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Abstrakt

I det här arbetet har jag undersökt hur mitt musicerande på marimban kan utvecklas 
genom att hitta nya sätt att spela på. 

Syftet är att försöka hitta och utveckla för mig nya sätt att spela på och också försöka 
skaffa en vana att spela på dessa mindre etablerade sätt på marimban. Tillsammans 
med mina egna erfarenheter och en litteraturstudie om hur marimban är uppbyggd, 
hur plattorna är stämda, hur rören påverkar och om mindre etablerade sätt att spela 
på har jag experimenterat fram och värderat ett flertal nya spelmetoder. 

Jag har hittat olika sätt att spela på där jag bland annat spelar med stråke, spelar 
flageoletter mm. Jag har spelat efter grafisk notation för att få användning av de olika 
spelsätten.



Förord

Att jag skulle skriva om marimban var för mig en självklarhet, inget annat hade 
känts rätt. Att jag skrev om nya sätt att spela på och hade ett ganska stort fokus i 
konstruktionen gjorde uppsatsen mycket mer givande för mig eftersom 
instruments uppbyggnad alltid legat mig varmt om hjärtat.

Tack till Åsa Unander-Scharin för handledning, Daniel Saur för inspiration och 
mina föräldrar Lars och Anna Hallin för all tid de lagt på att korrekturläsa min 
uppsats!

Ett extra stort tack vill jag ge Maja Östebro för verket Kladd, all stöttning och 
kärleken.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Personlig bakgrund 

Här är jag nu, på musikhögskolan i Piteå och går mitt tredje år på kandidat. Att jag 
skulle hamna här trodde jag verkligen inte för tio år sedan. Vid fem eller sex års ålder 
minns jag att jag såg på Småstjärnorna (ett program jag följde slaviskt på TV4). Jag 
minns att det var ett gäng pojkar som spelade en låt av KISS, minns inte vilken låt 
men jag minns precis hur trumsetet såg ut och att det såg så himla mysigt ut. Då 
förstod jag att det där med trummor var nog det jag skulle satsa på. Julen 1998 så 
fick jag ett trumset i julklapp, jag spelade inte så mycket i början eftersom det lät så 
mycket och för att jag inte hade någon lärare. Fyra år senare fick jag min första 
lärare, jag började öva mer kontinuerligt och började spela slagverk i kulturskolans 
orkester. Efter ett par år med lektioner började jag hitta vad jag då trodde var min 
musikaliska väg, vilket var indiepop. Min bestämda uppfattning var att om man 
spelade tekniskt och utbildat så kunde man inte spela med känsla. När jag sedan 
skulle söka till gymnasiet så bet den här teorin mig i rumpan. Jag kom inte in på 
någon musiklinje i första omgången men i den andra lyckades jag komma in på en 
slagverkslinje. Det var där jag på riktigt blev introducerad till att spela mer än bara 
trumset, började spela marimba och fick en lektion i veckan. Efter gymnasiet visste 
jag inte riktigt vad jag ville göra men drömmen om att spela trumset i ett rockband 
levde fortfarande, sökte spontant klassiskt slagverk på Ljungskile folkhögskola men 
kom inte in. Efter detta började jag ta lektioner och öva dagligen på min xylorimba 
som jag fått i studentpresent. Xylorimba är mer eller mindre en marimba som är 
stämd på samma sätt som en xylofon. Året därpå sökte jag på nytt till Ljungskile 
folkhögskola och blev antagen. Där började jag på riktigt spela marimba och kände 
att det var det jag ville satsa på, jag hade ju trots allt alltid saknat det melodiska på 
trumset, det blev då tydligare och tydligare att marimban var det instrument som 
passar mig bäst.

1.1.2 Projektets bakgrund 

Jag har under många år varit intresserad av olika instruments uppbyggnad och 
framförallt instrumentet marimba, därför är utgångspunkten för detta arbete 
marimban och hur kunskap om instrumentet och dess uppbyggnad kan hjälpa mig att 
hitta (för mig) nya sätt att spela på och på så sätt utveckla mitt musicerande. 
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- Hur kan jag genom att läsa och experimentera med marimban utveckla nya spelsätt?
- Hur kan jag använda de nya spelsätten för att utvecklas som malletist?
- Kommer de olika spelsätten stå i vägen för varandra? Kan jag få problem att byta

i ett stycke? Hur kan jag komma till rätta med problemen?
- Hur förhåller jag mig till grafisk notation?

1.3 Metod

För att få möjligheten att använda alla de nya spelsätten så har jag spelat efter grafiskt 
partitur (i detta fall en abstrakt målning kallad Kladd av Maja Östebro). Att spela efter 
grafisk notation är ganska nytt för mig och därför har jag diskuterat med lärare och 
andra sakkunniga om olika sätt att tolka grafisk notation. Jag har tagit del av det 
internet har att erbjuda samt läst de böcker jag finner relevanta (Banek, Reinhold & 
Scoville, Jon (1980). ”Wood and Metal” Sound Designs A handbook of musical 
instrument building) för att känna att jag har en bra bas för mitt arbete. Jag har försökt 
översätta olika tekniker som används på vibrafon till marimba.

Jag har använt mig av en metod för att hitta övertoner på en marimba med hjälp av salt 
och en oscillator. När jag hittat övertonerna så har jag lärt mig hur jag kan ta fram dem 
och använda dem på samma sätt som flageoletter på många andra instrument.

Jag har spelat med stråke och utifrån det lärt mig hur man kan benda toner på marimba.

Jag har också testat att spela med sex klubbor, vilket är fler än jag är van vid.

Jag har vänt och vridit på klubborna för att kunna slå med skaften på olika sätt.

Jag har spelat med klubbor som inte är tänkta för marimba. 

1.1.3 Marimbans bakgrund

Marimban är ett av världens äldsta instrument och man har hittat föregångare till 
instrumentet i bland annat Vietnam som uppskattas vara ungefär 7000 år gammal. 
Den marimban vi ser idag som ofta kallas för den västerländska marimban (med tolv 
toner per oktav) är dock inte mycket mer än hundra år gammal. Själva namnet 
marimba betyder ungefär många trädljud. Marimban består i stort sett av tre 
komponenter: plattorna, resonatorerna och själva ställningen. Ställningen fungerar 
som ett skelett och håller allt på plats. Resonatorerna är rören under marimban, de 
förstärker tonerna från plattorna. Plattorna är gjorda av diverse olika träslag och 
ibland även i plast men det som anses vara bäst är rosenträ från Honduras. Plattorna 
stäms genom att man skär en bågform på undersidan av plattan.

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att försöka få en större förståelse för marimban och utifrån det hitta 
nya vägar att gå. 
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1.4 Terminologilista 

Det finns en del ord i uppsatsen som är slagverksspecifika eller som jag 
tycker är värda att förklara för att slippa missförstånd, därför följer här 
en lista på ord.

-‐ Antinod: den del av plattan där det vibrerar mest. 
-‐ Benda: man böjer tonen så att tonhöjden sjunker eller höjs. 
-‐ Chorusliknande effekt: två eller flera toner som ligger väldigt nära varandras 

frekvens som ljuder samtidigt. Det är inte riktigt ett chorus men snarlikt effekten av 
chorus. 

-‐ Grafisk notation: det kan i stort sett vara vad som helst som man spelar efter. 
-‐ Malletist: slagverkare med störst fokus på marimba, vibrafon och xylofon. 
-‐ Nod: en nod är motsatsen till en antinod dvs. platsen/ platserna på plattan som inte 

vibrerar eller ger      ton vid        anslag. Noderna kan vara olika beroende på hur man slår an. 
-‐ Oscillator: en oscillator (ofta kallad tongenerator) är en maskin eller ett program som 

ger en sinuston. 
-‐ Resonatorer: rören under plattorna vars syfte är att resonera och förstärka grundtonen 

på plattan över. 
-‐ Sinuston: en ton som är helt ren med helt jämna ljudvågor. 
-‐ Spräcka en platta: det som händer är att den spricker lite på insidan och då börjar 

plattan ge ifrån sig ett klickljud när man slår an den, det är inte synbart utan bara 
hörbart. 

-‐ Stevensgreppet: ett grepp för att spela med fyra klubbor framtaget av Leigh Howard 
Stevens. 
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2. Processbeskrivning

I detta arbete så utgår jag enbart från min egen marimba som är en Concorde 
M8000sp. Den har fem oktaver och går från Stora C till C4. Det är plattorna 
gjorda i rosenträ som klingar och ger ton och resonatorerna (rören under) som 
förstärker grundtonen av varje platta. Rören är oftast gjorda i mässing 
eftersom mässing resonerar väldigt mycket och bra. 
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Video	  M2u00106	  

2.1. Att spela med övertoner. 

Det som gör marimban unik är att varje platta har mer än en ton stämd. Hur många 
toner den har varierar från marimba till marimba och tillverkare till tillverkare. Det är 
de tre lägsta tonerna som är de viktigaste då de andra sällan hörs och därför sällan ens 
stäms. Den lägsta som är grundtonen är viktigast och sen blir tonerna mindre och 
mindre viktiga eftersom de hörs mindre och mindre. 

Jag har länge vetat att man stämmer mer än en ton på marimban, därför bestämde jag 
mig för att jag skulle försöka hitta dem på plattan och experimentera med huruvida 
man kan använda tonerna. För att kunna få fram tonerna så behöver jag veta var på 
plattan de sitter och hur jag med klubba/ stråke får fram dem. Jag började läsa om var 
de olika tonerna sitter på plattan och kom fram till att de sitter på olika ställen 
beroende på instrumentet eftersom varje tillverkare har sina preferenser och varje 
platta är unik. 

Det finns en metod där man enkelt kan se var de olika övertonerna sitter. För att hitta 
toner häller man salt på plattan och utsätter den sen för en sinuston med samma 
frekvens som grundton eller överton. Saltet kommer då att studsa till de platser på 
plattan som inte vibrerar vilket berättar var på plattan övertonerna inte resonerar. 1

I detta fall har jag utgått från tonen Lilla c (130,81Hz) och utsatt den för en sinuston 
med samma frekvens. Grafen under beskriver hur plattan rör sig, den vibrerar som 
mest i mitten vilket betyder att antinoden är där och tonen kommer klinga starkast där 
och minst vid noden. De flesta tillverkare brukar låta snörena som håller upp 
plattorna vara ungefär där de yttersta noderna är. 

1  La Favre, Jeffrey, Tunig marimba. Publicerat http://www.lafavre.us/tuning-marimba.htm
___________________
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Video: M2U00109 

Nästa ton jag kunde hitta var tersen tre oktaver över grundtonen (1318.51Hz). I detta 
exempel dök ännu en nod upp. Som grafen nedan visar så är antinoden starkare i 
mitten vilket påvisar att tonen bör resonera tydligare mellan de innersta noderna än 
mellan de yttre noderna. Jag kan alltså få fram övertonen genom att dämpa de 
innersta noderna och slå an i mitten och även dämpa på samma sätt och slå mellan 
de yttre noderna för att få fram den, men då kommer den vara mindre tydlig. 

Jag läste mig till vilka toner jag bör kunna hitta 2 och att den andra stämda tonen 
klingar två oktaver över grundtonen. Jag hällde mer salt på plattan och ställde in 
sinustonen på C2 (523,25Hz). Saltet samlades på tre platser, en i mitten och de andra 
två på samma platser som i föregående exempel, jag fick alltså tre noder där jag vet 
att tonen två oktaver över inte resonerar och utifrån det så vet jag var antinoderna 
ligger vilket ger mig möjligheten att dämpa bort noderna och slå an där C2 klingar 
för att få fram den tonen.  

___________________
2La Favre, Jeffrey, Tuning marimba. http://www.lafavre.us/tuning-marimba.htm
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M2U00110 

Jag gjorde också ett test för att se om plattan påverkades av andra sinustoner och 
testade med ett G (195,99Hz). Jag valde tonen G då den är den andra tonen i 
naturtonserien. Jag blev överraskad när det inte hade någon som helst påverkan. 
Det leder mig till slutsatsen att naturtonserien inte har någon inverkan på detta 
experiment. 

M2U00112	  

Utifrån testet fick jag reda på att tonerna sitter ungefär som på bilden ovanför. Som 
tidigare nämnts så är varje platta unik och platserna för tonerna kan variera lite men 
de är alltid i den ordningen som bilden visar. 

När jag nu lärt mig ungefär var tonerna finns i plattan så var det dags att försöka få 
fram tonerna. Jag har sett personer som har använt sig av övertoner på vibrafon och 
började med att försöka översätta tekniken från vibrafon till marimba. Det var tyvärr 
inte applicerbart då en vibrafon inte är stämd på riktigt samma sätt och metall inte 
riktigt vibrerar på samma sätt som trä. Jag testade lite snarlika metoder och hittade 
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till slut en metod som gav en tydlig ton, tre oktaver och en ters över grundtonen. Jag 
kallar den här övertonen för överton 2 eftersom jag vet att tonen två oktaver över 
grundtonen också finns. 

Jag upptäckte att resonatorerna under plattorna har inverkan på hur mycket övertonen 
hörs. Eftersom röret alltid resonerar grundtonen starkast så kommer alltid grundtonen 
att vara tydligast.  

Jag var 2013 på ett sommarseminarium i USA med Leigh Howard Stevens och fick 
en tur i hans marimbafabrik och en del förklaringar på marimbans uppbyggnad. Han 
berättade då att den typen av rör som min marimba har inte kan kontrollera vilka 
toner som de resonerar förutom grundtonen. Jag har märkt att vissa toner på min 
marimba har tydligare övertoner än andra och när jag testade att ta bort rören så lät 
övertonerna ungefär lika mycket på alla plattor vilket leder mig till slutsatsen att 
rören har en stor påverkan på vilka plattor som har tydliga övertoner. 

Video: Oktavters överton 

Övertonen två oktaver över grundtonen var betydligt svårare att få fram, och jag har 
inte lyckats dämpa bort grundtonen fullt ut men jag anser att tonen två oktaver över 
är mer dominant än grundtonen. Användningsområdet blir mer av en effekt än något 
annat då övertonen är så svag. Jag kallar den här övertonen för överton 1. 

Video: M2U0013 

Eftersom resonatorerna har inverkan på hur mycket övertonerna klingar så har jag 
hittat ett par plattor som jag kan spela överton 2 på utan att dämpa bort grundtonen, 
tonen D i det lägsta registret är ett väldigt tydligt exempel. Den har ett väldigt tydligt 
F#, jag lekte lite med det och man fick en chorusliknande effekt om man slog an 
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tonen D och Fisset tre oktaver och en ters över samtidigt då de inte riktigt är stämda 
mot varandra. 

Video: Chorusliknande effekt 

Jag var som sagt inte riktigt nöjd med överton 1 och började experimentera med 
stråke (se avsnitt 2.2) och övertoner på marimba. Det resulterade i att övertonen 
blev väldigt tydlig och grundtonen helt försvann. En väldigt intressant upptäckt med 
att använda stråke och försöka använda övertoner är att jag inte alls kan hitta 
överton 2 utan bara överton 1. 

Video: Stråkövertoner 

Jag bestämde mig för att kalla detta spelsätt för flageoletter då det ungefär är vad det 
är, jag valde också att notera det som flageoletter brukar noteras för stråkinstrument. 
Eftersom det finns två användbara flageoletter och jag bara kan få fram den ena med 
stråke och den andra utan så gör jag inte skillnad på dem notationsmässigt utan låter 
det jag har i handen avgöra vilken ton jag använder för att nå flageoletten. 

2.2 Att spela med stråke. 

Att spela med stråke är något som jag har sett användas på vibrafon flera gånger, men 
bara ett par gånger på marimba, så naturligtvis var jag tvungen att testa det. Jag 
testade lite med de två fiolstråkar jag hade sen innan, men jag behövde sätta så 
mycket tryck att taglet gick emot bågen. Då fick jag låna en kontrabasstråke av en 
vän och det var betydligt mycket bättre. Sagt och gjort, jag köpte mig två stråkar för 
kontrabas. 
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3Walker, James Extended techniques for vibraphone, http://www.malletjazz.com/
lessons/ext_tech.html 

Det första jag testade med stråkarna var registret, jag fick låna harts av min vän och 
han visade hur hårt man brukar spänna stråkarna ungefär. Man kan få ton över hela 
marimban men det blir väldigt mycket svårare efter C3, där man inte alltid är 
garanterad att få en ton och om man får det så brukar plattan vibrera upp och ner 
ungefär en centimeter vilket gör det omöjligt att hålla den jämn.

Video: Stråkregister 2 

Med kontrabasstråkarna lyckades jag som tidigare sagt hitta övertonen som klingar 
två oktaver ovanför grundtonen. 

När jag utforskade möjligheterna med stråkarna så testade jag att spela med en stråke i 
varje hand vilket gjorde att man kan spela väldigt fina tvåstämmiga melodier. Jag 
hade dock svårt med koordinationen när jag använde stråke då jag tenderar att glida 
av plattan. 

Video 

Jag testade också att ha vanliga klubbor i ena handen och en stråke i den andra, men 
tyckte att det var svårt för koordinationen. Kroppen blir väldigt låst och jag har svårt 
att röra mig som jag brukar vilket gör att det vanliga flytet i mitt spel blir påverkat. 

Jag har i många år hört om hur man kan benda toner på vibrafon 3 och att de finns de 
som kan göra det på marimba, men väldigt subtilt och jag har bara hört någon lyckas 
ett par gånger och då har det knappt varit hörbart. Jag läste på om det och teorin 
bakom att benda på vibrafon bygger på att man sätter tryck på plattan med en klubba 
samtidigt som man slår med den andra klubban. På så sätt blir den ena klubban ”en 
del” av plattan och börjar vibrera med plattan vilket då ger en lägre ton, enligt 
principen "mer massa, lägre ton". För att kunna göra det på en vibrafon måste man slå 
an tonen samtidigt som man har en klubba över en nod och sedan drar man klubban 
mot mitten på plattan. Riktigt så gick det inte att göra på marimban då det är för kort 
ton. Då kom stråken väl till pass och jag behöver inte ens hålla klubban över noden 
för att det ska fungera, ___________________
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utan bara lägga tryck i mitten av plattan. Jag kan genom dessa bendningar med en klubba 
sänka tonen med ungefär en halvton, men även lite mer i lite högre register, där jag kan nå 
en helton. Det är dock svårt att intonera ordentligt eftersom man trycker riktigt hårt. Vad 
jag lärde mig den hårda vägen med bendningar var att man inte ska ha björkskaft, jag 
lyckades bryta av en klubba när jag gjorde det. Vibrafonklubbor brukar ha ett mer böjbart 
skaft av rotting så jag använder numera enbart mina vibrafonklubbor till bendningar.  

Video: Klubba som går av! 

Video: Stråkbendning 

Utifrån teorin att mer massa ger lägre ton så testade jag att benda med två klubbor i 
handen, vilket gjorde att jag kunde sänka tonen en helton även i lägre register, det var 
svårare men det gick. 

Video §

För att notera att man ska spela med stråke så tänker jag att man kan göra det på samma 
sätt som för stråkinstrument, dvs. arco (stråke på italienska). Eftersom man har två händer 
så tänker jag skriva L eller R för att bestämma vilken hand som ska ta stråken. För att 
notera bendningar så finns det ganska standardiserad notation till timpani, och jag tänker 
att det är lika bra att göra det likadant på marimba. 
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2.3 Hur många klubbor kan man spela med? 

Det har förekommit att man spelat med upp till åtta (!) klubbor. Att spela med så 
många klubbor är dock enligt min mening kontraproduktivt eftersom finmotoriken 
och varje klubbas oberoende kapacitet blir lidande. Sex klubbor har jag sett många 
som spelat med och gjort det bra så jag testade att spela med sex klubbor. Det var 
helt omöjligt att göra något vettigt med det tills att jag hittade Kai Steinsgards grepp. 
Hans grepp är en påbyggnad av Leigh Howard Stevens marimbagrepp för fyra 
klubbor (jag använder normalt Stevensgreppet). Steinsgard säljer en bok där han lär 
ut det, men då jag inte har något större intresse av att bli bra med sex klubbor så har 
jag lärt mig hjälpligt utifrån att se honom spela på Youtube. Att spela med sex 
klubbor begränsar mig ganska mycket då jag inte riktigt kan hantera sex klubbor än 
men jag lärde mig hantera det så pass bra att jag kan spela treklanger och lite 
melodier. Begränsningen var dock inte bara negativ, att vara begränsad av detta och 
spela med en stråke där jag också känner mig begränsad fick mig att känna mig 
bekväm med att vara begränsad. Att kunna få hela ackord och spela melodi med 
stråke tyckte jag var riktigt fint. Jag kommer därför i stort sett bara att spela med tre 
klubbor i en hand när jag har en stråke i den andra. 
Greppet syns på bilderna nedan.
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Video:	  M2U00120	  

Video: M2U00118 

Då det inte har någon direkt ljudlig effekt så bedömer jag att det inte behövs något 
direkt namn eller särskild notation för att spela med flera klubbor, i vissa fall skriver 
man ut klubbsättning (som fingersättning på piano). Jag ser inte att det är ett problem 
att skriva så med sex klubbor. 

2.4 Spela med klubborna på andra sätt. 

Det finns flera stycken där man lägger klubborna över flera plattor, jag bestämde mig 
för att definiera ett par olika sätt och experimentera med dem. Jag plockade ut dem 
jag tyckte blev bra, några helt nya för mig och några som redan har använts. 

Det absolut mest vedertagna sätt där man inte spelar med klubbhuvudet på plattorna 
är när man spelar med skaften. Det är vanligt och jag vet många stycken där det 
förekommer. Det ger en vassare ton och kortare efterklang. 

Video: skaft 

Ett annat som sällan används men som är välkänt från Leigh Howard Stevens 
Rhythmic Caprice är att lägga två klubbor över de höjda tonerna så att man kan slå 
fem toner samtidigt. Det är inte något nytt men något som jag inte 
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har använt innan och som inte är allmänt vedertaget. Tonen man får är hård och vass 
då det är trä mot trä. 

Video: liggande klubbor 

Jag hittade på en variant där man kan träffa två toner samtidigt genom att hålla 
klubban på mitten och slå ner både klubbhuvudet och skaftet samtidigt, så att man 
kan träffa två valfria toner inom en oktav. Med denna teknik så får man två olika 
ljud, det ena från klubbans skaft vilket ger en vass klang och det andra från 
klubbhuvudet som är beklätt med garn och därför ger en mjukare ton. 

Video: Skaft och huvud samtidigt 

En av de enklare metoderna jag kom på var helt enkelt att man vänder på klubban 
och har klubbhuvudet i handen så att man kan spela melodier med vassare toner. Jag 
kan dock bara ha en klubba i den handen. Man ska aldrig spela med hårda klubbor i 
lågt register då man kan spräcka en platta, men av någon anledning så känner jag mig 
inte orolig för att det ska hända när jag spelar på detta sätt, jag tror det handlar om att 
det är så lite massa jag slår med och tror därför inte att anslaget når ner i plattan till 
den grad att det blir skadligt för instrumentet. 

Video: Baksidan 
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En utveckling av metoden ovan var att man slår an snett ifrån så att även skaftet 
träffar plattorna, vilket ger ett kluster av toner (svårt att få mer än 3 toner). 

Jag testade att göra samma sak som ovan fast med klubban rättvänd i handen, samt 
spela med två klubbor i varje hand. Det fungerade bra och gjorde att jag kan spela 8 
toner samtidigt. Man blir dock ganska begränsad och kan i stort sett bara göra det på 
de vita plattorna, men man kan få en större klang med större ackord. 

Video: fyra toner med två klubbor 

Det finns en till metod som är ganska vedertagen där man spelar precis som vanligt 
men slår ner i plattan/ plattorna och håller kvar och trycker på plattorna. Det 
dämpar plattan och ger en väldigt kort ton. Denna metod brukar kallas för dead 
stroke och används på nästan alla slagverksinstrument. 

Video: Dead stroke 

Då jag till de flesta av dessa metoder använder mig av skaftet så har jag valt att kalla 
det för ”Shaft” och har valt att kryssnotera det. Dead stroke har redan ett namn men 
det finns lite olika notationer för det och jag har valt att kryssnotera den i ett tomt 
nothuvud. 

Dead stroke 

Shaft	  
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2.5 Var ska man egentligen spela? 

Jag tänker att man borde kunna få fram bra ljud på andra ställen av marimban, till 
exempel på rören. Jag lekte lite med idén om att spela på rören och jag hittade fyra 
sätt jag tycker är värda att nämna. Jag testade att bara spela lite på dem, men 
melodier var svåra att få fram och när man inte har någon aning om vilka toner man 
spelar på (om man bara ser ena raden av rör så är det som att spela på ett piano med 
bara vita tangenter ungefär) samt att tonerna knappt är hörbara (man får mest ett 
metalliskt ljud på obestämd tonhöjd) så det inte speciellt givande.  

Den första tekniken jag kom fram till var den lättaste att komma på, det var helt 
enkelt bara att dra klubban längs med rören så att det blir som ett chockartat 
glissando. Det är otroligt effektfullt och kan vara ett bra sätt att väcka en trött publik. 

Video 

Den andra jag kom på var att dra klubbskaftet längs kanten på ett rör, vad som då 
händer är att klubbans skaft börjar vibrera och tonen från klubban förstärks av röret 
och tonen ändras beroende på var på klubbskaftet röret tar emot. Det är svårt att 
intonera men det ger en svävande effekt. 

Video: Klubba i rör glid 
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Den tredje tekniken är en blandning av de andra två: man håller i klubbhuvudet och 
stoppar ner skaftet i röret och slår på insidan av röret, gärna som ett tremolo. Det ger 
en chockerande och avbrytande effekt och det är nästan så att jag själv blir rädd när 
jag gör det. 

Video: Klubba i rör tremolo 

Den fjärde tekniken hittade jag när jag höll på att packa in min marimba i mitt rum. 
Då måste jag ta isär den för att få den genom dörren och när plattorna var avtagna så 
påpekade en vän att rören ser ut som stora panflöjter. Sagt och gjort så testade jag att 
blåsa i dem, man får då samma ton som plattan som ska ligga över är stämd i. 
Problemet med detta spelsätt är att det är väldigt svårt att genomföra, marimbaplattor 
är väldigt känsliga för fukt och stämmer lätt om sig och det är dyrt att stämma. 
Därför kommer jag aldrig blåsa ner i rören på en marimba där plattorna ligger mellan 
min mun och rören och tänker alltså inte använda detta spelsätt. 

För att notera dessa metoder så tänker jag skriva ”resonator” och notera gliss eller 
tremolo. Med tanke på att jag inte kommer att blåsa ner i rören så får den varken 
namn eller notation.

2.6 Andra sorters klubbor. 

Att spela med klubbor som är ämnade för annat än marimba är något som många 
slagverkare inte gärna gör eftersom plattorna är väldigt ömtåliga och kan spricka. Jag 
vill därför inte spela med hårda xylofonklubbor till exempel, men jag testade att 
använda hårda klubbor utan att slå. Jag testade tekniken för att benda toner på 
vibrafon med en xylofonklubba och en marimbaklubba. Det fungerade inte, helt 
enkelt eftersom marimbans ton är för kort för att benda. Men jag testade att försöka 
benda genom att en klubba fick sätta tryck på plattan vid noden med ena handen och 
slå på klubban med den andra och sakta gå inåt, det gav en bra bendningseffekt. 
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Video:	  bend	  med	  xyloklubbor	  

Jag valde att kalla denna metod för xylobend. Jag tänker notera den på 
samma sätt som de andra bendningarna men skriva xylo mallet innan. Dessa 
bendningar skiljer sig från de andra också genom att de kräver en rytm. 

2.7 Att spela efter grafisk notation. 
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Målningen är gjord av Maja Östebro, som skapade verket på min förfrågan.

Här tänkte jag nämna ett par olika aspekter av mina erfarenheter av att spela efter 
grafisk notation. Först var jag mest förvirrad och visste inte riktigt vad jag skulle göra 
med den grafiska notationen, då hade jag inte kommit på särskilt många olika 
speltekniker heller. Jag pratade med ett par lärare för att få idéer och i stort så fick jag 
tipset att ha en plan för varje del av målningen. Jag tog det till mig och hittade ett par 
fragment ur partituret där jag hittade något som passade bra. Jag hittade också ett par 
ställen där jag tyckte att det var luddigt och svårt att bestämma något specifikt jag 
skulle spela, jag använde därför dessa som transportsträckor till nästa fragment ur 
partituret. Jag hittade också ett par fragment där jag bara kände att jag ville ha det fritt 
och öppet att improvisera över vad jag ser. Vad jag också sent kom på är att jag inte 
gör något i någon ordning alls utan spelar allt i den ordningen som känns rätt, jag kom 
också på att jag många gånger har spelat samma del av partituret under en 
genomspelning fast helt annorlunda. 

Jag vet inte hur det fungerar men jag uppmärksammade att om jag lyssnar på mina 
genomspelningar av partituret utan att titta i partituret så har jag inte en aning om vad 
jag tänkte eller var i noterna jag var. Men om jag lyssnar på samma genomspelning 
och håller partituret i handen så vet jag precis var jag är och vart jag ska. 

Jag har tre delar som jag valt ut att alltid spela ungefär likadant. Den första ser ut 
såhär.

Jag känner att den i stort sett är ett ostinato med små förändringar såsom 
tempofluktuationer eller oktavbyten men med samma tonmaterial. Det som får mig 
att känna så är att den är spiralformad.

Den andra jag bestämt är den här. 

Här vill jag ha ett tremolo eller en stråkton och sen spela försöka spela prickarna 
under som rytmer.

Den tredje jag bestämde är den här delen. 
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Här tänker jag att det är mycket som händer och att dynamiken får växa så mycket 
som möjligt med mycket dissonanser för att sedan dala ner till ett lugn. Jag har märkt 
att jag ofta vill avsluta med den här delen. 

Jag testade att spela efter Leonardo Da Vincis Mona Lisa för att testa hur det 
påverkar mitt spel, jag valde just Mona Lisa eftersom jag tycker att den som bild är 
ganska tråkig. Resultatet blev märkligt nog ungefär samma som mina tankar kring 
målningen, det var väldigt tonalt och med väldigt få ackord och väldigt enkla 
melodier, jag försökte vid ett tillfälle slå mig från det och gjorde en fritonal snabb 
och aggressiv melodi men det kändes bara väldigt fel.  

2.8 Framförandet 

Video 

Här har jag spelat in när jag spelar efter de grafiska noterna och använder de olika 
spelsätten jag hittat. Det ska nämnas att jag inte använder alla sätten, vilket heller inte 
var min intention, min intention var att spela det som kändes rätt utifrån det grafiska 
partituret. De olika sätten är bara verktyg för att kunna göra mig så fri som möjligt att 
spela det jag i stunden vill ha och är det några sätt som inte passar vid en 
genomspelning så är det så det får vara. 

Först spelar jag med fyra klubbor, jag började nog stycket så för att jag helt enkelt är 
tryggast med två klubbor i varje hand. Jag kan nu i efterhand tycka att det är ett 
märkligt beslut att börja där jag började eftersom det är så himla svagt, jag hade i 
efterhand valt en annan del av det grafiska partituret för att göra en tydligare start. 
Sen spelar jag ett par Shaft slag, jag har märkt att jag många gånger gör det när jag 
ser de små prickar som bara är skvätt. Ungefär 20 sekunder in i videon så använder 
jag mig av Överton 2 som sedan får gå över till den Chorusliknande effekten. När jag 
tittade i partituret och lyssnade kom jag på att jag var uppe i det vänstra hörnet
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av partituret när jag spelade de två sätten. En liten del där uppe tyckte jag såg ut som 
en explosion vilket jag försökte gestalta. Explosionen gav mig idén att jag gestaltade 
ett krig, jag fortsatte med att spela en trevlig melodi som snabbt blir otrevlig, atonal 
och ett par shaft-slag för att gestalta vapenskott. Det följs upp av att jag tar upp 
stråken som gestaltar slutet på kriget och efterkrigstiden, lite ”lugnet efter stormen”-
känsla. När jag sedan börjar benda toner så var jag i det röda partiet på den högra 
sidan av partituret, jag minns att jag var kvar på idén om krig och att det var revolt 
mot ett hemskt statsskick, revolten tog sin form när jag började spela Resonator-
metoderna. Revolten lyckades och alla lever nu lyckliga i en euforisk värld. Här 
tröttnar jag på den idén och vill hitta något nytt, jag tar mig då till spiralen som finns 
på bild i stycket över. Jag spelar det ostinato jag brukar och ungefär som jag brukar. 
Efter det använder jag mig av Xylobend i stort sett för att ta mig från en del till en 
annan, jag ville ta mig mer åt vänster på sidan. En av mina syftesfrågor besvarades 
här. De olika spelsätten kan absolut stå i konflikt med varandra vid byten. Vid 5:10 i 
videon så byter jag från xylofonklubbor till marimbaklubbor vilket vid detta tillfälle 
var omöjligt att göra utan att göra en paus. Jag var inte riktigt beredd på att bytet 
skulle vara så svårt och jag borde gjort det mer med musiken. När jag tagit mig till 
den vänstra sidan av partituret så använder jag mig av flera olika shaft-slag. Här 
försöker jag i stort sett starta ett sväng som ska ta mig nedåt i partituret. När jag 
kommit hela vägen ner (6:40 i videon) så avslutar jag det hela med det stora 
dissonanta kaos som jag spelar nästan varje gång vilket avslutar hela stycket. 

Inspelningen visar en del av de problem som jag tidigare nämnt, till exempel så 
glider jag av plattan med stråken vid ett tillfälle.  

Vad jag också tycker är intressant är att jag nämnt att jag nästan alltid gör på vissa 
sätt vid vissa delar av partituret men att jag helt hoppade över en den här gången. 

Bortsett från de problem jag redogjort för så är jag nöjd med mitt framträdande och 
jag tror att det är ungefär såhär mitt improvisatoriska jag tycker om att låta. 
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3. Diskussion

Jag har sällan haft så roligt med marimban som när jag utforskat och försökt hitta nya 
sätt att spela på. Inget har varit för dumt för att testa och några av de märkligaste idéer 
jag har haft har lett till bra resultat. Jag har också tyckt att det har varit väldigt roligt 
att få tänja på gränserna rent musikaliskt med hjälp av grafisk notation och på så sätt 
tvingats ha en musikalisk idé som jag kommer på i stunden. Det är ganska nytt för 
mig men jag har sällan känt mig så fri bakom instrumentet på samma gång som jag 
aldrig känt mig så trängd. När jag är medveten om mina begränsningar så känner jag 
mig fri och håller spelet på den nivå jag kan spela på.

Mest givande har varit att jag faktiskt tagit mig an och testat alla de sätt jag har haft 
ett hum eller en idé om och tagit dem till mig och definierat dem för mig själv och 
skrotat dem eller gjort något av dem. Jag kommer säkert fortsätta hitta nya vägar att 
gå och det här arbetet har gett mig självförtroendet att testa och hitta saker som jag 
tycker om. 

Att spela efter grafiskt partitur resulterade oftast i att jag spelade och kunde känna 
vart jag musikaliskt var på väg och med det i åtanke förstärka det jag ville åt genom 
de nya metoderna.  På samma gång som metoderna var bra så ställer de ofta till 
problem för mig. När jag spelar med ett spelsätt och vill gå till ett annat är det inte 
alltid jag har möjlighet till det utan att ta en paus (ungefär tre sekunder). Det kan vara 
en bra effekt med en konstpaus men ofta vill jag inte ha det och då undviker jag bytet 
alternativt gör det i tre steg. Till exempel, om jag spelar med baksidan av en klubba i 
ena handen och två klubbor i andra handen och jag vill byta till stråke i ena och tre 
klubbor i den andra så kan jag inte göra det i ett steg utan måste byta hand för hand. 
Först lägga ifrån mig klubban vars baksida jag spelar med, ta upp stråken och spela en 
ton, ta upp ännu en klubba till den andra handen och få in den i greppet med de andra 
två. 

Ett annat problem som går hand i hand med det tidigare nämnda är att jag måste ha 
speciella klubbor eller en stråke för vissa av spelsätten, till exempel bendningar med 
stråke och bendningar med xylofonklubbor. Det kan ställa till det när man snabbt vill 
ha ett slags ljud och måste byta klubbor för att få det. 

När jag spelat efter grafisk notation blir jag ibland lite för ivrig när jag kommer på en 
sak jag vill göra och lämnar det jag i stunden spelar oavslutat. Det kan vara lite 
problematiskt, men jag tror att problematiken ligger mest hos mig själv och jag tvivlar 
på att lyssnaren reagerar på det.  

Med tanke på syftesfrågan om grafisk notation så borde jag ha testat att spela efter 
flera olika grafiska partitur, jag kan inte idag säga att jag blivit bättre på att spela efter 
grafisk notation, jag kan egentligen bara säga att jag blivit bättre på att spela efter 
Maja Östebros Kladd. På samma gång som jag borde spelat fler grafiska partitur så är 
jag nöjd över att inte ha gjort det, det skulle det ha stulit för mycket fokus från de 
andra syftesfrågorna. Det finns mycket litteratur kring hur man tolkar grafisk 
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notation och det finns också många olika sorters grafisk notation. Jag är sugen på att 
fortsätta spela efter grafiska partitur eftersom jag märkt hur påverkad jag blir av 
bilden.

Jag har nått bra resultat med spelsätten jag hittat och tycker att de har potential 
att bli allmänt vedertagna. De som tagit del av arbetet, läst, lyssnat eller bara de jag 
berättat för har alla tyckt att det har varit häftigt och nyskapande. Med tanke på 
hur ung den västerländska marimban trots allt är så tror jag att det finns väldigt 
mycket kvar att upptäcka. 

Ett par saker med mitt arbete som jag tycker är väldigt intressanta är att jag hittat 
metoder som jag tycker känns ganska uppenbara och som jag tycker att någon borde 
hittat för 50 år sedan, men jag har aldrig sett dem användas. Ta arco till exempel, jag 
har ytterst sällan (om ens någon gång) sett någon använda det på marimba trots att 
det är vanligt på vibrafon. Det är absolut lättare på vibrafon men det är inte särskilt 
svårt på marimba heller. Jag har sett flageoletter användas av vibrafonister flera 
gånger men än en gång, aldrig på marimba. Jag kan inte svara på varför men jag 
tycker det är intressant och jag hoppas verkligen att det är något som kan lyftas fram 
på ett par år. Kunskapen om det mesta jag skrivit har funnits i flera årtionden, och 
varför de aldrig kommit upp till ytan som de gjort på vibrafon är för mig ett 
mysterium, de fungerar på ungefär samma sätt och ungefär lika bra.

Jag som malletist har gynnats på flera olika sätt, jag har fått bättre simultankapacitet 
och mina händer är mindre beroende av att mina ögon leder dem dit de ska. 

Om jag använder de tekniker jag hittat tror jag att det kan ge mig en nisch inom 
slagverksvärlden vilket jag tror kommer gynna mig.  
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