnares
tanke och upplevelse.
En annan reflektion är att det inte är möjligt för publiken att förstå
varför jag trampar och vad det får för effekt. Jag förstår det nu, men förstod inte det när jag jobbade med detta. Musiken är så pass komplex,
trots sina minimalistiska drag och få ingredienser, att det är omöjligt att
förstå hur jag trampar inverkar på musiken. Trampar jag i eller ur en
effekt? Spelar jag in eller stoppar en process? Lägger jag till något eller
raderar jag? Eftersom allt ljud går via högtalare och PA-system så är det
heller inte möjligt att avgöra för publiken om jag sjunger på »riktigt« eller
om jag dubbar mig själv samtidigt.
Det är således svårt att följa med i vad de olika tramp-tryckningarna
får för konsekvenser förutom att det är svårt att se hur jag faktiskt trampar på loop-pedalen. Den musik jag skapar består till liten del av konventionellt urskiljbara delar, (4-takters riff t.ex. ), och det gör troligen att det
blir än svårare att förstå vad jag gör.
Konstnärliga arbetsmetoder
I Voice Space utvecklade jag arbetsmetoder som fungerade för mig för att
bygga upp musiken. Jag började processen med att inventera sånger,
idéer, texter, färger, former, tankar, bilder av olika slag och satte upp allt
detta som post-it lappar på en stor pappskiva. Jag använde inspelningsprogrammet Logic Pro 8.0 för att prova idéer med överlagring till att
börja med, men övergick snabbt till att prova direkt på loop-pedalen, så
att jag samtidigt som jag skapade själva de musikaliska idéerna fick in flytet och lärde mig hur det skulle gå till vid själva konserten. Jag utvecklade
en modell för hur jag kunde beskriva mina idéer för att minnas dem. Det
blev ett slags partitur som innehöll ett flödesschema för både musiken
och audiella och visuella idéer.
Flödesschema
8 januari 2013
Så börjar jag så långsamt få kläm på hur jag skall få formulera
mina idéer på papper. Har utformat en idé som beskriver varje
sång som ett flödesschema.
Så här:
Flödesschemat innehåller i vänsterspalt de olika pedalerna.
1, 2, 3 och därunder en kolumn live. I tidslinje (från vänster till
höger) finns vad som händer i de olika pedalerna beskrivet som
en ruta med ungefärlig längd. RÖTT ifyllt betyder inspelning.
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RANDIGT RÖTT betyder att det inspelade går i loop.
GRÖNT betyder liveljud. BLÅTT (finns ej på denna) betyder
inspelat ljud/ ljud som bearbetas i loopen från ljudtekniker.
Under varje flödesschema finns info om grundton, form,
tidslängd, scenskiss, ljudteknik osv. antecknat så att det förhoppningsvis kan vara användbart inte bara för mig utan också
för t.ex. ljudtekniker och Hady1 Det kan också funka som ett
sätt att beskriva det jag gör för den som vill veta. (Rosenberg,
2012–2013)

1
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Hady är Hadrian Prett, som är min handledare och ljudkonsult i Voice Space.
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Partitur

– musikmanus
Voice Space – Röstrymd
för röst, loop-pedal,
lergök, mungiga,
& klockor
i scenisk form
av Susanne Rosenberg 2013

Tidslängd ca 60 minuter
inga mellanliggande pauser eller presentationer
Hela konserten sker i ett kontinuerligt musikaliskt berättande.
I en scenisk form med fyra placeringar och ljussättning

Sånger, bakgrund, inspriration och källa.
Konstnärliga koncept och idéer.
Form, notation.
Scenisk idé.
Se Appendix sidan 293.
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Utvärdering och resultat
Jag hade betydligt fler idéer i starten av projektet Voice Space än vad jag
kunde genomföra och många av dem var jag tvungen att välja bort. En
sådan idé var att jag ville använda mig av visuell överlagring, alltså inte
bara vad det gäller ljud, utan också vad gäller bild. I t.ex. sången Ave
Maria hade jag en idé om att även göra visuella loopar (tekniken finns ju)
och låta både bild och ljud som jag spelat in bli kvar på den ena sidan av
scenen medan jag förflyttar mig till den andra sidan av scenen. I efterhand kan jag tycka att det på sätt och vis blev en häftigare illusion genom
att jag inte hade denna tekniska möjlighet. Att det kanske inte hade blivit
annat än en effekt som tagit just fokus från det som är den musikaliska
berättelsen i Voice Space. Illusionen av att rösten stannar kvar på andra
sidan fast jag själv går över scenen och påbörjar en ny melodi är spännande om den fungerar. Det handlar om hur vi med hjälp av vår fantasi
kan fylla i det som fattas och jag tror att detta fungerade i föreställningen.
Den sceniska gestaltningen
Min uppfattning är att det fungerade väl att ha en väldigt avskalad och
minimalistisk scenbild där rösten fick vara i fokus.
I arbetet med Getens horn lade jag ner mycket jobb på att skapa ett
Från konserten i Helsingfors.
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ljusmanus för föreställningen, men det gjorde jag inte i Voice Space, vilket
gjorde att ljussättningen gjordes av ljusteknikern precis innan föreställningen. Jag upplever att den ljussättning som då blev, var antingen för
mycket eller för lite. I Helsingfors kände jag att ljussättningen blev alltför
varierad. Ljussättaren använde all den teknik som stod till buds med filter
och färger och något av den poesi som jag hade velat ha, med mer omärkliga övergångar mellan olika sånger t.ex., drunknade i den massiva ljussättningen. Publiken verkade dock inte att ha problem med detta, att
döma av de svar jag fick när jag frågade. I Stockholm blev å andra sidan
ljussättningen alltför minimalistisk, beroende på att det inte fanns någon
egentlig tid att ljussätta och ingen fast utrustning. Det fanns möjlighet
att belysa scenen, men det var också allt. Jag har dragit lärdomen av att
jag, vid nästa tillfälle som Voice Space framförs, behöver ha skapat ett ljusmanus som ger ramar för hur jag vill ha det. Med dagens moderna ljusteknik, t.ex. med LED-belysning, är det förhållandevis enkelt att skapa
olika ljusmoment, så jag upplever att det lätt blir för mycket, extra allt.
Det behöver finnas, precis som i musiken, ett visst motstånd och en tröghet så att ljusmomenten blir integrerade med uttrycket.
Loop-pedalen utgjorde i sig självt en scenisk begränsning, eftersom
den är stationär, vilket ställde speciella krav på den sceniska gestaltningen. Det var en utmaning att planera hur jag skulle kunna ta mig runt
i rummet, på scenen och ändå använda loop-tekniken och det ställde
extraordinära krav på logistiken i musicerandet. Jag upplever att detta
skulle gå att utveckla mycket mer än vad jag hann göra här. Det finns
möjligheter att med annan teknik styra loop-pedalen på annat sätt än jag
gjorde, t.ex. trådlöst. Men för varje teknisk del man lägger till riggar man
också för mindre egen kontroll och att det kan gå snett, så det är en
balansgång.
att rigga för det oplanerade
Att överhuvudtaget använda en loop-pedal som förlängning av mitt eget
instrument var en spännande upplevelse och jag tycker att jag har hittat
ett instrument som jag kommer att fortsätta att använda just så – När jag
känner att jag vill ha ut något mer än vad jag själv kan åstadkomma med
min egen röst, så är detta en spännande samarbetspartner. Men en fysisk
loop-pedal har definitivt sina begränsningar och från början så hade jag
planerat att också använda mig av live-elektronik, genom programvaror
som Ableton Live, Integra Live eller Max/MSP. Men rätt så snart så kände
jag att det inte var det jag sökte efter vid detta tillfälle. Jag ville prova en
hårdvara. En fysisk apparat. Något som jag kunde kontrollera med fötterna och som inte tog för mycket uppmärksamhet visuellt.
Det var en speciell utmaning att just få den visuella aspekten av trampandet på pedalerna att fungera. Det var svårt men roligt och jag har fått
flera kommentarer från publiken om detta. Hur gör du? Man ser inte när
du trampar? Det var en viktig aspekt i förberedelsen inför föreställningen
att inte låta det musikaliska flödet störas av att jag måste titta på en fysisk
apparat. Och jag skrev så här i min blogg:
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Det svåra
12 januari 2013
…är att behålla lekfullheten och att bygga in tillräckligt
mycket »options« i det hela så att det inte gör något om det
»blir fel« eller blir annorlunda än vad det är tänkt. Och samtidigt så är det oerhört viktigt att det inte blir för löst i kanterna
så att allt blir samma lite improviserade soppa. Det är en av de
svåra avgörandena. Till skillnad från när man spelar med en
levande medspelare så kan man inte riktigt ångra eller ta annan
väg. Man måste kunna bygga på det som blir. (Rosenberg,
2012–2013)
Jag bestämde mig under processen att inkludera det faktum att det kan
bli annorlunda än jag tänkt mig som en viktig parameter. Att inte tänka
att det blir fel, utan annorlunda. Att se det som en möjlighet istället för
ett problem. Jag bestämde mig också för att inte stoppa upp processen
vad som än hände. Blev det något annat än vad jag tänkt mig, eller om
ett tekniskt missöde inträffade, så var det bara att fortsätta och se det som
en möjlighet. En input från min medspelare helt enkelt.
Och hur har jag då bearbetat detta problem? För det första har jag försökt bygga upp musiken så att det inte kan bli »fel«, även om det avviker
från vad jag hade tänkt mig. Jag har t.ex. inte skapat musiken så att den
faller samman om jag inte gör den i viss ordning på ett visst sätt. Nedan
beskriver jag ett par exempel på detta, som relaterar till loop-pedalens
begränsningar.
Loop-pedalen Boss RC 300 är skapad för att se till att musiken enkelt
blir i synk även om man inte spelar helt i synk. Genom att den har automatisk kvantisering i relation till puls kan man alltså rädda situationer
om något man spelar in inte blir riktigt tajt. Men det handlar framförallt
om tajt i förhållande till takt och tempo. Denna funktion har jag väldigt
begränsad användning av, eftersom jag inte primärt använder den för
taktbaserade loopar. Funktionen känns ganska genrebunden till pop och
rock.
Det som jag har använt är själva inspelningsfunktionen, d.v.s. att spela
in flera spår, och att det går att ställa in så att de olika spåren har olika
funktion (fri längd, synkade mot varandra osv.). Min erfarenhet är att det
går att hantera alla de spännande utmaningar som då uppstår i själva livesituationen. Här är några exempel:
ETT ExEmPEl – aTT RIgga FÖR DET OPlaNERaDE

Balladen Det underbara bältet bygger på en kombination av ett rytmiskt
ostinato som utgår från olika improviserade gangar-fraser, som jag improviserat överlagrar olika fraser över. Mot detta ostinato sjunger jag sedan
sången och interfolierar med trallade improviserade partier. En mängd
parametrar lämnas till stundens ingivelse, allt från längden på ostinatot,
antalet gånger som jag sjunger balladen, om jag kommer att använda
ordlös trallning och i så fall i vilken utsträckning. Det är lätt att råka ut
för tekniska missöden som att jag råkar trycka ut eller in loopen så att den
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inte hamnar i synk med sig själv eller att jag råkar trycka för hårt eller för
snabbt på pedalen så att en ny inspelning startar direkt istället för att den
spelas upp. Resultatet kan bli helt olika.
Vid repetition hade jag byggt upp den modell av formen som jag
beskriver under presentationen av sången ovan i partituret, med de olika
oberoende delarna och skapat ett manus utifrån det.
Vid konserten i Helsingfors hände följande: pedalen fortsatte att efter
stopptryck på mungige-ostinatot spela in nya lager. Det blev flera lager av
mungigespel och sångfraser. Istället för att stoppa processen blev det en
möjlighet att utforska den rytmiska aspekten av mungigespelet. Jag fortsatte helt enkelt att lägga på ytterligare lager och spelade mot detta. Provade att spela med fokus på fritt tempo, övertoner, olika rytmik, ansats,
klang, glest, tätt och melodin till Det underbara bältet blev oviktig– detta
med mungigan och rytmiken tog hela mitt fokus. Det blev en mycket
experimentell version.
Vid konserten i Stockholm hände följande: Efter den inledande introduktionen spelade jag in ostinatot och loopade det och kände att det var
nog, att det räckte så, och spelade inte in någon ytterligare överlagring
eller någon trallning. Istället sjöng jag hela melodin omväxlande med att
jag spelade live på mungiga och trallade mot den loopade mungigan.
Sjöng språkljuden i ostinatot igenom mungigan. Det blev en minimalistisk experimentell version där melodin, språkljud och berättandet i texten kom i fokus. Skillnaden i längd blev också olika. I Helsingfors blev
den 5:40 och i Stockholm 4:10. Det skilde alltså en och en halv minut
mellan de båda versionerna.
ETT yTTERlIgaRE ExEmPEl – aTT RIgga FÖR DET OPlaNERaDE

En av de centrala sångerna i Voice Space är Ainos klagan. Till sången har
jag skapat ett antal element som utgör utgångspunkten för musiken: ett
långsamt ostinato i lågt läge, en rytmisk andningsfras, ett kort ostinato i
högt läge med bara halvtonsintervall, tre texter på en skelettmelodi som
inte är fast utan föränderlig och improviserad kulning utifrån tonaliteten.
Det är så att säga ingredienserna i Ainos klagan, men hur den utformas i
detalj var inte bestämt. Den blev också mycket olika vid de båda konserterna, det skiljer fyra minuter i längd mellan de två versionerna av Ainos
klagan.
Vid båda konserterna börjar jag med att sjunga och loopa det låga
långsamma ostinatot. I den över 10 minuter långa versionen i Stockholm
utnyttjar jag det suggestiva i det långsamma ostinatot och låter det ta tid
innan jag börjar sjunga melodin mot det. Jag använder (nästan) inte alls
den inspelade andningsfrasen. Det kändes inte rätt. Jag vill behålla linjen
i melodin. Mot slutet av Ainos klagan skapar jag så ett kluster av det höga
ostinatots toner och går sedan tillbaka till att sjunga den sista strofen mot
det låga ostinatot. Den improviserade kulningen sker helt utan underliggande ostinato.
I den fyra minuter kortare versionen i Helsingfors använde jag däremot det höga ostinatot i slutet som en stämma mot kulningen men återkommer aldrig till melodin. Den inspelade andningsfrasen använder jag
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som en återkommande kommentar under hela sången och låter den
komma in på lite olika ställen.
Det blir två helt olika versioner av Ainos klagan. Alla ingredienser eller
element finns med men jag behandlar dem olika, både i fråga om hur jag
sjunger och loopar dem och hur länge de finns med och i vilken kombination.
Det jag beskriver i de båda exemplen ovan gäller för samtliga delar av
Voice Space, i olika grad. Den exakta formen är inte fixerad utan lämnas
till ögonblickets utförande.
Men det handlar också om hur musiken fogas samman i helheten, vilket är något som jag också gjort till en parameter som kan förändras. Varför ville jag det? Jag tror att det beror på att jag vill se musiken som en
helhet, men delarna kan växa eller krympa i storlek eller vikt, utifrån vad
som uppstår vid just det tillfället den framförs. Och skulle jag få möjlighet att göra Voice Space flera gånger, så tror jag att det skulle leda till att
jag kan röra mig med ännu större frihet i mitt eget musikaliska landskap,
fritt. Det är en av de saker som jag ville rigga för.

Rigg för VoiceSpace i Helsingfors med pedaler med
lammpäls och sandpapper.

att rigga för variation och improvisation och nukänsla
– en sammanfattning
Under arbetet med Voice Space så har jag identifierat några viktiga ingredienser för att kunna vara i nuet i konserten. I korthet skulle jag identifiera dem så här:
U Skapa en helhet i föreställningens form, som en musikalisk berättelse
(inte litterär eller verbal), med utgångspunkt från sviten av sånger/
scener som föreställningen består av.
U Skapa ramar för musikalisk improvisation i de olika delarna.
U Skapa små celler som jag kan bygga upp musiken med, som jag kan
använda eller förkasta, t.ex. ett ostinato, ett ljud, en klang, en melodi,
ett tempo, en rytmisk figur o.s.v.
U Att betrakta sångerna/musikstyckena mer som resurser av olika
musikaliska byggstenar som kan användas fritt efter beslut i stunden.
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U Att anta utmaningen om loop-pedalen styr mig åt ett annat håll än
jag tänkt.

U Att inte bygga upp musiken på 4- eller 8- takters moduler eller andra

formelement som skapar starka förväntningar om när något ska
inträffa, om det skulle bli fel.
I Voice Space har jag skapat ramen – helheten som blir en spelplats för
en musikalisk berättelse. Rummet. Varje del i den musikaliska berättelsen
fungerar för mig som celler som kan bollas med, tänjas och sträckas, utan
absolut längd eller ens exakta ingredienser. Men ramen och riktningen i
Voice Space är ändå tydlig.

Från konserten
i Stockholm.

Edith Piaf
11 februari 2013
När jag var liten så var min bild av »sångerskan« personifierad
av – Edith Piaf – en kvinna som står i svart klänning framför
ett sammetsdraperi och sjunger i en mikrofon. Jag bestämde
mig redan då för att sångerska det var vad jag vill bli. Men jag
vet att jag tänkte – men vad gör en sångerska mer än sjunger i
mikrofon framför ett draperi? – Vad gör man resten av dagen?
Det var förbryllande att sångerska kunde vara ett yrke – att ha
kul hela dagen, hur kunde det vara ett arbete? Sådana frågor
funderade jag över.
Jag hade heller ingen som helst uppfattning om vad man
kunde göra i övrigt t.ex. att man kanske behövde lära in repertoar, nya sånger (jag tror att jag tänkte att jag redan kunde alla
sånger jag ville kunna eller att det var så lätt att lära in nytt),
värma upp, öva, träna (hade inte de koncepten klara för mig),
öva tillsammans med andra (det var väl något man bara kunde,
för övrigt så var det ju bara Edith framför draperiet). Men i
uppfattning var också att vara sångerska att uttrycka något viktigt och starkt, att beröra – men inte nödvändigtvis med
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samma typ av röst som Edith Piaf hade (den var jag inte så förtjust i) – att uttrycka, att det var viktigt att sjunga. Att det
handlar om absolut närvaro. Exakt nu. Att det spelade roll.
Voice Space är kanske det närmaste jag kommit min barndoms bild av »sångerskan«. Det är jag framför draperiet. Det är
jag framför mikrofonen – i och för sig ett headset – Det är
solosjungandet i fokus. Det är att uttrycka något som betyder
något. I en absolut närvaro. I ett nu. (Rosenberg, 2012–2013)

Det fanns sådant som jag gärna hade velat prova men som jag inte hann
med. Jag hade gärna velat experimentera med att överlagra inte bara ljud
utan också bild och att göra detta live, d.v.s. att live-loopa videoinspelningar på samma sätt som jag gjort med ljudet. Jag hade gärna också
använt mig av live-elektronik via dator, och att genom t.ex. förprogrammering kunna styra förändring av ljud och röst under tiden.
Initialt hade jag också idéer om att inkludera andra visuella inslag,
t.ex. filmer, bilder, foton m.m. i föreställningen, men detta skalade jag
efterhand bort. Jag tror dock att det skulle kunna vara givande att
använda sådana element i en föreställning som den här. Jag tror att det
skulle kunna ge en viss vila för publiken att ha något annat att titta på än
mig. Det skulle också kunna skärpa koncentrationen och ge fokus åt vissa
element i föreställningen.
Den sceniska gestaltningen var mycket avskalad i Voice Space och jag
känner mig rätt nöjd med det. Men jag hade också andra idéer om scenografi som jag tror skulle fungera väl med konceptet.
Voice Space har visat mig de möjligheter som finns i interaktionen med
liveelektronik och det känns som att jag bara gläntat på en dörr till denna
värld – men också att min musikaliska bakgrund och folksångens uttryck
ger speciella musikaliska möjligheter som skiljer sig från de gängse sätten
att använda live-elektronik.
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Rösten bär. Min egen röst svarar, fyller hela det väldiga akustiska rummet. Någon ropar. Jag svarar. Rösterna ekar. Där
emellan – tystnad råder. Å så ropar vi igen. Kommunicerar i
det väldiga med våra röster. Det är vardagligt och storslaget på
samma gång. (Rosenberg, dagboksanteckning: Runt tjärnen,
20 juli 1995)
Enkla klara melodier i skogen
2 maj 2011
Lyssnar på Anna Ivarsdotters fina inspelningar från Malungsskogen. Anna går bredvid en av kulerskorna och man hör hennes rop och sångslingor tydligt tillsammans med koskällorna.
Så ibland hör man någon annan som ropar i en annan del av
skogen. Alla är på väg åt samma håll, men på olika vägar. Man
»ser« skogen framför sig med hjälp av öronen. Skogen – Rummet träder fram genom rösterna. Ibland blir det en väv av röster som tillsammans bygger rummet. (Rosenberg, 2011a)

Kulning
Bakgrund, inspiration och
frågeställningar
I detta projekt ville jag skapa pedagogiska metoder för att lära ut kulning
på ett sätt där man kan behålla de centrala kvaliteterna jag upplever som
viktiga i detta speciella röstuttryck.
Denna text är bara en liten del av redovisningen av detta projekt. Den
större delen är i form av en separat publikation i form av bok och CD
som heter Kulning – Musiken och tekniken och artikeln En utsmyckning av
oändligheten runt omkring – på jakt efter kulningens dragläge, som finns i
faksimil i sin helhet i appendix.
Vad är kulning?
Att använda rösten för att kommunicera mellan människa och djur har
följt människan sedan vi började med boskapsskötsel. I Skandinavien har
vi en fantastisk röst- och musikkultur knuten till vallning som har haft
många namn. Det mest använda uttrycket idag är kulning och det har
från att ha varit ett dialektalt ord kommit att bli ett begrepp för hela
denna värld av rop och musikskapande och har kommit att bli det universella uttrycket för lockrop. Det kan vara allt från t.ex. långa melismatiska ropmelodier, till ropfraser och pratfraser – där man blandar melodier, rop och prat som i t.ex. getlockar, fårlockar, kolockar eller härmfraser
där man använder djurhärmande läten. Oftast är kulning en blandning
av allt detta men syftar ursprungligen framförallt på långa melismatiska
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kolockar. Kulning får här representera alla dessa olika betydelser.
Kulning har en stark dragningskraft på människor idag. Det anordnas
t.ex. ofta kulningskurser på många håll både i Sverige och utomlands,
men också de vittnesmål jag återger längre fram i detta avsnitt beskriver
levande den fascination som kulning uppväcker. Beskrivningarna av att
ropa, kula har en poetisk kraft både hos den som ropar och den som lyssnar.
hur låter kulning?
För den som aldrig hört kulning är det svårt att beskriva hur det låter,
men oftast slående karaktäristiskt när man väl hört det och inget man
glömmer i första taget. Röstklangen är rak och riktad närmast utan
vibrato, med korta melodiska fraser i ett högt röstläge mellan ca 800–
1300 Hz eller i kombination med tallika ropfraser i ett lägre eller växlande
register.
De melodiska fraserna eller ropen är ofta 3–4 sekunder långa och följer
på varandra improviserat och varieras på ett eller flera teman. Kulning är
normalt ordlös, men kan ibland innehålla korta rop med ord som ku, ko,
get, smeknamn på djur, uppmaningar till djuren eller rena nonsensord.
Att som en kursdeltagare har gjort, beskriva kulning som »en utsmyckning av oändligheten« (Rosenberg, 2007) – sätter för mig på ett poetiskt
sätt, fingret på att kulning tar ett stort akustiskt rum i besittning, att man
fyller rymden med sin röst genom att låta starkt. För att få till en ljudstark ton behövs ett högt lufttryck i lungorna, ett s.k. högt subglottiskt
tryck och ju högre toner man kular desto högre subglottiskt tryck krävs.
Ur ett rösttekniskt perspektiv så ställer kulning stora krav på rösten.
Kulning som mitt musikaliska uttryck
Jag blev inspirerad till att pröva att kula genom att jag hörde inspelningar
med kulning som fanns utgivna på LP-skivan Locklåtar och musik på horn
och pipa (1966) och i synnerhet inspelningarna med Karin Edvardsson
Johansson gjorde ett mycket starkt intryck på mig. Jag lärde mig genom
att intensivt lyssna och härma, försökte åstadkomma något som lät precis
så. Jag fick också värdefulla ingångar till att kula genom de lektioner jag
tog alldeles i början på 1980-talet av Marie Selander, som i sin tur hade
lärt sig bl.a. av Elin Lisslass, en annan av de kulerskor som finns inspelade
på Locklåtar och musik på horn och pipa.
Det som fascinerade mig var uttrycket, ljudvärlden, att skapa musik i
ett uterum, att ta det akustiska rummet i besittning och att det så tydligt
framstod som ett musikskapande i ett nu. Allt detta upplevde jag när jag
lyssnade på inspelningar och hörde andra kula och jag fann att det var ett
uttryck som jag kände mig hemma i, något som passade mig.
Sedan dess har kulning blivit ett av mina grundläggande vokala
uttryckssätt. Det är fantastiskt att få använda hela sin kraft med rösten,
omfatta hela det akustiska rum man befinner sig i, använda sig av sätt att
låta som det inte annars finns så mycket plats för i musiksammanhang och
att ha tillgång till en improvisatorisk form med stora uttrycksmöjligheter.
Jag har lärt mig mycket också om den historiska miljö där kulningen
har utvecklats, men att använda kulning i vallning på fäbodar har aldrig
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varit mitt huvudintresse, för mig är kulningen främst ett unikt, vokalt
musikaliskt uttryck i den tid och miljö jag befinner mig i. Samtidigt har
t.ex. Anna Ivarsdotters forskning (Johnson, 1986) om kulningens miljö
och uttryck varit en viktig inspirationskälla för mig, att lära känna kulningens kulturella förutsättningar liksom de banbrytande studier av rösttekniken hon gjorde tillsammans med Johan Sundberg (Johnson &
Sundberg, 1983) varit inspirerande för mitt utövande.
Men också vallmusikens tonspråk som det kommer till uttryck i traditionell kulning är något som blivit en viktig del av mitt musikspråk.
Genom att jag sysslat så mycket med detta på olika sätt, känns det som
en integrerad del av mitt uttryckssätt. Jag har kulat i väldigt många olika
sammanhang, i skogen, vid havet och på fäbodar till konsertscener, från
rena folkmusiksammanhang till rock, jazz och konstmusiksammanhang,
enstämmigt och flerstämmigt, hemma och utomlands. Jag har använt
kulning i arrangemang och kompositioner, som ljudeffekt m.m.

Frågeställningar
Men jag har också i många år undervisat i kulning och just undervisningen har fått mig att fundera på vad som är centralt i uttryckssättet,
hur det går till och hur man kan formulera de konstnärliga förhållningssätt som är viktiga för mig i kulningen. Det har också lett till att jag
genomfört forskningsprojekt kring hur det går till att kula, tillsammans
med bl.a. professor emeritus Johan Sundberg (Rosenberg, Sundberg
Johan & Björkner, Eva, 2005), för att förstå vad som händer med rösten
när man kular och vilka rösttekniska förutsättningar kulningen har.
I projektet Kulning – en utsmyckning av oändligheten ville jag försöka
förstå och beskriva kvaliteterna och rösttekniken i kulning på ett sådant
sätt så att det blir användbart för att lära sig och uttrycka sig konstnärligt
genom kulning. Den pedagogiska applikationen av projektet redovisas i
boken och CDn Kulning – musiken och tekniken. (Rosenberg, 2007) och
artikeln med samma namn som detta projekt (Rosenberg & Sundberg,
2008).
uttryckskvaliteter i kulning
Vilka är då de kvaliteter i kulning jag ville beskriva och finna metoder för
att förmedla i projektet?
Några av de aspekter jag ville lyfta fram skulle kunna formuleras så här:
U Kulning som handling – att ropa, låta, att utforska rymden
med rösten.
U Kulning som kommunikation – att ropa på någon, rikta sig
med sin röst.
U Kulning som ljudkonst – att göra olika sorts ljud från vackra
långa toner till uttrycksfulla läten.
U Kulning som ett uttryck för nuet – är att ge sig hän, släppa
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loss, att uttrycka sig i stunden.

U Kulning som improvisationsform – att skapa nytt utifrån ett
traditionellt tonspråk.

Något som blivit alltmer tydligt för mig främst när jag undervisat i kulning men också i min egen kulning är att det är lättare att komma åt kulningens karaktär och röstkvalitet om man tänker att man ropar istället för
att tänka att man sjunger. När man ropar riktar man sig naturligt, använder rösten naturligt för att nå fram, för att fylla rummet, man vågar låta
och kan lättare glömma sig själv.
Jag har ofta upplevt i pedagogiska situationer att det som hindrar
elever som försöker att få till kulning är att utgå ifrån sina föreställningar
om och erfarenheter av att sjunga i högt röstläge, en erfarenhet jag delar
med kollegor. Man kan inte få till kulning om man inte vågar låta starkt,
släppa taget och ta plats med rösten och det är lättare att få till om man
närmar sig kulningen från ropet istället för ifrån sången. En annan pedagogisk och artistisk erfarenhet är att kulning inte fungerar om man inte
är fullständigt i nuet, man måste ge sig hän, släppa taget och vara helt i
nuet när man kular.
I projektet ville jag pröva att utveckla modeller för att stimulera till ett
sådant förhållningssätt. I kulning och lockrop finns också en variation
ifråga om olika slags ljud och läten som inte låter som melodier, utan mer
har kvaliteter av ljudkonst. Jag upplever det som en viktig musikalisk
dimension som relaterar till upplevelsen av rop, det är en del av den ljudvärld man skapar i kulningen, där tonande ljud bara är en del. Hur kan
man använda denna kvalitet för att nå fram till att kunna kula? Hur kan
man använda detta för att ta fram kulningens kvaliteter som ljudkonst ?
Hur kan man lyfta fram det för att skapa konstnärliga möjligheter?

Utvecklande av koncept
utvecklandet av en pedagogisk metod
I detta projekt har jag använt mig av mina egna erfarenheter av kulning i
olika sammanhang för att beskriva hur man kan lära sig kulning. Och det
handlar som nämnts ovan mycket om att utgå från upplevelsen av att
kula innebär att våga släppa taget och vara i ett nu. Först då kan man våga
kasta sig ut med sin röst i detta starka uttryck.
För att utveckla koncept för att lära sig kula så började jag att dokumentera och undersöka hur jag själv intuitivt brukar göra när jag kular
och hur jag brukar värma upp inför att jag skall kula, bl.a. genom att spela
in mig själv och lyssna på inspelningarna, anteckna och reflektera. Sedan
dokumenterade jag också hur jag brukar göra när jag lär ut kulning.
Jag insåg att en viktig, gemensam aspekt av vad jag gör handlar om att
skapa förutsättningar för att hamna i flow vid kulning, både när jag kular
själv och när jag lär ut det. Detta kommer bl.a. till uttryck i en utlär-
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ningsmetod som innebär att intuitivt ta steg för steg i att lära sig tekniken
medan man gör det, i en direkt följd. Det kommer också till uttryck i att
använda kontrasterande ljud och snabbt växla mellan olika sätt att
använda rösten. Ropa, tala, viska och att röra kroppen samtidigt i en oavbruten handling. Grundprincipen är att man befinner sig i en aktivitet,
som innebär att låta, lära sig och göra musik i ett sammanhang.
Jag har alltså inventerat vilka övningar jag brukar använda och om det
finns någon specifik ordning som jag brukar lära ut dem i. Genom denna
inventering så har jag fått flera viktiga erfarenheter och jag har identifierat en uppsättning pedagogiska verktyg och principer för att lära sig kulning som visat sig fungera. Jag har lagt stor vikt vid att hitta sätt att
beskriva övningarna som befrämjar en dynamisk och levande röstanvändning i kulning, t.ex. genom att inte lägga fast i vilket röstläge eller på
vilken exakt tonhöjd man ska börja kula på. Just vid kulning så uppfattar
jag att det är extra viktigt att det inte blir ett statiskt sångsätt eller statiska
övningar, vilket jag har tydligt stöd för genom de röstfysiologiska studier
jag genomfört tillsammans med bl.a. Johan Sundberg (Rosenberg, Sundberg & Hertegård, 2008). Istället har jag försökt skapa övningar som kan
innebära en kontinuerlig utveckling av röstbruket utifrån de individuella
förutsättningarna.
I boken och på den medföljande CDn som är redovisningen av detta
projekt så försöker jag alltså genom att använda mig av och beskriva det
intuitiva sätt med vilket jag själv kular för att lära ut kulning. Min egen
reflektion över hur jag gör har varit utgångspunkten för att skapa metoderna och övningarna.
Något om kulningens dragläge
I det forskningsprojekt som jag hänvisar till ovan tillsammans med Johan
Sundberg m.fl. har jag i försökt att utifrån vetenskapliga metoder beskriva
relationen mellan subglottiskt tryck, d.v.s. lufttrycket under stämbanden
och kulningens ljudstyrka. I mitt arbete som pedagog så har jag många
gånger stött på elever för vilka det är svårt att veta hur man skall hitta rätt
subglottiskt tryck vid just kulning. Detta är av stor vikt, eftersom just
kulning och lockrop ska vara ljudstarkt och därför kräver ett högt tryck
under stämbanden1. Vi gjorde både akustiska mätningar och dessutom
en lyssnarundersökning för att försöka få svar på vad som kan bedömas
vara en bra kulningston och fann något som kan beskrivas som kulningens dragläge – den optimala balansen mellan subglottiskt tryck och ljudstyrka:
Så här beskriver vi kulningens dragläge i artikeln »En utsmyckning av
oändligheten runtomkring« (Rosenberg & Sundberg, 2008):
Man kan alltså anta att vad som uppfattas som en bra kulningston är en ton som optimeras, som utnyttjar rätt dragläge
och där varje kulerska utgår från sina individuella förutsättningar för att få till detta. Kulning kanske är en röstteknik som
1

Se appendix i den artikel som är del av detta projekt, där detta beskrivs mer i detalj.
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Lyssnargruppens
favoritkulningston!
höga c (1000 hz)
39 cm h2O
116 db

Bredvid kon ses resultatet av
lyssnarundersökningen, där
vad de uppfattade som en
»bra« kulningston.

är designad för att optimera relationen mellan ansträngning
och ljudstyrka i en given röst.
Det går alltså inte att säga att kulning behöver ett visst
subglottiskt tryck, en speciell tonhöjd eller bör åstadkomma en viss ljudstyrka annat än genomsnittligt, på
det individuella planet gäller det att hitta den rätta
kombinationen.
Det verkar också vara så att det tonhöjdsområde
som ger det bästa dragläget för var och en är ganska litet
– kanske inte större än en ters, men detta behöver undersökas noggrannare.
När det handlar om att optimera sin röst för att få ut
mer ljudstyrka finns det förmodligen också ett individuellt
tak för både det subglottiska trycket och tonhöjden, kanske
särskilt i kulning. Över detta tak lönar det sig inte att använda
ett högre tryck eller välja en högre tonhöjd – det blir ändå inte
starkare. Vi är självklart olika skapta och det är egentligen inte
så konstigt att detta blir extra tydligt i dessa extrema sammanhang. Det är sannerligen något att ta fasta på när man lär sig
kula och lär ut kulning så att man respekterar dessa individuella skillnader. Att man inte försöker kula högre, starkare eller
med mer subglottiskt tryck än man behöver eller klarar av.
Utan att man istället försöker hitta den optimala blandningen
som vi talat om ovan.
Det finns ytterligare aspekter som har betydelse för en optimal kulningston och det är de resonatoriska t.ex. klang, språkljud och ansatsrörets form. Allt detta hänger ihop och här har
vi bara belyst relationen mellan subglottiskt tryck, tonhöjd och
ljudstyrka.
Det finns ett optimalt dragläge för var och en som det gäller att
utveckla och ta vara på så att man med frihet kan skapa »en
utsmyckning av oändligheten runt omkring«. (Rosenberg &
Sundberg, 2008)
De saker vi fann i denna undersökning kunde jag direkt använda för att
skapa nya metoder och verktyg för att utveckla min egen kulning, och
som jag också kunde utveckla till nya metoder för att lära ut kulning. Det
kom att ha stor betydelse för hur jag sedan utvecklade metodiken i boken
och CDn Kulning – Musiken och tekniken.
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metodkoncept
Det viktigaste i mitt projekt var som jag beskrivit tidigare hur jag kunde
förmedla känslan av att släppa taget, att fritt använda hela sitt röstomfång, att våga ropa starkt?
Svårigheten ligger i att det handlar mer om att förmedla en känsla av
att våga ge sig hän än att i detalj beskriva exakt hur övningen skall utföras, något som kan vara hämmande för den som skall lära sig. Min lösning har då varit att använda något indirekta infallsvinklar för att skapa
vad som skulle kunna betecknas som reorientering, att närma sig kulningen från ett annat håll än sångens. Jag har t.ex. hämtat inspiration till
övningarna från djurhärmande läten och andra ljud för att skapa övningarna med fokus på att härma direkt och spontant utan att tänka på hur
man gör. På den medföljande CDn till läroboken Kulning – Musiken och
tekniken, finns övningarna inspelade och där har prioriteringen legat i att
använda direkt härmning som metod för att befrämja flow, att hamna i
en nukänsla där utmaningar och kunnande är i balans.
Här följer ett exempel på en av övningarna som jag skapade i detta
projekt. Denna sida är hämtad ur boken Kulning – Musiken och tekniken.
Grundläggande handlar de flesta övningarna om att använda kontrast,
överraskning, lek utifrån reorientering som idé, samt att växla mellan
olika typer av röstanvändning, något som är typiskt för lockropet och
kulningen. Som en sammanfattning kan sägas att jag använder typiska
flowparametrar för att ge eleven möjlighet att upptäcka sin röst ur ett
annat perspektiv än vad de troligen är vana vid.
Kulning är också till stor del improvisationskonst, något som exempelvis Anna Johnson (sedemera Ivarsdotter) beskriver i sin avhandling
Sången i skogen (Johnson, 1986).
I en del av detta projekt har jag försökt att beskriva några metoder för
att inspirera till improvisation utifrån tonspråket i kulningen (som också
beskrivs i ett separat avsnitt i boken). I den pedagogiska läroboken ger jag
några insteg i hur man kan inspireras att tillsammans skapa musik i en
musikform där improvisation är en given parameter.
I samband med att jag utarbetade metoderna för att lära ut kulning så
har jag lämnat ut frågeformulär både före under och efter de kurser jag
haft och på så sätt fått feedback på hur mina metoder har fungerat.
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En sida ur boken Kulning (Rosenberg, 2007).
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Partitur
Kulning
En utsmyckning av oändligheten
av Susanne Rosenberg 2007–2012

Bakgrund, inspiration och källa.
Konstnärliga koncept.
Se Appendix sidan 313.
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Resultat utvärdering
Vad har jag kommit fram till
Det har visat sig när jag utvärderat hur jag själv kular, de metoder jag
utvecklat för att lära ut kulning och studerat kursdeltagares reflektioner
att det mycket handlar om att använda flow-skapande metoder, att det
för att kulning ska fungera är viktigt att hamna i flow. Att detta är så tydligt kan ha att göra med att det är en utmanande röstteknik och musicerande, som kräver att man är närvarande och har god kontakt med sin
röst och sin kropp, men också med sitt musicerande i stunden.
En sammanfattning av mina erfarenheter skulle kunna beskrivas så här:
U Att det är viktigt att man tänker på kulning framförallt som rop, och
inte som sång.
U Att det kan vara en poäng att använda ljud och läten utan precis tonhöjd för att kunna reorientera sig och komma åt kulningens karaktär
av rop.
U Att det kan vara en hjälp att lära sig kula genom att leka med olika
ljud och därigenom våga låta sin röst bli hörd.
U Att längtan kan vara en värdefull drivkraft för att lära sig kula.
U Att kulning kräver att man vågar – att man kastar sig ut, tar en risk,
i skarpt läge.
U Att nukänsla och flow är viktigt när man kular.
U Att man med fördel kan skapa pedagogiska metoder för att lära ut
kulning, som framförallt använder sig av det intuitiva intellektet i
sammanhängande aktiviteter, som därmed stimulerar till upplevelse
av flow.
U Att när man lär sig kulning så behöver röst och kropp vara ett.
U Att kulning måste utgå från de individuella förutsättningarna i varje
röst. Var och en måste hitta sitt unika dragläge.
U Att kulning har en fantastisk förmåga att beröra människor på
djupet.
Ljudet af talrika vallhorn, af sjungande vallhjon och råmande
boskap uppfyllo rymden, och förflyttade mig omedelbart i de
tider av enfald och frid, som äldre Grekiska och Latinska författare så lefvande måla. Folkloristen Richard Dybeck i brev till
en kollega i början av 1800-talet
Det klingade så betagande vackert ur skogen, att jag måste
teckna upp låtarna. Men den vackra rösten låter sig ej tecknas. O D Lindvall om Stina Sundmans kulning som han hörde i
Gästrikeskogarna 1894
no kidding. this is some piercing shit!
Internetpoeten Justin Hall om kulning (Rosenberg, 2007)
En sida ur boken Kulning (Rosenberg, 2007).
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Sammanfattning
och slutord

Tradition is not a form to be imitated, but the
discipline that gives integrity to the new.
Robert Jay Wolff (amerikansk konstnär) (Wolff,
2013)
Jag spelar musik inte för att ge ett budskap
utan för att få ett.
Dollar Brand/ Abdullah Ibrahim, (Sydafrikansk pianist)
Detta arbete har syftat till att explorativt utveckla och
undersöka nya uttrycksformer utifrån vissa kvaliteter
som jag upplever som centrala i traditionell svensk
folksång, med fokus på sångaren som skapande interpret.
Det jag valt att fokusera på är två aspekter av den
kunskap som utvecklats genom arbetet, nämligen
konstnärliga arbetsmetoder för skapandeprocessen och
konstnärliga koncept.

Temata
Jag kan se att jag genom hela mitt forskningsprojekt
har behandlat de frågeställningar som hör samman
med huvudtemat för avhandlingen, Svensk folksång i
ny scenisk gestaltning, genom de olika temata jag identifierade i inledningen: Nukänsla och flow, dialektiken
mellan muntlig och skriftlig kultur, konsertformen,
variation och improvisation samt uttryckskvaliteter i
folksång. Allt detta med folkmusiktraditionen som
inspiration och motpart.
Dessa olika delar relaterar alla till sångerskans roll
som musikskapare och till gestaltning och närvaro i
ögonblicket.
Redan i början av 1980-talet uppmärksammade jag
performans-begreppet. Men mitt intresse och förståelse för hur de olika aspekterna av min roll som folksångerska relaterar till detta, när det gäller mitt eget
skapande, musiken och konstnärligt uttryck, har vidareutvecklats under och genom detta avhandlingsarbete.
Det var inte alls självklart hur jag skulle komma att
adressera den sceniska aspekten av huvudtemat i arbetet, men redan genom ReBoot/OmStart utkristalliserades den grundläggande formen för scenisk gestaltning
jag kommit att använda i alla sceniska projekt: den
sammanhållna musikföreställningen/konserten/performance med endast musik och musikaliskt associa-
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tivt berättande i scenisk form1. Den har jag fortsatt att
utforska genom hela projektet och där har jag bl.a.
gått vidare med frågeställningar om rummets-scenens
betydelse för föreställningen, interaktion mellan
publik och scen etc. Jag har genom detta utvecklat
något som är nytt för mig och en form som inte är så
utforskad inom det fält jag verkar.
Jag har samlat några infallsvinklar på hur jag arbetat
och vad jag kommit fram till under ett antal rubriker
som relaterar till mina uppställda temata. De är alla
sammanlänkade på olika sätt och bildar tillsammans
en helhet. Jag börjar med att sammanfatta den roll jag
tagit utgångspunkt i för mitt arbete, den skapande
interpreten.

Rollen som
skapande interpret
Genom hela processen har jag tagit rollen av vad jag
vill kalla en skapande interpret, en roll som jag finner i
folkmusiktraditionen som den uttrycks bl.a. genom
performansbegreppet. Jag skapar musik för mig själv
och ibland tillsammans med andra musiker och jag
använder också traditionellt material som utgångspunkt. Samtidigt är jag en interpret av det jag skapar,
men också en interpret av traditionella sånger och
sångsätt. Det jag gör är att skapa ramarna för det
musikaliska berättandet, för musiken, för formen och
den sceniska gestaltningen. Hela tiden i ett kreativt
samspel. Det finns ingen tydlig gräns mellan att skapa
musiken, skapa den sceniska gestaltningen, lärandet
och övandet av musiken, utan allt sker i ett flöde och
en växling mellan olika delar fram till en färdig musikalisk händelse eller konsert. Även om jag komponerat musik för andra inom projektet, är jag primärt
interpret av det jag skapar som till stor del skapas i
stunden – en skapande interpret.
Detta är på många sätt en naturlig roll som musiker
i en gehörstradition och man kan se paralleller med
sångarrollen i olika gehörsbaserade musikformer,
inklusive dagens pop, rock och visartister.

1 Och alltså inte musikteater, inte teater med musik, inte visuell
performance med musik, inte klassisk konsertform, ingen text eller
dylikt som ledsagare för den musikaliska framställningen.
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Folksångperformance
– ett konstnärligt koncept
Jag har utvecklat ett konstnärligt koncept för att sätta
samman sånger och musik i en musikalisk associativ
väv och presentera det i en scenisk gestaltning, en ny
föreställningsform inom svensk folksång, som bygger
på att jag sätter samman sånger, ljud och musik till en
musikalisk berättelse, utan mellanliggande presentationer eller applåder, i en tidslängd om ca 50–70
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minuter. Jag har använt mig av både traditionella
sånger och skapat ny musik och av mina erfarenheter
av att arbeta med olika typer av scenkonst, framförallt
teater, där ett sammanhängande berättande är självklart. När det gäller den sceniska gestaltningen också
inspirerats av ceremoniella/rituella former som en
utgångpunkt för att skapa ramar för en sammanhängande form.
Jag har låtit musiken vara den bärande delen i
berättandet och i den associativa väven, istället för att
utgå från ett musikaliskt berättande med dramatiska
höjdpunkter som t.ex. i symfonisk musik – Det är inte
ett teatralt berättande med en tydlig »story«, utan snarare ett musikaliskt associativt berättande öppet för
egna tolkningar. Jag skapar inte heller min sceniska
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gestaltning utifrån ett libretto eller ett textmanus som
i opera eller teater, utan jag har utvecklat en sammanhängande musikalisk berättelse utan uttalad betydelse
eller specifikt dramaturgiska höjdpunkter.
Jag skapar min musikaliska berättelse, min sceniska
gestaltning som en väv som jag bygger upp kring kontrasterande element. Dessa kontrasterande element
använder jag också ofta som frågor till mig själv i skapandet: När övergår något från att vara enstämmigt till
att bli flerstämmigt? Hur kan jag skapa musiken så att
mitt och publikens lyssnande kan kalibreras för att
upptäcka små musikaliska variationer? Hur kan jag
använda scenrummet och publikrummet som en
gemensam spelplats i den sceniska gestaltningen? Kan
jag skapa tekniska ramar för mig själv som ger utrymme
för ett fritt skapande med t.ex. en loop-pedal? Hur kan
jag överföra min upplevelse av närvaro hemma i köket
hos en äldre folksångerska till scenen? Kan jag skapa en
både vardaglig och högtidlig känsla i hur jag bygger
upp en föreställning? Hur kan jag bäst lära ut min
musik till medmusikanter med utgångspunkt från
gehörsmusik, vilka verktyg är bäst? Kan jag använda
olika texter associativt som katalysatorer för mitt musikaliska skapande och berättande, utan primära semantiska inslag? Hur kan jag använda texter som inte varit
avsedda som sångtexter eller poesi, som t.ex. om naturvetenskap, som poetiska inslag i min föreställning?

Jag har i mitt forskningsprojekt utvecklat en arbetsmetod för att skapa den sceniska gestaltningen som
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jag kan se återkommer i samtliga projekt.
Under den sista 1–2 månadersperioden innan premiären utvecklar jag den musikaliska och sceniska
gestaltningen i en ständig dialektik mellan dem båda.
Jag skapar musiken och sångerna i samspel med hur
de skall gestaltas sceniskt, och dessa processer är beroende av varandra och alltså inte skilda åt. Jag stegar
mig igenom mina scenerier samtidigt som jag skapar
musiken och de musikaliska ramarna. Rummets storlek och karaktär får betydelse för det musikaliska skapandet. Det musikaliska skapandet får betydelse för
val av rum och scenerier och på samma sätt kan rummets volym, mått, akustik, känsla och stämning spela
in i skapandet av musiken och musikens ramar.
Timing är en viktig parameter i detta skapande. Jag
använder rörelsen, kroppen, rösten, sången, timing,
känslan av rummets volym, val av rekvisita och andra
instrument m.m. som parametrar för att skapa det
som sedan tillsammans blir föreställningen.
Jag skapar musiken och den sceniska gestaltningen
som en helhet, och börjar ofta med idéer som kan liknas vid små celler av sammanhang, som jag funnit och
tagit fasta på. Det kan exempelvis vara en sång som
läggs till en annan, antingen före eller efter, samtidigt
som jag provar en placering, ett sceneri, eller en rörelse
i rummet. Dessa celler av musik och rörelse låter jag
sedan växa ut för att till slut blida en helhet. En hel
föreställning. Denna arbetsmetod har jag utvecklat
genom mitt forskningsprojekt och den var inte lika
klar för mig från början utan metoden har utvecklats
efter hand.
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Timing
Om timing och kontrast
9 februari 2013
I arbetet med att utforma föreställningarna har
jag ständigt arbetat med flow, timing och kontrast, även när den inte stått klart för mig. På
samma sätt har det varit viktigt med de där
tokiga sakerna som inte hänger ihop, är viktiga
för att de just inte hänger ihop. De skapar en
friktion. Det gör det förhoppningsvis också
intressant. Det gör att man som publik kan bli
överraskad. Det skapar en förväntan. Men det
handlar också mycket om timing. Timing är att
sätta lyssnaren och sig själv på hal is, att skapa
en flowkanal, där man befinner sig mellan
igenkännande och överraskning. Mellan små
starka uttryck och känslor och stora uttryck.
Det är en balansgång. Att befinna sig mellan
det kända och det okända, men att inte ta steget för långt bort så att man hamnar utanför
sin egen flowkanal. Inte för svårt, inte för lätt.
Mina föreställningar handlar mycket lite om
igenkännande, utan mer om överraskning, det
handlar mer om att bygga på förväntningar
och sedan göra tvärtom. Låta elva musiker
knäppa med fingrarna helt unisont istället för
att sjunga/ spela sina instrument. I en massverkan. En överraskning.
Det kan också belysas genom att sätta upp
kontraster – det handlar inte om att publiken
ska känna igen sig, utan om att publiken skall
bli överraskad. Kontrasten blir då viktig. Jag
försöker skapa en musikalisk dramaturgi. Men
dramarturgin behöver inte vara hierarkiskt
betydelsebärande. Men den skapar med sin
form en helhet. Kontrastverkan kan fungera
som ett sätt att skapa flow både hos musiker
och publik. Men det är känsligt och det går
inte att göra om inte musikerna, sångarna och
man själv är med på det hela. Det har ingen
tanke på att det som berättas skall förstås på
något absolut sätt. Ibland kan tokigheterna i
musiken göra att man förstår att man inte
behöver förstå. Förståelsen eller konstruktionen eller betydelsen ger lyssnaren själv ansvaret
att tolka att förstå på sitt sätt. Det gäller alla
mina fem projekt att där finns ingen absolut
tolkning. Jag vill inte leverera ett svar. Det ska
finnas utrymme för lyssnaren att skapa sin
egen resa, sina egna bilder. Jag upplever att
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kontrasten är viktigt och behövs för att det
skall bli betydelsebärande i någon mening,
men som alltså inte är något absolut. Beroende
på vem man är som lyssnar eller medverkar så
skapar man sin egen bild av vad som är viktigt.
Det spelar roll om man är ung, gammal, man,
kvinna, musiker, amatör, professionell osv. och
vilken kontext man kommer ur. Jag upplever
det som att berättandet i de olika projekten
handlar både om att använda ett stiliserat
berättande som är typisk för ett folkligt berättande och att skapa illusioner. Getens horn
genom att stilisera och använda metaforer och
lösa associationer i uppbyggnaden av formen.
Kurbits-Koral, genom att undersöka gränslandet mellan publik-sångare och interaktionen
mellan dem. ReBoot/OmStart om att skapa
koncentration genom små variationer och
Voice Space om att leka med illusionerna av vad
man kan göra med en röst. (Rosenberg, 2012–
2013)

Min erfarenhet efter de fyra sceniska projekten är att
det varit viktigt att skapa ett eget produktionsteam
runt mig för att kunna arbeta optimalt. Det handlar
inte framförallt om den tid som arbetet med att administrera tar, utan om att kunna fokusera på det konstnärliga arbetet, vara i ett »nu« under repetitioner, så att
jag kan känna in min egen timing i hur helheten skall
hänga ihop: Hur lång paus skall det vara mellan olika
delar? Vem skall börja/ sluta? Hur många instrument?
Rörelser? Detta handlar mest av allt om att kunna
behålla fokus på min egen timing, känna in den tidsliga
formen. För att uppnå detta måste jag använda ett
intuitivt tänkande, det psykologer kallar system 1, som
störs av det mer analytiska tänkande som behövs vid
administration. Framförallt har det varit viktigt att
behålla känslan av timing när jag inte är den enda musikern i projektet, som i Getens horn eller Kurbits-Koral,
där det också handlat om att i stunden kunna värdera
idéer som kommer från andra. Där handlar det om att
värna om den egna visionen, grunden i min egen
konstnärliga idé i det praktiska arbetet under repetitionerna. Jag har lärt mig att jag behöver behandla det jag
skapat redan innan det är färdigt som en föreställning.
Att tänka på detta sätt är inte bara nödvändigt när jag
skapar för andra musiker utan det är lika viktigt när jag
jobbar med en soloföreställning. Att ha ett team som
kan tänka på produktionens andra delar skapar de förutsättningar jag behöver för att kunna arbeta kreativt.
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Ett central tema har blivit att undersöka rummets
betydelse för den sceniska gestaltningen. Vad behöver
jag skapa för scenerier och hur påverkar, stödjer och
skapar detta dynamiken i det musikaliska berättandet?

hur jag kan komponera in rummets utformning som
en del av det musikaliska verket, där vissa givna parametrar behöver finnas med, som t.ex. att det går att
placera sångare bland publiken för att förstärka det jag
vill berätta.

I ReBoot/OmStart undersökte jag om mina scenerier
och det musikaliska berättandet kunde överföras till
olika rum och hur det påverkade min upplevelse. Jag
använde samma scenerier oavsett plats. Jag upplevde
att de olika platserna/ rummen påverkade mitt fokus:
På en scen inomhus låg fokus på de musikaliska
parametrarna, när jag spelade föreställningen utomhus låg fokus mer på texternas semantiska innehåll,
troligen för att texternas innehåll utspelade sig till stor
del utomhus. Men oavsett var jag framfört ReBoot/
OmStart så har jag kunnat ta med mig den balans,
timing och de scenerier som jag skapade från början.
Den rumsvolym och rumsyta som fanns i den ateljé
där jag skapade ReBoot/OmStart har jag kunnat
använda och anpassa, genom att öka och minska
avståndet mellan de olika placeringarna i scenerierna,
utifrån den aktuella scenen men med samma balans.
I ReBoot/OmStart utvecklade jag också en modell
för ett sceniskt berättande med hjälp av scenerier och
ett portabelt scenljus som innebär att jag kan ta med
mig balansen i den sceniska gestaltningen jag skapade
från början, scenerierna följer mig oavsett scenens
storlek eller plats.

I Getens horn skapade jag den sceniska gestaltningen
med utgångspunkt från teaterns standardlokal Black
box och skapade scenerier och rörelser i rummet som
en del av verket, men flyttbara till ett rum av annan
storlek. Ljussättningen byggde jag in i verket så att det
samverkade med musiken och scenerierna för att
förstärka den musikaliska berättelsen och den sceniska
formen. Ljussättningen blev en förutsättning för att
skapa den magi som Getens horn krävde. Att framföra
Getens horn utan ljussättning är svårare, men inte
omöjligt. I den sceniska formen mejslade jag ut enkla
rörelser och förflyttningar med utgångspunkt från
mina egna preferenser, hur jag upplevde att jag kunde
förstärka berättandet. Jag instrumenterade ut inte
bara musiken utan också handrörelser, knäppningar,
klickningar och andningsljud. I ett musikmanus
noterade jag ljussättning och förflyttningar. Den sceniska formen och den enkla koreografin är en del av
verket.
I Getens horn har jag skapat en modell för hur jag
kan förstärka det musikaliska berättandet genom små
gemensamma samtidiga rörelser och fokusering på det
musikaliska berättandet med hjälp av ljussättning i ett
traditionellt teaterrum, en black box.

I Kurbits-Koral komponerade jag in ett specifikt rum i
verket. Både sångare och publik befann sig i samma
rum och sångarna kunde röra sig gränslöst mellan
scen och salong som en del av verket. Olika sättningar
av sångare, från solist till hel ensemble, bildades enkelt
genom att rummet tillät olika formationer. Scenerierna byggdes upp i samspel med musiken och det
specifika rummet. Kurbits-Koral kan inte framföras i
ett rum som inte har vissa förutsättningar, som t.ex.
att scen och salong är i samma plan. Det kan alltså
inte finnas en upphöjd scen, eftersom sångarna måste
sitta både mitt ibland publiken och på scenen och
sedan enkelt kunna röra sig mellan dessa olika platser
i rummet.
Balansen mellan antal sångare och antalet i publiken
i Kurbits-Koral komponerade jag in i verket, men inte
som ett absolut tal, utan som en balans dem emellan.
I Kurbits-Koral utvecklade jag alltså ett koncept för

I mina olika projekt har jag således skapat och prövat
olika modeller för scenisk gestaltning. Jag har med
hjälp av scenerierna velat förstärka den musikaliska
berättelsen, så att scenerierna kan tas med från ett rum
till ett annat utan att kärnan i berättelsen försvinner.
Jag har prövat minst tre olika typer av scenisk
gestaltning. I föreställningen ReBoot/OmStart har jag
tagit med mig en känsla av balans mellan olika scenerier, dynamiken mellan olika placeringar, så att jag
kan framföra föreställningen i ett annat rum, på andra
platser och samtidigt behålla den balansen.
I Kurbits-Koral komponerade jag in en specifik
rumsplanering i musikhändelsen. I Getens horn skapade jag en ljussättning som förstärkte det musikaliska berättandet genom fokusering på en teaterscen i
standardutförande, en black box, och instrumenterade
ut rörelserna i rummet. Jag använder i den sceniska
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I de olika projekten har jag använt mig av och utgått
från en folklig sångstil, både vad gäller mn egen sång
och musiken som helhet. I exempelvis Getens horn har
jag instrumenterat ut parametrar i sångstilen, som t.
ex. artikulationer, både för rösten och för andra instrument än rösten. IVoice Space har jag använt mig av
språkljud och olika tonansatser som musikaliska element i sångerna – skapat musik av dem. Både i Getens
horn och i Kurbits-Koral är själva sångsättet en förutsättning för den musik som jag skapat, att sjunga med
tydliga ansatser, att sjunga på tonande konsonanter,
att skapa kontrast genom de olika språkljuden m.m. I
projektet Kulning har jag använt mig av lockropens
uttryck för att skapa modeller för att lära ut musiken.
I ReBoot/OmStart var utgångspunkten att mer strikt
utgå från mitt sångsätt, nära folksångtraditionen.

något som jag tycker utmärker den traditionella folksången, där man kan leka både med toner och språkljud i gestaltningen av musiken. I centrum av mitt
instrumentarium står alltså rösten. I det ingår sång,
lockrop (t.ex. kulning, joddling), tungklick, andning,
vissling och andra ljud som rösten kan skapa med
hjälp av en mängd olika uttryckskvaliteter som t.ex.
ansats, klangfärg, intonation.
Men i detta arbete har jag också till detta lagt till
andra instrument som ger mig tillgång till andra
musikaliska uttryck, som t.ex. mungiga, lergök,
klockor och loop-pedal. När jag exempelvis velat ha
en mer tydlig rytmisk/klanglig karaktär, så har jag lagt
till mungiga. Lergöken har blivit som en förlängning
av det melodiska elementet i sången, men med en
annan klangfärg. Klockorna har jag använt både för
sina tonala kvaliteter men också för att skapa ett akustiskt rum omkring min röst och min musik. Med händer, fingrar och kroppens rörelser har jag förtydligat
musikalisk frasering och skapat rytmiska delar t.ex.
med hjälp av handklapp, knäppningar med fingrarna
och tydliga handrörelser. Genom alla dessa olika
uttryck har jag kunnat lägga till ytterligare skikt i min
musik. Med loop-pedal som ett ytterligare instrument
har jag fått möjlighet att överlagra det ovanstående
och skapa flera skikt, så att jag t.ex. kunnat sjunga tillsammans med mig själv.
Allt detta bildar alltså tillsammans det instrumentarium jag använder mig av för att skapa det musikaliska
berättandet i den sceniska gestaltningen.

Igenom hela projektet har jag också funderat över och
utvecklat mitt instrumentarium. Som jag ser det har
jag utvecklat dels vad som ingår i mitt musikinstrument rösten, men också vilka andra instrument som
jag känner att jag vill använda för att uttrycka mig.
Hur kompletterar jag rösten så att jag berikar och
kontrasterar röstens klanger? Hur kan rösten så att
säga förlängas genom andra instrument?
Jag kan se att jag har vidgat mina klangliga uttrycksmedel framförallt genom att komplettera med olika
slags tonlösa ljud, eller ljud som har en klang som
kompletterar sångens – även vad det gäller rösten.
Behovet av att göra det har att göra med att jag försöker skapa ett ljudlandskap som kan bidra till ett koncentrerat lyssnande, där kontraster i klang, nyanser i
klang och ljudkaraktär får betydelse i det musikaliska
berättandet. Det här kan ses som en förlängning av
mitt sätt att arbeta med kontraster inom sången,

Jag har använt mig av mitt instrumentarium som en
utgångspunkt när jag skapat musik som inkluderar
andra. I Kurbits-Koral, och Getens horn har jag skapat
musik genom att använda andning, klick och knäpp,
vissling m.m. i ensembleform som självklara delar i
det musikaliska berättandet.
Jag har också skapat musik för andra instrument än
mina egna och kan på så sätt uttrycka mitt musikaliska berättande på ett rikare sätt vad jag annars kunnat. I Getens horn använde jag dragspel, som för mig
ligger nära rösten genom att det bygger på andning,
samt cello, som har klangliga kvaliteteter som ligger
nära rösten. Men dessa instrument har också en
mängd andra kvaliteter som bidrar till den musikaliska gestaltningen av min musik. Jag skapar musik för
andra än mig själv för att få dynamik i mitt musikaliska berättande och erhålla ett visst motstånd genom
att få del av andras uttrycksförmåga och musikalitet.

gestaltningen förutom kontrasterande element också
reorientering, play, risk och mimicry som katalysatorer
för att stimulera upplevelse av nukänsla och flow.

Folksångens
ljudvärld
– ett konstnärligt koncept
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Den musikaliska linjen i min musik har utmanat
dem som velat vara med i mina projekt, men samtidigt har detta skapat just den dynamik jag önskar.

Att ge utrymme
för variation och
improvisation
– konstnärliga koncept
Att söka det oförutsedda, oplanerade och
spontana i ett musikaliskt framförande.
(improvisation 2013)

I mitt forskningsprojekt har jag utvecklat konstnärliga
metoder för att skapa en illusion av en flerskiktad
musik, men med bara en röst.
I Voice Space och i ReBoot/OmStart skapade jag
sånger vars ingredienser bestod av kontrasterande
delar. De kontrasterande delarna skapar, när jag
sjunger dem, en illusion av att de pågår samtidigt och
blir en musik i flera lager, flerskiktad. Som jag ser det
så hjälper kontrasten till för att skapa denna upplevelse. Jag har utforskat hur jag kan skapa tillräcklig
kontrast genom att sätta samman t.ex. en sjungen
melodi som har text, med ett ordlöst ostinato och
samtidigt klicka med tungan och knäppa med fingrarna som i balladen om Vallerman (ReBoot/OmStart).
Jag har också provat, att som i Jag satte samman (Voice
Space), kombinera en melodi med text i ett högt röstläge med ett ordlöst ostinato i lågt läge och sedan växla
mellan dessa på ett speciellt sätt så att en illusion av att
de pågår samtidigt uppstår. De olika skikten och kontinuiteten skapas i mitt och publikens lyssnande. I
ReBoot/OmStart provade jag också att i Jag ser på dina
ögon sätta samman tre melodier från olika tider, med
en ordlös fras och en handrörelse och sjunga dem på
ett sätt så att de ger illusionen av att de tre melodierna
egentligen sjungs hela tiden, mot en grund av ostinatot och handrörelsens puls.
Jag har på så sätt skapat en metod och ett koncept
hur jag improviserat och varierat i stunden kan skapa
en illusion av flerstämmighet med bara min egen röst.
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Jag prövade i t.ex. balladen Storebror i ReBoot/OmStart
att med utgångspunkt från balladens ramberättelse
samt balladtexternas fasta uttryck, formelartade språk
och omkvädet som en ram, skapa förutsättningar för
textlig variation av balladen. Jag har utgått ifrån performansbegreppet och idén om att balladen snarare är
att betrakta som »entity soluble in her mind« (Bronson, 169, s. 71), en löslig helhet i sinnet, och använt
mig av denna idé tillsammans med mina egna erfarenheter som balladsångare för att skapa balladen på nytt
varje gång. Jag utgick alltså från själva berättelsen,
istället för från fasta strofer i en viss ordning, och balladen har för mig kommit att bli en historia som jag
kan berätta på nytt varje gång, lite olika varje gång. I
en analys har jag undersökt hur jag varierat mig utifrån denna idé under en fyraårsperiod.
Genom att utforska detta sätt att berätta balladen,
sjunga den på nytt, har jag skapat ett sätt att vara fri i
stunden i hur jag just nu vill berätta en ballad, och hur
jag kan lägga mer vikt vid att vara i nuet och variera
mig än att minnas ett visst antal fasta strofer.

I mitt forskningsarbete har jag prövat och utvecklat en
metod för variation och improvisation, som bygger på
att jag sätter samman olika musikaliska ingredienser:
sånger, slingor etc., som jag kombinerar på ett nytt
och oväntat sätt i stunden. Jag låter alltså musikaliska
ingredienser som jag associativt upplever hör samman
bilda en ny helhet. Det kan vara mer eller mindre
kontrasterande ingredienser. Ibland starkt kontrasterande, så att det blir som ett kollage eller pussel som i
t.ex. i den ovan nämnda Jag ser på dina ögon i Reboot/
Omstart, där tre sånger från helt olika tid och plats
kombinerades, eller vara mer närliggande, som t.ex.
Vallpigan i samma föreställning, där tre varianter av
samma ballad utgjorde materialet.
Det jag bestämt är de musikaliska ingredienser jag
har att arbeta med och i olika utsträckning principer
för hur jag kan kombinera dem. Hur framförandet
kommer att utformas är däremot upp till stundens
ingivelse och genom att det inte finns något givet sätt
att kombinera dem, riggar jag s.a.s. för improvisation
och variation. Jag upplever att jag genom denna
metod har skapat ett slags recept för musicerande i
stunden som stimulerar variation och improvisation
på ett självklart sätt.
Jag låter det vara osagt i vilken ordning eller på vilket sätt de olika delarna skall kombineras och på så
sätt givit mig själv möjlighet att vara associativ i stun-
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den, genom att inte bestämma i förväg på vilket sätt
eller i vilken ordning de skall kombineras. Denna
arbetsmetod har jag använt i alla föreställningar från
Reboot/Omstart till Voice Space i olika varianter, från
sekventiellt enstämmiga kombinationer av sånger som
t.ex. Kyrie/Oh Death i Reboot till flerstämmiga kombinationer av sånger som t.ex. Jag seglat ut/Wee Weaver
och Ainos Klagan i Voice Space

Ytterligare ett annat sätt att skapa utrymme för variation och improvisation i stunden har varit att skapa
ramar för möten mellan olika individers gestaltning
eller olika traditionella gestaltningar av samma sång.
Detta utforskade jag bl.a. i Kurbits-Koral där jag
prövade ramar för improviserad komplex flerstämmighet utifrån enkla instruktioner, för att variera rytmik och melodik i stunden. Jag utforskade hur minimala variationer i kombination av melodier kunde ge
utrymme för spontan flerstämmighet. I Kyrie (Kurbits-Koral) lät jag sången utgå från ett halvtonsintervall att variera med klangfärg och tonhöjd, genom
några enkla instruktioner. I Ack bliv hos oss (KurbitsKoral) utforskade jag hur komplex flerstämmighet
uppstod, genom varierad rytmisering, i frirytmiskt
sjungande tillsammans. I Den signade dag utforskades
den flerstämmighet som uppstod genom att samtidigt
sjunga olika varianter av samma koral. I Engelen
ingångar till jungfru Maria (Kurbits-Koral) undersökte
jag den flerstämmighet som uppstod i stunden, beroende av hur vi varierade antal melismer på stavelser,
eller hur vi förlängde tonernas längd, i vår gemensamma sång. Jag undersökte olika metoder för hur
flerstämmighet uppstod i ett nu genom att skapa
recept för improvisation och variation i stunden istället för att komponera in en skriven och förelagd flerstämmighet som i traditionell körsång.

Sammanfattningsvis har de konstnärliga koncept jag
nämner ovan det gemensamt att de utgår ifrån att
man bestämmer ingredienser, beståndsdelar och principer, istället för att utgå ifrån en specifik utformning,
resultatet. Genom att kombinera olika kontrasterande
ingredienser, t.ex. olika visor, skapar jag förutsättningar för variation och improvisation i stunden.
Jag har utvecklat metoder för att skapa en komplex
flerstämmighet för flera röster genom små förskjut-
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ningar/ förändringar av tonhöjd, rytmik, frasering,
förlängning av fraser och takter med melismer,
utsmyckningar och stavelselängd i kombination med
traditionella modeller för flerstämmighet som bordun, kanon m.m.
Jag har skapat modeller för att skapa illusion av att
det finns parallella skikt i musiken, en illusorisk flerstämmighet med bara en röst genom att växla mellan
kontrasterande element t.ex. genom att sätta samman
t.ex. en sång, med ostinato och klick & knäpp eller att
växla mellan melodier i högt/lågt läge, mellan ordlös/
text, mellan långsamt och snabbt.
På motsvarande sätt har jag skapat förutsättningar
för variation och improvisation genom att kombinera
kontrasterande element, sånger, slingor etc. till nya
helheter, givit mig själv materialet av vilka musiken
ska skapas i ögonblicket, samt principer för hur jag
kombinerar dem.
Jag har också prövat skapa förutsättningar för textvariation genom att berätta balladen utifrån berättelsen samt att använda balladens fasta uttryck och formelspråk istället för utgå från en bestämd balladversion.
Det viktigaste ingångsvärdet för att utveckla de
konstnärliga koncepten för att ge utrymme för variation och improvisation har varit att förstärka känslan
av »här och nu« både för mig själv och publiken.
Det handlar om att rigga för nukänsla.

Metoder för
förmedling
I projektet Kurbits-Koral utvecklade jag en modell för
utlärning som byggde på att ge sparsamma instruktioner och inte själv leda repetitionerna så tydligt. Istället
skapade jag ett mentorssystem för att förmedla konstnärliga idéer i en kreativ kontext.
Jag arbetade där också med att utveckla metoder
där jag lärt ut musik och scenerier i en helhet, i ett
sammanhang, i ett gemensamt flöde, istället för att
dela upp musiken och scenerierna i enskilda delar som
sedan sätts samman. Jag har utvecklat en pedagogisk
metod med fokus på att repetera helheten redan från
början som jag använt i flera projekt. (ReBoot/OmStart,
Kurbits-Koral och Getens horn, Voice Space).
Jag har skapat sammanhang där repetitionerna och
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själva konserten varit lika viktiga delar, musikhändelser (Kurbits-Koral).
Jag har skapat modeller för utlärning som bygger på
kontrast och genom att använda parametrar som play,
reorientering, risk, mimicry, har jag försökt skapa
utrymme för flow och nukänsla (Kulning, KurbitsKoral).
Jag har skapat modeller för att förmedla mina
konstnärliga idéer utifrån det jag vill förmedla genom
att växla mellan olika metoder: bild, skiss, notbild,
ljudfil m.m.

I Kurbits-Koral har jag utvecklat en form för hur jag
kan skapa en interaktion mellan olika delar i ett
gemensamt musikaliskt berättande som också inkluderar interaktion mellan rummet och publiken, scen
och salong.

Det kroppsliga minnet av plats och rymd är lika viktiga delar som att kunna sångerna »med hjärtat« för
att kunna släppa taget när det verkligen gäller. Att få
utgå från sin egen känsla för timing, i skapandet, gör
att jag kan släppa taget i skarpt läge och lättar kunna
uppnå den känsla av flow som man eftersträvar.

Arbetsmetoder
för skapandeprocessen

Samtliga konstnärliga projekt inom mitt doktorandarbete har haft fokus på att utforska och pröva metoder som kan skapa möjligheter för att hitta nukänsla
och att uppnå flow i stunden. Jag har explorativt
utforskat detta genom att försöka ge mig själv olika
slags utmaningar. Några parametrar som jag kommit
fram till som väsentliga för mig själv för att preparera
för och uppnå nukänsla är:

U Att i konceptfasen, genom skapandet av konser-

tens form, formulera ramar som ger utmaningar
och möjligheter för improvisation i stunden.
U Att stega igenom konserten rent fysiskt, så att alla
moment och hela konserten finns i kroppen, inte
bara i rösten och sångerna2. För mig är det som
om rösten och kroppen behöver utföra allt detta
samtidigt och i en följd för att det sedan skall
fungera i skarpt läge. Det handlar mycket om
timing. Hur lång tid tar det att gå dit? Hur lång
2 Att stega mig igenom konserten för att få alla moment i kroppen
är jag van vid från mina erfarenheter av teaterarbete och i gränslandet
mellan konsert och teater. Det är en metod som hör till i den kontexten. Men det är inte lika vanligt bland musiker som bland skådespelare.
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kan den frasen bli? Vilket håll skall jag rikta mig
mot? På vilken höjd ska jag t.ex. hänga klockorna
för att jag skall känna mig fri när jag spelar på
dem?
U Att bestämma platsen för konserten/föreställningen – för att genom det kunna bedöma
avstånd, känna på akustiken, veta var publiken
kommer att sitta m.m.
U Att kunna repertoaren utantill eller som det
mycket målande heter på engelska »by heart«,
med hjärtat.
U Att ge mig själv utmaningar i alla delar av konserten, på precis det sätt jag gjort i samtliga projekt i
min forskning, ett sätt att improvisera, en text att
utgå från, en flerskiktning att förhålla mig till
o.s.v.
U Att prova konserten/föreställningen i s.a.s. skarpt
läge, t.ex. genom att göra en föreställning för nära
vänner musikerkollegor, handledare.

Under hela projektets gång har jag provat och utvecklat nya verktyg för att stödja skapandet av musiken
och föreställningarna. När jag ser på det i efterhand så
kan jag se att jag har återkommit till vissa metoder,
men också skapat unika verktyg för de olika projekten.
Jag har skapat metoder för att beskriva och utveckla
mina konstnärliga idéer på flera sätt: idéskisser, tankekartor, notbilder, bloggar. Generellt kan jag se att jag
har använt mina olika metoder omväxlande och vandrat mellan dem sömlöst.

Jag har i samtliga mina projekt använt visuella skisser
som en metod för att gestalta mina idéer, och det har
varit ett sätt att förtydliga och komma vidare i en tankegång, utveckla en idé. Skisserna har varit både i
form av fria skisser som jag ritat för hand eller i form
av tankekartor på datorn. Men jag har skissat också
musikaliskt, ofta med hjälp av sequencerprogram.
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Jag har använt mig av texter från olika håll som källa,
inspiration eller katalysator för den konstnärliga processen, i flera av projekten. I Getens horn använde jag
texter från olika håll både som material, inspiration
och som katalysatorer för skapandeprocessen, I Kurbits-Koral och Kulning använde jag nedtecknade vittnesmål från olika tider och källor som konstnärliga
startpunkter. I synnerhet i ReBoot/OmStart men också
i de andra delarna av projekten så har texter ur Muntlig och skriftlig kultur (Ong, 1990) fungerat som
utgångspunkt för konstnärliga experiment med exempelvis variation.

De texter jag skrivit under arbetets gång i bloggform
har varit ett sätt att både förtydliga en idé, men också
att skapat klarhet i vart idéerna är på väg.

Jag har lärt mig att min konstnärliga process fungerar
bäst om jag omväxlande får använda olika metoder.
Detta har jag gjort helt intuitivt, men jag ser nu att jag
återkommit till motsvarande arbetssätt i samtliga projekt. Jag har växlat om mellan olika metoder och verktyg och det har fungerat som ett sätt att reorientera
mig och att ta ett steg bort för att få överblick, eller att
växla om för att fokusera på en speciell idé när det
behövts.
Jag har använt mig av de olika metoderna för att
sila mina tankar. I alla projekt har jag använt mig
mycket av visuella hjälpmedel, skissat och ritat för
hand eller gjort tankekartor i datorn och utvecklat
metoder för att skikta idéer genom detta.

Generella
kring den konstnärliga processen

I de olika projekten har det funnits en viss likhet i hur
jag har gått från de första tankarna till den färdiga
föreställningen. Bl.a. kan man se att det funnits ett
tidsmässigt förhållande mellan några olika kreativa
faser. Exempelvis så har alla projekt börjat med en
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turbulent reorienteringsfas, där idéer och tankar associativt kastas runt förutsättningslöst utan att jag
behövt eller velat sätta ner foten och bestämma något.
Jag har börjat denna fas med en idé om något jag vill
göra, men jag har i denna fas inte tagit ut någon speciell riktning, utan låtit allt möjligt testas och provas.
En viss känsla av att tankar och idéer rört sig i ett
tyngdlöst tillstånd och låtit sig fångas in och betraktas,
provas och förkastas, eller utvecklas vidare har infunnit sig.
Det är en kreativ fas som sker till stor del i ett flowliknande tillstånd men med både njutning och vånda.
Mot slutet av en sådan fas har våndan och oron tagit
över, eftersom jag upplevt att jag inte riktigt kunnat se
vart jag är på väg, eller upplevt någon riktning.
Men plötsligt övergår detta i ett stadium där idén
eller projektet landar på något sätt. Tyngdlösheten
försvinner och istället infinner sig en tyngdkraft, en
jordnära känsla, och det infaller en slags klarhet över
idéns riktning och konceptet, idén faller ut i form av
en skiss, en text, en programförklaring eller en formulerad tanke. Jag har oftast inte i detta skede skapat
någon färdig musik, eller några sceniska gestaltningar
utan det handlar mer om att jag har följt olika musikaliska idéer förutsättningslöst och samlat dem i en
inventering.
Konceptet eller idén har formulerats på ett konkret
sätt och därefter uppstår en turbulent öppenhet – där
alla idéer överfaller igen men från ett nytt håll. Hjärnan kokar över. Plötsligt har jag återigen tillgång till
alla delar av min fantasi och mitt skapande. Det är
som om alla dörrar stod på vid gavel. Detta pågår ett
kort tag, och efter detta tillstånd av öppenhet följer en
period av vila, och egentligen kanske det är då som
idén eller konceptet verkligen tar form, genom att det
får »ligga på jäsning«, får ligga till sig, växa ihop. När
det börjar närma sig en urskiljbar deadline (t.ex. en
konsert) vid horisonten, inte allt för långt borta i tid
(ungefär 1- 2 månad bort), så startar en intensiv period
med mycket inriktat och fokuserat arbete i riktning
mot det skarpa läget.
Arbetsprocessen som jag beskriver ovan kan gestaltas något förenklat i figuren på nästa sida.

För mig har det varit essentiellt att de två intensiva
perioderna – förutsättningslöst provande och mer
konkret – kreativt arbete inte ligger för nära varandra
i tid, utan att det har gått tid mellan dessa perioder.
Någonting händer med idéerna när de får ligga till sig,
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de mognar och den tiden behövs. Den kreativa processen rör sig kontinuerligt och språngvis och sker i
övergripande faser. Men det jag erfarit är också att den
kreativa processen samtidigt sker på ett mikroplan
inom varje fas av det kreativa arbetet: Jag rör mig kontinuerligt genom att prova förutsättningslöst och
kommer sedan fram till något mer formulerat som gör
att jag kan ta ett språng vidare o.s.v.
En annan reflektion är att jag kan se att det finns en
tydlig koppling mellan det mer konkreta arbetet i den
slutliga delen och själva det skarpa läget, t.ex. konserten. För mig har det varit essentiellt att sätta ett premiärdatum, men att det rent konkreta arbetet inte kan
påbörjas förrän det är ungefär en till två månader kvar
till premiär. Fram till det konkreta arbetet börjar så är
allt fortfarande mycket öppet och så vill jag ha det. 3

Efter hand har jag upptäckt att det som intresserar
mig i ett konstnärligt perspektiv är att leka och expe3 Det här sättet att arbeta är något som jag erfar är svårt som
frilansande folksångerska, som skapande interpret. Det handlar t.ex.
om att det kan vara svårt att få det ekonomiska utrymmet för den
tidsmässiga investering som krävs, man behöver ofta vara mer effektiv.
Det kan också vara svårt att få exempelvis ekonomiskt stöd för en idé
som ännu inte är färdigutvecklad, men samtidigt är det svårt att
sponsra sig själv med den tid som behövs för att skapa en färdigformulerad idé och att det rent logiskt behöver vara mer formulerat från
början. Det blir ett moment 22 läge där du inte kan formulera dina
idéer för att du inte har tiden för det.
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rimentera med fältet mellan olika ytterligheter. I detta
perspektiv har mitt forskningsprojekt handlat om att
söka efter vad, och var, det går över från det ena till det
andra – Gränsen mellan motsatserna. När går det t.
ex. över från att vara enstämmigt till att bli flerstämmigt? Jag har intresserat mig för gränslandet mellan
scen och salong, mellan solist och ensemble, mellan
proffs och amatör. Ett annat sätt att uttrycka det är att
ställa sig frågan om det går att kombinera motsatserna
till enheter – t.ex. en högtidlig vardaglighet? En muntlig skriftlighet? Eller hur olika ytterligheter kan överföras genom att t.ex. fråga sig om det går att ta med sig
en upplevelse av »utomhus« i en skog till inomhus på
en scen genom stilisering (se figur s. 303).

Genom mitt arbete har jag mer och mer kommit att
förstå hur viktigt det är att våga lita på en om än aldrig
så skör idé och att våga prova den. En konstnärlig idé
behöver inte ens gå att formulera muntligt för att finnas som en idé. Det jag erfarit är att det är viktigt att
lita på att det kommer att visa sig om idén håller eller
ej, men att det inte är möjligt att veta det förrän jag
provat den fullt ut. En konstnärlig idé kan vara i form
av en tanke om en viss riktning, en rörelse, en viss
tonal kvalitet, men inte fullt uttryckbar på annat sätt
än genom sig självt och ibland inte ens så. Det har
varit väsentligt att hålla fast vid den egna konstnärliga
idén eller visionen och att låta den bli prövad i en hel-
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het. Det arbetssätt som jag genom mina studier har
utarbetat bygger just på att inte sätta ner foten för
tidigt, inte bestämma ramarna för snabbt, inte lägga
fast för tidigt i processen. Detta arbetssätt kan vara ett
problem, för dem man arbetar med, som gärna tidigt
vill ha ramar och färdig musik att öva på för att kunna
göra ett bra jobb. Men jag har haft turen att arbeta
med människor som i grunden har respekterat mina
konstnärliga idéer. Utan detta är det svårt att arbeta på
det sätt som jag velat göra.
Men för mig har detta arbetssätt – att hålla allt
öppet långt fram i processen – varit en viktig upptäckt
om hur jag själv fungerar. Jag kan samtidigt ha en klar
vision även om allt verkar vara öppet, och den skira,
sköra linjen som är min konstnärliga idé hade förmodligen drunknat i individuella uttryck om jag inte
givit mig själv möjligheten att stå för och pröva visionen hela vägen ut.

Jag kan se att vissa idéer som jag funderat över inte
riktigt lämnat mig fast jag inte hunnit med dem. Vissa
konstnärliga idéer tenderar att återkomma, de lämnar
mig inte riktigt i fred. Kanske är det ett tecken på att
de är bra idéer? Eller kanske har jag svårt att gå vidare
innan jag har fått chansen att prova om det är en
fruktbar idé? Det kan ibland vara så att en idé inte
utvecklas av rent praktiska orsaker, t.ex. för att det inte
finns tid för att prova, eller att det handlar om logistik
som gör att det inte fungerar. Men det troliga är att
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anledningen till att idéer kommer tillbaka har att göra
med konstnärliga val, så om den konstnärliga idén har
kraft så kommer den tillbaka igen när den passar in.
Detta perspektiv hade inte varit möjligt för mig att
förstå utan ett forskningsprojekt av den här typen, där
jag kontinuerligt dokumenterat mina idéer. Det är
mycket troligt att jag hunnit glömma en idé och sedan
uppfattat den som ny, så som det fungerar i en muntlig kontext, om jag inte som här haft möjlighet att
återkomma till redan tänkta tankarna genom mina
bloggar och skisser.
Några exempel: I starten av ReBoot/OmStart hade jag
idéer om att använda skapelseberättelser, jag hade idéer
om att använda tramporgel/dragspel och cello, jag hade
idéer om att använda live-elektronik, jag hade idéer om
att använda koraler. Inget av detta blev av. Skapelseberättelser ville jag också använda i Kurbits-Koral, men det
blev först i Getens horn som jag utforskade det spåret
vidare. I Getens horn återvände jag till idén med dragspel och cello. Koraler blev temat i Kurbits-Koral. Liveelektroniken provade jag i Voice Space. Men det finns
också fler idéer som funnits med på idéstadiet i mitt
arbete som troligen kommer att dyka upp igen om de
är tillräckligt hållfasta. Det jag lärt mig är att idéer, som
har något som jag är intresserad av att utforska, kommer tillbaka förr eller senare. Det är trösterikt.

Att ta ett steg tillbaka för att få en överblick eller att
låta det gå tid för att få en distans, är en metod som jag
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använt i alla delar av mina studier. Hur själva flödet
mellan olika metoder och hur jag använt dessa i de
olika projekten har inte varit möjligt att få syn på förrän med lite perspektiv, efteråt. Tack vare att jag har
haft bloggar och skisser som jag har kunnat gå tillbaka
till och studera i efterhand så har jag också kunnat
upptäcka metoder, idéer m.m. som har följt med
under hela projektet och kunnat studera det jag gjort
på ett visst avstånd.

Slutord
Det kan tyckas vara ett problem att vara både subjekt
och objekt, och jag kan uppleva en viss otillfredsställelse med att det inte hinner gå så lång tid mellan det
jag skapar och det jag reflekterar över och skriver om.
Är det ett problem? Jag tror inte det. Jag tror att mina
reflektioner nu är viktiga och ger en överblick och
kopplar samman skeenden och tankar som inte kommer att gå att göra senare, när tiden gått. Det vore
intressant att också reflektera över det här vid en
senare tidpunkt t.ex. om några år. Troligen kommer
jag då att kunna se ytterligare strukturer och upptäcka
andra stråk i mina projekt och i mitt konstnärskap
som jag inte kan se nu, för att jag helt enkelt inte har
möjlighet att få det perspektiv som bara avstånd över
tid kan ge.
Vad är skillnaden mellan att reflektera mitt i den
konstnärliga processen och i efterhand? Jag har funderat mycket över vad som blir skillnaden mellan att jag
själv analyserar och reflekterar över det jag gör mitt i
processen eller efteråt i en reflekterande periferi, mot
att någon annan gör det. Den stora skillnaden som jag
ser det är det faktum att jag äger en förstahandsupplevelse av mitt skapande, vilket gör mina reflektioner
unika. Att reflektera över mitt eget arbete, över något
jag just själv har skapat, med hjälp av de reflektioner
och skisser som jag gjort under resans gång, gör att
just det jag kan säga blir unikt, det blir ett inifrånperspektiv som inte går att ersätta. Hur intressant det blir
för någon annan än mig själv i framtiden kan jag inte
avgöra. Men i och med att jag har detta unika perspektiv så kan det kanske ge ny kunskap om konstnärlig process och skapade som kan inspirera även andra.
Det någon annan kan säga eller reflektera över detta
blir också unikt och minst lika värdefullt. Med ett utifrånperspektiv kan man upptäcka helt andra saker än
man kan när man står mitt i. Men det går inte för
någon annan att skaffa sig den erfarenhet som jag har
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fått genom detta arbete på något annat sätt än genom
att i någon mening göra det jag gjort. En kombination
av inifrån och utifrån perspektiv skapar en spännande
möjlighet till en dialog där utveckling av ny kunskap
kan ske. Där research in och on the arts kan mötas.
Om jag försöker betrakta mina fem konstnärliga
projekt utifrån ett helhetsperspektiv, så kan jag se att
en återkommande röd tråd är att jag försökt att skapa
rum för koncentration i de sceniska gestaltningar jag
gjort, att ge uppmärksamhet och utrymme för ett
längre musikaliskt berättande och lyssnande.
Vetenskapsjournalisten Tor Nørretraders pekade
redan 1997, i sin bok Platsen som inte finns, en bok om
internet (Nørretranders, 1997), på att vi lever i en
uppmärksamhetsekonomi, där den värdefullaste
valutan är vår egen uppmärksamhet. Jag tycker att det
han då siade om i mångt och mycket har infriats. Vår
uppmärksamhet är guld värd men vi tvingas att dela
upp och digitalisera den i allt mindre enheter, i minuter, sekunder och det är svårt att skapa utrymme för
något som har en längre tidslinje. Jag har velat skapa
en motsats till denna snabba digitaliserade värld där
vår uppmärksamhet flackar genom att ge utrymme för
ett längre koncentrerat lyssnande.
Jag har försökt att med utgångpunkt från mina
egna upplevelser av nukänsla i traditionell folksång,
skapa ett associativt musikaliskt berättande i en scenisk gestaltning. Jag har försökt att ta med mig de kvaliteter i framförande och sångsätt som jag upplevt som
centrala och skapat en form för att använda dem på
nytt i vår tid.
Det jag då har kommit fram till är att mina musikaliska berättelser behöver pågå under en längre tidsperiod för att lyssnaren skall få plats att träda in i
denna specifika värld.
Det har varit nödvändigt att skapa ramar för ett
längre musikaliskt berättande som ger tid åt att låta
små variationer få ta plats. Att ge utrymme för att
skapa möjlighet för ett närvarande i stunden. För mig
blir det också ett sätt att ta med mig det Lasse Berg
kallar tankesträngar in i vår tid.
Det som många i publiken som i sina reflektioner
efter någon av de sceniska gestaltningarna jag gjort,
har återkommit till ord som helhet, vilsamt, ostörd,
att få träda in i en värld, osv. Mina egna upplevelser
överensstämmer med dessa reflektioner och utgör ett
incitament till varför jag sökt göra just musikaliska
berättelser med en längre obruten linje.
Detta arbete har syftat till att genom fem tematiska
projekt utveckla och undersöka nya uttrycksformer
utifrån vissa kvaliteter som jag upplever som centrala i
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traditionell svensk folksång, med fokus på sångaren
som skapande interpret. I arbetet har jag utvecklat nya
tidigare oprövade sätt att presentera svensk folksång i
scenisk gestaltning. Det har funnits en röd tråd genom
hela arbetet och varje projekt har lett till nya frågor
som jag utforskat vidare. Ny erfarenhet har utvecklats
kring hur konstnärliga skapandeprocesser fungerar
och de arbetsmetoder jag skapat har genererat ny kunskap, som kan användas av andra än mig för skapandet av nya verk. De två aspekter som jag ansett som
viktigast i mitt arbete – att utveckla konstnärliga
arbetsmetoder för skapandeprocessen och konstnärliga koncept, har jag både utvecklat och dokumenterat
och presenterat i detta arbete.
Mitt arbete har givit mig en förnyad upplevelse av
att det finns en styrka i ett musikaliskt berättande, där
det poetiska och associativa i ord, ljud, stavelser talar
med ett musikaliskt språk. Det har också visat mig
potentialen i rollen som den skapande interpreten.
Med den sceniska formen som ram och i rollen som
den skapande interpreten kan man ge utrymme för
individuell tolkning och förhöjd närvaro i stunden.
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Separat DVD
1. ReBoot/omstart
2. Kurbits-Koral
3. Getens horn
4. Voice Space
5. Kulning
DVD-produktion:
Josef Doukkali, KMH

Referenser – videoinspelningar
De olika examinationerna finns att ta del av i sin helhet på
följande:
ReBoot/OmStart från uruppförande i Sockenbacka (14 maj 2008)
Film inkl. ljud inspelat av Päivi Järvinen
https://vimeo.com/user17723127/review/64056842/30ac2d9bc6
Kurbits-Koral, The Spirit of The Moment, från uruppförande i
Stockholm (19 december 2010)
Film inspelat och redigerat av Maria L Hallengren.
Ljud inspelat och redigerat av Hadrian Prett
https://vimeo.com/user17723127/review/64056840/583eaa2979
Getens horn från uruppförande i Helsingfors (10 mars 2012)
Film inkl. ljud inspelat av Marko Myöhänen
https://vimeo.com/user17723127/review/64134897/db0fb90543
Voice Space från uruppförande i Helsingfors (30 januari 2013)
Film inkl. ljud inspelat av Jon-Patrik Kuhlefelt
https://vimeo.com/user17723127/review/64157961/bd5a2e6707
Kulning – en utsmyckning av oändligheten, inspelning från
projektarbete (sommaren 2011)
Film inkl. ljud inspelat av Gunilla Lindholm
https://vimeo.com/user17723127/review/64045400/1e8e1a7656
och dessutom:
ReBoot/OmStart från framförande i Kuhmo, Sommelofestivalen
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Film inkl. ljud inspelat av Maija Karhinen-Ilo
https://vimeo.com/user17723127/review/64873014/ea1ab80b64
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Kulning – Musiken och tekniken
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CD-ugåva 2013 (PWM12)
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Partitur

– musikmanus
ReBoot/OmStart
En folksångsperformance
för röst,
lergök,
& klockor
och scenisk form
Koncept, arrangemang, komposition Susanne Rosenberg 2008

Tidslängd ca 50 minuter
inga mellanliggande pauser eller presentationer
Hela konserten sker i ett kontinuerligt musikaliskt berättande
i en scenisk form med fyr a placeringar och med ljussättning

Sånger, bakgrund, inspiration och källa.
Arbetsmetoder, konstnärliga koncept och scenisk idé.
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1. Nog är världen trötter
För röst
fritt efter Kersti Jakobsson, Dalarna

Det är inte en tillfällighet att just denna visa har fått tjäna som inledning.
Den innehåller en sammanfattning av konserten: variation, sångens
kraft, traditionens styrka. Texten är vacker i sin enkla tes att sången gör
att »glädjen blir större och sorgerna blir små«. Ett besjungande över den
känsla som var ursprunget till hela projektet, att uppmärksamma hur viktigt det är att sjunga.
Jag lärde mig denna visa när jag själv hade en viskurs i början av 1990talet. På kvällen efter att kursen var slut och jag lärt ut massor av mina
egna visor så blev det naturligt (som det ofta är i folksångsammanhang)
att fortsätta sjunga för och med varandra. Kersti sjöng då den här visan.
Så fort jag hörde den kände jag att jag helt enkelt måste få lära mig den
för den var så bra och så fint sjungen. Jag ville sjunga den. Så vi sjöng å
sjöng tillsammans tills jag fått in den och kände att jag »hade den«, och
att visan blev min.
Min arbetsmetod när jag jobbat med denna visa har varit att bara låta
den bli till varje gång jag sjunger den.
Scenisk idé: Där i mitten
Inspiration: Olika folksångares variationskonst i det lilla formatet.
Källa: fritt efter spelmannen Kersti Jakobsson som hade den efter Erik
Mores mor från Heden nära Falun, Dalarna.
Nog är världen trötter och nog är världen grå,
men liten fågel han sjunger väl ändå
bara en liten visa.
Så skall människan göra när sorgen faller på.
Glädjen blir större
och sorgerna blir små,
små de äro.

Tidig scenskiss.
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2. Vallpigan
För röst & lergök
fritt efter Elin Lind, Dalarna, Svea Jansson, Åbolands skärgård,
folkmusikgruppen Sågskära & Halta Kajsa, Småland

Jag ville undersöka hur jag kunde använda flera melodiska varianter av
samma medeltida ballad1 som inspiration för melodisk variation i stunden och om det samtidigt går att skapa ett imaginärt andra musikaliskt
skikt genom att tillföra en spelad eller sjungen ordlös fras som återkommer mellan stroferna kombinerat med en enkel gestaltning av berättelsen. För att pröva det jag har använt tre olika varianter av samma ballad
och växlar mellan dessa olika varianter som inspiration för melodisk variation. Balladerna har funnits på min repertoar i många år och också det
sätt på vilket jag använder dem här har jag experimenterat med förut
men inte så uttaget som här.
Jag har bestämt i stora drag vilken historia jag vill berätta – den om en
lyckad förhandling där sången blir en förhandlingsfördel för vallpigan –
genom att skapa berättelsens ram till min egen textliga variant av balladen.
Jag använder tre olika varianter av omkvädet omväxlande, som ett sätt
att stimulera skapandet i stunden, nukänslan, genom att ge alternativa
ramar för utformningen.

1 Ballad är en visgenre/repertoartyp som innehåller upprepning som ett självklart moment genom att
det i varje strof finns ett eller flera omkväden. Upprepningar sker också ofta genom att saker och ting
benämns t.ex. tre gånger, eller upprepas på olika sätt, vilket förstärker berättandet och gör det mer
möjligt att minnas. »Ju mer sofistikerad en tanke är som tänks enligt talspråkligt mönster, desto mer
sannolikt är det att den präglas av skickligt brukade fasta uttryck och bestämda mönster som har
samma syften som skriften har i en skriftkultur, att formulera en erfarenhet i ord är ett sätt att återkalla
den.« (Ong, 1990, s. 48) Upprepningar, antiteser, alliterationer och assonanser, epitetiska och andra
formelartade uttryck, standardiserade teman, ordspråk, rytmiseringar är minnetekniska mönster som
gör det lättare att minnas och som ofta används i ballader.
De medeltida balladerna i svensk tradition finns rikligt beskrivna i flertalet skrifter av t.ex. Bengt R
Jonssons, Sven Bertil Jansson och Margareta Jersild.
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Det finns en textligt gemensam tråd till denna ballad från den första
visan genom fågeltemat i omkvädesfrasen När alla de små fåglarna de
sjunga väl.
Scenisk idé: fortsatt etablera min plats i mitten, men också i slutet etablera »boet« för lergöken. Där bor den. Lergöken förblir en del av hela
ReBoot/OmStart från sin upphöjda position på ena sidan.
Inspiration: vittnesmål om att en ballad skapas på nytt varje gång den
sjungs.
Källa: Tre varianter av balladen om vallpigan (SMB 182)
Liten Vallpiga efter Elin Lind, Grangärde, Dalarna (Lind, 1995)
Liten Vallpiga efter Svea Jansson, Nötö, Finland (Jansson, 1995)
Getpigan efter gruppen Sågskära, Småland, som i sin tur har den efter
Halta-Kajsa, Ryd2 (Sågskära).
En skiss på texten till balladen om Vallpigan
Omkväden: Så väl hon kan / Så vackert hon kan
Så vackert hon kväda kunde/ Hon kväder så väl som hon kunde
Om sommaren, när alla de små fåglarna de sjunga väl
Liten vallpiga kväd visan för mig
Å halva mitt hjärta det giver jag dig
Vallpigan hon lopp över höganlofts bro
Med söndriga strumpor och lappade skor
Och konungen stod uti fönstret och såg
Vem är det väl som på gullharpan slår
Å konungen sade till tjänaren sin
I bedjen den vallpigan för mig komma in
Och hör du vallpiga spel dansen för mig
Min ära och tro den giver jag dig
Din ära och tro den vill jag icke ha
Och jag kväder inte min visa för dig
Och hör du vallpiga spel dansen för mig
Mitt eget unga liv det giver jag dig
Vallpigan kvad visor jag en och en två
Å konungen dansa å hela hans hov
Vallpigan kvad visor ja fyra och fem
Å konungen dansa å alla hans män
Å fröknar och tärnor de ledo stor harm
Ty vallpigan hon sover på konungens arm

2 Balladen om getpigan är upptecknad 1843 av Gunnar-Olof Hyltén-Cavallius efter pigan
Halta-Kajsa i Ryd. Så här beskriver han själv detta möte: »Det var vid detta tillfälle (14/6 1843), jag
gjorde min första bekantskap med Halta-Kajsa, en 50-a’ 60-årig enka, boende i Hagastugan under Ryd.
Denna bekantskap var för mig ovärderlig; ty jag har under hela mitt lif aldrig träffat en qvinna med
rikare poetisk uppfattning än denna obemärkta qvinna ur folket. Hon egde i sitt minne en outtömlig
skatt af gamla visor, sagor och sägner, och var in i vår tid en lefvande typ ur vår skogsbygds längst
försvunna medeltid. Jag egnade och all min till buds stående ledighet åt studiet af denna rikt begåfvade
varelse, då hennes traditionella förråder syntes outtömliga«.
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3. Jon och Lager
Röst och viskning
fritt efter Allida Grönlund, Västerbotten

Här ville jag pröva att använda en mer talnära och berättande sångstil,
som också inkluderar gester – ett riktat uttryck där känslorna gestaltas på
ett stiliserat sätt både i sång och rörelse. Balladen är en skämtballad och
textinnehållet driver med riddarballadens dito. Jag ville pröva att gestalta
balladen som en dialog mellan Jon, berättaren och konungadottern
genom att ge var och en speciellt urskiljbar gestik och stil. Kan detta göra
sången mer begriplig trots den ålderdomliga texten?
Scenisk idé: Förstora rörelserna med stora skuggor bakom på fonden
med hjälp av riktad ljussättning.
Inspiration: Berättande sångstil.
Källa: Balladen Jon och Lager (SMB 226) efter Allida Grönlund, Baksjöbäcken, Västerbotten.
Jon å Lager de tjänte på konungens gård
I varen välborn
De tjänade bägge för dotrena god
Men du slipper ’na sa’n Jon
Ja vånnar det kostar mig rödast gull,
men du slipper ’na sa’n Jon.
Och eftersom I haven henne båda lika kär
I varen välborn
Så månde I strida med tu bara svärd
Må då hä då, sa’n Jon
Ja vånnar det kostar mig rödast gull,
Hon ska bli min du, sa’n Jon
Och första slaget de sloga försann
I varen välborn
Slog Lager den Jona så bloden den rann
Men dä dryper då, sa’n Jon
Ja vånnar det kostar mig rödast gull
Men dä dryper då, sa’n Jon
Och andra slaget, då var Jona vred
I varen välborn
Så slog han den Lager till golvena ned
Men nu ligg du där, sa’n Jon
Ja vånnar det kostar mig rödast gull
Men nu ligg du där, sa’n Jon
Och konungadoteren talade så
I varen välborn
Jag fröjdes därför att’n Jon han fick rå
Kunn fäll tro hä, sa’n Jon
Ja vånnar det kostar mig rödast gull
Men nu är du min du, sa’n Jon
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4. Klockor
För åtta klockor
improvisation av Susanne Rosenberg

Går det att skapa ett avgränsat akustiskt rum med hjälp av klockor? Går
det att använda klockor för att skapa en magi, laddning och ett tonalt
centrum? Jag ville skapa ett magiskt akustiskt rum genom improviserat
spel på klockor. Nukänsla var viktigt, ingenting är bestämt. Det är lika
spännande varje gång hur en klocka klingar och hur de blir i kombinationer efter varandra. Hur kan man bygga upp en fras, hur svagt kan man
spela, hur lite behövs för att det skall bli intressant?
Om ett nu
april 2008
Hur lång tid tar det att skapa ett NU i en konsert – att få fokus
i vår tid, när nästan allting alltid är förr och framförallt sedan?
Mitt arbete handlar om att hitta nuet, magin i nuet, att vara
här och nu både i berättandet, sången, kommunikationen.
Texternas semantik är inte det primära i kommunikationen,
utan det är istället musiken, sången, ljuden, berättandet.
(Rosenberg, 2007–2012)
Scenisk idé: Klockor som svävar i rummet. Som hänger från taket på en
svart käpp, en näst intill osynlig upphängning. Ett etablerande av den
andra sidan av rummet. Skapa ett magiskt svagt ljus som belyser klockorna från sidan.
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Inspiration: Klockor har alltid utövat en speciell lockelse för mig och
jag har använt klockor i alla möjliga och omöjliga sammanhang tidigare
och alltid funnit en plats för dessa3. Jag tror att dragningskraften kommer
sig av att klockor för mig både har en musikalisk, men också magisk och
akustisk tydliggörande funktion – något som uppenbarligen tilltalar mig.
De är inte »riktiga« musikinstrument, men går ändå att använda tonalt
och de skapar en akustisk distans till rösten som blir spännande. De typer
av klockor jag valt att använda här har alla individuella klangegenskaper
och är inte valda för att stämma tillsammans men deras tonhöjder fungerar ändå som referenser för mig. För mig är det snarare en fördel att
klockorna inte ger en så bestämd tonhöjdupplevelse, utan skapar en ganska skev tonalitet. Även om en klocka har en specifik tonhöjd så är de i
en sådan här uppsättning helt fria, så att säga bandlösa precis som rösten.
Jag förhåller mig till dem både som tonala element men också som klangliga och rytmiska element som kompletterar rösten.
Instrumenten: Exakta frekvenser och tonhöjdsområden hos de använda
klockorna:
C4 (255Hz Idealt är ett C4 261 Hz och ett Bb4 233 Hz, så det är alltså snarare ett kvartstonssänkt C4)
F4 (350 Hz – vilket är i stämning utifrån en tonalitet med 440 A4)
G4 (385 Hz, idealt är G4 392 Hz och F# 370 Hz)
så detta är också snarare ett kvartstonssänkt G4)
A4 i tre olika frekvenser (440 Hz, 437 Hz och 448 Hz)
D5 ( 580 Hz, idealt är det 587 Hz)
C#6 (1115 Hz, idealt är det 1108 Hz)
Källa: ingen specifik.

3 T.ex. använde jag klockor i teaterföreställningen Ljuset (Stinnerbom, 1996) där jag hade jag en
uppsättning klockor som liknande den jag använder i ReBoot/OmStart.
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5. Kyrie eleison – O’ Death
För röst och åtta klockor
fritt efter Graduale triplex kallad Cum Jubile, 1100-tal och Ralph
Stanley, USA

Variation utifrån likhet och kontrast. Kyrie eleison och O’ Death har parallellitet i tonaliteten och därför sjunger jag dem som en helhet för att
utforska just den likheten genom att växla från den ena till den andra.
Genom att ha två kontrasterande men lika sånger som jag interfolierar
skapar jag en ram för improvisation där kontrast och likhet kan exponeras.
Kyrie eleison går i ett slags aeoliskt modus och när jag första gången fick
se noterna till Kyrie eleison så upplevde jag det jag såg som en stelnad
improvisation över ett ton- och textmaterial. Fraserna återkommer något
tonalt alternerade och texten består endast av två fraser Kyrie eleison,
Christe Eleison (Herre förbarma dig, Kriste förbarma dig över oss).
Jag ville prova att behandla melodin som om det vore en folklig koral
– där tonaliteten kan förändras enligt stilen och där fraseringen blir tydliggjord och hålls samman av de två olika fraserna. Jag varierar längd,
ornamentik, tonalitet men lägger inte till så mycket melodisk variation
utan utgår från den nedtecknade sången.
Jag försöker applicera ett folkliga sångsätt (Rosenberg, 1986) som jag
skulle göra om jag sjöng en koral, med klangplacering långt fram, flexibelt struphuvud och med tydliga ansatser och avsatser från stilen, tydliga
tonande konsonanter (till exempel att sjunga på n:et i ordet eleison) och
utsmyckningar från stilen. Jag använder också en speciell utsmyckningsteknik som finns i flera andra folkliga sångtraditioner och i svensk tradition framförallt i lockropen: att hänga på sista tonen i frasen och lägga ett
slutornament.
I noten av Kyrie eleison så är ibland flera tonhöjder upprepade efter varandra men på samma stavelse, och istället för att släta ut och förlänga
tonlängden, så försöker jag förtydliga detta genom att upprepa med
ansats och tydlig glottisstart på tonerna.
Den amerikanska sorgesången4 har jag lärt mig efter en inspelning
med sångaren och spelmannen Ralph Stanley från Appalacherna. Sången
handlar om hur döden tar kroppen i besittning bit för bit.
…Oh, death how you’re treatin’ me
You’ve close my eyes so I can’t see
Well you’re hurtin’ my body
You make me cold
You run my life right outta my soul…

Jag använder här bara den återkommande refrängen »O, Death, O, Death
Won’t you spare me over til another year. Själva refrängen fastnade direkt i
huvudet och framförallt fascinerade mig Ralph Stanleys gestaltning av
4 Sången är en Dirge och det engelska ordet dirge betyder sorgesång, lament och själva ordet
stammar från det latinska ordet Dirige, Domine, Deus meus, in conspectu tuo viam meam - Direct
my way in your sight, O Lord my God.
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sången med sin komplexa ornamentik i just refrängen. Själva strofen
sjungs också mycket melodiskt varierat mot en enkel ram.
Jag har försökt, genom att lyssna, ta till mig både Ralph Stanleys sångsätt, som innehåller tydliga upphämtningar, klangplacering långt fram i
munnen och ornamentik både i form av melodiska utsmyckningar och
genom ett slags »avsats« i slutet på frasen – den går till så att han håller
tonstyrkan helt ut i slutet med högt subglottiskt tryck och sedan släpper
tonen och tar några toner efteråt nedåt i modus, egentligen precis som
beskrivs ovan med gestaltningen av Kyrie eleison. Rytmiskt finns det möjlighet till mycket variation i båda dessa sånger.
Scenisk idé: Sjunga från en plats igenom klockorna.
Inspiration: Variation genom likhet i melodi, komplexitet genom att
skapa flera skikt: Klockor och två olika melodier och texter.
Källa: Kyrie Eleison no. 9 Graduale triplex kallad Cum Jubile, Missa in
Solemintbus et festis 1100-tal.
Oh death en Appalachisk dirge fritt efter Ralph Stanley, Big Spraddle
Creek, Virginia, USA.
Kyrie Eleison,
Christe eleison
Herre förbarma dig,
Kristus förbarma dig
O, Death
O, Death
Won’t you spare me over til another year
O död, O död
vill du inte spara mig till ett annat år
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6. Emellan
För röst

7. Storebror och lillebror
För röst
fritt efter Astrid Nora Ressem, Oslo & Kari Dale, Telemark, Norge

Det jag velat göra är att genom att berätta historien som en helhet, alltså
utan den exakta ordalydelsen i balladen låta historien styra berättandet
vid sjungandet.
What was it she had carried in her memory? Not a text, but a
ballad: a entity soluble in the mind, to be concretely realized at
will in words and music. (Bronson, 1969, s. 71)
Jag ville prova om jag kunde gå in i historien som den är utan den exakta
ordalydelsen, och istället lära mig balladen som en historia och sedan
sjunga den i balladform med hjälp av typiska minnestekniker och formler för ballader.
Det gäller alltså att dels minnas historien, dels ha formler att använda
för att berätta historien och att låta omkvädet få olika betydelse genom
visan och föra historien vidare.
I en primärt talspråklig kultur måste man, för att lösa problemet med att kvarhålla och minnas en omsorgsfullt artikulerad
tanke, tänka enligt minnetekniska mönster, utformad för att
göra en muntlig upprepning möjlig. Tanken måste formas
enligt starkt rytmiska väl avvägda mönster, i upprepningar och
antiteser, i allitterationer och assonanser, i epitetiska och andra
formelartade uttryck i standardiserade teman, i ordspråk som
alla hör ständigt och jämt, så att det lätt rinner upp i minnet
och som i sig är formulerade enligt ett mönster, som gör att de
lätt kan hållas kvar eller snabbt kan framkallas i minnet, eller i
någon annan minnesteknisk form. Tänkandet är här inflätat i
flera olika minnessystem. Minnestekniska krav bestämmer
också syntaxen.
En längre muntligt baserad tanke tenderar, även i en icke
versbunden form, att bli höggradigt rytmisk, ty rytmen är till
hjälp för minnet, också fysiologiskt. (Ong, 1990, s. 47)
Jag vill också pröva vad som händer när man låter variationen främst
utspelas i hur historien berättas i det lilla och genom fokus på timing och
pauser och att inte använda så mycket gestik.
Scenisk idé: Stilla. Här ville jag undvika rörelser i kroppen, utan istället
låta upprepningen och magin i historien komma till tals genom ett
extremt tillbakahållet sceniskt uttryck och placera mig så långt bort från
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publiken som det bara går. Mitten längst bak. Ta ett steg framåt i slutet
för att förstärka det storslagna i omkvädet: Du är den, du är den, jag har
tingat i min ungdom. Förstärka den rörelsen med ljusförändring.
Inspiration: Första gången jag hörde denna version av Storebror och lillebror blev jag helt fångad av melodin och rytmiken i sången. Den norska
folkloristen Astrid Nora Ressem som sjöng visan hade bara den första
strofen som hon i sin tur lärt efter en inspelning med Kari Dale. Jag lärde
mig denna första strof av Astrid och lyssnade sedan på inspelning från
1917 med Kari Dale. Efteråt har jag förstått att jag har hört denna ballad
många gånger förut i andra varianter men först nu blev jag fångad så där
på riktigt. Varför?
Inspiration: När jag lyssnat på Kari Dale och andra inspelade balladsångare som representerar ett äldre skikt så har jag fångats av att de
sjunger dessa långa ballader med ett mycket samlat berättande. Till skillnad från Allida Grönlunds ganska teatrala sångsätt så ligger fascinationen
snarare i att man fångas av variationen i ljuden och rytmiken genom den
långa sången. Balladen om storebror och lillebror är en lång historia och
jag har valt att berätta min så att den får ett annat slut än i de flesta andra
varianter. I min version får lillebror och jungfrun varandra genom att väljer varandra i slutet, medan i de flesta varianter så fortsätter historien med
att de rider ut tillsammans och dör.
Källa: Storebror och lillebror efter Kari Dale, Telemark (1917),
textuppteckning efter Ole Glosimot, Telemark (1840-tal),
Storebror och lillebror efter Astrid Nora Ressem, Norge
textuppteckning av Den Stridbara Jungfrun (SMB 207) gjord av Petter
Rudbeck ca 1690-tal, Småland.
Historien i korthet: Storebror föreslår en brud till lillebror. De rider ut
tillsammans för att hitta henne. De möter floder av blod och avhuggna
friares huvuden i utkanten på jungfruns ägor. Storebror rider hem. Lillebror rider vidare. Han kommer fram till jungfruns gård. Hon rustar sig
för att möta ännu en jobbig friare. Han säger »jag har det rätta svaret«:
Du är den jag har tingat i min ungdom. Efter en stunds fundering svara
även hon: Du är den jag har tingat i min ungdom.
Omkväde: Du är den, du är den, jag har tingat i min ungdom
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8. före vallerman
För röst

9. Vallerman
För röst, klick och knäpp
musik Susanne Rosenberg
text fritt efter Erik Ullenius, Jokkmokk

Balladen om Vallerman från
konserten i Sockenbacka
2008.
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Här ville jag prova om det gick att skapa en flerskiktad musik genom att
låta en kort ostinatofigur, som består av både melodiskt ordlöst material
och klickljud, finnas med och återkomma improviserat under hela visan
i puls. Samtidigt sjunga en frirytmisk visa som förhåller sig till detta ostinato, men utan takt. Utmaningen för mig låg både i att kunna utföra
detta och att få lyssnaren att uppfatta det flerskiktade.
Jag försökte sjunga med ett sångsätt som var luftigt med tydliga starter/ansatser och med en talnära klang.
De flesta traditionella sångerna som sjungs i ReBoot/OmStart är upptecknade eller inspelade för minst 100 år sedan. Det gäller inte balladen
om Vallerman. Balladen finns upptecknad redan från 1600-tal, men
denna text är upptecknad i Jokkmokk på 1980-talet.
Ett utsnitt av historien handlar om hur Vallerman för att klara livhanSusanne Rosenberg: Kurbits-ReBoot – svensk folksång i ny scenisk gestaltning

ken är tvungen att svara rätt på ett antal gåtor från kungasonen Sven Svanevit. Jag har valt att använda bara den texten som är upptecknad efter
Erik Ullenius i Jokkmokk och har genom improvisation skapat en balladmelodi i form av ett antal variationer över ett tema och den repetitiva
ostinatostämman.
Scenisk gestaltning: Använda rörelser i kroppen som musikaliska fraser,
förstärka klick och knäpp med stiliserade rörelser. Handledsbroderierna
förstärker den synliga rörelsen. Ta ut det.
Källa: text till balladen om Vallerman (SMB 205) efter Erik Ullenius,
Jokkmokk.
Vem kan väl gå i den stridaste flod?
Vem kan väl bygga den bredaste bro?
Vilken är vitare än svanen
Å vad ljuder högre än tranen
Jo fisken kan gå i den stridaste flod
Isen kan bygga den bredast bro
Snön den är vitare än svanen
Å åskan ljuder högre än tranen
Vad är väl fagrast i djupaste dal?
Vad skiner klarast i drottningens sal?
Å vad är hurtigast på jorden?
Vad ljuder högre än tordönen?
Gräset är fagrast i djupaste dal
Solen skiner klarast i drottningens sal
Tanken är hurtigast på jorden
Å domen ljuder högre än tordönen
Kan du väl detta så kan du väl mer
Tag nu den ringen som drottningen ger
Tag den å håll den tillvaren
Så sant är ditt liv utan faren
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10. Stjärnorna
För röst
musik Susanne Rosenberg
text av Edith Södergran, Finland (Dikter, 1916)

En melodi med ett folkmusikaliskt tonmaterial där jag har använt min
folkliga sångstil för att gestalta Edith Södergrans litterära text. Ljuden i
texten står i fokus och genom dem vill jag förstärka innehållet i sången.
Jag undrar: hur uppfattar man texten? Jag inser att sången Stjärnorna,
Lockropet och Besvärjelser egentligen vill undersöka samma sak – att
utforska röst- och språkljud, språket som ljudgestalter och rösten som
ljudkälla–ljudkonst. Jag vill prova att ge ljuden status av musik, en ljuddimension. Sång som ljudkonst. Texten som ljud.
Scenisk gestaltning: Blått ljus, snurr. Kasta upp glitter för att förstärka
texten.
Källa: Stjärnorna ur Dikter (1916) av Edith Södergran.
När natten kommer
står jag på trappan och lyssnar,
Sjärnorna svärma i trädgården
och jag står i mörkret.
Hör, en stjärna föll med en klang!
Gå icke ut i mörkret med bara fötter;
min trädgård är full av skärvor.

En tidig idé för en scenisk gestaltning av
Stjärnorna som jag sedan förenklade –
utan stege, men med stjärnglitter.
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11. Lockrop
För röst och koskälla
fritt efter traditionella lockrop

I fäbodmusikens ljudvärld finns mängder av ljud, rop och läten som
utförs med rösten och som kräver en röstlig flexibilitet men som samtidigt är mycket idiomatiska. Variation i ljud och läten i kontrast i dynamik, i tonläge, i klangrum. En del ljud är rent djurhärmande medan
andra mer har en allmän ropkaraktär. Det är ett fantastiskt sätt att
använda rösten på som tar rummet i besittning, det blir som att utforska
rummet med rösten.
I projektet om kulning, gjorde jag inspelningar där jag samlade både
de lockrop som jag brukar använda och de övningar som jag arbetat mig
fram till under många år för just utlärning av desamma. Det som då
framstod tydligt var, att både lockropsljuden, ljuden och ropen som jag
använde för att lära ut lockrop hade en musikalisk dimension.
Scenisk idé: En rörelse i sidled. Överraska publiken genom hastiga
rörelser i kombination med rop och användandet av koskälla.
Källa: lockrop efter Karin Edvardsson Johansson, Elin Lisslass, TjugMyr Maria Larsson m.fl.
Från ReBoot/OmStart vid
Sommelofestivalen 2012.
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12. Egna besvärjelser
För röst & lergök
fritt efter traditionella trollformler, texter och besvärjelser musik
Susanne Rosenberg

Idén är här att använda rytmiken och språkljuden i ramsorna för att
skapa kontrast. Med hjälp av olika sångsätt, tempo, röstläge, uttryck,
utforskar jag hur det blir när man gör snabba växlingar mellan de olika
ramsorna. Det blir ett musikaliskt collage som bildar en helhet, ett
drama.
Scenisk gestaltning: använda samma typ av snabba växlingar mellan
ljud, ramsor också i kroppen. Stå helt stilla. Röra sig snabbt. Riktning.
Timing.
Inspiration och källor: Under arbetet med Syn för Sägen (Rosenberg,
1994) tog jag upp idéer som jag jobbat med redan 1991 med gruppen Rotvälta5. Där använde vi oss av det vi kallade den Ungerska modellen – Helt
enkelt korta låtar i snabbt tempo i dialog med korta snabba sånger som
en slags duell, fritt inspirerat av transylvansk folkmusik, där ibland en
kort visa/»polsktrall« sätts samman med en instrumental låt. För att hitta
bra korta snabba visor så använde jag olika talesätt, besvärjelser och ramsor och tonsatte helt enkelt dem enligt olika principer, dels för att försöka
hitta melodin i ljuden, (Geting, geting etterspik), eller genom att hitta en
enkel melodi som kunde varieras med textens rytmik (Jag står upp en
morgon). Jag gjorde också så att jag skapade något som skulle gå mot textens inneboende melodi, som i Jag binder deras händer. Inspirationen till
detta fick jag genom att lyssna till gamla inspelade besvärjelseramsor som
jag fick del av när jag i slutet av 1980-talet jobbade på Sibeliusakademins
folkmusikavdelning. Jag använde sedan dessa idéer i arbetet med teateruppsättningen Den Stora Vreden (Oskarsson, 1988–1990). Här fick jag
återigen användning för dessa ramsor och mejslade än mer ut kontrasterna emellan dem. En del av texterna hittade jag i Bengt Af Klintbergs
Svenska trollformler (Af Klintberg, 1980), m.fl. källor.
Jag gjorde alltså dessa »melodier« eller tolkningar av texten för länge
sedan och vi hade dem på Rotvältas repertoar under ett par års tid, och i
arbetet med Syn för Sägen (Rosenberg, 1994) så använde jag tankarna och
idéerna på nytt, men sedan dess har jag inte använt dem. Andra har
senare använt liknande idéer, kanske med inspiration från mig, men just
mina egna melodier och texter har sjunkit ner i gehörets flod.
Här har jag försökt att göra precis som det är med gehörsmusik – jag
har försökt att minnas mina gestalter av text och ton och utgått från dem
som jag minns det.

5 Till exempel i en konsert med Rotvälta på Göteborgs Konserthus 1991.
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Geting, geting etterspik,
av satan är du kommen och honom är du lik.
Stick i sten men ej i ben,
stick i backe men ej i nacke,
stick i mull men ej i hull.
Sticker du mig så faller du döder omkull.
Jag står upp en morgon ifrån alla mina sorger.
Jag binder mig med vredes linda ifrån man och kvinna.
Ifrån svärd, ifrån värld, ifrån all min ofärd.
Så skall hat och avund smältas på mig i dag,
såsom saltet smältes i friska vattnet.
Jag binder deras händer,
jag binder deras tänder,
jag binder deras lever,
jag binder deras lunga,
jag binder deras tunga,
jag binder dem med ormegadd
och ormenacka.
Mitt fram och deras tillbaka
I alla de sjutusendes namn!
Aborren har själv att välja.
Lämna kroken – eller svälja
Vissna vassna som man i aska,
man i jord, snö för sol!
Du ska bli så liten som ett senapskorn.
Och sedan intet!
Två kråkor, mina kråkor,
å de andra stämmer jag väst i myren.
Han är inte van vid annat sa pigan
flådde ålen levande.
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13. Jungfru Maja
För röst
fritt efter traditionell text upptecknad i Småland (1763) musik
Susanne Rosenberg

Improvisationsmönstret för Jungfru Maja gjorde jag till min kör Folkliga
Damkören i mitten på 1990-talet.
Jungfru Maja satt på stätta,
hon borsta och hon flätta,
hon bad till Gud allena,
att regnet måtte lena,
och sen solen måtte skena,
först på folk å sen på fä,
och så på Jungfru Maja lilla vita knä!

Solfjädern används som en
not till Viridissima Virga i
ReBoot/OmStart.
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14. Viridissima Virga
För röst
fritt efter komposition av Hildegard av Bingen (1100-tal)

Detta är en av Hildegaard från Bingens mest kända sånger. Här ville jag
prova att förhålla mig till en noterad förebild i en livesitutation. Det är
den enda av sångerna i ReBoot/OmStart där jag använder noter. Hur kan
jag som gehörsmusiker bli fri gentemot en notbild? Hur kan jag förhålla
mig till den komplexitet som finns i Bingens komposition, så att det
framstår som en stundens ingivelse? Jag har valt att behandla denna sång
som om det vore en koral eller en folklig visa.
Scenisk gestaltning: För att behålla känslan av gehörsmusicerande så har
jag gömt notbilden i en solfjäder. Använder solfjädern att fläkta med.
Källa: De sancta Maria – Om Jungfru Maria av Hildegard av Bingen
(1100-tal). Översättning från Latin till Svenska Alf Härdelin
O viridissima virga ave, que in ventoso
flabro sciscitationis sanctorum prodisti.
Cum venit tempus quad tu foruisti in rumis tuis;
ave, ave sit tibi, quia calor solis in te sodavit
sicut odor balsami.
Nam in te floruit pulcher flos qui odorem dedit
Omnibus aromatibus que arida erant.
Et illa apparuerunt omnia in viriditate plena.
Unde celi dederunt rorem super gramen
et omnis terra leta facta est,
quoniam viscera ipsius frumentum
protulerunt, et quoniam volucres celi
nidos in ipsa habuerunt.
Deinde facta est esca hominibus,
et gaudium magnum epulantium;
unde, o suavis virgo,
in te non deficit ullum gaudium.
Hec omnia Eva contempsit.
Nunc autem laus sit altissimo.
Var hälsad du grönskande stav
som bröt fram i den ilande vinden
från de heliga bönerna
När tiden var inne för dig
att blomma på alla grenar
ljöd ropet: Var hälsad Var hälsad
Solens värme dröp i dig
som doften av balsam
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15. Solkulning
för röst
av Susanne Rosenberg

Kan jag använda tonaliteten i den komponerade sången av Hildegard av
Bingen som inspiration till en kulning6? Jag vill prova att se vad som händer om jag låter mig inspireras av Vididissima Virga vad gäller tonaliteten.
Det blev en kulning i dur. Tonalt brukar kulning vara i så kallat vallåtsmodus med mer moll-liknande tonalitet. Dessutom – kan jag placera en
typisk utomhusmusik inomhus? Kulning är precis som lockropen innan
från början en utomhusmusik.
Scenisk gestaltning: Starkt. Rakt fram – en tydlig handrörelse uppåt för
att förstärka ropet.
Inspiration och källa: kulning i allmänhet.

6
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16. Jag ser på dina ögon – O’Death – Deus Miserere
För röst och handrörelse
fritt efter Ånon Egeland & Torborg Eikås, Norge, Ralph Stanley, USA
& en ambrosiansk hymn från ca 800-tal.

Räcker det att jag sjunger några toner från en sång för att det skall kännas
som att den finns med. Hur mycket behövs för att man skall uppleva att
de olika sångerna hänger ihop?
För mig hänger dessa tre sånger, från helt olika tider och kulturer, samman både genom sin attityd och i sin tonalitet och i sitt uttryck. Jag har
prövat att väva samman dessa mycket löst kring en liten fras som är tänkt
att uppfattas som en flerstämmig koppling mellan dessa tre. Den ambrosianska hymnen är förgregoriansk, vilket innebär att den kan ha sina rötter i 800-tal, och de andra två sångerna har precis som annan gehörsmusik ingen tydlig ålder. Jag vill undersöka hur lite man behöver göra för att
upptäcka likheten och olikheten mellan dessa tre sånger och skapa illusionen av tre parallella men kommunicerande förlopp. Detta blir som en
coda på konserten – en reducering – ett koncentrat av variation genom
kontrast.
Scenisk gestaltning: lägga till ytterligare ett skikt i musiken genom att
använda händerna i en upprepad rörelse. Handflata upp, handflata ned,
som en puls mot det andra.
Källa: visan Jag ser på dina ögon fritt efter Ånon Egeland, Aust-Agder
& Torborg Eikås, Vest-Agder, Norge och texter från svensk tradition av
samma visa Oh Death, efter Ralph Stanley, Big Spraddle Creek, Virginia,
USA.
Ambrosiansk hymn (Milanoskolan), förgregoriansk, (ca 800-tal).
Jag ser på dina ögon att du har en annan kär
Ack käraste lilla vännen, säg vem det då är
Nu reser jag min väg, men detta vet vi ej
Om vi nu i världen skall ses igen
För döden farer om på varje plats och rum
Den tager både unge och gamle till sig
O, Death O, Death
Won’t you spare me over til another year
O död, O död
vill du inte spara mig till ett annat år
Deus Miserere, deus miserere
O Jesu bon to illi parce Deus Miserere
Herre förbarma dig, herre förbarma dig
O Jesu hav förbarmande
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Partitur

– musikmanus
Kurbits-Koral, The Spirit of The Moment
En musikhändelse
skapad för soloröst, duo-, trio-, kvartett-, septett- blandade
röster och publik
&
fotstamp, rytmisk andning, pinglor
och Missionshuset på Skansen
Av Susanne Rosenberg 2010–2011

Tidslängd ca 60 minuter
Inga mellanliggande pauser eller presentationer
Hela konserten sker som ett kontinuerligt musikaliskt berättande.
Sångarna rör sig mellan olika delar av rummet under konsertens
gång, från scen till publikplats. Sitter, står, vänder sig åt olika håll,
och sjunger i olika sättningar.

är arrangerade eller komponerade för röster.
Vissa sånger är skapade för ett visst antal (duo, trio osv.), men de

Sånger, bakgrund, inspiration och källa.
Arbetsmetoder, konstnärliga koncept.
Scenisk idé.
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1. Kyrie
för fyra röster

En enda tonhöjd kan vara oerhört spännande. En tonhöjd sjungen på
olika ljud/ stavelse blir nästan djärv när man tänker rätt på saken. Man
behöver nästan inte spetsa öronen. Varje ljud har sina egna valörer och
färger. Så tillkommer någon liten förändring i tonhöjd mot denna enda
ton och så plötsligt en annan röst på samma frekvens men med en annan
klangfärg i rösten. Är det fortfarande enstämmigt? Så tillkommer en röst
med en oktavs avstånd. Enstämmigt? Flerstämmigt?
Scenisk gestaltning: Sjunger tillsammans i en cirkel som skapar ett eget
akustiskt rum i rummet. Pauserna i sången skapar rymd och rum för
musicerandet. Jag vill vara mitt i.
En tonhöjd
november 2010
Börja konserten med EN tonhöjd, olika vokaler mot varandra.
Vad gör det för skillnad med de olika vokalerna?
Vokaler, text? Kyrie eleison. (Rosenberg, 2010–2011)
Inspiration: T.ex. den sardinska sångensemblen Tenores de Bitti och hur de
står uppställda tillsammans när de sjunger, i en cirkel. Giancinto Scelsis
stycke Antifona sol Nome Jesu, för tenorsolist och tre basar och tre tenorer
(1970), där namnet Jesu upprepas med små förändringar i en elva minuter lång antifonal. Små värdefulla ting.
Tenores de Bitti hörde jag under en juldagskonsert i Rom 2002 och
Scelsis stycke hörde jag för första gången live under Ultimafestivalen
Oslo 2010 i samband med ett annat projekt som jag jobbade med parallellt, och så här skrev jag i min dagbok:
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17 september 2010
Scelsi – ordet Jesu upprepas på korta melismatiska fraser i antifonal (antifont). En tenorsolist och på vardera sida om honom
3 tenorer repektive 3 basar. Mycket unisont. Extremt små förändringar både tonala/ melodiska och framförallt rytmiskt.
Några toner i frasen är utsträckta vilket ger en frirytmisk
känsla. Men ändå förstår man att musiken är komplext noterad. Kaspar Putnis dirigerar. Hade önskat att höra detta stycke
»närmare« och helt utan dirigent. Man vill vara mitt i. Nu blir
lösningen att blunda så att man inte behöver störas av att slagtekniken både avslöjar och digitaliserar flödet. Vacker musik är
det. Hel. Jag älskar en enkel idé som utförs med spänst och
spänning. (Rosenberg, 2010–2011)
Källa: ingen speciell.
Text: Kyrie eleison.
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2. Var hälsad sköna morgonstund
för solist, ensemble-andning, klockor

Andning, rytmiskt. Eller är det fötter som rör sig tillsammans över golvet?
En känd text: Var hälsad sköna morgonstund, olika ljud i olika frekvenser
som tillsammans skapar en mångfacetterad ljudbild. Om man väljer att
bara lyssnar på ssss-ljuden, ihop med de tonande konsonanterna i ljudbilden, blir de då en långsam flerstämmighet mellan dem? Till detta en
ickemetrisk melodilinje som rör sig självständigt mot ett metriskt andningsostinato. Flerstämmigt. Deltagande.
Scenisk gestaltning: Ljud från hela rummet skapar rummet, ensembleandningen hjälper öronen att se rummet.
Inspiration: Ljudet av fötterna mot trägolvet hos dansande dervischer,
balladdansare, polskedansare. Sångstilen hos en turkisk dervischsångare
och mängder av olika sångare och gestaltningar av enstämmiga melodier
som står alldeles utmärkt för sig själva eller tillsammans med snurr.
Svisch
26 november 2010
Idag har jag varit förband till en »konsert« med dansande dervisher på Kulturhuset, ett arrangemang av Kista världsmusikfestival. Jag gjorde en liten del ur min ReBoot/OmStart och det
passade perfekt in i sammanhanget, det finns ju något andligt
över det jag gör som stämmer med det som musiken och rörelsen sedan uttryckte. Fint med det upprepade, det repetitiva.
Det man inser är att det är inget att vara rädd för att det blir så
mycket till synes lika hela tiden. Det blir inte lika i lyssnarens,
betraktares öron och ögon. 45 minuter unisont spel och sång.
Inget man får vara med om så ofta, men här. Dansarna som
gick in i upplevelsen, andligheten var häftiga att skåda. Deras
fötter hade ett speciellt sväng, som skapade ett svischade ljud
som var underbart faktiskt. Det är nog det ljudet jag söker och
som jag försöker efterlikna med de andningsljuden jag har med
i Kurbits-Koral. Vid ett tillfälle var det ett långt solo med spel
på bara ett lågt stråkinstrument och det enda som ackompanjerade detta var ljudet av sex par fötterna som rörde sig över
golvet, det var magiskt. (Rosenberg, 2010–2011)
Källa: psalmtexten Var hälsad sköna morgonstund (J O Wallin).
Var hälsad sköna morgonstund,
Som av profeters helga mun
Är oss bebådad vorden!
Du stora dag, du sälla dag,
På vilken himlens välbehag
ännu besöker jorden!
Unga sjunga Med de gamla;
Sig församla Jordens böner
Kring den störste av dess söner.
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3. Ljus av ljus
för blandade röster

Unisont. Samma melodi, olika röster – enstämmigt? Så delar sig några av
rösterna och tar en annan melodisk väg, åt olika håll, egna vägar, blommar ut från grundmelodin och skapar en flerstämmighet mot det andra.
Här finns unisont och flerstämmigt på samma gång.
Scenisk gestaltning: Vi står på en lång linje med ansikten vända mot
publiken. Våra melodier far ut från samma rum till och över publiken.
Inspiration: olika inspelningar med koralsång från ön Lewis i yttre
Hebriderna, Skottland. Sånger som Stroudwater, Martyrs, Dundee, London New m.fl. sjungen av en grupp av både män och kvinnor.
Källa: Koralen Ljus av ljus ur psalmboken årgång 1695.
Ljus av ljus, o morgonstjärna,
Kriste, sanna sol och dag!
Vi se nu den solen gärna
framgå efter ditt behag,
som med rosenstrålar fin
världens omkrets överskin;
det i natt var täckt upptäcker
och var till sitt kall uppväcker.

Låt din andes morgon röda
skina i vår mörka själ,
att vi med dess strålar döda
världs fåfänga, den oss kväl’.
Gör vår vandel med ditt sken
från allt villans töcken ren,
att vi din gunst att känna läre
och din kärleks eld äre.

Men vårt hjärta är betaget
utav dårhets dimma kall;
syndens mörker oss bedragit
och oss kommit uppå fall.
Herre, se, vi vilse gå;
våra tankar, våra verk också
på en falsker ban omsväva
och din sannings ljus motsträva.

Låt vår lampas olja brinna,
när du dömer världen vid.
Låt vår levnad så förrinna
denna korta vandringstid,
att du oss av sorgedal
värdes till din fröjdesal
och vårt rätta hemvist föra
att oss evigt salig-göra.

APPENDIX

255

4. Engelen ingångar till jungfru Maria
för tre soloröster och ensemble-andning

Andningen blir till ett ostinato att sjunga mot. En puls. Som ett fotstamp
att röra sig med. Solister sjunger samma melodi, tre röster, men med små
förskjutningar av melismer i stavelserna hos de olika sångarna skapas en
flerstämmighet i stunden. En fördröjning av ett ljud, en ton, en melism
gör stor skillnad. En rörelse i en triangel (melodin), ett kluster (andning)
och en spridd grupp (andning).
Scenisk gestaltning: En sångtriangel där vi rör oss som i en dans mellan
sittande på bänken, och stående. Vi skapar ett visuellt rum som förstärker
det musikaliska. Ensembleandningen i puls skapar ett akustiskt rum runt
hela publiken.
Inspiration: Folklig koralsång från Färöarna. Balladsång och balladdans, fötter som rör sig i puls mot golv.
Källa: Koralen Engelen ingangen til Jomfru Maria efter Albert Djurhuus, (f. 1912), Sumba, Färöarna. (Djurhuus, 1972, 1995)
Engelen inganger
29 mars 2010
I morse vaknade jag med den färöiska koralen Engelen ingangen til Jomfru Maria i huvudet. Det visade sig att jag hade
lärt mig den utan att riktigt förstå hur. Har bara lyssnat tre
gånger på den för att försöka förstå texten och på köpet har jag
då fått melodin. Sjöng den för S. som tyckte det var en häftig
melodi som jag borde lära mig på »riktigt« och sedan teckna
upp med ScoreCleaner. Å varför inte. En bra början på dagen
så god som någon. Har nu tecknat upp den. Det blev så där.
Men nu kan jag koralen ännu bättre. (Rosenberg, 2010–2011)
Engelen ingångar till jungfru Maria
sagde hälsen fullt av nåde
Herren med dig, du är benådig
bland de kvinnor i månge måten
Elisabeth sade o me tog
välsignade din livets frukt
där troen vi ock allesammen
där Maria flögde nådig fränst till oss är bebåden
Signad vare alle
Adam och Eva där de var skapte
efter Guds egen bild
av djävulens hand blev de förtappt
för de han lögn bevilket
De trodde att ormen var dem till glädje
sade kvinnan som sover under trädet
det troen vi ock allesammen
Den natten flyger nådigt främst
till oss bebåden
Signad vare alle
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5. Gud utsände ängeln sin
för blandade röster och församling, fotstamp och röstljud

Samma melodi samtidigt, men ändå inte. Sedan: En leder, de andra
sjunger unisont samma toner, melodi, men väljer vilka toner/stavelser de
vill sjunga, utan förskjutning. Omkvädet sjungs tillsammans med några
alternativa toner att välja på, det blir en liten utvikning från den gemensamma melodin. Sedan: omkvädet blir kvar, men stavelser och toner i
omkvädet hoppas över, men pulsen behålls. Vad blir kvar när bit för bit
av de ljudande i melodin tas bort men pulsen är kvar? Finns melodin kvar
– fast i tanken? Texten?
Komp av fotstamp som använder golvet som trumskinn.
Scenisk gestaltning: utvidga rummet med hjälp av förflyttning. Sångarna börjar på scenen, går sedan ut i rummet och sätta sig utspritt i publiken och fortsätter sjunga. Röster kommer från olika håll, över publiken.
Ljuden glesas ut. Kanske sjunger publiken med om vi sitter ibland dem?
Inspiration: All möjlig interfolierad försångartradition t.ex. sådant man
kan höra sjungas av systrarna Godec från Bretagne eller i balladsång från
Färöarna.
Källa: Gud utsände ängeln sin, en skolvisa ur Pies Cantiones 1582 översatt tills svenska 1619.
Gud utsände ängeln sin;
glatt budskap i världen in
förde han från skaparn min.
Väl det går.
Himmelsporten öppen står.
Herdarna hos deras hjord
sågo himlens ljus fast stort,
lov i höjden sjungos fort.
Glädje förkunnades då,
frid bebådades också.
De fromme skola det få.

Förkärlek då fick han ve.
Oskyldig han döden led,
den mäktige bundo de.
Ty sjungom nu segersång.
Frälsta äro vi från tvång,
till livet haver vi vår gång.
Lov vare Gud fader kär
och Sonen Frälsaren är,
den nåd oss beviste här.

En ny stjärna uppgick ock,
dödsens mörker hon borttog,
salig blev då världen nog.
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6. Ack bliv hos oss
för blandade röster

Unisont. Alla faller in i samma melodi – unisont? – Sedan sjunger alla
samma melodi, men i sin egen gestalt, med samma frasslut som de andra
men med sin egen rytmisering – unisont? Alla sjunger sin egen rytmiska
gestalt, samma melodi, utsmyckad. Sjung inte som grannen, men vänta i
slutet av frasen på varandra. En stämväv uppstår. Vi sjunger samma koral.
Samtidigt. Flerstämmigt. Tillsammans – men var för sig. Gemensamt –
men var och en med sin egen röst. Röster kommer från alla delar av rummet. Sångarna sitter runt om och i gemenskapen. Sedan följer ett
utsmyckat ostinato och till det koralbokens version av koralen samtidigt
med den folkligt utsmyckade.
Scenisk gestaltning: Vi sitter i publiken, sjunger med och till publiken
och varandra. Publiken omges av sången. Ingen står på scenen. Alla sitter
ner.
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att kunna »Ack bliv hos oss…«
1 december 2010
Behöver ta reda på vilka som kan den folkliga koralen Ack bliv
hos oss eftersom den kommer att bli ett huvudnummer. Den
har varit med länge. Har lärt ut den under många år. Kanske
kan alla den? Det vore fantastiskt om det var så. Det är en
underbar koral, en som det är svårt att inte tycka om. När jag
tänker på den så ser jag samtidigt alla sångare som jag lärt ut
den till. Alla som med skräckblandad förtjusning lyssnat när
jag sjungit, och där man kan se i deras blick att »nej, nej, den
kommer jag aldrig att lära mig« tills de med slutna ögon tillsammans och var för sig sjunger koralen. Ett destillat av vad
denna konsert handlar om. (Rosenberg, 2010–2011)
Inspiration: Psalmsång från ön Lewis, Skottland och från Färöarna (se nr
3 och 4) och bland annat följande citat:
»Jag förundrar mig över deras (dalkarlarnas) utomordentliga
andakt, då de öva gudstjänst i kyrkorna, så att du skulle kunna
tro, att det icke är dalkarlar utan himmelska änglar, som där
dväljas, sjunga och bedja; så uthålliga äro de i att höra Guds
ord, så ljuva i att drilla sina psalmer, så allvarliga och brinnande i att utgjuta böner till Gud, att man skulle vilja anse, att
intet frommare kunde av några människor göras eller presteras« (brev daterat 25 november 1598 skrivet av den kände leksandsprästen Elaus Terserus till sin vän Karl Petri).
Källa: folklig koral Ack bliv hos oss efter anonym upptecknad av E J Thunstedt 1887 i Floda, Dalarna och koralbokens variant av koralen.
Ack bliv hos oss O Jesu krist
Ty afton är nu kommen visst
Din helga läras klara ljus
Må alltid lysa i ditt hus
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7. Sankt Staffan
försångare och blandade röster

Tal. Sång. Rop. Talsång? Ligg kvar på en ton och den blir en stämma till
det som kommer efter. Härmningen sker av både ljud, ton, sångsätt, text
lite förskjuten vilket skapar en flerstämmighet, ett eko. Röster som studsar. Total nukänsla.
Scenisk gestaltning: Försångare vänder sig utåt, blandade röster svarar
från där de sitter. Fråga – svar bollas fram och åter över publiken. Kanske
kommer publiken att svara de också?

Bollplank hittat!
7 december 2010
Den lilla fråga-svar sången Heyalo är lösningen på behovet av
något rytmiskt. Texten får bli en bearbetning av Staffan Stalledräng. Får jobba fram ett recept på den. (Rosenberg, 2010–
2011)
Inspiration: En Heyalo sång sjungen av Ulahi och Eyoobo från Papua Nya
Guinea. »In Kaluli conception, the two voices do not ’follow’ one
another, but ’lift up over’, in a sort of echoing«. Annan inspiration är
skandinaviska lockrop utomhus där man tack vare ekot ibland sjunger
flerstämmigt med sig själv. Olika typer av ramsor. Balladens upprepade
texter. Att upprepa ljud och läten och sångsätt direkt.
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Ekosång x2
17 December 2010
Under dagens repetition provade vi att finslipa vår ekosång. Jag
frågade vad som var svårt med att sjunga den: –Svårt om man
tänker för mycket. –Svårare när man inte hör vilka ord det är –
Lätt om man bara gör, struntar i vad det är för ord, bara härmar gestalten så gott man kan – rakt ut.
Jag sa att jag kommer aldrig att sjunga lika, kommer inte
kunna göra en och samma sak flera gånger, så de måste vara
beredda på.
»Det är bra att man inte vet, för då måste man vara närvarande«, sa Lotta. (Rosenberg, 2010–2011)
Källa: Heyalo sång, se ovan.
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8. Den signade dag
för två solister och blandade röster

Först två melodivarianter av samma folkliga koral samtidigt. Två röster.
Två improvisationer utifrån samma grund som vävs ihop. Över, under,
kring i snirkliga krokar, länkas de samman. Två slingor, två olika sätt att
skapa variation utifrån ett och samma melodiskelett. Nästan samma rytmisering, men olika toner. Sedan två andra variationer mot varandra
samtidigt med koralbokens »grundkoral«. Slingrande röster först i en
duo, där vi står mitt emot varandra, sedan slingrande genom rummet där
alla kan delta.
Scenisk gestaltning: Vi står två mot varandra och sjunger. Skapar ett
rum i rummet. Sedan vidgas det när de alla andra sjunger också.
Inspiration: Olika upplevelsen av folklig koralsång t.ex. i psalmsången
från Lewis och Färöarna, (se 3,4) och flerstämmig sång efter Alfred
Lindroos och Janne Andersson från Borgå och t.ex. följande citat.
Den signade dag, där var det löpningar och drillar och tonerna
gick upp och ner och tvärtom på varje ord. (Risinge, Östergötland NMEU 32832)
Källa: Koralen Den signade dag, efter Päbel Brita Halvarsdotter, Malung,
Per Karin Andersdotter, Mora, Hane Anna Larsson, Äppelbo och koralbokens melodivariant enligt 1697-års utgåva.

262

Susanne Rosenberg: Kurbits-ReBoot – svensk folksång i ny scenisk gestaltning

Den signade dag som vi nu här ser
Av himmelen till oss nedkomma
Han blive oss säll han låte sig te’
Oss allom till glädje och fromma
Ja Herren den högste oss alla idag
För synder och sorger bevare
Men såsom en fågel mot himmelen höjd
Sig svingar på lediga vingar
Han prisar sin Gud är glad och förnöjd
När han över jorden sig svingar
Så lyfter sig själen i hjärtelig fröjd
Mot himlen med lovsång och böner
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9. Alla kristna
för tre solister

Unison melodi med tre röster. Sedan tre röster, samma melodi, lite förskjuten i tid. Kanon. Ljud, tonhöjd, frasering – allt skapar variation. En
gles melodilinje, där de tre olika rösterna kommer fram lite olika. Man
kan välja att lyssna på en åt gången, eller lyssna på allt tillsammans.
Scenisk gestaltning: Med ryggen mot publiken, på rad. Mot något
annat. Snurra en i taget framåt och det akustiska rummet förändras. Med
ansiktet mot publiken. Att vi sjunger i kanon gör att man kan välja var
man vill lägga sitt lyssnande och sitt visuella fokus.

Inspiration: Två av de bästa sätten att musicera ihop: unisont och i
kanon.
Källa: latinsk julsekvens Letabundus, efter Magdalena Öström, Lilla
Rågö, Estland.
Alla Kristna fröjde sig
i denna högtid
Halleluja
Den som högsta kronan bär
är födder här
av en jungfru
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Den sanna solen opprann
Som aldrig bärgas kan
Halleluja
Solen haver dagen gjort
Natten är nu driven bort
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10. Sanctus
för solist, blandade röster och pinglor

Några få toner i fallande melodislingor som går omlott. Fallande fraser.
Texten består av samma ord – Sanctus och Solen – men på olika språk1.
Det blir ett ickemetriskt flerskiktat ostinato. Solistisk improvisation över
de två orden Sanctus och Solen. Pinglorna hjälper till att skapar en rumslighet.
Scenisk gestaltning: Från sin plats i bänkarna reser sig sångare upp och
rör sig fram och åter i rummet. Sjunger in rummet med sina röster. Varje
hörn och del av rummet skall sjungas i. Pinglorna hjälper till.
Inspiration: En regnsång från Indonesien med överlappande sång i
olika grupper och gregoriansk sång.
Källa: Singing for water från Ema, Öst Timor, Indonesien.
Sanctus Sancta San Sao Solen Sola Sol
Sanctus Sankt Saint San Sao Sancta

1 Sankt, element i bebyggelsenamn, kyrknamn etc. och framför helgonnamn. Det kommer från
latinets sanctus (femininum sancta) »helig«. Formen saint är engelsk och fransk, san (santo) och santa
är italienska och spanska former, são portugisisk. (Sankt, 2010)
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11. Nu vilar hela jorden
för blandade röster och solister

En folklig koral, en utsmyckad varierad gestalt att sjungas mot koralbokens enkla. Därtill en bordun, ett långsamt ostinato och en solistisk överstämma. Långsamt byggs arrangemanget upp från några röster till alla.
Kvinnoröster från början, sedan långsamt glesas arrangemanget ut och
mot slutet är alla med. Flerstämmigt med små utvikningar från en och
samma grundmelodi. Blommigt. En kurbits.
Scenisk gestaltning: Alla på scenen. Alla vända mot publiken. Många
gestalter.

Flyt
17 december 2010
Drömde mig i natt fram till ett nytt slut på konserten. Nu vilar
hela jorden måste sluta med alla framme på scenen, sjungande,
det bara är så. Det är en gemensam konsert och det blir den
enda gången som alla är med samtidigt på scenen. Gjorde om
mitt arr. så att det istället för att sluta med att det blir färre och
färre som sjunger, blir fler och fler som sjunger den utsmyckade koralmelodin och tillslut är vi alla med och sjunger den
ända till slutet. Även killarna.
Blir fint. Blir rätt.
(Rosenberg, 2010–2011)
Inspiration: Folklig koralsång från olika håll.
Källa: folklig koral Nu vilar hela jorden efter Sofia Laktionoff, Ormsö,
Estland och koral ur koralboken 1697.
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Partitur

– musikmanus
Getens horn
En musikskapelse
i scenisk form
för elva musiker:
fem röster, tre celli, tre dragspel
&
rytmisk andning, klapp, knäpp, klick
sång och vissling
av Susanne Rosenberg 2012

Texter:
Lasse Berg, Märta Bergvall, Hans Larsson, Edvard Riklund,
Salomon Rundquist, Carl Sagen, Adolf Sjödin och Walter J Ong
bearbetade av Susanne Rosenberg
Tidslängd ca 60 minuter
inga mellanliggande pauser eller presentationer
Hela konserten sker i ett kontinuerligt musikaliskt berättande.
Grundplacering är i en halvcirkel på scenen
ljussättning som följer musikskapelsens gång
Musikskapelsen är skriven speciellt för denna ensemble.
Slutlig produktion har skett i samarbete med ensemblen under
tidsperioden 9 februari–9 mars 2012.

Sånger/musik, bakgrund, inspiration och källa.
Konstnärliga koncept och idéer.
Form, notation och förmedlingsmodeller.
Scenisk idé.
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Ett manus.

Titelsången Getens horn.
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1. Regn
för elva röster och instrument

Idé och koncept: Var och en gör en egen regnfras som görs på respektive
instrument och loopas runt. Det är inte tänkt som en kollektiv improvisation utan ett musikstycke där var och en bidrar med en regnfras. En regnfras kan vara kort eller lång. Det är det gemensamma som skapar helheten, hur regnet låter. Koncentrerat lyssnande i fokus.
Här är utgångspunkten alltså att man var för sig men tillsammans skapar regn utifrån en uppfattning av hur man tycker att regn låter. Det är
inte avsett som en akustiskt trovärdig representation av regn. Just detta
att, fenomenet tolkas av oss, att det är vår ljudande berättelse om regnet,
är en central metodik i Getens horn. Naturen berättas genom människan.
Instruktion: Var och en skapar regn på sitt instrument. Det du behöver
göra är att tänka ut hur ditt regn låter som en helhet – som en musikalisk
fras.
Form: Start på givet tecken. Alla på en gång, men glesare i början. Slut
när nästa stycke börjar.
Inspiration: glest regn om våren.

En bild ur musikmanuset.

1. Regn
IDÉ – Var och en gör en egen regnfras som görs på respektive instrument »loopas«
runt. Det är alltså inte tänkt som en kollektiv improvisation utan snarare som ett
musikstycke där vi var och en bidrar med en regnfras som sedan »loopas«. En regnfrasen kan vara kort eller lång. Det är det gemensamma som skapar helheten, som
skapar hur regnet låter. Så det du behöver göra är att tänka ut hur ditt regn låter som
en helhet – en musikalisk fras.
FORMEN – Det kommer att bli så att detta på givet tecken startar - allt på en gång
tror jag och att det sedan går över i GETSTART – kanske att något blir överlappande
kvar?
Alla instrument gör sin tolkning av regn.
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2. Getstart
för elva röster och instrument

Idé: En melodi. Skev. Men helt självklar. En signaturmelodi för Getens
horn och denna ensemble. Blandade taktarter. En linje. Först unisont i
unisont. Alla i samma oktav. Instrumentalt – ingen text. En melodi som
varken har början eller slut, som kommer tillbaka till samma punkt hela
tiden – cyklisk.
Form: Unison melodi på samtliga instrument första vändan- svagt,
motsvarande som när man sjunger på ett m med sluten mun. Andra vändan- starkare, motsvarande som när man sjunger på ett öppet a. Tredje
vändan – olika oktaver. Fjärde vändan – olika oktaver. Dynamiken
ökar. Femte vändan – samma oktav, svagare. Sluta 4 takter innan slutet.
Idé och inspiration: Att spela ihop sig. Att vara en röst genom flera. Att
skapa samma andning. Att skapa samma koncentration och riktning.
Tillsammans. Timing.

getstart_melodi.mus 12-02-11
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Skissen innehåller de olika delarna av pusslet som utgör Tankesträngar och skall läsas från vänster till höger i fyra olika skikt
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3. Tankesträngar
för tre dragspel, tre celli, fyra röster och sångsolist

Idé: Utgå från riff skapade med rösten och instrumentera ut det till en
stor ensemble. På det lägga en melodi som har en lång linje, som börjar i
ett lågt läge och går uppåt till ett högre läge. Skapa unisona klapp och
knäpp som en startpunkt. Utgå från språkljud och textfragment för att
skapa ostinaton både för röster och instrument. Skapa en väv, ett rytmiskt groove, av oliklånga fraser i olika skikt mot en självständig soliströst.
Instruktion: Alla är med och berättar historien, texten, som en röst
men i olika skikt. Alla har sin del i ett stort pulserande pussel, ett kollektivt berättande, som om man skulle fånga upp/spela in många samtidiga
berättelser. Riffbaserat. En rörelse. Som första raden i texten: En berättelse
är som vinden, den kan komma mycket långt ifrån, men man känner den
tydligt. Ett manifest, vad allt handlar om, allas insatser lika viktiga. Dynamiken samma rakt igenom. En konstans som framhäver väven.
De olika ostinatofigurerna börjar och utvecklas enligt instruktionerna.
Ostinaton startas upp och har sedan sin egen längd, vilket gör att frasstarter sällan inträffar samtidigt när man väl är igång. Soliststämman är bara
angiven som en trappa, från lågt läge till högt.
Notation: Formskissen beskriver bättre pusslet som jag vill skapa än
vad en ordinär notbild skulle göra. Det hade blivit en oändligt lång notbild (och jag gjorde faktiskt ett försök att ställa upp den som ett traditionellt partitur). Att lära ut det helt på gehör hade också varit svårt genom
komplexiteten – här var också själva formprincipen en förutsättning. Jag
ville att de medverkande skulle ha »receptet« så klart för sig att de kunde
vara fria med detta. Formskissen med blandade typer av instruktion
fungerade bäst: västerländsk notering, visuell information, texter, generella instruktioner m.m.
Form: enligt skissen. Alla börjar med knäpp och klapp och sedan kommer de olika ostinatona in på respektive instrument/röst.
Inspiration: Röster och svängiga språkljud, sångerskan Dimi Mint
Abbas fantastiska sångsätt och musik med komplexa ostinaton överlagrade till en lång berättande melodi. Texterna om att skapa i nuet, från
Lasse Berg, Hans Larsson och Walter Ong.
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En berättelse är som vinden,
den kan komma mycket långt ifrån,
men man känner den tydligt.
Som regn på förtorkade rötter.
Tankesträngar som utgör vårt medvetande
och förbinder oss med livet.
Går de sönder kan vi inte längre höra klangen
från dess strängars vibrationer.
När vi inte kan lyssna till tankesträngarnas sång i skyn
töms vårt liv på sitt innehåll
All förnimmelse äger rum i tiden.
Han har fått sin kropp av kråkan,
Nappat näsan utav korpen,
Munnen av den vreda vargen,
Blick och uppsyn utav björnen.

Källa: Texter bearbetade från följande källor:
efter Kabbo, shamanen/ Intuition av Hans Larsson/ Gryning
över Kalahari/ Lasse Berg/ Muntlig och skriftlig kultur/ W J
Ong/ Kalevala, översättning till svenska Björn Collinder/
Begreppet tankesträngar är lånat från Lasse Berg.
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4. Aspen
Duo för röst och cello och bakgrundsröst

Idé: Frirytmiska fraser var för sig men ändå tillsammans. Slingrande fraser som möts och skiljs. Cello och röst speglas i varandras fraser men är
hela tiden i sitt eget respektive nu.
Inspiration: sångstilen hos Effie och Murdina MacDonald, Lewis,
Skottland samt traditionell svensk folksångstil med vallmusikens tonspråk.
När de gjorde Jesu kors
högg de ned en asp
och gjorde korset utav.
När aspen det fick se,
vad de skulle ha den till
darrade den.
Å sedan den dagen,
darrade ju aspen.

Källa: Texten bearbetad från berättelse efter Märta Bergvall, ur Sagor från
Edsele, upptecknad av Frans Bergvall.
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5. Gläntan
för fem röster

Idé: Vi sjunger in skogen, vi mutar in skogen med våra röster. Höga klara
röster i en lek. Timing. Att skapa ett akustiskt rum med rösterna.
Bayaka i Ljusgården
5 maj 2011
Sara och jag träffas för ett superkort möte i Ljusgården på
KMH. »Ljusgården – vad vackert det låter«, skriver Sara. Tänk,
det har jag aldrig förut reflekterat över, men det är ju sant.
Vi tar en kopp kaffe. Sara har kopierat Songes till mig. Bra –
nu kan jag djupdyka i det. I Ljusgården är det stimmigt, bullrigt och okoncentrerat. Vi har kort om tid. »Lyssna på det här
– de här skulle jag vilja ha med på något sätt« säger jag och
räcker över lurarna. I iPoden har jag »Bayaka – Women Gathering Mushrooms« .
Sara lyssnar. Först hör man syrsor och fåglar och det är i sig
öronbedövande och överväldigande, så efter ett tag hör man
kvinnoröster på avstånd. Det är morgon och kvinnorna är ute
och plockar svamp och bygger långsamt upp sin musik med
joddling i olika stämmor samtidigt. »Fantastiskt säger Sara. Jag
fattar precis. Det är att sjunga in skogen.« (Rosenberg, 2011a)
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Att namnge platser
17 augusti 2011
Bäckslutet, Gropen, Norra Gropen… Det är inte bara vi i
Sångspår som namnger våra olika platser i skogen. Det är något
djupt mänskligt i att man vill namnge det som omger en, det
som är inom räckhåll. Både för att kunna prata om det, att
kunna säga – vi ses vid Sångsjön, vi börjar i Gropen o.s.v., men
också för att det hjälper till att formulera vår uppfattning om
världen omkring oss. […]
Ute i skärgården ägde vi förut en liten ö, i stort sett bara en
kobbe med några träd, men med ett namn – Halvvägen – och
genom sitt namn så ger den massor av information: Den ligger
halvvägs mellan något, den är en plats att ta sikte på och kanske vila på. Den definierar vad man kan förvänta sig – att man
är halvvägs mellan två platser som man behöver åka emellan.
I vårt projekt har vi, ibland kanske omedvetet, givit namn
som skapar förväntningar och som hjälper oss att formulera
vad vi tycker viktigt med just den platsen. Trädet, Sångsjön,
Mötet, Drömsjön, Gläntan… (Rosenberg, 2011a)
Notering: behövs inte. Tre olika fraser som lärs ut på gehör.
Form: vi bygger upp joddlingen genom de olika skikten. Slutar när det
är färdigt.
Inspiration: kvinnlig sångkonst hos Bayaka, pygméfolk i Centralafrika.
(Bayakat, 1995)
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6. Så som
för tre dragspel och bakgrundsröster

Idé: En bra låt. En ljus låt. En låt helt enkelt. En låt som gör att man vill
dra djupt efter andan och känna dofter, smaker.
Ett ord som smakar gott. Slingrande solistiska fraser från tre dragspelare som var och en berättar på sitt sätt, med sin egen gestaltning i folkmusikaliskt uttryckssätt.
Metaforer. Bilder av hur något är. Hur vi skapar vår värld omkring oss
genom att begreppsliga världen – något är »så som«. Något som det finns
gott om i de lyriska visorna, folksångerna, de folkliga koralerna…
Bakgrundrösterna som ett eko eller en kommentar till melodin.
Så som vinden blås
Så som solen skin på
Så som fågelen på himmelen blå
lyfter på lediga vingar
Så som snön som faller i april
Så som ett äppelträ’
Så som fisken i den stridaste ström,
Så som liljan i dalen

Notering: På noter de olika dragspelarnas insatser i melodi och komp.
Bakgrundsröster utifrån idén med metaforer fritt.
Form: Melodin presenteras och de olika musikerna interfolierar, kommenterar och tar över melodin från varandra. I mitten på andra vändan
kommer rösterna in.
Inspiration: Texterna hämtade fritt från olika folkliga berättelser, sånger
och metaforer.
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7. Fåglar
för elva visslare

Idé och koncept: Var och en gör en egen fågelsångsfras med vissling. Inte
som en kollektiv improvisation utan ett musikstycke där var och en
bidrar med sin fågelsång, som inspirerats av verkliga fåglar men med
musikerns tolkning. Glesa fraser växlas med långa fraser. En skog med
fåglar skapas. Det är det gemensamma som skapar helheten, som skapar
skogen med fåglarna i. Koncentration och lekfullhet. Förvåning.
Form: Någon börjar. Fågelsången håller på tills sångarna är framme i
sin position för nästa sång. Slutar tvärt. Ingen given signal, utan en
gemensam känsla.
Inspiration:
Fåglar
1 augusti 2011
Lunnefågel, Islom, Jorduggla, Rördrom, vilka namn, och vilka
härlig ljud de gör. Fantastiska. Karaktäristiska. Näktergal,
Sommargylling – vilken vacker sång. Hur kan jag använda det
här?
Jag lyssnar på iPhone-appen »Kvitter« och hittar genast
mina favoriter. Snöar helt in på att härma fågelsång och fågelljud. Hur låter de egentligen? Kan det fungera musikaliskt? Sitter i sommarkvällen tillsammans med släkt och vänner och lyssnar, gissar och härmar. Alla vill vara med: »vänta,
vänta, kan jag få göra jordugglan en gång till!« vi visslar och
ljudar på alla sätt som går och viker oss av skratt över resultatet
och allvaret som alla lägger in i sina försök.
Spelar in varenda fågel som jag hör: Den gäckande näktergalen på Capri. Sångare bland träden på ön. Ejdrarna på fjärden. Den intensiva vårsången har jag redan spelat in i långa
slingor, liksom koltrasten och den tonåriga Bulbul på ön Pralin. Men jag nöjer mig inte med det, jag börjar också spela in
mig själv när jag härmar sången och ljuden. En transformering
sker från fågel till människa till fågel igen.
Hör en fågel på avstånd i inspelningen från den tropiska
regnskogen och bara måste lära mig den fågelns sång. Den är
så fin. Jag undrar vad den fågeln heter? (Rosenberg, 2011a)
Källa: fåglars sång.
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8. Getens horn
För tre dragspel, tre celli och fem röster

Ide: Ett gemensamt berättande. En rytmisk frasering där alla har samma
riktning, där det gemensamma uttrycks i den levande fraseringen.
En obändig, svårhanterlig, rytmiskt kantig melodi.
När så Gud hade skapat djuren.
Så ville fan själv också skapa ett djur,
å då skapa han geten,
å så satte han hornen på getens knä,
för så hade han själv.
Men när Gud det fick se
så flytta han hornen.
Men till ämne hade Hin
tagit hår av sig själv.
Därför är geten ett hår av hin.

Inspiration: olika typer av idiomatiskt ensemble- och orkesterspel, där
varje instrument bidrar med sin klangfärg i ett unisont spel. Olika musikaliska inspirationer får mötas – Blues, vallvisa, Bartok, Brecht…
Form: enligt notering.
Källa: Text bearbetad från berättelse efter Edvard Riklund ur Sagor
från Edsele upptecknad av Frans Bergvall.
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9. Getkatalog
För tre dragspel, tre celli och fem röster

Ide: en flerskiktad musik med en Cantus Firmus i form av en unison
melodi och mot den en katalog av olika sätt att använda rösten med
inspiration från rop. En dynamisk situation utan dramatisk betydelse,
som ett kollage av svartvita foton och filmer mot en fond av skog.
Källa: rop och ljud inspirerade av traditionella get-lockar efter Sofia
Åslund, Calla Wagenius, Karin Ljungberg, Tjugmyr Maria Larsson, Sara
Pålsson, Erika Johansson, Elin Lisslass, Benedikta More m.fl.. (»Lockrop
& Vallåtar,« 1995) (»Fäbodmusik – Skogens magiska sång«, 2002)
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10. Brytningstid
för fem röster och sex instrumentalister

Idé: Tidens gång gestaltat som en gles väv av rytmer och röster. En rytmisk struktur med en lång linje – tre mot fyra mot en sju-takt. Små, små
förändringar i en gles återkommande ordlös melodiväv. Mot en grund av
klapp, klick och knäpp, en melodi som återkommer lite förändrat. Det är
inte bara melodin i min sång utan också gestaltningen, sentimentet, suckarna, knarren, glissandon som är identisk hos alla vi som
sjunger. En personlig gestaltning, fast förstorat. Dynamik och berättande uppstår i växelspelet.
Form/Instruktion: Alla börjar med tretakten, knäpp. Sedan går andra
över till klick, respektive klapp. Melodin kommer in och förändras lite
varje gång den kommer in. Soloröst börjar de andra rösterna följer.
Inspiration: Murdina och Effie MacDonalds flerstämmiga sång på
CD-skivan Gaelic Psalms from Lewis (1994)
Källa: ingen särskild.

Brytningstid.
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11. Adamsäpplet
För tre dragspel, tre celli och fem röster

Idé: En humoristisk berättelse om den naiva och nakna människan behöver en lika naiv, troskyldig och förhoppningsfull melodi. Något skevt i
melodin. En änglakör. Gånglåt möter halling – lydiskt – himmelskt ljust
blandas skevt med dur.
Adam o Eva uti paradis,
så som Gud dem skapat har.
Gick de runt i blanka mässingen,
oskyldiga som de minsta barn.
Så kom ormen å gav dom ett äpple,
så kom ormen å gav dom en frukt.
När så Adam bet utav äpplet,
så fick han ju se hur Eva såg ut.
Såg han hur vackert hon var skapad,
vacker så som Gud tänkt ut.
Såg han med nya öppna ögon,
naken och frodig, vacker och varm.
Tog han en bit utav äpplet han höll i.
Tog han en bit å svalde den ned.
Satte han äppelebiten i halsen.
Å där får den sitta för eviga tider.
Det är en smak utav paradis,
adamsäpplet som mannen har.
Där får den sitta för eviga tider,
som en smak av paradis.

Källa: Text bearbetad från berättelser efter Adolf Sjödin och Salomon
Rundquist ur Sagor från Edsele upptecknade av Frans Bergvall.

Ett äpple.
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12. Stjärnorna
för fem röster

Idé: Folkmusikalisk prosaberättelse unison med textens uttryck. Vallåtens
tonspråk. En historia som alltid har berättats, i ett gemensamt berättande. Stjärnljuset bryter igenom.
När vår Herre blev gammal,
å måste gå med käpp,
satte han en spik i käppen,
så att den inte skulle halka undan honom.
När han då gick, å stödde sig på käppen.
Blev det hål i golvet
som det lyste ned genom.
De hålen kallar vi för stjärnor

Källa: Text bearbetad från berättelse efter Märta Bergvall, ur Sagor från
Edsele, upptecknad av Frans Bergvall.
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13. Lament för hösten
För tre dragspel, tre celli och fem röster

Idé: En gemensam självklar sorgesång. Vi vet vad den står för. Inte sentimentalt men med sentiment. Enkelt. Självklart. En sång med en text som
inte sjungs. En berättelse utan ord.
Nu är hösten här med dova färger,
som en röst av sorg och tröst.
En våg av dova mörka toner,
långa sträva ljud av höst.
Sorgesång om hösten.
Sång utav förgänglighet.
Som en våg av bitterljuva
toner utav ändlighet.
(Text av Susanne Rosenberg hösten 2012)

Form: Börjar med instrument, sedan röster, sedan alla.
Inspiration: Flerstämmig sång från Balkan.
Källa: ingen speciell.

OBS denna not skall
kompletteras med
utskrivna ornament och
"text" = stavelser som sjungs
lyssna på inspelningen tills vidare
Maria

"Bulgofusk"
en gråtsång med sentiment och must
Susanne Rosenberg 2012
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Uddatoner/SR

Bulgofusk4.mus 12-02-24

14. Träd
för elva röster och instrument

Idé: Tillsammans. En lek. Andning och instrument tillsammans. Turbulent luft.
Vindens sus i träden
10 augusti 2011
Står och lagar mat i min lilla stuga med dörren öppen och hör
hur vinden viner och susar härligt i träden strax utanför i skogen. Det är stora höga träd av olika slag som står bara en liten
bit bort. Ett perfekt lövsus – vinden river tag i träden och skapar ett varierat sus – snabbare, långsammare, svagt, starkt. Vindens hand målar det akustiska rummet utanför min dörr med
bred pensel. (Rosenberg, 2011a).
Ha tchi ha tchi ha tchi Ha tchi ha tchi ha tchi haaaa
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för tio röster och sångsolist

Idé: Två modus i samspel i möte med en poetisk berättelse. Ett ostinato
på röster. En recitativisk sång över den. Den solistiska lilla berättelsen
med snöflingan och lingonkvisten mot bakgrund av den gemensamma
stora berättelsen med vinden. Ett rytmiskt skikt som kontrasterar.
I vindens hand syns jorden småningom sjunka
…
Då blixtrar en stjärna fram ur mörkret,
och belyser med sitt svaga sken en vacker lingonkvist.
Stjärnan är oupphinnelig
lingonkvisten likaså.
Men under det hopplösa jäktandet
efter dessa mål tränger
dödens kyla till livsroten.
Först i medvetandets nattskymmning
når den dödligt genomisade
fram till lingonkvisten.
Och finner sig då förfrusen
till en liten klar snöflinga
på ett av bladen.

Källa: Text ur Den Stora Vreden av Olof Högberg (Högberg, 1906).
Text ur I vindens hand av Folke Isaksson.
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16. Tankesträngar coda
För tre dragspel, tre celli, fyra röster och sångsolist

Idé: En hjord med kameler som närmar sig från horisonten, passerar förbi
och försvinner igen. Som en tankesträng…
Text – se tidigare.
Form: vi bygger upp från svagt till starkare med inspiration från bilden
av något som kommer emot och försvinner.
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17. Jorden sover
För tre dragspel, tre celli och fem röster

Idé: En vaggvisa med en enda textrad: jorden sover. En enkel melodi.
Långsamt klättrande toner upp genom frekvenserna som slutar i höga flageoletter på cello, och höga spröda toner på dragspel. Svaga pinglor. Ett
slut med isande spröda toner.
Jorden sover

Form: börjar med soloröst mot ljus bordunton. Vi börjar i samma register, sprider ut oss i tid och klang.
Inspiration: En kall vintereftermiddag, vaggvisan som en oändlig berättelse, kanske den första och den sista visan? Hopp och försoning.
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18. Världen växer
för elva röster

Idé: En evighetssång, en sång utan slut, med en text som handlar om detsamma. Det börjar av en slump. Och växer. Som en färöisk ballad, där
varje fras krokar in i nästa, där växelsång och växelverkan mellan röster,
likt kedjedansen bygger upp en oändlig berättelse.
Det började utav en slump,
av en slump sen har det vuxit
av stjärnornas aska.
Världen växer,
världen växer för att det finns
någonting i den.
Å att det finns nå’nting
uti världen det beror på
att den växer.

Form: Alla sjunger växelsång. Olika positioner, börja med en och en
sedan två och två. Sedan byggs det upp allt eftersom tills alla är med.
Källa och inspiration:
En modern, inflatorisk skapelseberättelse lyder alltså så här:
Det började utav en slump. Sedan har det vuxit. Världen
växer för att det finns någonting i den, och att det finns någonting i världen beror på att den växer. Världen kan inte försvinna igen av en slump. Därtill har den blivit för stor.
Skapelsen skedde slumpmässigt; ingenting födde en ny
värld, utan förvarning, utan plan. Ingen knackade på. Den
kom som en tjuv om natten. (Nørretranders, 1995, s. 61)
Något i oss känner att kosmos är vårt hem. Vi är gjorda av
stjärnors aska. Utforskningen av kosmos är en upptäcksresa i
oss själva. (Sagan, 1985)
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Partitur

– musikmanus
Voice Space – Röstrymd
för röst, loop-pedal,
lergök, mungiga,
& klockor
i scenisk form
av Susanne Rosenberg 2013

Tidslängd ca 60 minuter
inga mellanliggande pauser eller presentationer
Hela konserten sker i ett kontinuerligt musikaliskt berättande.
I en scenisk form med fyra placeringar och ljussättning

Sånger, bakgrund, inspriration och källa.
Konstnärliga koncept och idéer.
Form, notation.
Scenisk idé.
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1. My heart
för röst, loop-pedal & lergök
Två traditionella sånger i arrangemang av Susanne Rosenberg

En presentation av konsertens idé med flera sångslingor överlagrade; två
traditionella sånger som jag sjungit och kunnat länge och som jag har
efter två stora folksångare: Lisa Boudré och Paddy Tunney. Jag upplevde
att det fanns en slags överensstämmelse mellan dessa sånger och ville
kombinera dem så att de bildade en flerstämmig väv – en flerskiktad
musik – två kommunicerande förlopp. Dessutom skapade jag ett pulsbaserat rytmiskt groove – en motor – som skulle ligga som en fond bakom
de frirytmiska sångerna och allt detta sammantaget blir i sin enkelhet
komplext. Idén var att de olika skikten skulle kommunicera med varandra men ändå representera var sin berättelse, en form där lyssnaren skulle
kunna uppleva olika slags sammanhang.
Lergöken fick bli en introduktion till hela föreställningen som en startpunkt. Ett signum för mig och mina föreställningar inom forskarutbildningen.
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I am a wee weaver confined to my loom
My love she is fair as the red rose in June
She’s loved by all young men and that does grieve me
My heart’s in the purse of my lovely Mary
Jag seglat ut i motevind
Ifrån mitt fädersland
Att söka mig en trogen vän
Men en otrogen fann
Så är för mig den ljuva fröjd
Men till att sörja är jag nöjd
Jag är ej glädjen värd
I natt i sömnen drömde jag
Liksom du hos mig var
Liksom du låg på armen min
Du täcka liljoblad
Men när som jag uppvaknade
Helt missnöjd jag dig saknade
Långt bort från mig du var
Den himmel som förr varit klar
Börj nu att mulen bli
Den sol som upplyst all min dar
Går nu för evigt ner
Så tackar jag för kärleken
Jag njutit har hos dig min vän
Till denna dag och stund

Källa: inspelning med Lisa Boudré, Gästrikland (Boudré,
1935b), inspelning med Paddy Tunney (Tunney, 1997).
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2. En liten sång
för röst & loop-pedal
Musik av Susanne Rosenberg,
Text – se källa

Ett kort frirytmiskt ostinato med mycket luft emellan skapar en grund
som melodin sjungs emot.
Här vill jag också prova en av grundidéerna med Voice Space – illusionen – hur man kan skapa en överenskommelse med publiken om vad
som sker, att vi befinner oss en värld av elektroniska effekter, av ljudbearbetning. Jag provar det genom att skapa ett »mänskligt delay«, en fördröjning, ett eftersläpande eko som är en typisk elektronisk ljudeffekt, men
med rösten. Det hade ju varit fullt möjligt att rent tekniskt lägga på ett
delay eftersom alla ljud går via mixerbord och styrs av ljudteknikern. Men
med ett mänskligt delay kan jag istället använda idén, illusionen, referensen av ett delay hos lyssnaren och förstärka och leka med det. Lägga till
det när jag vill förstärka melodin, texten, ljuden och låta bli det vid andra
tillfällen. Detta mänskliga delay blir ett konstnärligt uttryck som jag själv
styr över, genom min sång. Det behöver inte finnas där efter varje ton.
Att styra denna uttryckskvalitet via mixerbordet är inte möjligt. Att styra
via annan typ av live-elektronik som är mer interagerande med mig själv
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hade kanske varit möjligt, men med den levande rösten så är det hela
tiden möjligt. I stunden. Att välja hur jag vill ha det.
Jag satte samman ord till en sång, en liten sång
som jag förde till huset en kväll.
Väl omvirad stoppade jag omärkligt in den under britsen.
Ingen skulle få lyssna på den.
Hemlig skulle den vara bara min.

Källa: visa från Angmagssalik, Öst-Grönland
ur På tungans tröskel, arktiska dikter från Grönland, Kanada och Alaska
översatta till svenska av Ann Smith (Smith, 1984)
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3. Ave Maria
för röst, loop-pedal, klockor, vissling, & lergök
Musik av Susanne Rosenberg,
Text traditionell

Idén till denna sång var en av de första jag fick när jag väl bestämt mig för
att göra konserten Voice Space med loop-pedal. Det började i en kombinerad visuell och audiell idé som man också kan se i skissen nedan.
Min idé var att så att säga lämna kvar min röst på ena sidan av rummet, låta den fortsätta att låta där och sedan sjunga tillsammans med den,
fast från andra sidan av rummet. Detta skedde genom att jag först spelade
in en lång melodislinga och medan den sedan spelades upp, sjunga mot
den. Jag började sjunga på högra sidan av scenen och lät detta bli inspelat.
En lång slinga. Går över scenen och stänger av loopen och
lämnar kvar rösten på den platsen. Sätter igång loopen och
sjunger mot den.
Kan man »se« ljudet som är kvar på höger sida även om jag
flyttar mig från ljudkällan? Hårt panorerat ut-ljud. Mycket av
det som jag gör här är egentligen inte alls sådan som RC-300
är tänkt för. Mycket är motsatsen. Det jag gör är frirytmiskt,
det är långt, det är utan puls, det är inte beat-baserat eller
multi-lagrat. (Rosenberg, 2012–2013)
Ave Maria, full av nåd

Källa: Ave Maria
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4. Det underbara bältet
För röst, mungiga & loop-pedal
Traditionell ballad, arrangemang Susanne Rosenberg

Att spela mungiga ligger nära sjungandet: det är andning, ljudet styrs av
hur man formar munhålan, man använder språkljud för att musicera,
men mungigan förstärker detta mycket mer än rösten. Mungigan är perfekt för att skapa en rytmisk, metrisk motor, ett groove, genom att tonen
klingar och att det finns perkussiva ansatser – det är som ett slags klingande slagverksinstrument med melodi. Här ville jag skapa en kontrast, en
svängig metrisk motor med hjälp av trallning och mungiga och sjunga
melodin mot det. På det sättet ville jag ta fram det metriska, obevekliga
svänget i balladen, som ett pågående som inte går att stoppa, men som är
en dimension av helheten i balladen. Det tar också fram det lite fräcka,
oförvägna och flyktiga som jag upplever finns i både balladens melodi
och i texten. Är alltsammans bara en illusion?
Den musikaliska formen i Det underbara bältet är:
U Olika rytmiska figurer i gangar1- och balladstil, melodisk variation
med utgångspunkt från melodin och textfragmentens ljud improviserat på mungiga. Kopplingen mellan balladens metrik och gangar är
väldigt självklar för mig, den förskjutna pulsöverlagringen som kännetecknar gangar-svänget finns också i balladen.
U Efter att ha spelat en stund loopar jag en ostinatofras i obestämd
längd och låter det ligga som ett rytmiskt ostinatokomp, i ett eller
flera lager. Fortsatt varierat spel på mungiga.
U Sjunger melodin och texten Det underbara bältet.
U Ordlös trallning som kan komma in eller inte, antingen bara live,
eller loopas i ett eller flera lager.
Bältet + mungiga = sant
12 januari 2013
Har en idé om hur jag skall få till att smälta samman spel på
mungiga med balladen om det underbara bältet.
Sjunga /ljuda »en gång när jag gick vägen fram« samtidigt
som jag spelar mungiga (#1). Loopa det. Sjunga balladen.
Loopa när jag sjunger i mungigan – »usch hu hu, su liten lu«.
Sjunga melodi och sedan efter ett tag lägga till didlay-fraser,
kanske i stämmor (#2). Spela lite mungiga emellan också. Kan
bli fint. (Rosenberg, 2012–2013)

1 Gangar är betegnelsen på en norsk folkdans i todelt takt. Navnet er avledet av verbet »Gå«, eller
»gange«. (Gangar, 2013, mars 11)
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En gång när jag gick vägen fram
så mötade jag hin onde
Usch hu hu su liten lu så mötade jag hin onde
Å om du ger mig själen din
Så kunde du fånga mitt bälte
Då gav jag fan själen min
Och fångade så hans bälte
Å när jag kom i kyrkan in
Där vore båd gamla och unga
Å när de bältet mitt fick se
De glömde båd läsa å sjunga
Å prästen stod i altarstol
Han skulle på knäna falla
Men när han bältet mitt fick se
Han glömde båd Gud och alla
Det var en söndags morgonstund
Jag kom i så galna tankar
Då bytte jag bort bältet mitt
Emot ett par slarvuga vantar

Källa: inspelning och uppteckning av ballad efter Evert
Äng, Gästrikland (Äng, 1964) (Rosenberg, 1994)
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5. Falska klaffare
för röst & loop-pedal
Traditionell sång i arrangemang av Susanne Rosenberg

I traditionell folklig sångstil i Skandinavien finns en rikedom i hur man
använder språkljuden: man sjunger på tonande konsonanter, man särpräglar vokalerna, man gör tydliga ansatser, man sjunger med upphämtningar i starten på en tonansats och det finns en mängd olika valörer
både ljudmässigt, klangmässigt att använda när man sjunger för att skapa
musik (Rosenberg 1986). Allt detta använder man i sjungandet för att
skapa rytm, timing, variation, klang m.m.. Genom att man tar ut detta
som naturligt finns i det talade språket men utpräglar det skapas så att
säga en musikalisk-akustisk dimension som ger ett kontrastrikt uttryck.
Det spännande är att denna rikedom ju också finns i det talade språket
och här har jag försökt att utveckla hur jag, genom överlagring, kan
använda en talad mening och talade ljud som stämmor, musikaliska
gestalter och atmosfär till själva sången. Citatet jag använder kommer
från en inspelning med Lisa Boudré och jag har lekt med olika sätt att
gestalta den, med utgångspunkt från hennes sätt att uttrycka sig.
Å int vet ja om de’ e varken början eller slut på’na
för ho e så gammal …så vi ha’nt kunna fått reda på’t, h-hm
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Falska klaffare stå mig emot
De bjuda till med sin arga list och hot
De bjuda till med allor lönn
Till att omgöra vårt förbund
Men hade Gud skilt kärleken åt
Så ha det alleri blivit så svårt
Men nu ökas sorgen sig mer och mer
Näre vi varandra i livet ser
Å himmel och jord veklagar sig
För vad jag lider dagelig
En hjärtans ängslan och besvär
Allt för den vännen jag håller kär
En hjärtans ängslan och besvär
Allt för den vännen jag håller kär

Källa: inspelning med lyrisk visa efter Lisa Boudré, Gästrikland (Boudré,
1935a)

Lisa Boudré.
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6. Solovisa
för röst

En strimma hav eller Det mörknar över landet eller någon annan solovisa
Sånger av Sven Ahlbäck (Det mörknar över landet) och Susanne Rosenberg (En strimma hav) eller någon traditionell solovisa
I Voice Space har jag försökt infoga några olika delar där jag inte helt
säkert har bestämt vad jag skall sjunga. Jag har hittat några olika varianter
att utgå från, men det viktiga är helt enkelt att det är helt solistiskt. Ingen
loop-pedal, inga andra instrument. Jag lämnade öppet för vad som kan
passa in i stunden. Jag känner att det behövs något alldeles enkelt, obearbetat, som en kontrast till det flerskiktade, för att just komplexiteten i det
flerskiktade skulle gå att uppleva.
Det mörknar över landet, å aftonen nalkas,
mörker ser jag stiga ur omätliga djup
Snart skall den famna mig
Jag går emot natten
Daggande dagar dör över fjällets toppar
Men otyngda bära de ännu himmelens börda
Snart kommer det sista stora mörkret
Svepande in över fjällets toppar
å över mitt sinne

Källa: Sång av Sven Ahlbäck på en anonym samisk text (Ahlbäck, 1988)
eller en sång av Susanne Rosenberg till text av Edith Södergran (Rosenberg, 1990).
Det är en strimma hav, som glimmar grå
vid himlens rand,
den har en mörkblå vägg,
som liknar land,
det är där min längtan vilar
innan den flyger hem.

Källa: dikt av Edith Södergran
Men det kunde också bli en helt annan sång här. Framtiden får utvisa.
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7. Polskor efter Lapp-Nils
för röst & loop-pedal
traditionella polsktrallar i arrangemang av Susanne Rosenberg

En av finesserna med att använda sig av en loop-pedal är att jag kan överlagra och sjunga mot mig själv. Det ville jag göra här. Jag har utgått från
två polskor efter trallaren Måns Olsson. Här sjunger jag dessa mot varandra och på varandra så att de bildar en väv. Det är troligen omöjligt att
avgöra exakt vilken av melodierna jag sjunger live för den som lyssnar.
Det är en lek med associativ likhet. Melodierna går om och kring varandra och det går fort. En väv av melodier.
Källa: två Lapp-Nilspolskor efter trallaren Måns Olsson, Mattmar, Jämtland (Olsson, 1996)
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8. Havet är
för röst, ljud, klockor & loop-pedal
Text och musik Susanne Rosenberg

Att skapa överlagrade skikt med hjälp av ljud. Ljud kan tolkas på olika
sätt. Är det fåglar, är det gnissel, är det brus, är det havets vågor, vinden?
Lyssnaren avgör, det finns inget rätt eller fel. Allt är lika rätt. När texten
kommer till övergår säkerligen de flestas associationer till havet. Utgångspunkten för mig till denna sång är egentligen två saker. Dels ett »möte«
med havet. I det fallet havet på den svenska västkusten. Jag klev ur bilen
efter en lång resa tvärs genom landet och möttes av – havet. Jag skrev då
på plats och ställe den text som jag sedan tonsatte för manskör, med skiftande borduner och en melodi med mycket liten ambitus.
Den andra inspirationen är från en musikpedagogisk konferens i Helsingfors där jag mötte en man från Kalabrien. Jag citerar min egen blogg
nedan, det handlar mycket om det jag beskrivit ovan – illusioner – vad
något är.
Ship och sheep
11 november 2010
På konferensen MORE i Helsingfors: Efter min presentation
kommer en man från Kalabrien södra Italien fram och berättade att han känner igen sången Alla kristna som en begravningssång. Han var starkt berörd av det lilla ljudklippet han
fick höra, tog mina händer och höll dem mellan sina. »Very
beautiful singing«.
Lite senare samma dag kommer han fram till mig och visade
en bjällra/klocka och säger att »one day each year when every
ship comes they all have bells, and the sky is full of sounds«.
Jag såg framför mig ett stilla Adriatiskt hav med skepp som
kommer in mot kusten, alla med en klingande skeppsklocka
just den dagen. Tills jag inser att han säger ship men menade
sheep och då blir bilden en annan, men lika storslagen och
underbar. En hel himmel, ett akustiskt rum som fylls av ljudet
av klockor som ljuder, från alla får som tillsammans med herdar ger sig ut på bete och jag tänker på fäbodmusik i Sverige.
Musiken i det akustiska uterummet. (Rosenberg, 2010–2011)
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Havet är
avsikt, utsikt, insikt
Havet är
avskalad, tom
skuggad, silad
rutad, ritad, rotad, naglad
urtida, kravad, lenad, stormad, stormad…

Källa: dikt av Susanne Rosenberg
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9. Hit och dit
för röst
improvisation över melodi och text av Susanne Rosenberg

En improvisation över ett textligt och musikaliskt tema. Illusion är temat.
Jag sjunger/ loopar ett ostinato fast utan loop-pedal. En skiss på en text
finns. Men det kan också bli något helt annat – eller faktiskt ingenting
alls.
Hit och dit
17 januari 2013
Jag behöver något som tar mig mellan Havet är och Ainos klagan. Hittar på en sång på mitt envisa åta-ita-ostinato som jag
inte har kunnat bli av med. Sången kan bli en lek med hela
konsertens idé. Ett ostinato som går på, som det inte går att få
stopp på.
Det får bli som det blir. En lek med ord. Med nuet. Med
toner. Men kanske denna text kan vara en utgångspunkt?
(Rosenberg, 2012–2013)
En sång – hit och dit
gång på gång
Vad är det här för nå’t?
Kan inte få nå’t stopp.
Oj!
Problemet man får, när det är en loop som går…
Jag får försöka nu att ta mig ur
Är jag helt galen
Nu får jag trampa på pedalen oj!

Källa: textidé av Susanne Rosenberg
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10. Ainos klagan
för röst & loop-pedal
Musik av Susanne Rosenberg

Frirytmisk sång mot en ostinatobakgrund med meter. Luft. Tät slinga.
Kulning. Inte ljud hela tiden – utan luft mellan.
Form:
U En gestaltad fras av luftflöde – ha tchi-ke-ti, ha tchi-ke-ti, tchi tchi tchi.
Glest. Loopa på pedal med av- och påknapp.
U En långsam slinga av ordlös sång i lågt läge som blir ostinato 1 som först
sjungs live och sedan loopas.
U Två olika skelettmelodier som kan varieras och smyckas ut fritt. En i
lågt röstläge. En i ett högre röstläge.
U En text skapad av fragment från Kalevala (Ainos klagan) och en estnisk
folksång.
U Ett ostinato 2 med ordlös sång i högt läge (kulningsläge). Sjunger ett
snabbt ornament med halvtonsintervall. Loopar det i lager mot det första låga ostinatot.
U Kulningsfraser mot allt detta.
U Olika möjligheter för om ostinato 1 och 2 ljuder samtidigt. Ta bort och
lägga till och spela med de olika delarna för att skapa en helhet.
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Distad gitarr
11 februari 2013
Har lagt märke till att musiken i Voice Space nog har inspiration också från mitt intresse i hårdrock (och blues). T.ex. ostinatot i Ainos klagan är en typisk sådan grej. S. säger att det låter
lite som en distad gitarr från 70-talet. Ja, det kan han ha rätt i.
Det är lite så det blir med den typen av röstanvändning
(Rosenberg, 2012–2013).
Hur är en lycklig männskas levnad,
hurudant de sällas sinne?
Så är en lycklig mänskas levnad,
sådant är de sällas sinne,
som det vida havet vågor,
Som där mycket vatten väller.
Hur är osäll mänskas levnad,
hurudant de sorgsnas sinne?
Så är en osäll mänskas lynne,
sådant är den sorgsnas sinne,
som den djupa brunnens vatten,
skaren under branta berget.
----När jag börjar sjunga
Sjunger jag havet till land
Stränder till vall
Havsbotten till åkrar
Vassen till råg

Källor:
ur Ainos klagan (Valtasaari, Sundberg & Ala-Könni, 1985, s. 57)
ur estnisk runosång efter Harry Olt (Bergelt, 1995, s. 55)
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11. Joddling v/s kulning
för röst & loop-pedal
Kulning och traditionell joddling i arrangemang av Susanne
Rosenberg

I Ainos klagan använder jag mig av kulning på det sätt som är det mest
vanliga. Kulning i »moll« eller vallåtsmodus. Här har jag velat kombinera
joddling och kulning i dur. Inte lika vanligt med dur i kulning, åtminstone inte nuförtiden. En reorientering. Ett sätt att visa illusionerna av rösten i rummet. Mycket skruvat reverb på utljudet. Mycket panorering.
Olika placeringar, långa linjer. Att skapa ett stort, stort rum. Efterliknar
det stora akustiska uterum som man t.ex. kan höra en riktigt stilla kväll
med rop och kulning över långa avstånd.
Ljudet blir då i naturen nästan som om det vore på låtsas, elektroniskt,
som om det vore artificiellt. Att utvidga rummet inne, så att det nästan
blir större än sig självt.
Rop över kalla vatten. En stilla kväll sitter en grupp campare
intill en sjö. Deras skratt och rop hörs vida omkring längs sjöns
stränder. Här är det inte bara en fråga om att signal-brusförhållandet är stort. Ljudet fortplantar sig verkligen över sjön
med mindre dämpning än vad som är normalt. Förklaringen
är i princip samma som för hägringar. Ljudet är en vågrörelse.
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Liksom ljuset kan ljudvågorna reflekteras och brytas. Vågor
bryts »mot normalen« när de går in i ett medium med lägre
vågutbredningshastighet, och »från normalen« när de lämnar
ett sådant medium. Ljudvågornas hastighet i luft varierar med
temperaturen, men inte med luftens tryck. I varm luft är hastigheten högre än i kall luft. (Grimvall, 1983)
Form: Först spelar jag in en joddlingsfras, stoppar. Spelar upp den och
kular till den. Likheten mellan de två sångsätten borde bli ganska uppenbar även om man kanske inte alltid tänker på den likheten. Det handlar
om kontraster. Det handlar om moll eller dur. Manlig eller kvinnligt.
Rop eller sång. Ute- eller innerum.
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12. En liten sång
för röst
Musik av Susanne Rosenberg, Text – se källa

Återigen en sång om illusioner. Här sjunger jag samma sång som i början. Men här utan »mänskligt delay« och loop-pedal. Skapar istället själv
skikten, stämmorna i musiken. Kan man göra det? Kan man skapa skiktet av flerstämmighet i sitt eget huvud och i lyssnarens, genom att interfoliera de olika skikten på samma sätt som om man använt en looppedal? Interfoliera ostinatot i själva melodin?
Text: Samma som sång 2.
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Partitur
Kulning
En utsmyckning av oändligheten
av Susanne Rosenberg 2007–2012

Bakgrund, inspiration och källa.
Konstnärliga koncept.
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Reorientering
När jag hör kulning ryser jag och nästan alltid får jag tårar i
ögonen. Om man blundar när man lyssnar på kulning så kan
man vara i vilken tid som helst. Man förflyttas. Det är fantastiskt vilket ljud som man kan få fram, vilken styrka. Det låter
som någon slags fågel, urtida. (kursdeltagare om att kula utomhus, Rosenberg, 2007)
Teknik – släpper den vanliga kontrollen, släpper fram något,
ett annat ljud. En utsmyckning av oändligheten runt omkring.
(kursdeltagare om att kula utomhus, Rosenberg, 2007)
Man kan aldrig kliva ned i samma flod två gånger, finns det ett
talesätt som säger. Upplevelsen av att försöka kula uppe vid
Stångtjärn skulle jag därmed vilja beskriva på följande sätt:
Man kan aldrig kula i samma vind två gånger. (kursdeltagare
om att kula utomhus, Rosenberg, 2007)

Tjä

ä

hä

ä

dä
då

dä

då
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Längtan & Kulning som ett uttryck för nuet – att ge sig
hän, släppa loss, att uttrycka sig i stunden
The body carries a sound that is deeply expressive. I would like
to understand more about its origin. Why does it carry so
much longing?(kursdeltagare om att kula utomhus, Rosenberg, 2007)
Det är fantastiskt vilket ljud som man kan få fram, vilken
styrka. Det låter som någon slags fågel, urtida. (kursdeltagare
om att kula utomhus, Rosenberg, 2007)
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Lek
Det är roligare och mer spännande att kula utomhus, eftersom
man kan experimentera med riktningar och ekon, för att ljudet kan färdas längre och för att det känns mer »på riktigt«, i
den rätta miljön. (kursdeltagare om att kula utomhus, Rosenberg, 2007)
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Kulning som kommunikation – att ropa på någon, rikta
sig med sin röst
Vi gick i allsköns ro och ropade på våra djur. Bäst jag gick där
och lockade så fick jag svar!! Det kändes härligt och glatt att
ekot svarade mig. (kursdeltagare om att kula utomhus, Rosenberg, 2007)
Provar att ropa in mot Rosendal och får plötsligt tillbaka ett
svar! En vacker röst svarar mig. Först tror vi att det är ett eko,
så oförberedda är vi – men nej, det är en riktig människa som
ropar tillbaka. Man blir så glad, nästan rusig. Ja! Det fungerar!
Underbart. (Rosenberg, 2011b)
Kulning är höga rop i skogen. Kulning är ibland melodier på
hög höjd.
Kommunikation med folk och fä över berg dalar och sjöar.
(kursdeltagare om att kula utomhus, Rosenberg, 2007)
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Mimicry
Liksom övriga arbetsuppgifter lärde flickorna den speciella
kulningstekniken genom att lyssna till de äldre kvinnorna på
vallen, och naturligtvis imiterade man då helst dem som lockade vackrast och mest effektivt. På så sätt fördes en viss uppförandepraxis och vissa grundläggande musikaliska strukturer i
arv från en generation till en annan. (Ivardsotter, 1989)
Utomhus – där tonerna släpps fria och naturen tar emot dem
och bestämmer deras livsöde. Kanske blir det kort, annars blir
det ett eko. Utomhus blev jag en av alla furor där i mossen.
Fast rotad i marken var också jag, men mina grenar var mina
toner. Gröna toner! Jag var inte bara där på den punkt jag stod,
utan överallt där mina toner hamnade. Aldrig har jag känt mig
så ett-med-naturen. En klyscha ja visst, men den är sann!
(kursdeltagare om att kula utomhus, Rosenberg, 2007)

Kom-nu-hit-da

Soc-ker-gitt-a

Si-ka-å!

djet djet djet djet djet djet da!

prrrrrrrrr-aa

Kom nu hit! kom nu hit!

prrrrr-aa
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Risk & Skarpt läge – utmaning
Det är utelämnande att kula rakt ut i naturen, jag visar upp
någonting av mig själv, och jag får tillbaka av de andra. Trots
att avstånden är långa uppstår en slags intimitet. (kursdeltagare
om att kula utomhus, Rosenberg, 2007)
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Kulning som handling – att ropa, låta, att utforska
rymden med rösten
Vi sjöng jämt och samt. Hä svara så vält i berge så vi kunna
rakt int lät bli (Eriksson, 1957, 1973) 1
Att muta in och mäta upp skogen med sin röst
Lite senare vid Sångsjön
Vi provar olika platser för kulning. »Hur låter det här?« »Hur
ser det ut?« Vi är på varsin sida av sjön för att kunna prova på
riktigt. Sara på lyssnarsidan och jag och Kari på sjöns andra
sida och jag provar att kula från lite olika ställen och rör mig
framåt längs sjön under tiden. Det känns naturligt och lätt att
gå och kula och stanna till lite nu och då, så när jag kommer
fram till kanten och Sara och jag möts så säger vi båda två. Ja
– såhär skall det ju vara förståss! Inte en fast placering, utan en
vandring, vilket ger en mer vardaglig och äkta känsla för mig.
Jag rör mig framåt längs stigen och gör faktiskt just det jag gör
– provar akustiken, känner in hur det låter i skogen, hur den
ger svar eller ej. Det är roligt. Istället för att skapa en »bild« av
kulningen så gör jag just det jag gör – kular i skogen. (Rosenberg, 2011a)

1 så berättar vallkullan Anna Andersdotter Broman som i sin ungdom arbetade på fäboden
Nybodarna, i Torsåkers socken i Gästrikland.
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Kulning som ljudkonst – att göra olika sorts ljud från
vackra långa toner till uttrycksfulla läten
En energi från jorden som skjuts ut i rymden. Den kan vara
vass som en spjutspets men också rund och omfamnande. Det
låter som ett omänskligt ljud, som skogsväsen, som troll, som
djur. Det låter som granskog och kullar. (kursdeltagare om att
kula utomhus, Rosenberg, 2007)
Kulning – experience Et råb, et skrig, stærk nok til at kunne
høres over på den anden side av bjerget. Fine små melodier
barer klangen af sted. (kursdeltagare om att kula utomhus,
Rosenberg, 2007)
So far, it is still the free women’s singing. Simple verses, endless
variations of melody. Free singing with fun. Making necessity
into self-expression.
(kursdeltagare om att kula utomhus, Rosenberg, 2007)

Hi hä-di di
Hä-di di hä di di
dididi dididi di
hi ta di du
hi di di hi di di
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Kulning som improvisationsform – att skapa nytt utifrån
ett traditionellt tonspråk
Inom dessa ramar fanns emellertid stort utrymme för individuella variationer. Varje kvinna kunde därmed förvalta traditionen mer eller mindre väl – berika den eller utarma den, allt
efter musikalisk begåvning och kreativitet. (Ivardsotter, 1989,
s. 38)
Hon lullade så vackert att männen ställde sig mot sina lieorv
och kvinnorna mot sina räfsor och lyssnade. De kunde inte
arbeta, så gripna blev de av hennes drillars skönhet. (Johnson,
1986, s. 198)

En sida ur boken Kulning (Rosenberg, 2007).
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Kulning
En utsmyckning av oändligheten runt omkring
– på jakt efter kulningens dragläge
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”En utsmyckning av oändligheten runt
omkring”– på jakt efter kulningens dragläge
Susanne Rosenberg och Johan Sundberg

H

ur mycket måste man ta i för att det skall bli det en stark kulningston?
Behöver man en speciell röstteknik för kulning? Hur starkt är kulning?
Finns det ett kulningens optimala dragläge? Här några frågor som denna artikel
försöker belysa. Men först – vad är kulning?

Vad är kulning?
Idag är kulning ett begrepp som folk i allmänhet känner till, även om de inte vet
exakt vad det innebär. Musikhögskolestuderande, som inte studerar folkmusik,
anger ofta kulning som en av de första saker de förknippar med folkmusik.
Det finns helg- och veckokurser i kulning, kulning förekommer vid allt från
Nobel- till hembygdsfester och ofta som invigningsmusik i oﬃciella sammanhang, kulning finns som ett musikaliskt uttryck bland nutida folksångare och
används också inom andra konstformer.

Kulning används av nutida folksångare i många olika
sammanhang. Foto: Susanne Rosenberg
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Kauka, kuja, locka, lulla, kötjen, kök, korla, köuk, huja, låla, hojta, kolla, kula…
Kulning är ett dialektalt ord som kommit att bli det allomfattande begreppet
för den röstliga kommunikationen som har utvecklats i fäbodmiljön. I den
här artikeln använder vi kulning för att beskriva de melodiska fraserna i högt
tonhöjdsläge som idag oftast förknippas med kulning. Lockrop däremot omfattar all den röstanvändning som finns inom fäbodväsendet, både kulning, rop,
djurhärmande läten och musikaliskt småprat.
Kulning är sprunget ur behovet att med rösten kunna kommunicera utomhus både på korta och långa avstånd både mellan människor och kreatur.
Eftersom det är kvinnan som av tradition varit den som arbetat med att ta hand
om kreaturen, så även i fäbodmiljön, så har också röstanvändningen utvecklats inom ramen för kvinnoröstens möjligheter. Kulning kan nå mycket långt
utomhus, kanske 5 km eller mer, men hur långt den når beror på vindriktning,
lufttryck, temperatur och topografi m.m.1

Hur låter kulning?
För den som aldrig hört kulning är det svårt att beskriva hur det låter, men
oftast slående karaktäristiskt när man väl hört det och inget man glömmer i
första taget: Röstklangen är rak och riktad utan vibrato, med korta melodiska
fraser i ett högt röstläge mellan ca 800-1300 Hz. Ibland blandas kulningens
höga röstläge med ropfraser där man också använder lägre tonhöjd.

Ett ungefärligt tonhöjdsområde för kulningens melodifraser

De melodiska fraserna är ofta 3-4 sekunder långa och följer på varandra improviserat och varieras på ett eller flera musikaliska teman. Kulning har ingen
text men kan ibland innehålla korta rop med ord som ku, ko, get eller rena
nonsensord.
Att beskriva kulning som ”en utsmyckning av oändligheten runt omkring”2
– sätter, på ett poetiskt sätt, fingret på att kulning behöver ett stort akustiskt
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rum att fylla upp för kulning är ljudstarkt och behöver utrymme. För att få till
en ljudstark ton behövs ett högt lufttryck i lungorna, ett s.k. högt subglottiskt
tryck och ju högre toner man kular desto högre subglottiskt tryck krävs. Så ur
ett rösttekniskt perspektiv så ställer kulning stora krav på röstorganet.
Fortfarande är det gängse sättet att lära sig kula genom att man lyssnar och
härmar någon som kan. Den kommunikativa delen av ropet finns kvar, men
idag har den mellan djur och människa oftast ersatts av kommunikation mellan människor, eller av en envägskommunikation i t.ex. konsertsammanhang.
Kulning handlar fortfarande mycket om att improvisera men det finns också
färdiga ”kulningar” att lära sig. Miljön som man lär sig kula i idag är annorlunda.
Få lär sig att kula på en levande fäbod och många lär sig kula inomhus, vilket
ger helt andra akustiska förutsättningar än utomhus.

Kulningsforskning
Det är inte många som har forskat på kulningens röstteknik men Anna Ivarsdotters [Johnsson] avhandling ”Sången i skogen” från 1986 är ett standardverk.
Hon behandlar där kulningens väsen utifrån en mängd olika aspekter, t.ex. vad
gäller miljö och musikalisk struktur men också med hjälp av denna artikels
medförfattare, Johan Sundberg, en del röstteknisk karaktäristik. I Ivarsdotters
avhandling kan man läsa om ljudtrycksnivå, subglottiska tryck och tonhöjd hos
två kulerskor. Därför är det spännande att idag undersöka samma rösttekniska
parametrar, men hos flera personer, för att kunna jämföra med Ivarsdotters
data. Dessutom ger detta nya material möjlighet att belysa olika generationer
av kulerskor.
Innan vi nu går in på att beskriva våra rön vill vi bara helt kort beröra en
annan röstteknisk aspekt som kommer att presenteras i en kommande artikel.
Tidigare har det menats att kulning sker i det s.k. falsettregistret med ofullständig stämbandsslutning. Men ny forskning visar att i kulning så är faktiskt
stämbandsslutningen fullständig3. En ganska tuﬀ historia för stämbanden. De
skall ju dock svänga kanske 1000 gånger per sekund. Denna information kan
vara bra att ha i minnet när vi nu ger oss in i kulningens subglottiska tryck,
tonhöjd och ljudstyrka.
2004 påbörjade författarna ett forskningsprojekt där relationen mellan
ljudstyrka, subglottiskt tryck och tonhöjd skulle undersökas hos ett antal unga
kulerskor idag. Mätningar gjordes på avdelningen för tal musik hörsel vid Skolan
för datavetenskap och kommunikation, Kungl. Tekniska Högskolan i samarbete
med Institutionen för folkmusik, Kungl. Musikhögskolan.
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De tio kulerskorna fick lära sig en kort traditionell kulningsfras på gehör.
Den förelagda frasen spelades sedan in under tre olika betingelser: Först fick
de kula frasen med start från en given tonhöjd, sedan fick de spontant välja
från vilken tonhöjd de ville börja kula. Vid den tredje betingelsen kulades också
från en spontant vald tonhöjd, men där uppmanades kulerskorna att förbereda
med en riktigt djup inandning. Vilket borde innebära att de började frasen i
ett tillstånd där det subglottiska trycket var högre än i de andra betingelserna.
Allt spelades in och analyserades.

Den melodiska fras som kulerskorna utgick ifrån, återgiven i det tonomfång som
brukades i betingelse 1 . Längden är ca 4 sek. Melodin är i tradition efter Elin
Lisslass och Karin Edvardsson Johansson. Transkriberad av Sven Ahlbäck

Genom att låta kulerskorna kula på dessa olika sätt fick vi ett material där
relationen mellan ljudstyrka, subglottiskt tryck och tonhöjd kunde jämföras
utifrån de olika förutsättningarna.
Det tål att sägas att kulerskornas tålamod var stort – För att kunna registrera
det subglottiska trycket var de tvungna att ha en tunn plastslang i mungipan
och börja varje ton med konsonanten /p/. För att få jämförbara mätningar
användes ett avstånd av 0,3 m från mikrofonen.

Hur ljudstarkt är kulning?
Man brukar ange örats smärtgräns till över 120 dB. I vår undersökning var
”toppnoteringen” för en kulad ton hela 125 dB. Variationen i ljudtrycksnivå
mellan de olika personernas kulade tonerna låg på mellan 100 och 125 dB. Det
var alltså ofta starkare än örats smärtgräns och ingen kulade så svagt som de
90 dB som en pneumatisk borr kan prestera på tre meters avstånd. Ett normalt
samtal i inomhusmiljö brukar hamna på ca 50 dB och en dramatisk sopran
som sjunger forte, alltså allt vad hon orkar, på höga C brukar i genomsnitt
kommer upp till ca 114 dB, allt detta på ett avstånd av 30 cm. Det är ingen
tvekan om att kulning är starkt. I Anna Ivarsdotters mätningar från 1986 var
kulerskans toppnotering 116 dB vilket alltså är något svagare än den starkaste
kulningstonen i vår undersökning, men annars ganska mitt i det genomsnittliga
spannet vilket vi snart skall se.
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Hur starkt är kulning i jämförelse? Staplarna visar ljudtrycksnivån i dB på
ett avstånd av 30 cm för ett antal röstliga aktiviteter. Normalt tal (Sundberg
2001), Dramatisk sopran som sjunger forte på höga C (Molinder 1997),
Starkaste kulningstonen (Rosenberg, Sundberg & Björkner 2005).

Hur högt är det subglottiska trycket?
Som vi tidigare nämnt så behöver man ett ordentligt subglottiskt tryck under
stämbanden för att få dem att vibrera vid höga tonhöjder och därtill bli starkt.
Det finns ett fysikaliskt samband mellan ljudtrycksnivå, subglottiskt tryck
och tonhöjd som ger sig självt – ju högre tonhöjd ju mer lufttryck krävs, ju
starkare ton.
I vår undersökning fann vi variationer i trycket mellan olika individer och
mellan olika tonhöjder. Det subglottiska trycket, mäts i enheten cm vattenpelare, (cm H2O) och är i kulning så gott som alltid över 40 cm H2O, men det
säger ju inte så mycket om man inte har något att jämföra med. I vanligt tal
behöver man inte mer än ca 5-7 cm H2O och i vanlig sång brukar 5-20 cm
H2O vara normalt. I vår undersökning använde kulerskorna mellan 34 och 60
cm H2O för höga C (1000 Hz). Det är mycket, men inte lika mycket som en
träblåsspelare kan behöva använda vid nyansen forte - hiskeliga 150 cm H2O.
Anna Ivarsdotters kulerska befann sig inom samma spann som våra och som
jämförelse kan sägas att en sopran behöver i genomsnitt ca 40 cm H2O för en
forteton vid 1000 Hz.
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Genomsnittlig ljudtrycksnivå och subglottiskt tryck i undersökningen.
Foto: Olof Misgeld.

Hur optimerar man rösttekniken?
Allt det som vi hittills sagt är generella drag som gäller för hela den undersökta
gruppen i genomsnitt. Men nu kommer vi till det intressanta. Hur blir det om
man tittar på mätresultaten på det individuella planet? När man kular handlar
det kanske mer om att optimera sina individuella resurser och det finns inget
självklart i att man då gör som genomsnittet. Det finns ingen anledning att
använda mer subglottiskt tryck än man behöver för att få en viss ljudstyrka.
Men vi har ju redan sagt att det finns en helig allians mellan tonhöjd och subglottiskt tryck. Ju högre tonhöjd ju högre subglottiskt tryck. Men i våra mätningar visar det sig att denna allians inte självklart fanns där på det individuella
planet. Istället visade undersökningen att för de olika personerna fanns vissa
tonhöjdsområden eller individuella tonhöjder där det inte behövde använda ett
lika rekordhögt subglottiskt tryck för att få en stark kulningston. Där ökningen
i ljudstyrka inte gick hand i hand med ökningen av subglottiskt tryck. Kanske
kunde detta innebära att det finns sätt att optimera rösttekniken för att få ut
så mycket ljudstyrka som möjligt för ett mindre tryck? Ungefär som när man
lär sig att använda de olika växlarna på en bil, det gäller att veta när man skall
växla upp så att man inte fortsätter att köra på tvåan fastän varvtalet ökar.
Men att vi funnit detta samband gav ju inte självklart svar på att detta var
toner som kulerskorna själv tyckte var bra och eﬀektiva kulningstoner? Det var
heller inte möjligt att fråga detta i efterhand. Kunde det vara en tillfällighet - att
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det bara blev så? För att söka svar på frågan gjorde vi en lyssnarundersökning.
Vi bad sex stycken erfarna kulerskor att lyssna på alla enskilda långa kulningstoner och bedöma dem på en skala hur väl de tyckte att de överensstämde
med deras uppfattning om en optimal kulningston. En ganska svår uppgift
eftersom det som annars tillhör kulningens väsen är att man hör tonerna i ett
musikaliskt sammanhang i fraser och eftersom det också låter lite konstigt när
varje kulad ton startar med ett /p/!

Less is more!
Men se. De högst rankade toner i lyssnarundersökningen visade sig ha en sak
gemensamt som var intressant. De hade alla en speciell karaktäristik egenskap – nämligen stark grundton. Detta ger röstklangen en viss karaktär, en
viss rundhet.
De högst rankade tonerna förekom på olika tonhöjder, kulades av olika
personer men samtliga kom ur undersökningens tredje betingelsen – den som
innebar en djup inandning innan starten.
När vi sedan tittade noggrannare på de topprankade kulningstoner så hade
de också en annan sak gemensamt – nämligen att de alla hade kulats på ett
oväntat lågt subglottiskt tryck. De var alla ljudstarka toner över lag, men alltså
producerade med mindre ansträngning

Den kulningston som blev högst rankad i lyssnarundersökningen.
Foto: Agneta Stolpe.
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Kulningens dragläge

Man kan alltså anta att vad som uppfattas som en bra kulningston är en ton
som optimeras, som utnyttjar rätt dragläge och där varje kulerska utgår från
sina individuella förutsättningar för att få till detta. Kulning kanske är en röstteknik som är designad för att optimera relationen mellan ansträngning och
ljudstyrka i en given röst.
Det går alltså inte att säga att kulning behöver ett visst subglottiskt tryck, en
speciell tonhöjd eller bör åstadkomma en viss ljudstyrka annat än genomsnittligt, på det individuella planet gäller det att hitta den rätta kombinationen.
Det verkar också vara så att det tonhöjdsområde som ger det bästa dragläget
för var och en är ganska litet – kanske inte större än en ters, men detta behöver
undersökas noggrannare.
När det handlar om att optimera sin röst för att få ut mer ljudstyrka finnas
det förmodligen också ett individuellt tak för både det subglottiska trycket
och tonhöjden, kanske särskilt i kulning. Över detta tak lönar det sig inte
att använda ett högre tryck eller välja en högre tonhöjd – det blir ändå inte
starkare. Vi är självklart olika skapta och det är egentligen inte så konstigt att
detta blir extra tydligt i dessa extrema sammanhang. Det är sannerligen något
att ta fasta på när man lär sig kula och lär ut kulning så att man respekterar
dessa individuella skillnader. Att man inte försöker kula högre, starkare eller
med mer subglottiskt tryck än man behöver eller klarar av. Utan att man istället
försöker hitta den optimala blandningen som vi talat om ovan.
Det finns ytterligare aspekter som har betydelse för en optimal kulningston
och det är de resonatoriska t.ex. klang, språkljud och ansatsrörets form. Allt
detta hänger ihop och här har vi bara belyst relationen mellan subglottiskt
tryck, tonhöjd och ljudstryka.
Det finns ett optimalt dragläge för var och en som det gäller att utveckla och
ta vara på så att man med frihet kan skapa ”en utsmyckning av oändligheten
runt omkring”.

Noter

1 Vi går inte här in närmare på vad kulningen har för funktion i fäbodmiljön, eller fäbodmiljön
i sig med sina speciella förutsättningar, utmaningar och historia. Men läs gärna t.ex. Anna
Ivarsdotters artikel ”Sången i skogen – skogen i sången” i Folkmusikboken (1980) Prisma.
2 ”En utsmyckning av oändligheten runt omkring”, är ett citat från en kulningskurs i Falun 2002
där kursdeltagarna fick svara på frågan ”vad är kulning för dig?”.
3 Informationen är hämtad från ett pågående forskningsprojekt. Stämbanden vid kulning filmades med fiberoptisk höghastighetskamera då detta kunde observeras. Resultat från denna
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undersökning kommer att presenteras i en kommande artikel i Journal of Voice ”What is
kulning” av författarna Susanne Rosenberg, Johan Sundberg & Stellan Hertegård.
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