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Sammanfattning 

Under hösten 2015 och våren 2016 har jag arbetat med kvintoler och septoler som 

konstnärligt verktyg. Jag har använt dem till att skapa fills och beats som jag tillämpar på 

trumset i ensemble med syfte att skapa nya och ovanliga musikaliska uttryck.  

 

Arbetet har resulterat i metoder att lära sig utföra och applicera kvintoler och septoler samt ett 

flertal kompositioner, varav en mindre del finns representerade i arbetet. 

 

  



 
 

Förord 

 

Länge har jag haft en fascination för polyrtymer, polymetrar, udda taktarter och rytmer som 

upplevs skeva och skapar spänning. Med detta arbete har jag fått möjlighet att djupdyka i en 

del av det och utforska min musikalitet på nya sätt. 

 

Jag vill tacka mina medmusiker Magnus Lidgren-Ricklund och Kristoffer Kroffe Björklund 

för inspiration och all tid ni lagt ned på att spela med mig. Tack till min lärare Erik 

Weissglass som peppat mig att utforska området och tack till min handledare Mathias 

Lundqvist för inspirerande och utmanande samtal. Tack till Adrian Emilsson som spelat in all 

musik.  
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Inledning 

Personlig bakgrund 

Trummor har jag snart spelat i 20 år. I gymnasieåldern när mitt spelande började ta fart på 

allvar blev jag bekant med vad jag då såg som något nästan omöjligt: polyrytmik och 

polymetrik. Jag fascinerades av band som Mats & Morgan, Meshugga och Frank Zappa. I 

den åldern var det mer det svårspelande än det musikaliska som tilltalade mig. Mitt intresse 

var ändå odlat och jag började sakteliga lära mig grunderna för polyrytmik och polymetrik, 

med mycket hjälp av min trumlärare Göran Teljebäck. Det var trioler, sextoler och rytmiska 

grupperingar om tre eller fyra slag beroende på underdelning. 

 

Samtidigt blev jag intresserad av låtar i udda taktarter som ⅝ -takt och ⅞ -takt. När jag 

började spela patterns från ⅝-takt och ⅞-takt i låtar med en annan taktart fann jag ett mycket 

intressant sätt att skapa spänning i musiken. På så sätt föddes mitt intresse att spela fem- och 

sjutaktspatterns som kvintoler och septoler istället. En fem sextondelsfras spelade jag över en 

fjärdedel och en sju sextondelsfras öven fjärdedel. Dessa spelade jag främst som fills framtill 

att jag började lyssna på hiphop. 

 

Hiphop består traditionellt av samplade beats där möjlighet till intressant rytmisk 

tidsförkjutning finns. I ett programmerat beat kan notvärden kontrollerat flyttas så litet i tid 

att de upplevs som konventionella notvärden men med ett visst så kallat häng eller driv. Det 

är för en trumslagare ofta svårt att efterlikna, men genom att spela beats baserade på kvintol- 

eller septolunderdeling upptäckte jag nya sätt att spela egna beats med upplevelse av 

tidsförskjutning. 

 

Musik som inspirerat mig till detta musikaliska område varierar. Exempelvis J Dillah, The 

Roots, D’Angelo och The Meters har i sina kompositioner mycket rytmisk skevhet som jag 

uppskattar, samtidigt som pulsen alltid är tydlig. Frank Zappa och Mats/Morgan Band har 

också inspirerat mig. De har kompositioner som innehåller avancerad polyrytmik och 

polymetrik som är vitt skild från tidigare nämnda akter. Däremot har de alla för mig en 

gemensam nämnare i hur de lyckas med vad jag tycker är rytmisk skevhet och ett sätt att 

skapa spänning i musik. Även inom äldre jazz som av Oscar Peterson och Ahmad Jahmal 

eller New Orelans-inspirerad musik av Stanton Moore och John Scofield har jag funnit 

mycket inspiration. 

 

I arbetet har jag fördjupat mig i kvintoler och septoler. Jag har studerat deras 

användningområde både som fills och beats i ensemblesammanhang. 
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Tempon 

En anledning till att jag intresserat mig för kvintoler och septoler är den skeva känsla och 

spänning de kan skapa. Däremot anser jag att den upplevelsen försvinner om rytmerna spelas 

för snabbt. 

 

Om vi lyssnar till en pressvirvel exempelvis så hör vi inte hur många toner som spelas, vilket 

heller inte är syftet. Syftet är snarare att perkussivt med många snabba slag att skapa något 

som liknar en längre ton. Samma problematik uppstår om exempelvis kvintoler spelas väldigt 

snabbt. Upplevelsen blir inte av den skeva karaktär jag eftersträvar, snarare att “nu spelar 

trummisen nåt jättesnabbt igen”. Vilken underdelning som spelas är svår att höra och effekten 

av det som spelas påverkar heller inte underdelningen. Ungefär på samma sätt en lång ton på 

fiol kan spelas utan att avslöja tempo eller rytm. 

 

I låtar med högre tempon har jag valt att spela kvintoler och septoler i halvtempo. I en snabb 

rocklåt som går i 150 bpm kan det då betyda att jag spelar septolerna som åttondelsseptoler 

för att bevara skevheten. 

 

Begreppsredogörelse 

Pattern - en rytm som spelas med en bestämd handsättning oberoende av ton. Exempel: 

 
 

Handsättning - vilken hand eller fot som spelar specifika slag i en rytm eller pattern. 

 

Timing - relationen mellan rytm och tid. 

 

Sound - hur något låter, relaterat till instrumentering, utrustning, instrumentstämmning, 

rumsklang, inspelningsteknik, dynamik och anslag. 

 

Anslag - hur ett slagverksinstrument låter relativt till vilken anslagsteknik som används. 

Resultatet av olika tekniker kan påverka exempelvis tonlängd och klang på instrumentet. 

 

Tight - när ett rytm spelas konsekvent synkroniserad relativt till en fast puls. 

 

Beat - ett eller flera trumpatterns som spelas i syfte att akompanjera ensemblen. Exempel: 
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Click track - metronom som spelar önskvärd rytm. Oftast i syfte att hjälpa musiker spela 

metriskt tight. 

 

Rudiment - klassiska trumpatterns för virveltrumma. Vanligt förekommande för 

trumstudenter i alla åldrar. Finns i otaliga variationer. 

 

Paradiddle - en av de mest kända rudiments. 

 
 

Polyrytm - två eller fler rytmer med olika underdelning spelas samtidigt. Exempel: 

 
 

Polymeter - två eller fler rytmer spelas samtidigt i samma underdelning och rytmerna 

upprepas inte vid samma pulsslag. Exempel: 

 
 

Linjära patterns - en slagordning där samtliga slag i underdelningen spelas och med endast en 

ton i taget. Exempel: 

 

Influenser 

Väldigt mycket musik har inspirerat mig till arbetet även om väldigt lite av den har innehållit 

just kvintoler eller septoler. Snarare har det varit en rytmisk skevhet eller spänning i musiken 

som inspirerat mig. Detta finns representerat i mycket musik men särskilt inom hiphop. Med 

kvintoler och septoler upptäckte jag ett sätt att tolka skevheten. 

 

Innan jag inledde det här arbetet hade jag inte hört mycket alls av kvintoler och septoler 

spelat på trummor. Däremot trodde jag det men hade ofta förväxlat det jag hört med 

polymetrar. Det jag nedan kallar specifika influenser är musik jag under arbetets gång hittat 

och som innehåller på trumset spelade kvintoler eller septoler. Det har varit svårt att hitta en 

bredd inom området. Mycket har varit endast grundläggande förklaringar av vad kvintoler är 
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och har inte uppvisat något utvecklat spel. Särskilt septoler har varit underrepresenterade. Det 

som jag särskilt saknat är kvintoler/septoler spelade på trumset i ensemblesammanhang. Det 

jag hittat är nästan enbart trumslagare som spelar själva förutom några få undantag. 

 

En särskild influens väl värd att nämna är Hampus Sjöstedts examensarbete Otajta Beats - 

Ingen är perfekt , gör en grej av det, (LTU, 2013). I sin uppsats skriver Hampus om det han 

kallar “modifierade notvärden” vilket på många sätt behandlar samma område jag själv 

arbetat med och som jag benämner rytmisk skevhet. Vi har båda en gemensam nämnare i de 

skeva beats vi är intresserade av och även Hampus arbete har inspirerat mig att angripa 

området på mitt sätt. 

Specifika influenser 

Aaron Edgar, How To Count/Feel Septuplets PLUS Nasty Flams And Double Bass!, 2011 

https://www.youtube.com/watch?v=Box7uxFHtoY 

 

Aron Edgar, Insane Quintuplet / Septuplet Groove : The Badger Projection Rhythm, 2012 

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

 

Anika Nilles, Anika Nilles -  Quintuplet Impro @Drumclinic Sheffiel, 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=6kPr3UcEgZM 

 

Drumeo, Anika Nilles - Exploring Quintuplets, 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=C1AtfdNKYug 

 

iDrum, Anika Nilles -Quintuplet Grooves Exercises, 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=hr1z6mYxnT0 

 

Mike Johnston, The Septuplet Hot Sauce Lick, 2013 

https://vimeo.com/68496726 

 

Tigris Hamasyan, The Poet, 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=0EPxV8xl-e0 

Generella influenser  

Ahmad Jahmal - Live At The Montreal Jazzfest, 1985 

Al Green - Livin’ For You, 1973 

Alicia Keys - As I Am, 2007 

Chinese Man - Groove Sessions, 2007 

Christoffer Hiding - Yes, Higher!, 2014 

Common - Be, 2005 

Deluxe - The Deluxe Family Show, 2013 

Eric Krasno - Reminisce, 2010 

Fashawn - Higher Learing Vol. 2, 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=Box7uxFHtoY
https://www.youtube.com/watch?v=mSZoTvvlXeU
https://www.youtube.com/watch?v=6kPr3UcEgZM
https://www.youtube.com/watch?v=C1AtfdNKYug
https://www.youtube.com/watch?v=hr1z6mYxnT0
https://vimeo.com/68496726
https://www.youtube.com/watch?v=0EPxV8xl-e0
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Fela Kuti - The ‘69 Los Angeles Sessions, 2009 

Frank Zappa - Hot Rats, 1969 

Freak Kitchen - Move, 2002 

Gang Star - Daily Operation, 1992 

J Dilla - The Shinning, 2006 

John Mayer Trio - Try, 2005 

John Scofield - Steady Groovin’: The Blue Note Groove Sides, 2000 

José James - No Beginning No End, 2013 

Kendrick Lamar - good kid, m.A.A.d. city, 2012 

Kenny Garret - Simply Said, 1999 

Lee Morgan - Lee Morgan Sextet Vol. 2 Digitaly Remastred, 2007 

Mahavishnu Orchestra - Visions Of The Emerald Beyond, 1975 

Mats/Morgan Band - On Air With Guests, 2002 

Maxwell - BLACKsummers’night, 2009 

Musiq Soulchild - Soulstar, 2003 

Oscar Peterson - The Very Best Of Jazz Oscar Peterson, 2008 

Pantzerballett - Tank Godness, 2012 

Pat Metheny - Question And Answer, 2008 

Robert Glasper Experiment - Covered, 2015 

Stanton Moore - All Kooked Out!, 1998 

Stevie Ray Vaughan - The Best Of, 2007 

The Meters - Struttin’, 1970 

The Roots - Do You Want More?!!!??!, 1995 

Tyler, The Creator - Wolf, 2013 
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Syfte 

Syftet med mitt arbete är att utforska olika sätt att på trumset applicera kvintoler och septoler 

i ensemblesammanhang. 

 

- vilka patterns ska jag använda mig av? 

- hur kan jag använda dessa patterns? 

- vad händer i en ensemble när jag spelar kvintoler och septoler? 

- vilken upplevelse får jag av att kvintoler och septoler spelas i ensemble? 
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Metod och material 

 

Här följer en kort beskrivning av de moment som ingår i arbetes utförande. 

 

Enskild övning  

- Klassiska rudiments och egenskrivna patterns 

- Egna patterns med kvintoler och septoler som fills 

- Egna patterns med kvintoler och septoler som beats 

- Övning till metronom 

- Övning till låtar i 4/4 takt 

 

Ensemblespel  

- Repetitioner av låtar med ensemble i trioformat (gitarr/elbas/trummor) 

- Applicering av kvintoler/septoler i ensemblespel 

- Kompositioner skapade ur improvisation 

 - Användandet av kvintoler/septoler som fills 

 - Användadet av kvintoler/septoler som beats 

 

Lyssning  

- Musik som inspirerar till skevhet och musik i övningssyfte 

- Musik som innehåller kvintoler och septoler 

 

Inspelning 

-Att i ensemble spela in jam och kompositationer med ovastående lista som grundpelare 
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Övning 

Övning - bakgrund 

 

I mitt övande finns ett antal grunder jag utgår från för att uppnå önskvärt resultat. Det skiftar 

något beroende på syftet med övandet, relativt till kategori. Kategorierna är ofta inte helt 

separerade från varann men sett till dess huvudsyfte utgår jag från kategorier som time, 

teknik, sound, anslag, koordination, stil, kreativitet och patterns. Hur min övning ser ut idag 

är ett resultat av mina studier som musiker på universitet och liknar många andras 

övningsrutiner. 

 

Time syftar till att utveckla hur tight eller konsekvent jag spelar eller vilken typ av time jag 

använder. Teknik behandlar sådant som hastighet och dynamik, anslaget vilken teknik jag 

använder för att spela ett visst ljud, koordination förmågan att med fötter och händer spela 

saker mot varann eller tillsammans. Stil är en kombination av tidigare kategorerier för att lära 

sig en genre. Skapande syftar till att träna sig i att skapa nya sätt att utrycka sig. Patterns 

behandlar både kreativitet, koordination och teknik.  

 

Hur min övning ser ut skiftar väldigt mycket beroende vad jag övar. Ofta är det ett första steg 

att memorera ett pattern. Det sker oftast utan fokus på time och sound. Jag spelar det väldigt 

långsamt och lär mig memorera det ibland på några minuter och ibland på några timmar. När 

det gäller sådant som jag inte lär mig på första övningstillfället brukar jag inte lägga så 

mycket tid på det samma dag. Istället forsätter jag lägga mindre tid på det över flera dagar, 

säg fem till tjugo minuter per dag och tillfälle. Därför övar jag på väldigt många saker 

samtidigt. På det här sättet övar jag för att kunna vara koncentrerad och undvika att tappa 

fokus.  

 

Ett exempel från arbetet är hur jag gått till väga när jag gjort beats baserade på kvintoler. Jag 

har skrivit ner ett trettiotal variationer och spelat varje beat mycket långsamt i några minuter 

och sedan gått vidare till nästa beat. På detta sätt har jag övat i ett par tre veckor i sträck oftast 

dagligen i 30-60 minuter. Varje dag kan jag spela varje pattern jag hunnit med lite bättre, sett 

till önskvärd hastighet, timing och sound. Resultatet blir inte att jag kan många patterns 

ganska bra utan att samtliga patterns når ett bättre resultat än om jag övat varje pattern 

separat. 

 

 

Övning - enskild 

Grunderna 

För att kunna utforska och bemästra kvintoler och septoler krävs mycket övning eftersom vi 

sällan blir bekanta med dem i den mesta musik som framförs eller vi själva spelar. 
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Fundamentalt för att arbeta med kvintoler och septoler är att först och främst behärska 

grupperingar om fem och sju slag: 

 

 
 

Nästa steg är att spela dem som underdelning mot ett klick på fjärdedelar och vänja sig vid 

hur det känns. Vanliga problem var att kvintolerna tenderade att glida över till sextoler och 

septolerna till antingen sextoler eller trettitvåondelar. 

 
 

 

När jag behärskat att spela till ett klick på fjärdedelar spelar jag istället till musik på Spotify. 

Stilar som rock, jazz och hiphop. Här uppstår nya svårigheter att spela notvärdena då jag blir 

distraherad av musiken jag lyssnar på eftersom den inte innehåller just kvintoler eller 

septoler. Här tenderar jag än en gång att glida över i underdelningar som finns representerad i 

musiken jag lyssnar på, det vill säga vanliga underdelningar baserade på tre eller fyra slag. 

Några sätt jag använt för att övervinna problemen: 

 

-Lita på min kunskap om att veta var pulsen ligger och spela den med hihat-fot. Samtidigt 

flyttar jag fokus från lyssningen på låten till att lyssna på hihat. Ett ovant koncept till musik 

eftersom det går emot mina egna vanor och träning för att spela musik i ensemble. Det ger 

goda resultat och minskar min distraktion av musiken. Samtidigt måste jag behålla viss 

koncentration till låten eftersom vänsterfoten spelar dess puls med hihat. 

 

-Kvintoler är nästan lika snabba som sextoler vilka jag är mycket bekväm med. Ett sätt jag 

har övat upp min färdighet med kvintoler är genom att tänka dem som sextoler samtidigt som 

jag har för avsikt att sänka tempot med rytmen jag spelar. Detta utför jag till metronom eller 

en låt, så det faktiska tempot sänks inte endat hastigheten på slagen jag utför. Det är närmast 

ett mind set som har fungerat för mig personligen. 

 

Eftersom jag redan behärskar handsättningen för kvintoler vet jag vilken hand som spelar 

slaget som kommer samtidigt som pulsslaget. Man kan säga att jag siktar på att träffa rätt på 

pulsslaget och bryr mig mindre om de fyra slag som kommer mellan dem så länge 

handsättningen stämmer. Anledningen till att jag valt att försöka tänka kvintolerna som så att 

säga långsamma sextoler är för att försöka skapa en referens till någonting jag behärskar. 

Hurvida det är ett koncept applicerbart för andra vet jag inte men det har de facto hjälpt mig. 

För mig betyder det att jag succesivt fått en känsla för hur kvintoler låter.  

 

Metoden ovan är högst subjektiv och säkerligen svårförståelig i text. För den som förstår 

metoden, vilken dock är enkel att förklara i tal och gester trumslagare emellan, 
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rekommenderar jag den starkt. Det är en rolig övning som öppnar upp känslan för time på ett 

intressant sätt även för den som inte har för avsikt att bemästra kvintoler. 

 

De första problemen jag stötte på efter att jag börjat spela kvintoler till låtar var att slagen inte 

alltid blev helt jämna och skapade en rytm som ligger någonstans mellan kvintoler och 

sextoler. Samtidigt blev min pulskänsla stabilare. Även fast jag spelade väldigt otighta slag 

mellan fjärdelarna och ibland rytmer närmare oiedentifierbar underdelning kunde jag bättre 

och bättre tight träffa fjärdedelarna i tempot.  Genom att växelvis spela till skivor och till 

metronom rätade jag ut underdelningen så att den blev jämn. 

 

I huvudsak har övningen med septoler varit densamma som med kvintoler. Septoler är nästan 

lika snabba som trettiotvåondelar. Jag har således spelat trettiotvåondelar, sänkt tempot lätt 

och fokuserat på handsättningen. Eftersom jag valt att hålla hastigheten nedan vissa tempon 

har jag också fokuserat på att lära mig åttondelsseptoler. Svårigheten då har blivit att spela 

fjärdedelar med hi-hat. Därför har jag spelat halvnoter med hihat för att i en inledande fas 

lättare höra en tydlig puls att förhålla mig till. Problemet med att spela fjärdedelar och 

åttondelsseptoler samtidigt är att slag två och fyra på hihat inte kan underdelas synkroniserat 

med septolerna. 

 

 

Patterns 

I arbetet utgår jag från en mängd patterns och rytmer. Rytmerna är vanligt förekommande för 

de flesta musiker och mina patterns är vanligt förekommande för trummisar i mer vanliga 

taktarter, som 4/4, ¾ och 6/8. Det som följer nedan är exempel på de mest använda patterns 

jag utgår från. Jag spelar dem sedan som septoler eller kvintoler.  

 

 
 

 

 
 

Processen att lära sig spela dessa patterns som kvintoler/septoler bjuder på ett visst motstånd 

men mindre än väntat. Utan att ha brytt mig om att spela tight och att hålla ett stabilt tempo 

kom jag en bra bit på vägen via att bemästra paradiddeln som kvintol. Jag fick en känsla för 

hur den låter som kvintol och efter det var det inte särskilt svårt att lära sig fler patterns och 

spela dem tight.  
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Beats 

Efter att gjort mig bekväm med mina patterns i polyrytmform har jag börjat göra beats av 

dem. Ett vanligt 4/4 beat kan bestå av sextondelar på hihat, bastrumma på taktslag 1 och 3 

samt virveltrumma på 2 och 4: 

 

Med mina polyrytmiska underdelningar blir motsvarigheten beats där det går fem eller sju 

slag per taktslag men virvel - och bastrumma är kvar på samma sätt som tidigare: 

 
 

 

Ovan noterade beats utgör grunden för hur jag gjort beats med polyrytmisk underdelning. Jag 

har i huvudsak behållit virvel på taktslag två och fyra och sedan provat mig fram med olika 

patterns för bastrumman. Det har utvecklat min känsla för dessa beat och gjort mig mer 

bekväm med dem. Dock finner jag det mindre tillfredsställande att spela samtliga slag i 

underdelningen. Jag ville skapa en mer öppen känsla och gav mig in på att skriva nya patterns 

för händerna där vissa slag noteras som så kallade spökslag på virveln. Det är slag som spelas 

mycket svagt relativt till övriga slag. De upplevs ofta knappt hörbara i ensemblesammanhang. 

Anledningen till att jag valt att fortsätta underdela alla slag är för att bibehålla kontrollen över 

underdelningen.  

 

 
   

 
 

 

Här har jag skrivit en mängd variationer på beats underdelade i kvintoler och septoler. Fört 

och främst har jag utgått från att tydligt accentuera fjärdedelarna som i ett vanligt rockbeat; 

bastrumma på första och tredje fjärdedelen, virveltrumma på andra och fjärde fjärdedelen. 

 
 

Vidare har jag exprimenterat med patterns för händerna. Eftersom jag vill att tempot  ska 

upplevas relativt normalt, säg mellan 70 och 110bpm har jag varit noggrann med att inte 

skriva för många slag i rad per hand eftersom mina tekniska begränsningar sätter stopp för 

hur snabbt jag kan spela dessa beats. Höger hand låter jag sällan spela fler än tre slag i rad 
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och vänster hand oftast inte mer än två i rad. Därefter har jag provat mig fram med många 

olika patterns. Till varje pattern har jag skrivit ut en mängd variationer för bastrummans rytm. 

 

Vidare har jag som förut övat de beats jag kommit på till metronom och vidare till låtar på 

Spotify. I det här skedet har dock övning till låtar gett mest utdelning eftersom jag då måste 

förhålla mig till de mer konventionella underdelningarna som finns i låtarna. Fördelen med 

att då spela ett beat som accentuerar fjärdelarna blir att jag har något tydligt hörbart att 

relatera till pulsen. 

 

Exempel på en mindre del av de album jag övat till: 

Oscar Peterson - Plays Count Basie 

John Coltrane - First Meditations 

The Meters - The Meters 

Mos Def - Black On Both Sides 

The Roots - Wake Up 

J Dilla - Donuts 

The Hellacopters - High Visibility 

 

Exemplen har ingen större genreenlig gemensam nämnare. Stilarna är exempelvis jazz, rock 

och hiphop. Det som är gemensamt dem emellan är att taktarterna mestadels är 4/4, i vissa fal 

¾ och 6/8, och har en tydlig puls. Just låtarnas olikheter är själva poängen med att jag spelar 

till dem. De olika tempon, underdelningar och stilar jag möter gör att jag lär mig använda 

kvintoler och septoler i många olika sammanhang och på olika sätt. Aspekter som dynamik, 

frasering och anslag tar sig olika uttryck i förhållande till vad jag spelar till. Mitt syfte med 

arbetsättet är inte att behärska kvintoler och septoler anpassat för en viss stil utan att mitt 

hantverk ska bli så stort att jag kan känna mig bekväm med spelsättet i olika och spontana 

sammanhang. 
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Ensemblespel 

Ensemblespelet är så att säga själva poängen med allt övande för mig. Här får jag applicera 

allt mitt övande i det sammanhang jag eftersträvat. Ensemblen består av mig och en basist, 

Magnus Lidgren-Ricklund och en gitarrist, Kristoffer Björklund. Vi har vid det här laget 

redan spelat tillsammans under en längre tid. Med fokus på arbetes syfte har vi setts någon 

timma per vecka under en dryg månad och spelat tillsammans. Att vi är tre personer i 

ensemblen har jag valt av praktiska skäl. Instrumenteringen kunde varit annorlunda men inte 

spelat större roll för mitt arbete. 

 

Dels har vi spelat på redan befintliga låtar inom jazzgenren där jag experimenterat med 

kvintol- och septolfill. Repetitionerna skiljer sig inte mycket från hur jag repeterar med 

ensemble i andra sammanhang. Vi spelar låten tillsammans och jag provar mig fram med 

olika fills. Oftare än annars sker en del fel där jag får mina medmusiker att tappa sin time 

eller att jag själv tappar pulsen. Än oftare sker problem när jag spelar beats baserade på 

kvintoler och septoler. Mina medmusiker slits mellan att känna pulsen som exempelvis en 

snabb sjutakt eller sju slag per pulsslag. Dessutom är de inte lika vana som jag att spela fraser 

baserade på fem eller sju slag, rimligtvis. 

 

Ensemblespelet fortskrider med stort fokus bland oss alla. Det är kul och intressant att se 

mina medmusikers fokus när de inte kan luta sig tillbaka och förlita sig på den time de är 

vana att använda. Tillsammans har vi jammat fram ett par musikaliska alster som spelas in 

och analyseras i nästa kapitel. De inspelningar där jag spelar beats baserade på kvintoler eller 

septoler har skapats utifrån mina beats. Medmusikerna har kommit överens om exempelvis 

en tonart eller ett par ackord i förväg och efter att jag börjat spela mina beats har alstren 

skapats genom improvisation. 
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Inspelningar 

Till en inspelningsdag valde jag ut en del av allt material jag jobbat med. Det som följer 

nedan är nedslag i de fyra kategorier jag utgått från. Det är kvintoler som fills, septoler som 

fills, kvintoler som beats och septoler som beats. 

 

Kvintoler och septoler som fills 

Cissy Strut (eget arr.) 

Ljudklipp cissy strut 

 

 

 

I låten har vi arrangerat om melodin med hjälp av kvintoler. Detta sker i slutet av varje A- 

och B- del. Tillvägagångssättet för att tillsammans spela kvintolen har utgått från att jag 

spelar den själv flertalet gånger, medmusikerna lyssnar. Senare härmar de rytmen och vi övar 

just det partiet flera gånger. Ibland har jag spelat till metronom i hörlurar för att vara säker på 

att jag alltid är tight. Det kan tilläggas att låten är omarrangerad på flera andra sätt jämfört 

med originalet, dock på sätt som inte har att göra med examensarbetet. 

 

Problemet med denna kvintol har varit att gitarrist och bassist att spela tight. För mig har det 

varit mycket lättare dels för att jag har fördjupat mig i polyrytmen samt att jag kan spela alla 

slag i underdelningen utan problem. Som trummis har jag en fördel i hastighet mot de andra 

instrumenten. Ensemblen har således inte varit tillräckligt konsekvent i timing i 

arrangemanget för att jag ska vara helt nöjd. Däremot gillar jag arrangmanget även om vi 

tillsammans klarat av det mindre än alla gånger. Till denna populära låt som vi redan på 

många sätt arrangerat om blir kvintoldelen ett för mig passande inslag. Varje gång låten går 

från A-del till B-del eller tvärt om får man känslan av att tempot ökar även fast det är 

oförändrat. Den upplevelsen tror jag ges av att den förväntade rytmen associeras till en sextol. 

 

Kroffe Blues  

Ljudklipp Kroffe blues  klipp 1 och 2 

 

 

 

 

I den här låten använder jag kvintoler som koncept. Jag har inte bestämt i förväg när jag ska 

spela kvintoler eller vilka patterns jag ska använda. Däremot har jag bestämt att applicera 

kvintoler i hög grad generellt över låten. Ljudklippen är tagna från gitarristens solo och mitt 

trumsolo. 
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Låten är en av de första låtar vi som grupp spelat tillsammans då jag använt mig mycket av 

kvintolbaserade fill. Tidiga problem var att jag höll tempot sämre an vanligt och att jag 

orsakade otighthet och störde och förvirrade mina medmusiker. Det var lyckligtvis något som 

förbättrades snabbt efter att vi setts vid några reptillfällen. Självklart beror det också på vilket 

sätt jag spelar kvintolerna baserat på längden på fillet samt vilket pattern jag använt. 

 

När jag spelat kvintolpatterns utan invecklad orkestrering eller med polymetriska accenter har 

det varit lättare för hela ensemblen att behålla tempot. Vad gäller min egen del i att påverka 

tempot är det så klart en skillnad i att spela till metronom eller skivor då jag alltid kan luta 

mig mot dess puls. I ensemblesammanhang har jag inte den möjligheten och måste således 

lita mer på min egen time. Till en början var det problematisk men förbättrades snabbt, 

särskilt när jag spelade kortare fraser om maximalt två takter. 

 

När jag då börjar orekestrera eller accentuera min fills med polymetriska fraser, exempelvis i 

grupper om tre eller fyra sextondelar är det betydligt lättare för mig att störa mina 

medmusiker. Det sker även när jag samtidigt spelar pulsen med hihatfot.  

 

 

 
 

Resultat av fraserna ser jag som både tillfredsställande och inte tillfredsställande Eftersom det 

hör till ovanligheterna att ens spela kvintoler är det så klart lätt att störa sina medmusiker och 

tappa det önskvärda groovet. När jag dessutom spelar dem med polymetriska inslag som är 

än mer sällsynta kan de upplevas som jag mycket självsäkert helt enkelt byter tempo eller 

spelar fruktansvärt otight. Vid rätt ögonblick kan dock inslagen vara mycket effektfulla och 

utgöra ett mycket intressant och nästan unikt sätt att skapa spänning i musiken. För det är just 

spänning som polyrytmerna skapar eftersom det är så svårt att känna en puls när de spelas, 

jag skulle till och med kalla det en mycket stark spänning. När jag efter kvintolinslagen 

återgår till det etablerade och lättlyssnande groovet skapas en behaglig känsla. 

 

Jag har använt kvintolfills i min mening väldigt frekvent i samtliga tagningar till denna låt, 

ofta mer än vad jag själv anser musikaliskt försvarbart. Det har jag en tanke bakom eftersom 

inspelningarna inte nödvändigtvis syftar till att skapa fulländade slutprodukter. Genom att så 

att säga överanvända mina fills får jag höra dem i många olika sammanhang och på så sätt 

kan jag lära mig hur jag helst vill använda dem.  

 

Jag uppskattar mycket att jag fått en ny rytmisk verktygslåda att använda mig av. Mycket av 

den kunskap jag tidigare hade kan jag nu helt enkelt spela som kvintoler istället för hur jag 

spelat innan. Det är väldigt tacksamt, särskilt när jag spelar ett solo då jag kan variera mig 

mer. Dessutom, som i solot jag spelar här, har jag större rytmiskt frihet sett till frånvaron av 

oönskade rytmiska krockar. Mitt ackompanjemang har gott om pauser i mitt soloparti. 
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Det jag särskilt uppskattar är möjligheten att timingmässigt följa med i en solists rytmer som 

ofta sträcker sig utanför gängse underdelningar. Det är vanligt att de solister jag 

ackompnajerar spelar fraser som inte är helt synkroniserade med underdelningarna som finns 

i låten. De använder med andra ord mycket förmågan att hänga eller pusha time. Det jag 

upptäckt är att med hjälp av min färdigheter med kvintoler är att jag har lättare att passa in i 

deras time i vissa fraser. 

 

 

Disco beat med septoler 

Ljudklipp Discoinspirerat jam med fills av åttondelsseptoler. 

 

 

 

 

 

Här spelar jag mest fills när de andra instrumenten inte spelar och längden på dem varierar 

mellan en halv takt och en hel takt. Vid enstaka tillfällen spelar jag fillen samtidigt som de 

andra instrumenten spelar. Här blir både fillens fördelar och nackdelar rätt tydliga. 

 

Jag uppskattar flera gången fillens funktion, särskilt när jag spelar en halv takts fill i låtens 

återkommande brake. Det tidsmässiga skillnanden mellan sextondelarna och septolerna är 

liten. Det gör att jag som lyssnare kan tro att det är sextondelar som spelas och inte septoler. 

När sedan bandet kommer in igen efter fillet låter det på ett sätt som att de kommer in på 

synkop eftersom man väntar sig att fillet ska vara åtta slag istället för sju. Det skapar en 

intressant spänning av något som liknar ett mycket vanligt och grundläggande fill. 

 

En konsekvens är dock att bandet har något svårt att komma in på exakt rätt slag efter fillet 

och spelar otight. Det är inte konstigt trots deras erfarenhet och kompetens. Det betyder 

snarare att man bör ha det i åtanke om man väljer att spela fillet, att många inte är vanna den 

typen av fills. 

 

I vissa av fillen spelar jag inte helt konsekventa åttondelsseptoler i slutet av frasen. Jag så att 

säga glider över till vanliga sextondelar. Det har inte varit avsiktligt men när jag lyssnar på 

inspelningen uppskattar jag fillet ändå. Hela bandet landar rätt på första pulsslaget och fillet 

får en skön effekt. 
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Slow jam med septolfills 

Liknande exemplet ovan spelas här ett jam med pauser där jag spelar fills. Skillnanden här är 

det lägre tempot och att jag istället spelar sextondelsseptoler.  

Ljudklipp 1 

 

 

 

Fillsen är i min mening inte så uppseendeväckande. Eftersom jag här har friheten att spela i 

de andra instrumentens pauser krockar inte våra rytmer. Fillen är enkla på vis att de saknar 

accenter och avancerad orkestrering. De ger en lätt känsla av tempoökning och bidrar därför 

till en timingmässigt tyngre känsla till groovet efter fillet spelats. 

 

Ljudklipp 2 

 

 

 

 

Här blir det mer invecklat. Fillet bygger på detta pattern: 

 
Ovanstående pattern är ett vanligt fill om det spelas som trioler och ett vanligt förekommande 

polymetriskt fill spelat som sextondelar. Accenterna ger känslan av en annan puls än den 

ursprungliga och när den här spelas som septoler är igenkänningsfaktorn, även bland erfarna 

musiker, mycket låg. Det ger upphov till timingmässig osäkerhet för mina medmusiker och vi 

lyckas inte spela första pulslaget efter fillet tight. Däremot tycker jag om fillet just därför att 

det är så ovanligt och skapar en osäkerhet. Det blir väldigt behagligt att komma tillbaka till 

groovet efter när det spelas och då vi spelar tight. Som tidigare nämnts blir det ännu ett fill att 

använda med försiktighet om man vill ha goda odds för att spela tight tillsammans. 

 

 

Kvintoler och septoler som beat 

När jag spelar kvintoler och septoler som beat spelar jag fyra kvintoler eller septoler per takt i 

fyra fjärdedelstakt. I varje beat håller jag mig till en av underdelingarna. Jag har använt mig 

av omkring 40 olika patterns, varav ett mindre antal redovisas här. Gemensamt för dem alla 

är att jag tydligt markerar fjärdedelarna på samma sätt som i ett vanligt rockbeat samt att alla 

patterns mer eller mindre är linjära. Att markera fjärdedelarna tydligt har jag gjort för att jag 

vill att pulsen ska vara tydlig. Att jag utgått från att skriva linjära patterns är för att det är ett 

fördelaktig sätt att spela snabbt. Med mina tekniska begränsningar i åtanke har det gett mig 

en fördel till att spela i önskvärda tempon. Då kvintoler nästan är lika snabba som sextoler 

och septoler nästan lika snabba som trittiotvåondelar är det viktigt att jag kan spela mina 

patterns relativt snabbt. Jag har också medvetet valt att underdela samtliga slag i vald 

underdelning för att mycket säkert spela underdelningen konsekvent och tight. 
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Kvintolbeats 

Nedan visas det beat jag spelar i efterföljande ljudklipp.Exemplet är mycket talande för de 

koncept jag använt mig för att göra beats. Jag har utgått från ett linjärt pattern i händerna och 

lagt till bastrumma, i detta fall på pulslagen. 

 

  
 

Kvintolbeat 1a ljudklipp 

 

 

 

Kvintolbeat 1b ljudklipp 

 

 

 

 

Detta alster har en vad jag tycker en ganska starkt skev känsla, särskilt i tagning ett som är 

den långsammare av dem även om det är enkelt att uppfatta pulsen. Jag är kluven till hur jag 

uppfattar inspelningen som helhet men klart är att den förmedlar en skev känsla.  

 

Man blir lite osäker på hur man ska lyssna på den eftersom bas och gitarr tycks underdela i 

något som ligger mellan sextondelsunderdelning och triolunderdelning. Det är dock en typ av 

grooves som intresserat mig mycket och finns representerade inom hiphop och neo soul. 

Även om groovet inte är totalt tillfredställande så anser jag att metoden är bra för att skapa 

denna typ av sväng. Jag anser att min underdelning med kvintoler är det som ger upphov till 

groovet. Dessutom är denna typ av grooves ofta programmerade med underdelning om 

exempelvis hundratjugoåttondelar eller sextiofjärdedelar, vilket är svårt att härma som 

musiker. Med metoden att underdela i kvintoler kommer man nära samma rytm och än 

närmre en likvärdig rytm.  

 

Det jag också märker som en konsekvens av groovet är att mina medmusikanter har något 

svårare att vara helt konsekventa i sin time vilket bidrar till en ej önskvärd skevhet. Problemet 

är nåt jag tror kan liknas vid stilkännedom. Jämförelsevis bluesshuffle har också en stilenlig 

skevhet som är viktig för svänget. Det handlar exempelvis om hur nära tredje slaget i triolen 

ska vara fjärdedelen vilket ofta inte är jämt synkroniserad med perfekt triolunderdelning. 

Önskvärt sväng uppnås med hjälp av att spela mycket blues. På samma sätt tror jag vanan att 

spela bekvämt och med önskvärt sväng till kvinolbaserade beats uppstår genom att just spela 

mer sådant. 

 

Visserligen tycker jag på den här tagningen att kvintolunderdelningen skapar ett 

tillfredställande groove men jag är ändå av åsikten att mitt pattern inte är optimalt. Det är 

något för intensivt och ihärdigt vilket jag härleder till mina begränsningar i att spela fritt med 
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kvintoler. Eftersom jag i det här skedet lägger stor vikt att spela alla slag i kvintolerna ger det 

också en del tekniska och koordinatoriska begränsningar. Samtidigt är det problem som jag 

efter arbetes slut kommer att utveckla och lösa. 

 

Vad gäller tagning två som går i ett snabbare tempo finns en viss skillnad. Skevheten finns 

kvar men i mindre utsträckning. I snabba tempon blir kvintolerna inte lika framträdande utan 

låter närmare sextondelar. Det gör dock att det pattern jag spelar upplevs så än mer intensivt 

än i föregående tagning. 

 

Här är ett exempel som har en lättare och mer lättlyssnad prägel. Notbilden visar det pattern 

jag utgått från. 

 
 

Ljudklipp Kvintolbeat 2 

 

 

 

Denna inspelning uppskattar jag mer än den föregående. Det finns visserligen flera avgörande 

skillnader i hela kompositionen med annorlunda ackord, tempo och sound som förändrar 

upplevelsen. Poängen är dock att vi lyckats skapa ett behagligt jam med rytmisk grund i 

kvintoler.  

 

 

 

 

Septolbeats 

Ljudklipp septolbeat 1 

 

 

 

 

Här spelar jag ett beat baserat på detta pattern: 

 

Ljudalstret har tillkommit genom att jag inlett jammet med att spela beatet. Gitarr och bas har 

jammat fram det som spelas. Här skapas ett intressant och ovanligt groove. Pulsen är lätt att 

känna som lyssnare även om det som sker mellan pulsslagen är ovanligt. Däremot är det 

svårare för gitarr och bas att vara helt konsekventa i time. Föreståeligt nog eftersom det är så 
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ovanligt att höra. Dessutom är jag själv inte hundra procent konsekvent, jag har själv inte 

bemästrat spelsättet till fullo. 

 

Mycket som sker i ljudklippet uppskattar jag och är väldigt intressant. Mina medmusiker 

känner tydligt pulsen men har svårt att underdela på samma sätt som jag. Kontentan av det 

blir att de starkt fokuserar på pulsslagen och lite mindre vad som sker däremellan samtidigt 

som de försöker vara konsekventa i sin time. Det anser jag skapar en rytmisk skevhet mellan 

mina septoler och deras komprytm som är intressant och nyskapande. Vi spelar inte en 

gemensam underdelning mellan pulsslagen men genom att vara tillräckligt konsekventa hittar 

vi ändå ett bra gemensamt groove. 

 

Det som jag tycker är mindre tillfredsställande är mitt eget pattern. Hade jag bemästrat att 

spela färre av slagen i septolerna hade jag gjort det och fått ett beat med mer luft så att säga. 

Det vill säga ett beat som skapar en mindre ettrig känsla där färre slag per tidsenhet spelas. 

Som jag nämnt tidigare spelar jag alltid alla slag i septolerna för att vara tight och konsekvent 

i min time. Att spela slagen mer uppdelat är ett framtida mål som inte ges utrymme att 

bemästras här. Samtidigt har just detta beat en stor del i uppkomsten till  kompositionen. 

Hade jag spelat ett helt annat beat hade inte samma komposition skapats. 

 

I detta klipp har vi tillsammans utgått från en vanlig klave i sjutakt. 

 
 

Vi spelar den först tillsammans från långsamt till snabbt. När tempot är önskvärt, det som 

hörs på inspelning längre ned, spelar jag med utgångsläge från rytmen ett nytt beat och 

känner varje takt som en septol istället. Mitt beat ser då ut så här: 

 
 

Rytmen är enkelt för oss att alla i ensemblen att spela och vara bekväma i och det sker inga 

större problem i avseendet time. Vi turas om att spela klaven och göra andra rytmer kring 

den, som i följande ljudklipp: 

Ljudklipp septolbeat 2a 

 

 

 

En annan sak som inträffar är att första och och femte slaget i septolerna accentueras: 
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I detta klipp gör jag det genom att spela accenterna på ridecymbalens klocka: 

Ljudklipp septolbeat 2b 

 

 

 

Eller som i detta klipp där jag gör det igen men tillsammans med basen: 

Ljudklipp 2c 

 

 

 

I sista ljudklippet här nedan spelar basen den ursprungliga sjutaktklaven, jag själv accenter 

som nämnts ovan och gitarren fjärdedelar: 

Ljudklipp 2d 

 

 

 

Jammet är tillfredsställande på flera sätt. Det har varit lätt att spela tillsammans och jag har 

kännt mig säker i de fraser vi använt. Att vi spelar tight tillsammans beror nog också på att vi 

utgått från fraser vi redan varit bekanta med.  
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Diskussion 

Mitt intresse för att arbeta med kvintoler och septoler är stort och med det här arbetet har jag 

kommit en god bit på vägen. Det finns så klart många andra sätt att arbeta på och andra 

oregelbundna notvärden att välja på, som trioler, sextoler, nonoler och så vidare men de 

metoder jag använt har visat sig vara mycket funktionella och har gett goda resultat även 

utöver arbetets avgränsning. Då särskilt förmågan att klarare urskilja time i form av hängande 

eller drivande time. Detsamma för underdelningar mellan trioler och åttondelar eller 

sextondelar. Det rör time på dess minsta nivå och är svår att härma. I programmerade beats 

går det bra att underdela om etthundratjugoåttondelar, tvåhundrasextiofjärdelar eller högre 

om man så vill. Det är enligt mig inte möjligt att göra som spelande musiker men däremot att 

som nämnt bli mer uppmärksam på time och underdelningar. Det har jag blivit som en följd 

av detta arbete. 

 

Jag har skapat många patterns vilket inte varit en stor svårighet. En mindre del i arbetet har 

varit att skriva dem. Då jag skapat de flesta av dem genom att först skriva ner dem har just 

skrivandet gått fort även om jag gjort många variationer. Jag har lärt mig väldigt många 

patterns även om det är just övandet och inlärningen som har tagit tid, till skillnad från att 

skriva dem.  

 

Skillnaden i tid mellan att skriva och lära sig patterns var mycket stor. Till en början fanns en 

del tekniska svårigheter, ofta att kunna spela tillräckligt snabbt. Det problemet löste jag dels 

genom att skriva andra patterns där jag spelar färre slag i rad med samma hand. Det gav 

istället upphov till en del problem vad gäller koordination. Det var dock problem som jag 

ansåg mindre tidskrävande än de tekniska. Samtidigt var det många patterns med tekniska 

utmaningar som hann förbättras mycket mot arbetets slut. 

 

Att skriva dessa beats och fills i notskrift istället för att jamma fram dem kan jag konstatera 

som en mycket gynnsam metod, särskilt vad gäller beats. Det kan det så klart vara även i 

andra sammanhang men just här upplever jag det som mest effektivt för mig, särskilt i 

inledningsfasen. I vanliga fall utan inblandning av kvintoler eller septoler går mycket av sig 

själv. Så mycket som jag hört och spelat musik med konventionella underdelningar har gett 

mig en mycket stor kunskapsbank att ta hjälp från. Med det menas att jag, som många andra, 

inte tänker på vilken underdelning jag spelar. Det sker närmans intuitivt. När det gäller att ta 

sig an något nytt som kvintoler/septoler kan jag konstatera att notskrivandet varit till stor 

hjälp. När jag sedan fått en stor kunskapsbank av dessa beats har det gått lättare att jamma 

och improvisera fram önskvärda patterns. 

 

Utöver att jag lärt mig spela kvintol - och septolbasrade patterns har just dessa i hög grad 

utvecklat mitt spelande i konventionella underdelningar som sextondelar och trioler. Många 

av de patterns jag lärt mig har jag kunnat använda i så att säga låtar med vanlig underdelning. 

Det betyder exempelvis att jag kunnat spela flera nya fem- och sjusextondelsfraser i fyra 

fjärdedelstakt, samt att jag spelat många nya spontana polymetriska patterns. 
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Fortsättningsvis så har mitt arbete med patterns varit mycket framgångsrikt för ändamålet. 

Det har lagt en mycket bra grund till att applicera kvintoler och septoler i 

ensemblesammanhang. Jag vill särskilt trycka på vikten av att spela många och olika patterns 

även om alla inte bemästras. Totalt sett har det gett en stabilitet som jag inte uppnått av att 

fokusera mycket på få patterns. Det i kombination med att spela till mer vanlig musik, 

exempelvis samtida pop som spelas på SR P3, har också gett goda resultat. Det ger förmågan 

att känna olika underdelningar samtidigt (t.ex. septoler och sextondelar) vilket har varit viktig 

när jag spelar i ensemblesammanhang. 

 

Även om jag varit väl förberedd inför ensemblesammanhang har så klart nya problem 

uppstått där. När det gäller fills händer det att jag lurar bort musikerna i time eller att jag själv 

tappar time som en konsekvens av mitt eget spel. När jag experminterat med nya fills som jag 

inte helt bemästrat har jag ofta lutat mig mot mina medmusiker och litat på deras time vilket 

hjälpt min utveckling väl. Jag märkte dock att desto mer jag utvecklade och kunde lita på min 

egen time desto mer sällan blev bandet förvirrade av mig. På så sätt kunde jag spela mer och 

mer invecklade fills utan att ensemblespelet påverkades negativt. Den bästa övningen för att 

avhjälpa problem med time var att öva kvintol- och septolfill till musik via Spotify. 

 

När det gäller beats har svårigheterna varit liknande men just att jag valt att spela tydliga 

accentuerade fjärdedelar i mina beats har hjälpt. Det har varit lätt för medmusikerna att hitta 

pulsen och på så sätt ta sig an dessa ovanliga beats. Visserligen har det gått mer eller mindre 

tid till att etablera ett bra groove beroende hur invecklade mina beats varit. Jag kan dock 

konstatera att det är en bra och funktionell metod som gör det ganska lätt för medmusikerna 

att hänga med även när de inte alls är bekanta med kvintoler/septoler. Det är svårt att förklara 

i skrift men när basstrumma accentuerar pulsslag ett och tre samtidigt som virveltrumma gör 

detsamma men på pulsslag två och fyra verkar det för mig nästan omöjligt att lura bort mina 

medmusiker i fråga om time. 

 

Så klart har det också funnits problem för mina medmusiker när vi inledde ensemblespelet i 

projektet. Till en början visste de inte hur de skulle förhålla sig till min time och hade 

rimligtvis svårt att hänga med eftersom min förtrogenhet med kvintoler/septoler är så mycket 

större. Jag bad då ensemblen att fokusera på fjärdedelarna och mindre vad som sker 

därimellan. Det innebar att de ibland spelade exempelvis kvintoler om jag spelade det och 

ibland rytmer med odefinierbar underdelning. På så sätt skapades många intressanta partier 

och jam utan att de övriga i ensemblen var lika insatta på området som jag själv. Musikerna 

lärde sig vänja sig vid mina konstiga fill och lita mer på sin egen time. Samtidigt upptäckte 

jag att de successivt hängde på mycket av mina rytmer utan att tänka på det eller vara bekanta 

med kvintoler/septoler.  

   

Ett annat sätt vi använde var att utgå från fem- eller sjutakt. Exempelvis utgick vi från en 

sjutakt med endast en fras och en rytm som alla är bekväma med. Tillsammans spelar vi den 

fortare och fortare tills varje takt börjar kännas som ett pulsslag istället. Mitt beat ändrar jag 

till att spela en tydlig kagge på första och tredje taktens första slag och en tydlig accentuerad 
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virvel på andra och fjärde taktens första slag. På så sätt gjorde vi om fyra sjutakter till en takt 

med septulunderdelning, det vill säga med fyra septoler per takt.  

 

Även om det kan tänkas smalt att specialisera sig på området jag valt ska det sägas att jag har 

utvecklat många av mina andra förmågor under arbetets gång. Mer konventionella beats inom 

pop och rock kan jag spela tightare i förhållande till ett click track. Jag tror att det beror på att 

jag nu mer blir mindre störd och påverkad av andra rytmer, just tack vare att jag lärt mig 

känna fler nya underdelningar samtidigt. För att göra det är det viktigt att ha en stark 

pulskänsla och lära sig lita på den. 

 

Dessutom har jag utvecklat min förmåga att följa med i andras rytmer, även om de inte är 

metriskt tighta, och samtidigt behålla tempot. Låt säga att jag spelar med en pianist som 

spelar en rytm med väldigt hängande time. Att jag följer den rytmen skulle kunna betyda att 

tempot ofrivilligt sänks. Med de kunskaper jag har nu är den risken mindre. 

 

Rytmer som hänger eller pushar time är vanligt förekommande i den mesta musik som 

framförs av spelande musiker. Den ter sig på många olika sätt i många olika stilar och att vara 

bekant med olika typer av time är av stor vikt för att behärska olika stilar. Genom arbetet har 

min förmåga att höra och härma olika time förbättrats. Genom att exempelvis träna örat till 

att höra fem slag per fjärdedel, jämfört med vanligt förekommande tre, fyra eller sex slag, har 

jag blivit mer observant på skillnader i time. 

 

Innan jag började med det här arbetet trodde jag att det skulle vara mycket svårare än jag 

föreställt mig och att reaktionerna från medmusiker skulle vara starkare. Ofta har jag använt 

mig av kvintoler och septoler i sammanhang där jag väntat mig irritation eller åtminstone 

förvånade miner. Ett invecklat septolfill kan passera nästan obemärkt i rätt sammanhang. Det 

betyder att denna typ av rytmer inte behöver ställa till problem eller sticka ut på ett oönskat 

sätt. Att ett fill passerar utan större reaktioner kan vara något positivt och ett bevis på att det 

just är positivt. Just därför att när en låt framförs på ett sätt som alla i ensemblen är nöjda med 

ofta resulterar i ett antal glada miner och förnöjsamhet - det blev så bra som det kunde bli, 

istället för att man reagerar med att kommentera partier i låten. 

 

Det jag vill säga med detta är att våga ge sig ut, med vad än svåra eller invecklade koncept 

man intresserar sig för. Även om jag längs vägen verkligen upptäckt sätt att med invecklade 

fills lura bort medmusikerna har jag också upptäckt att ovanliga fills eller beats kan passa in i 

de mest oväntade sammanhang. 

 

Det här arbetet har jag tagit mig an med stor lust även om jag funnit så lite referensmaterial 

som specifikt innehåller kvintoler eller septoler i ensembleform. Mycket av musiken jag 

lyssnat på under min egen introduktion till området upptäckte jag att den inte alls innehöll 

polyrytmer eller udda notvärden. Istället har det rört sig om polymetrar och rytmiska 

modulationer. Jag har också gjort många efterlysningar via vänner, kollegor och sociala 

medier för just detta. Resultat av det var att endast i två fall av totalt nästan 100 tips och 
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rekommendationer innehöll polyrytm eller ojämna notvärden som inte var trioler. Trioler är 

som nämnt ett vanligt notvärde och polyrytm. 

 

Bland mina egna efterforskningar har jag hittat ett fåtal lyssningsexempel som liknar det jag 

arbetat med. Bristen på denna specifika referenslyssning har gjort mig mer motiverad att 

forska vidare. Jag har uppskattat att fördjupa mig i något som är ovanligt. Samtidigt har jag 

fått mycket inspiration av annan musik som har en rytmisk skevhet i sig. Det motiverat mig 

till att fortsätta fördjupa mig och gett upphov till många idéer. 

 

Det ska dock sägas att arbeta med kvintoler och septoler som verktyg inte är unikt. Mitt sätt 

att arbeta med dem är heller inte unikt. Begreppen är vanliga inom den mesta 

slagverksundervisning även fast jag tror att många inte väljer att fördjupa sig i just dem. 

Under de 15 år jag utbildat mig inom trummor har jag stött på väldigt lite specifikt material 

för området. En teori jag har kring dess ovanlighet är att det både är svårt att lära sig dem och 

än svårare att applicera dem i kompositioner och ensemblesammanhang. Det medför att det 

skapas mycket lite musik med kvintoler/septoler och få hör den och får inspiration av den. 

Kunskapsspridningen fastnar så att säga i ett cirkelbeteende. 

 

Min research kring området kvintoler/septoler har primärt utgått från källor på internet. 

Självklart finns det många relevanta sökningar men det är få som arbetat på ett liknande sätt. 

Mycket av materialet jag funnit finns på Youtube.com. Det vanligaste innehållet på området 

är grundläggande förklaringar till vad kvintoler är eller en video på en trumslagare som gjort 

ett enstaka fill eller pattern med kvintoler eller septoler. Dessa spelas upp av trumslagaren, 

gärna i ett mycket snabbt tempo. Det mesta av det jag sett av fills och patterns är linjära 

sådana och liknar på så sätt mitt sätt att arbeta. 

 

Det som varit betydligt svårare att hitta är exempel då kvintol- eller septolbaserat trumspel 

spelas i ett ensemblesammanhang. De få exempel jag hittat på det är nästan enbart verk av 

och med Anika Nilles och Tigran Hamasyan. Intressant är att en stor del av de klipp jag 

hittade bland enskilda trumslagare på Youtube är covers eller kompositioner inspirerade av 

dessa två artister. 
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