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Abstrakt	  	  
 
Visst kan man använda en film som ett partitur? Så kallade grafiskt noterade verk behöver 
inte enbart vara på notblad, utan kan även vara i form av en film. Jag valde att kontakta 
konsthögskolan i Umeå för att beställa en film av studenter – en film med olika färger, 
mönster och rörelser som jag ville skapa musik utifrån. Jag valde också ett partitur som är 
noterat på ett notblad. Syftet med arbetet var att undersöka instuderingsstrategier för ett 
fixerat och ett rörligt grafiskt partitur.  

 
De metoder som användes var kvalitativa, analytiska och experimentella. Det experimentella 
förhållningssättet genomsyrade hela arbetet. De primära materialen som användes var 
partituren, Extempore (1975) av Bengt Hambraeus och Pearlakistoscope (2016) av Victoria 
Repasi och Henrik Nygren. Annat material som användes var litteratur om notskrift och om 
musik från 1900-talet.  
 
Processen bestod till stor del av att analysera partituren och att experimentera med klanger vid 
Woehl-orgeln i Studio Acusticum. Repetitionerna spelades in med en mikrofon och lyssnades 
av i samband med repetitionen. Reflektionerna fördes ned i loggbok under varje repetition. En 
viktig del av arbetet skedde under orgellektioner och samtal med Gary Verkade, 
orgelprofessor vid Musikhögskolan i Piteå.  

Resultatet blev en jämförelse mellan det fasta och det rörliga partituret under rubrikerna 
Förberedelser, Strukturering, Registrering, Övning och Inspelning och Konsert samt en 
diskussion. I diskussionen reflekterar jag över notskrifter och konstaterar att jag läser partitur 
genom att ställa partiturets olika parametrar mot varandra. Jag diskuterar även om grafisk 
notation innebär improvisation, och vilken frihet som är kopplad till notationen. Jag 
reflekterar kring att läsa en film som ett partitur och ser tydliga likheter till grafiska partitur 
som komponerades under 50- och 60-talen, som även sågs som bildkonst. Avslutningsvis 
behandlas inspelningarna kortfattat, som är den klingande delen av arbetet och gjordes den 
1/3 i Studio Acusticum. Den 2/3 kl 19.30 hölls en konsert i Studio Acusticum där de två 
verken spelades upp för publik. 

 
Nyckelord: Orgel, klang, registrering, grafisk notation, Hambraeus, film, rörligt partitur, 
Woehl-orgeln.  
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1	  Inledning	  
 

1.1	  Personlig	  bakgrund	  
 
Första gången jag kom i kontakt med ett grafiskt partitur var under mitt första år vid 
Musikhögskolan i Piteå. Woehl-orgeln i Studio Acusticums konsertsal skulle invigas och min 
orgellärare Gary Verkade framförde då Kenneth Gaburos verk Antiphony X (Winded) för 
orgel, två registranter och tape. Jag skulle vända blad, vilket var både spännande och nervöst, 
för jag hade ingen aning om hur jag skulle följa med i noterna. Partituret var fyllt av symboler 
och tecken jag aldrig sett på ett notblad tidigare. Jag kunde inte förstå hur Gary kunde läsa 
partituret. 
   
Kort därefter kom jag i kontakt med verket Extempore. Jag skulle nämligen spela verk av 
Bengt Hambraeus under min första termin. Jag gick till biblioteket för att leta rätt på noterna 
och fann även verket Extempore i hyllan. Vid den första anblicken såg jag enbart klotter, 
vilket jag blev väldigt förundrad över men som också väckte min nyfikenhet. Hur spelar man 
musik till detta? Hur fick Hambraeus idén att komponera på det här sättet?  
 
Under invigningsveckan av orgeln i Acusticum spelade organisten Hampus Lindwall till 
stumfilm. Jag blev fascinerad av arbetet han lagt ned och fick där mitt intresse att spela till 
stumfilm. Hösten 2015 träffade jag Anne Barbekau, en konstnär i Tyskland, som berättade att 
hon skapat konstverk i form av filmer som hon bett musiker att spela musik till. Jag frågade 
henne hur musikerna arbetade med filmen, om det var ett långvarigt projekt där de arbetade 
med formerna och färgerna eller om de ackompanjerade, kanske improviserade. Hennes svar 
kom att prägla hela mitt arbete och är en av de viktigaste synpunkterna jag fått från en 
kompositör: ”Jag skulle inte kalla det för improvisation, jag kallar det för att de spelar mitt 
verk.” 
 
Min idé med arbetet blev plötsligt självklar. Jag ville få en djupare förståelse för grafisk 
notation och använda mig av två verk jag ville spendera tid med - Extempore och ett 
beställningsverk i form av en film, som fick namnet Pearlakistoscope. 

1.2	  Syfte	  	  
 
Syftet med arbetet är att undersöka instuderingsstrategier för ett fixerat och ett rörligt grafiskt 
partitur.  
 
Mina frågeställningar är 
 

• Vilka skillnader och likheter är det mellan att studera in verk med ett fixerat och ett 
rörligt partitur? 

• Vilka speltekniker och idéer från andra verk vill jag tillämpa i mitt arbete?  
• Hur kan jag gestalta de roterande rörelserna i Pearlakistoscope?  
• Hur går mina tankar då jag ska välja väg genom Extempore? 
• Vilka parametrar utläser jag ur ett partitur? 
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2	  Bakgrund	  

2.1	  Bengt	  Hambraeus	  
 
Bengt Hambraeus föddes år 1928 i Stockholm och dog år 2000. Han kom i kontakt med Alf 
Linder, som var en av Sveriges mest kända organister och pedagoger, och studerade orgel och 
kontrapunkt för honom åren 1944-48. Linders undervisning fokuserade främst på den tyska 
orgeltraditionen med en särskild betoning på Max Regers1 musik, vilket märks tydligt i 
Hambraeus egna orgelkompositioner.  
 
Hambraeus studerade vid Uppsala universitet år 1947-50 med ämnena musikvetenskap, 
konsthistoria och teologi. Hans uppsats, Klangproblem i 1600-1700-talens orgelkonst, 
publicerades 1950.  
 
År 1949 läste Hambraeus i Hindemiths lärobok Unterweisung im Tonsatz2 och blev helt 
betagen av hans teorier. Han tog särskilt till vara Hindemiths idéer om kontrapunkt. År 1949 
träffade Hambraeus den tyske kompositören och orgelteoretikern Ernst Karl Rössler. Han 
hade många idéer gällande registrering och orgelpipsbyggande som kom att betyda mycket 
för Hambraeus harmoniska och kontrapunktiska tänkande, särskilt tydligt i verket Doppelrohr 
II (1954), där han på elektronisk väg skapar orgelliknande ljud. (Broman, 1999, s 281-282) 
 
Studierna vid Uppsala universitet fortsatte och ledde år 1956 till en licentiatexamen i 
renässansmusik. Åren 1957-72 arbetade han vid Sveriges Radio och berättade om de åren för 
sin elev Per Broman som ”the best post-doctoral education one could get”, då han fick resa, 
träffa personer och göra presentationer på ett väldigt brett material. (Broman, 1999, s 283)  

Åren 1972-96 arbetade Hambraeus på McGill University i Montreal. Där fanns möjligheter 
som inte fanns i Sverige, där de akademiska studierna fortfarande var skilda från de praktiska 
inom musik. På McGill behövde han inte enbart undervisa i komposition, utan kunde också 
undervisa i orgelimprovisation, elektroakustisk musik, musikteori, musikvetenskap och 
dessutom bedriva egna aktiviteter på skolan. Han var en pionjär inom det elektroakustiska 
området och drev igenom att bygga en elektroakustisk studio på universitetet. (Broman, 1999, 
s 284)    

2.2	  Bakgrund,	  1950-‐	  och	  60-‐tal	  	  
 
Musikkritikern Alex Ross beskriver musiken vid 1900-talets början som mörk och dyster - 
fylld av tematik som knyter an till våld och död. Exempel på sådan mörk musik är Salome av 
Strauss, Bergs Wozzeck, Sjostakovitjs Lady Macbeth, Brittens Peter Grimes – verk som 
Olivier Messiaen3 kallade för “mörka mästerverk”. (Ross, 2007, s. 445) 

                                                
1 Max Reger (1873-1916) var en tysk tonsättare och skrev en rad otroligt viktiga orgelverk. 
Han använde ofta gamla verktyper som inte förekom så ofta under början på 1900-talet, som 
passacaglia, koralfantasi osv. Hambraeus komponerade Toccata. Monumentum per Max 
Reger (1973) ur ”Five organ pieces”, som en hyllning till Reger. 
2 Broman (1999, s. 281) ger den engelska titeln The Craft of Musical Composition. 
3 Olivier Messiaen (1908-1992) var en fransk tonsättare. Han har komponerat väldigt viktiga 
orgelverk i spännande kompositionsstilar. En samling som varit viktig för mig är Livre 
d’orgue (1951).  
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50- och 60-talens musik var en reaktion på det tunga och depressiva. Ross skriver: ”As the  
fearful fifties gave way to the antic sixties, many European composers looked for a way out of 
the labyrinth of progress.”(Ross, 2007, s. 445) Ross nämner György Ligeti4 som ett exempel 
på en kompositör som skrev hoppfull, ljus musik trots att han förlorade en stor del av sin släkt 
i Hitlers koncentrationsläger. Under nazismens tretton år förbjöds all ny musik. All musik 
med judisk anknytning och i princip all utländsk musik förbjöds. Nazisterna hade utnyttjat 
musikens kraft på olika sätt för sina egna syften. (Valkare, 2016, s 191) När kriget tog slut 
kunde tyska kompositörer äntligen sprida sin musik igen. Kompositörer som hade legat lågt 
under kriget träffades i Darmstadt år 1946, där de träffades och visade upp sin musik för 
varandra. Darmstadt kom senare att bli en viktig samlingspunkt också för utländska 
kompositörer.  
 
60-talet var en experimentell period med rock ’n’ roll, psykedelisk kultur, laborerande med 
droger och sexuell frigörelse. Man gjorde uppror mot tidigare generationers politik och ideal, 
vilket märktes i popmusiken. (Ross, 2007, s 456) Inom den europeiska konstmusiken trädde 
ett helt nytt avantgarde fram. De ville helst skapa musik som helt och hållet var fri från alla 
traditionella musikaliska mönster. (Valkare, 2016, s 191) Tonsättare sökte efter nya klanger 
och experimenterade med nya speltekniker för att få fram klangerna, både i orkester och 
orgel. Exempel på speltekniker som utvecklades inom orgeln var att ändra i luftflödet till 
piporna så att olika övertoner träder fram, att stänga av fläktmotorn så att piporna med luften 
sakta dör ut, att lägga kluster, spela med armbågar, knogar och handflator. Det blev på modet 
att testa okonventionella noteringsmetoder, till exempel till slumpmusik och annan obestämd 
musik. Dieter Schnebel skrev ett verk år 1961, Abfälle I/1, där publiken fick medverka i 
framförandet genom att till exempel visa sitt missnöje eller uppskattning med oväsen, att 
hosta och flytta stolar. (Ross, 2007, s 456)  
 
Som jag tidigare nämnde blev Darmstadt ett internationellt känt centrum för ny musik där 
kompositörer träffades på sommarkurser och föreläsningar, visade upp sin musik och 
diskuterade. År 1948 kom de första icketyska besökarna till Darmstadt. En viktig inspiratör 
var Theodor W Adorno 5, som ansåg att musikens material alltid är ett uttryck för sin tid och 
att tolvtonsmetoden behövde utvecklas, då den visade på exakt tonföljd men uteslöt andra 
parametrar som dynamik och rytm. Några av de kompositörer som höll föreläsningar och 
räknas som representanter för avantgardismen var Mauricio Kagel6, Pierre Boulez7, Karlheinz 
Stockhausen8 och John Cage9. Cages föreläsningar och musik gjorde ett oerhört stort intryck 
på tonsättarna. Ross menar att den europeiska musiken inte riktigt blev sig lik efter Cages 
serie av föreläsningar år 1958. (Ross, 2007, s 456)  
 

                                                
4 György Ligeti (1923-2006) var en ungersk-österrikisk tonsättare.  
5 Theodor W Adorno (1903-1969) var en filosof, kompositör och musikforskare. Han kände 
Arnold Schönberg och studerade komposition för Alban Berg. Han komponerade med 
tolvtonsteknik. Han emigrerade till USA under nazismen men kom tillbaka till Tyskland 
under 50-talet. 
6 Mauricio Kagel (1931-2008) var en argentinsk tonsättare som levde en stor del av sitt liv i 
Tyskland.  
7 Pierre Boulez (1925-2016) var en fransk tonsättare. 
8 Karlheinz Stockhausen (1928-2007) var en tysk tonsättare. 
9 John Cage (1912-1992) var en amerikansk tonsättare.  
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Bland andra Stockhausen var oerhört fascinerad av Cages musik. Den tyske visionären hade 
träffat Cage redan år 1954 och hade tagit åt sig av hans idéer. Stockhausen skrev bland annat 
Klavierstücke, en samling med 19 pianoverk. Några av dem skrevs för Cages 
samarbetspartner David Tudor. (Se 2.2.3) Klavierstück IX inleds med 139 repetitioner av ett 
dissonant ackord, som går mot tystnad. Klavierstück X är kluster för händer, knogar och 
underarmar. Klavierstück XI har 19 fragment som är utspridda över pappret, där spelaren kan 
välja i vilken ordning fragmenten ska spelas. (Ross, 2007, s 457)  
 
En svensk kompositör som imponerade på Darmstadtkretsen var Bo Nilsson10, som då var 
bosatt i Malmberget. Nilsson komponerade genom att lyssna inåt i sin egen fantasi, utan att 
använda sig av några seriella principer. Han fokuserade att utforma sina partitur grafiskt på 
det sätt som krävdes för att accepteras av avantgardet. (Valkare, 2016, s 195)  
 
År 1950 var ett genombrott för Hambraeus, då han började bli känd som Sveriges mest 
experimentelle och rebelliske kompositör, och drog blickarna till sig från det 
centraleuropeiska avantgardet. Han åkte till Darmstadt i västra delen av Tyskland för att vara 
med på sommarkurserna. Där träffade han andra unga kompositörer, som exempelvis Luigi 
Nono11 och Stockhausen. Han träffade även Messiaen, som kom att bli en inspirationskälla 
för honom. (Broman, 1999, s 282) 
 

2.2.1	  Grafisk	  notation	  
 
Under slutet av 1950-talet gjordes ett försök att dela in de olika notskrifterna i två kategorier: 
aktionsskrift och resultatskrift. Aktionsskrift har likheter med neumer, där inte den exakta 
tonhöjden står utskriven utan snarare rörelsen i melodin. Det kan vara grafiska kurvor, 
punkter, olika slags tecken och symboler men också besiffrad generalbas och spelgrepp, som 
exempelvis i tabulaturer. Resultatskrift är all notering på linjesystem, där man kan föreställa 
sig det klingande resultatet jämfört med aktionsskriften som mer eller mindre förutsätter 
improvisation. (Hambraeus, 1970a, s 16) 
 
Ända sedan musik började noteras har notationen utvecklats. När musik utvecklas behövs ofta 
nya sätt att notera den. Att komplettera nottecknen med andra grafiska tecken är inget nytt, 
och var inte nytt ens under 60-talet. Under barocken skrev tonsättare olika tecken för 
ornament för att inte belasta notbilden allt för mycket, tecken som gav signaler om vilka extra 
toner man skulle lägga till. Då lärde sig musikerna tecknen och vad tonsättaren förväntade sig 
att de skulle göra. Egentligen var inte ornament något nytt, det var något som musikerna 
gjorde utan att något stod utskrivet. Barockmusiken var väldigt ornamenterad, precis som 
kyrkorummen, konstverken, möblerna och instrumenten kunde vara. En barockorgel har ofta 
väldigt många vackra utsmyckningar. Cembali från 1500- och 1600-talen kan vara otroligt 
eleganta med målningar på både utsidan och insidan av locket.   
 

                                                
10 Bo Nilsson (1937-) är en svensk tonsättare. 
11 Luigi Nono (1924-1990) var en italiensk tonsättare.  
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Johann Sebastian Bachs ornamenttabell ur Clavier-Büchlein für Wilhelm Friedemann Bach 
(1720). Min avskrift. 
 
Under 1900-talet intresserade sig vissa tonsättare för musik för kvarts-, sjättedels- och 
sextondelstonsystem och ändrade då på vanliga kors- och b-tecken för att visa 
mikrotonsintervallen. Bilden nedan visar exempel på notation av kvartstoner. 
 

 
Under 1920-talet diskuterades tolvtonsprincipen, vilket ledde till att ett par kompositörer 
försökte att översätta systemen för den liksvävande temperaturens halvtonssteg till notskrift. 
Ett försök gjordes av Josef Matthias Hauer, med hjälp av ett slags notsystem där 
pianoklaviaturen var avbildad. En annan metod togs fram av Jefim Golyscheff och Herbert 
Eimert, nämligen ett femlinjigt system där varje alterering angavs med ett tecken, en rund ring 
med ett kryss. Man förutsatte då att förändringen alltid angav en höjning, samma princip som 
i den yngre tyska orgel-tabulaturen. Tolvtonsmästaren Arnold Schoenberg föredrog den 
traditionella noteringsmetoden men la själv fram ett förslag till annan notation, som 
publicerades i tidskriften Musikblätter des Anbruchs, Wien 1925. (Hambraeus, 1970a, s114 -
115)  
 
Under 60-talet använde ett antal tonsättare en variant av tolvtonsmetoderna, bland andra 
Henri Pousseur, Hans Otte och Mauricio Kagel, där svarta eller vita nottecken inte anger 
längden på tonerna utan snarare vit eller svart tangent. Längden på tonerna anges med 
avståndet mellan tonerna (större avstånd = längre ton) eller med balkar eller flaggor på 
notskaften. En princip som John Cage lanserade omkring 1955 var att markera ett visst 
tidsintervall med taktstreck och fylla utrymmet mellan strecken med toner som musikern själv 
får bestämma längden på. (Hambraeus, 1970a, s 115) 
 
Det blev intressant att notera musikaliska gester snarare än exakta toner som visar tonhöjd 
eller tonens längd, till exempel att ett antal toner skulle spelas så snabbt som möjligt. 
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Exempel på ett fritt accelerando och ritardando 
 
Från och med slutet av 50-talet fanns en tendens hos många tonsättare att låta en komposition 
bli lika mycket ett bildkonstverk som ett musikverk. En av föregångsmännen i genren är John 
Cage, som fick många partitur utställda på konstmuseer. (Hambraeus, 1970a, s 119)  
 
Något som kallades för punktmusik blev också på modet under 50-talet, där enskilda toner 
belyses och ger en känsla av att enskilda ljudhändelser ploppar upp här och var. Man kan se 
exempel på punktmusik redan i Anton Weberns12 musik, till exempel stråkkvartetten, op 28, 
där tonerna vandrar mellan instrumenten. Stilen som Webern hade påbörjat utvecklades 
ytterligare då tonsättare använde den grafiska notationen till denna typ av musik. Gunnar 
Valkare13 skriver om punktmusik: 
 

För att ange dynamik, artikulation, spelart och annat på varje enskild tonpunkt kom 
partituren ofta att likna stjärnkartor, där varje nottecken omgavs av ett kluster av 
paustecken, dynamiska angivelser och andra symboler. Partituren kunde också påminna 
om avancerade elektriska kopplingsscheman eller tekniska ritningar. Allt detta 
överensstämde med de antipsykologiska kompositionsmetoderna men också med den 
första efterkrigstidens dröm om att vetenskap och teknik skulle skapa ett förnuft- och 
teknikstyrt samhälle, där en katastrof som den man just hade passerat skulle bli omöjlig 
– en dröm som mycket snart visade sig vara bara det. (Valkare, 2016, s 195) 

 
Cornelius Cardew14 komponerade det grafiskt noterade verket Treatise år 1963. Han förde 
också anteckningar över sina tankar och upplevelser under tiden han komponerade. Den 6 
februari år 1963 skrev han något som jag tycker är en väldigt fin och tydlig förklaring hur han 
som komponist såg på notation och på musiker: ”A composer who hears sounds will try to 
find a notation for sounds. One who has ideas will find one that expresses his ideas, leaving 
their interpretation free, in confidence that his ideas have been accurately and consisely 
notated.” (Cardew, 1971, s iii) 
 

2.2.2	  Exempel	  på	  grafiska	  partitur	  	  
 
Sylvano Bussotti15 skrev verk med grafisk notation. Precis som Stockhausen skrev även 
Bussotti verk tillägnade David Tudor, Cages vapendragare. Han skrev Five piano pieces for 
David Tudor år 1959, som delvis ser ut som surrealistiska seriefigurer, med noter som är 

                                                
12 Anton Webern (1883-1945) var en österrikisk kompositör. 
13 Gunnar Valkare (1943-) är en svensk tonsättare, pedagog och musikforskare. Jag hade 
Valkare som professor i musikhistoria under mitt första studieår och fick då höra om hans 
forskning.  
14 Cornelius Cardew (1936-1981) var en engelsk kompositör. 
15 Sylvano Bussotti (1931-) är en italiensk kompositör.  
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splittrade över hela partituret och utdragna notsystem.16. Enligt kompositören själv är ”for 
David Tudor” inte en tillägnan utan en specifikation av ett instrument. Det är själva 
speltekniken han hänvisar till, som David Tudor utvecklade till stor del tillsammans med John 
Cage. (Hambraeus, 1997, s 179)  
 
Mauricio Kagel introducerade en ny repertoar av vokala ljud med verket Anagrama åren 
1957-1958. Kommentarer som exempelvis ”Mycket vibrato, med skakande röst, med nästan 
stängd mun, quasi senza voce, andas in medan du pratar” fanns i partituret. (Ross, 2007, s 
457) Många sådana ljud användes också i hans senare berömda orgelverk Improvisation 
ajoutée år 1962. Kagel skrev två versioner av verket. Han tyckte nämligen att musikerna som 
framförde verket inte läste det grafiska partituret på allvar utan gjorde lite som de själva 
kände för. Därför gav han ut en ny version av partituret år 1968, där det står väldigt tydliga 
angivelser hur och när effekter skulle utföras.   
 
År 1966 skrev Cathy Berberian17 med hjälp av tecknaren Roberto Zemerin verket Stripsody 
for Solo Voice18, en beställning av Radio Bremen. Partituret på sexton sidor har sekvenser av 
olika grafer, tecken, välbekanta seriefigurer som Tarzan och Stålmannen och andra bilder på 
tre horisontella linjer som representerar sångarens höga, låga och mellanregister. (Hambraeus, 
1997, s 39) Det innebär att sångaren behöver vara bekant med seriefigurerna eller ta reda på 
information om dem och hur de låter för att kunna gestalta figurerna.  
 
Toshi Ichiyanagi är en japansk kompositör som studerade för bland andra John Cage. Ett av 
hans grafiska partitur är verket Music for Electric Metronome (1960), som spelas av tre till 
åtta metronom-spelare. Fantasy for Solo Organ (1992) är ett av hans orgelverk som visar på 
ett urval av orgelns olika klangmöjligheter med hjälp olika slags tonkluster, manipulerande av 
luftflödet och dramatiska svälleffekter, där grafisk notation används för att visa på klangerna. 
 
Ett av Hambraeus kända orgelverk Nebulosa skrevs sommaren 1969 då han skulle leda en 
kurs om modernt orgelskapande för en grupp organister. I mitten av kursen spelade han en 
konsert där Nebulosa också var en del av programmet. En av hans avsikter med att ha stycket 
i programmet var att kursdeltagarna skulle få vara med i det praktiska förberedelsearbetet med 
registrering, klangbalans och spelteknik. I verket finns olika typer av notation, till exempel 
noterade fält av tongrupper som kan framföras på olika sätt, det finns också mer strikt 
notation samt grafiska symboler och fält som antyder improvisation. (Hambraeus, 1970b, s 
10-11) 

2.2.3	  Interpreter	  av	  grafiska	  notbilder	  
 
Under 50-tal och tidigt 60-tal var David Tudor en pionjär som interpret av grafiska notbilder. 
David Tudor var en organist och pianist som samarbetade flitigt med John Cage, och 
uruppförde flera av hans berömda verk. Många kompositörer och andra pianister var oerhört 
fascinerade av deras tekniker. Värt att nämna är att de var dåtidens ledande experter på 
preparerade pianon, de var ytterst varsamma så att inte instrumentet skulle ta skada. 
(Hambraeus, 1997, s 179) 

                                                
16 Bussottis partitur finns på http://www.nmartmuseum.org/cypher-space/sylvano-bussottis-
graphic-music-notation-412015.html hämtad 7/3 2017. 
17 Cathy Berberian (1925-1983) var en amerikansk sångare, kompositör och skådespelare. 
18 Berberians och Zemerins partitur finns på http://www.classicfm.com/discover-
music/latest/graphic-scores-art-music-pictures/berberian-stripsody/ hämtad 7/3 2017. 



 
 

13 

 
En av grundidéerna bakom den grafiska notationen var att inspirera musikerna att skapa en ny 
version varje gång stycket framförs. Under en konferens i Bryssel år 1958 fick David Tudor 
en fråga om hur många olika versioner han hade skapat av verk av John Cage, Morton 
Feldman, Christian Wolff och Toshi Ichiyanagi, som alltid var på hans repertoar. Tudor gav 
till svar att han hade tagit fram ett par olika versioner av varje stycke, som var olika långa, 
och lärt sig dem utantill. (Hambraeus, 1997, s 30-31) Det var alltså inga oförberedda 
improvisationer han gjorde, utan hade snarare övat in verken flitigt. 
 
I Sverige var Karl-Erik Welin en känd organist och pianist. I sina memoarer Lögner om 
sanningen kan man läsa om ett expressivt och intensivt konstnärsliv med många nära 
samarbeten med kompositörer, bland andra Bengt Hambraeus. Welin blev känd för sin 
experimentella spelstil och öppenhet för nya speltekniker och blev en av de internationella 
auktoriteterna inom den grafiska musikens område.  
 

Jag blev invald i Fylkingen, den musikförening som skulle komma att betyda så mycket 
för den nya och radikala kammarmusiken som under 60-talet växte fram, och mitt 
arbete i Fylkingen kunde också användas i programsnickeriet på Sveriges Radio. På så 
vis kom radion att betyda det mesta för spridningen och förståelsen för det nya, på 
samma vis som de viktiga radiostationerna ute i Europa. Idéerna i Darmstadt, Köln, 
Hamburg, Milano och New York fick genom Fylkingen en egen grogrund i Stockholm, 
och tillsammans med Knut Wiggen byggde jag upp Stockholm till en viktig 
tummelplats för den nya musiken och den musikaliska happening som så starkt 
präglade 60-talets avantgardism. Det var en härlig tid. (Welin, 1992, s. 58) 

 
 Welin fick en gång en fråga ifall han ställde det traditionella musikaliska arvet i någon 
relation till de nyaste grafiska skisserna, exempelvis verk av Bussotti. Han svarade att det var 
nödvändigt att helt och hållet behärska den klassiska repertoaren och speltekniken innan man 
kunde gestalta den grafiska kompositionen på ett gott sätt. Han drog en jämförelse mellan en 
Bach-invention och ett Bussotti-stycke:  
 

Om man har studerat och penetrerat Bachs formgestaltning i större eller mindre 
kompositioner har man också större möjlighet att realisera en grafisk komposition på ett 
riktigare sätt än om man skulle ta itu med det utan vanliga förkunskaper. Proportionerna 
mellan formdelarna i en bachinvention kan vara vägledande också för ett bussottiverk. 
En dilettantisk musiker som inte förmår att gestalta en enkel klassisk komposition har 
knappast förutsättning att ge en god tolkning av den grafiska kompositionen – han blir 
inte heller där annat än en dilettant. (Hambraeus, 1970a, s 126) 

 
Bo Nilsson skrev verket Stenogramm för orgel år 1960. Karl-Erik Welin gjorde en inspelning 
av verket och konserterade också med det. Jag träffade Lars Hagström, konsertorganist och 
pedagog, under våren 2017, då han bland annat berättade om en konsert i Storkyrkan i 
Stockholm då Karl-Erik Welin spelade. Welin skulle spela just stycket Stenogramm, så han 
började spela… men så blev det tyst. Folk började skruva på sig i bänkarna och funderade vad 
som hände. De började viska till varandra, vad var det som egentligen hände? Varför slutade 
han att spela? Stämningen blev mer och mer upprorisk, folk blev till och med lite arga och 
tillslut reste någon sig upp för att gå därifrån. Då började Welin att spela igen, och därmed 
hade publiken varit med om att skapa verket.  
 
Just att publiken och rummet är med och skapar verket kan ses i John Cages verk 4’33, som 
David Tudor uruppförde år 1952. Tudor gick till flygeln, satte sig vid pallen och ändrade dess 
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höjd ett par gånger, justerade ärmarna, fällde upp flygellocket, fällde ner det och satt och 
undersökte noterna, och gick sedan från scenen. Verket fick titeln efter hur lång denna 
procedur tog. Cage ville bland annat att publiken skulle bli medveten om rummets ljud. 
(Valkare, 2016, s 224) 
 
En svensk musikforskare som är aktiv som både tonsättare och interpret är Sten Sandell. Jag 
träffade honom år 2015 då han var Studio Acusticums Composer in Residence. Han berättade 
att han arbetar mycket med text och bild då han komponerar. Alldeles nyligen, under år 2017 
lanserades hans bok The language inside the organ behind the piano med text, bild och 
musik. Han använde orgeln i Studio Acusticum för åtta satser i verket Borduna Heterotopia 
Acusticum Scene i–v för orgel, röst och bild. Sandell spelade också in tre verk för piano, röst 
och bild. I orgelverken hör jag att han arbetade mycket med att manipulera luftflödet till 
piporna och ljuden från luftbälgarna i orgeln. Jag blir väldigt inspirerad av hans arbete och tar 
med mig några av de avslutande orden i hans bok till mitt eget konstnärskap: 
 
musik ger tanke ger bild ger text ger bild ger tanke ger musik (Sandell, 2017, s 56) 
 

2.2.4	  ”The	  beginning	  of	  a	  new	  organ	  style”	  	  
 
Under 1962 års ”Pro Musica Nova”-festival skulle en konsert framföras på den stora orgeln i 
Bremens katedral och sändas av Radio Bremen. Bengt Hambraeus hade blivit inbjuden att 
framföra de tre verk som skulle uruppföras, nämligen Volumina av György Ligeti, 
Improvisation ajoutée av Mauricio Kagel och Interferenser skriven av Hambraeus själv. 
Hambraeus rekommenderade istället en ung och talangfull organist, Karl-Erik Welin som 
därmed skulle göra en internationell debut, som också blev tillfrågad och tackade ja att 
genomföra konserten. 
 
Konserten var inte lätt att genomföra då många olika oförutsedda händelser stod i vägen för 
genomförandet. De kyrkliga myndigheterna förbjöd i sista stund genomförandet av konserten 
på grund av att ett fjärde verk tillkommit till programmet. Hans Otte, musikchef för Radio 
Bremen 1959-1984, skulle få sitt verk Alpha : Omega  framfört, vilket även inkluderade 
religiös koreografi. Den ende som röstade för att verket skulle uppföras var katedralens 
organist, men de övriga tyckte inte att ett verk med katolska element skulle få framföras i en 
protestantisk katedral. 
 
Bengt Hambraeus arbetade för Sveriges Radio kunde med väldigt kort varsel arrangera en 
inspelning av de tre orgelverken i Sverige. De bestämde sig för att Göteborgs konserthus 
orgel var mest lik katedralorgeln i Bremen, så inspelningen skulle ske där. När Karl-Erik 
Welin började spela Volumina, som inleds med ett stort kluster i fff, gick några säkringar 
vilket ledde till att det blev kortslutning i elnätet och de blev tvungna att komma på en annan 
lösning. Inom några timmar förflyttades organisten, inspelningsutrustningen, assistenterna 
och ljudteknikerna till Stockholm, där orgelverken spelades in i både Gustav Vasa kyrka och 
Sankt Johannes kyrka. Orglarna kunde nämligen tillsammans ge de ljud som orgeln i Bremen 
gjorde, så det innebar att verken spelades in i båda kyrkorna och sedan klipptes ihop till en 
enhet. De inspelade verken spelades till slut upp i Radio Bremens konsertsal den 4 maj 1962. 
Även Hans Ottes verk kunde framföras i konsertsalen. De tre orgelverken ses som 
banbrytande och brukar kallas för ”the beginning of a new organ style”. (Hambraeus, 1997, s 
129-130) 
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3	  Metod	  och	  material	  

3.1	  Notskrifter	  
 
Det viktigaste material jag använt är partituren Extempore och Pearlakistoscope. Extempore 
är det sista stycket ur samlingen ”Five pieces for organ” och utgivet av Wilhelm Hansens 
förlag i Stockholm. Pearlakistoscope är inte utgiven.  
 
För att kunna se Pearlakistoscope var jag beroende av en skärm som av ergonomiska skäl 
skulle placeras på notstället rakt framför mig. Jag valde en surfplatta med ett 
uppspelningsprogram så att jag lätt kunde pausa, starta och spola tillbaka filmen och så att den 
dessutom kunde stå stabilt på notstället. 
 
Som en förstudie har jag spelat en del av Hambraeus övriga orgelverk för att få en bild av 
hans kompositioner och då valt Livre d’Orgue, ”Orgelboken”, som finns i fyra volymer. Han 
har där använt en fransk traditionell form och komponerat på ett nytt sätt. Jag har studerat 
hans kända verk Nebulosa, där grafisk notation också används. 
 
För att få inspiration och tips om att spela musik till film var jag på Göteborg Internationella 
Orgelakademi under hösten 2016. Organisten Hampus Lindwall höll masterclasses om att 
spela till stumfilm och berättade om traditionen med biograforganister. Efter kursens slut 
spelade jag på egen hand till stumfilmer och andra filmer jag hittade på Youtube. 
 

3.1.1	  Analytiska	  metoder	  
 
Jag har lagt stort fokus på analys av partituren. John Rink (2002) skriver om analytiska 
metoder och ger exempel på tekniker att använda i analys. I Extempore har jag undersökt 
vilka olika typer av notation som finns och hur jag kan läsa notationen. Jag arbetade med att 
hitta struktur i verket. Båda partituren har analyserats utifrån tänkbar dynamik och 
klangfärger. Rink skriver också om ”performer’s analysis” som sker under tiden man övar, 
vilket jag lagt mycket fokus på. 
 

3.2	  Litteratur	  
 
För att få en inblick i Bengt Hambraeus tankar har jag främst valt litteratur han själv har 
publicerat. I en av publikationerna nämnde Hambraeus en analys av Extempore som skrivits 
av Andreas Jacob, vilken jag tagit fram och läst igenom. Publikationen var skriven på tyska 
och jag fick hjälp med översättning av Christiane Rödder Steiner, kyrkomusiker i Hortlax 
församling. Jag har även läst ett flertal böcker om notation. Många av notationstecknen hade 
jag inte stött på tidigare, så jag behövde få klarhet i vad de betydde och använde då 
uppslagsverk för det.  
 

3.2.1	  Kvalitativa	  metoder	   	  
 
Kvalitativa metoder kännetecknas av att den som undersöker befinner sig i den verklighet 
som undersöks och att analys och datainsamling sker i samspel, samt att den som undersöker 
samlar människors handlingar och betydelser av dem. (NE, kvalitativa metoder)  
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Jag har samlat in information genom litteratur och samtalat med andra musiker om grafisk 
notation och speltekniker. Den informationen jag fått ta del av har jag tagit med mig då jag 
haft mina spellektioner och talat med min handledare. Jag har både gjort ljudupptagning från 
lektionerna och skrivit ned anteckningar.  

3.3	  Övning	  
 
Jag har studerat in verken vid övningsinstrument men en stor del av arbetet med registrering 
har skett på plats i Studio Acusticum. Det är också där min slutredovisning har skett, i form 
av en konsert och en inspelning. 
 
Under arbetets gång har jag fört loggbok, där tankar och reflektioner skrivits ned under varje 
övningspass. Jag har också filmat och spelat in ljud då jag övat med min mobiltelefon och 
med en Zoom H4. Loggboken och ljudupptagningarna har jag studerat efter varje övningspass 
för att själv hjälpa mig att komma vidare i arbetet. 
 

3.3.1	  Experimentella	  metoder	  
 
Annette Arlander skriver bland annat om att experimentera i sin artikel ”Om metoder i 
konstnärlig forskning”: 
  

Experimenterandet kan uppfattas mer formellt, som att testa en hypotes, eller mer 
kreativt som att utforska det okända eller som en pågående process av iakttagelser och 
analys. Inom fri konst är experimenterande en naturlig del av praktiken för många 
konstnärer. (Arlander, s 19) 

 
En stor del av arbetet har bestått i att experimentera och att utifrån det komma fram till 
lösningar.  Tillsammans med min handledare Gary har jag experimenterat och fått en direkt 
respons på det jag testat. Vi har dels träffats på plats och haft lektioner då jag fått kritik. Jag 
har även skickat inspelningar via epost för att få respons på dem. Vi har lyssnat på 
inspelningarna tillsammans och diskuterat musiken. 

4	  Extempore	  
 
I boken Aspects of Twentieth Century Performance Practise (1997) skrev Bengt Hambraeus 
om verket Extempore på sidorna 188-189. Han komponerade verket inför en konsert i Christ 
Church Cathedral i Vancouver då han skulle framföra ett program med nutida musik. Han 
tänkte framföra Volumina av Ligeti, Triphtongus av Pal Karolyi19 och musik av Messiaen och 
Reger. Då han hade blivit ombedd att ta med ett av sina egna verk valde han att skriva ett 
väldigt öppet verk, eftersom han inte kände till vare sig orgeln eller akustiken och dessutom 
skulle ha väldigt lite förberedelsetid på instrumentet när han var på plats. Resultatet blev 
Extempore. 
 
På försättsbladet kan man läsa denna text med instruktioner för framförandet: 
 

                                                
19 Pal Karolyi (1934-2015) var en ungersk tonsättare.  
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1. The performance can start anywhere in the score. 
 

2. Any section can be repeated ad libitum, as an ostinato refrain, or in any other way, (see 4. 
below!) 

 
3. The various tempi for different sections may be related to an average idea of the basic 

characters in the quoted styles and notations. However, the piece should NEVER give the 
impression of a collage of styles! 

 
4. The duration (min. 10’, max 50 mins.) will depend on the performer’s ability and imagination 

– and on the organ available. If a certain section does not sound convincing on the instrument 
just leave it! Various sections can be synchronized and played together. A section with 
rhythm, tremolo, or dynamics only may thus control any other section and serve as a 
modulation to another signal, or vice versa. 

 

4.1	  Notation	  
 
Vid den första anblicken såg jag bara oreda när jag tittade på partituret till Extempore. Det 
första jag ville göra var att reda ut vilken notation som finns, så att jag därefter kunde försöka 
utstaka en väg mellan bilderna.  
 
Jag föreslår att läsaren skaffar partituret för att ha störst behållning av detta kapitel. 

4.1.1	  Neumer	  
 
Många av tecknen i partituret är noterade med sådan notation som många inte är vana vid, 
exempelvis de tecken som är längst upp från partiturets vänstra kant, se exempel 1. Tecknen 
kallas neumer, en notation som började användas under 800-talet för att teckna ned den 
liturgiska sången som tidigare levt genom en muntlig tradition. År 800 kröntes nämligen Karl 
den store till kejsare i Rom och var väldigt angelägen om att forma en likartad kyrka över hela 
sitt område. Då behövdes också en enhetlig liturgisk sång. 
 
Tecknen representerar inte specifika toner utan snarare melodiska rörelser. Ordet ”neum” 
betyder ”vink” och anspelar troligen på de rörelser som sångledaren gjorde med sina händer. 
(Valkare, 2016, s 143) Sångledaren ”målade” alltså melodin i luften med sina händer för att 
leda sångarna.   
 

 
Exempel 1 
EXTEMPORE  
Musik: Bengt Hambraeus 
 © Gehrmans Musikförlag AB. Publicerat med tillstånd.  



 
 

18 

 

4.1.2	  Romersk	  koralnotskrift	  
 
Koralnotskriften utvecklades utifrån neumerna. Munken och musikteoretikern Guido de 
Arezzo försedde notskriften med notlinjer. Denna notskrift visar melodins rörelse och specifik 
tonhöjd.  
 
Noterna på bilden påminner om inledningen till en antifon, Haec Dies20. (Jacob, 1996, s 233) 

 
Exempel 2 
EXTEMPORE  
Musik: Bengt Hambraeus 
 © Gehrmans Musikförlag AB. Publicerat med tillstånd.  
 
 

4.1.3	  Mensuralnotation	  och	  tempus	  perfectum	  
 
I partituret finns också ett parti med mensuralnotation, vilket var en notation som växte fram 
ur neumerna. Det var ett sätt att kunna notera rytm. Grundprincipen var två olika slags tecken: 
longa för lång ton och brevis för kort ton.  
 
Till en början var alla rytmer som noterades i tretakt. En anledning till det kan vara att talet tre 
är heligt, en symbol för Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Ett exempel på tretakten finns i 
högra delen av partituret, se Exempel 3, där jag stötte på en symbol jag inte sett tidigare. 
Tempus perfectum, en cirkel med en prick i, är symbolen för det fulländade. Den står för vad 
vi idag kallar 9/8-takt, alltså 3x3, vilket alltså måste bli otroligt heligt med tanke på dåtidens 
syn på talet tre. De olika notvärdena som står angivna på bilden är dubbel longa, longa, brevis 
och semibrevis. (Ling, 1983, s 205) 
 
 

                                                
20 Haec Dies finns invävd i andra orgelverk, bland annat i Charles-Marie Widors tionde 
orgelsymfoni, Symphonie Romane pour orgue, op 73.  
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Exempel 3 
EXTEMPORE  
Musik: Bengt Hambraeus 
 © Gehrmans Musikförlag AB. Publicerat med tillstånd.  
 

4.1.4	  Vanlig	  notskrift	  
 
I partituret finns även en del rutor med den notation vi idag är vana vid. Jag kallar den för 
vanlig notskrift och menar då vanlig i förhållande till neumerna. Den moderna notskriften var 
i huvudsak färdigutvecklad ungefär på 1500-talet då taktstrecken infördes. (Ling, 1983, s 423) 
Taktstrecken hade dock en annan funktion än idag men grafiskt liknar notskriften i alla fall 
den som används idag. 

4.1.5	  Kluster	  	  	  
 
Det finns ett par partier i partituret med notation som var typisk för 1960-talet, då 
kompositörer började notera kluster, alltså tonklungor. I Volumina finns olika typer av kluster. 
Till exempel finns instruktioner om att man ska spela ett kluster och samtidigt byta 
registreringar. Ett annat sätt att spela kluster är att använda olika manualer och stänga och 
öppna svälluckorna så att tonerna som spelas från respektive manual framträder olika mycket. 
Det är en häftig klanglig effekt! 
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Exempel 4 
EXTEMPORE  
Musik: Bengt Hambraeus 
 © Gehrmans Musikförlag AB. Publicerat med tillstånd.  
 
 

4.1.6	  Ornament	  
 
Det finns utskrivna ornament på flera ställen i partituret. Exempel 5 är hämtat från partiturets 
nedersta del där det finns mordenter, drillar, dubbelslag, omvända dubbelslag, och vågor som 
jag kan tolka som drillar.21  

 
Exempel 5 
EXTEMPORE  
Musik: Bengt Hambraeus 
 © Gehrmans Musikförlag AB. Publicerat med tillstånd.  

4.1.7	  Registreringsanvisningar	  	  
 
Det finns även partier där registreringen står utskriven, till exempel:

                                                
21 Vill man se hur ornamenten utförs, se Bachs ornamentstabell under 2.2.1. 



 
 

21 

* Regal, som bland annat är ett namn på en 
rörstämma i orgeln med ett väldigt 
karaktäristiskt ljud. En regal är också en 
liten portabel orgel. Ordet regal kan också 
syfta på en grupp av rörstämmor.   

Exempel 6 
EXTEMPORE  
Musik: Bengt Hambraeus 
 © Gehrmans Musikförlag AB. Publicerat 
med tillstånd. 

 
* Grand Jeu, som är en kraftfull fransk registrering med tungstämmor och kornetter.  
 
* Cornet som är ett register som finns på vissa orglar, men som man också kan tillverka 
genom att kombinera register. Cornet består av en 8’, en 4’, en 2’, en kvintstämma och en 
tersstämma. Då kan organisten själv bestämma om klangen ska byggas av flöjter, principaler 
eller en blandning. 
 
* Flöjter, till exempel Flauto 8’, Flûte harmonique. Där nyanserna är väldigt svaga är ett 
flöjtregister lämpligt, men inte nödvändigt. 
 
* Crescendon står utskrivna på olika sätt. Det finns traditionella crescendotecken, men även 
toner som har pilar uppåt eller nedåt. Jag läser pilarna på två olika sätt gällande crescendon. 
Antingen lägger man på nya register, vilket resulterar i att det blir starkare volym, eller också 
lägger man på fler toner men förändrar inte registreringen – ju fler toner, desto starkare 
volym. 
 
 

4.2	  Förberedelser	  inför	  vägval	  
 
Partituret är som jag har nämnt tidigare fullt av tecken och symboler. Jag kände att jag ville ha 
en strukturerad väg, eftersom jag ville programmera in mina registreringar i orgeln. 

4.2.1	  Klippa	  och	  klistra	  
 
När jag har spelat till grafiskt noterade verk, och i de fall då det inte funnits någon självklar 
väg att ta genom partituret, har jag klippt ut bilderna och själv lagt bilderna i en ordningsföljd. 
Ibland kan det vara väldigt tydligt hur man ska röra sig genom partituret. Till exempel består 
Cardews verk Treatise av ett antal sidor där man helt enkelt vandrar från vänster till höger, 
precis som vi läser vanlig skrift. 
 
 I Extempore har Hambraeus skrivit i försättsbladet att man kan börja från vilken bild man 
vill, och därifrån välja en egen väg. Jag tycker inte att man nödvändigtvis behöver läsa 
partituret från den vänstra sidans topp och åt höger, som vi läser våra andra partitur och texter. 
Det är fritt fram att läsa från höger till vänster, eller nedifrån och upp. Jag testade i alla fall att 
klippa ut bilderna, framför allt för att kunna se bilderna tydligt och isolera dem från allt annat 
runt omkring. Sedan kunde jag testa olika sätt att handskas musikaliskt med symbolerna.  
 
När jag testat olika sätt att spela bilderna var jag tvungen att bestämma mig för någon slags 
väg att ta genom partituret. Jag insåg ganska fort att det inte var någon idé att ha en massa 
olika alternativ för detta projekt eftersom jag behövde programmera in registreringar på 
orgeln. Jag beslöt mig för att testa olika vägar för att se vilket spår jag gillade bäst. Till slut 
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valde jag att börja med den bild i partituret som alltid fångade min uppmärksamhet när jag 
tittade på det, se exempel 9. Därefter började jag göra en väldigt lätt skiss över hur jag skulle 
röra mig genom partituret. Jag klistrade upp bilderna i olika ordningsföljder utifrån min 
startbild. 
 

4.2.2	  Att	  hitta	  strukturen

I all oreda tycker jag att det finns en struktur i stycket. Jag läste en analys av Extempore, 
skriven av Andreas Jacob, en tysk organist och musikvetare. Sammantaget fann han att det 
övre vänstra partiet i partituret är en sorts sammanfattning av hela verket. Där är neumer 
blandade med olika citat från nedtecknad musik, till exempel något som påminner om altarian 
Erbarme dich ur Bachs Matteuspassion, se exempel 7. 
 

   
Exempel 7 
EXTEMPORE  
Musik: Bengt Hambraeus 
 © Gehrmans Musikförlag AB. Publicerat med tillstånd
 
Jacob tyckte att partiturets vänstra stora, svarta block är som på ett orkesterpartitur, där det 
anger alla olika stämmor. Han ansåg att man ska läsa partituret från vänster till höger som 
man gör i all västerländsk skrift, se exempel 8. (Jacob, 1996, s 229-233) 
 

 
Exempel 8  
EXTEMPORE  
Musik: Bengt Hambraeus 
© Gehrmans Musikförlag AB. Publicerat med tillstånd

 
Jacobs kommentarer hjälpte mig att tänka ut hur jag skulle göra för att det inte skulle bli ett 
kollage av stilar, som Hambraeus avrått från. Nottecknen kan snarare ses som små citat som 
kommer upp helt oväntat, och försvinner lika snabbt. Jag valde att huvudsakligen fokusera på 
Hambraeus egna kommentarer till verket som står i försättsbladet. Jag ville lita på min egen 
känsla för strukturen. 
 
Jag valde att utifrån min startbild ta vägar som jag tyckte kunde länkas samman med den, men 
ändå ha frihet att kunna knycka element från någon annan bild i partituret. Min åsikt är att 
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organisten är fri att välja vilka bilder som ska användas och att man får utesluta bilder om 
man känner att det inte passar in i sammanhanget. Det är faktiskt det som Hambraeus själv 
skriver i sina inledande ord till stycket. Det finns pilar här och var i verket, som jag tidigare 
skrivit om. I vissa fall ser jag dem som crescendon eller registreringsförändringar, men i andra 
fall som hänvisningar var man kan gå i partituret.  
 
Jag valde att ganska snabbt frångå mina urklippta bilder och istället fokusera på att läsa från 
originalpartituret. Jag visste var jag skulle börja och hur jag skulle komma fram till den fjärde 
bilden. Det var bara början av stycket, men jag valde att fokusera på inledningen. Nästa steg 
var att hitta övergångarna mellan bilderna.  
 
Jag minns tydligt en konsert där en organist spelade från ett grafiskt partitur, då personen 
klippt ut bilder ur partituret och visade publiken. Men mellan varje bild stannade organisten, 
det blev olika satser av olika speltekniker helt enkelt. Jag gillade inte den varianten, det var 
synd att inte få höra det som ett enda verk, så med Extempore ville jag verkligen fokusera på 
att hitta övergångar och spela kontrapunktiskt. Det som kan vara svårt med grafiska partitur är 
att man gärna går från en bild till en annan. Varför inte göra det kontrapunktiskt? Det finns ju 
alla möjligheter att spela olika bilder samtidigt. 
 

4.2.3	  Registreringar	  
 
Jag hade bestämt mig för att spela konserten och göra inspelningarna i Studio Acusticum, så 
det var där jag gjorde mitt huvudsakliga arbete med registreringarna. Jag utgick från det jag 
såg i partituret då jag valde vilka ljud jag skulle använda. Som jag nämnt tidigare är många 
registreringar utskrivna i partituret, både exakta registreringar och dynamiska hänvisningar. 
Jag experimenterade mycket vid instrumentet för att hitta klanger jag tyckte passade. 
 

 
Spelbordet vid orgeln i Studio Acusticum. På de två plattorna på sidorna finns knappar för 
val av register. 
 
Det hjälpte mig att ha en slags skiss över mina registreringar i letandet efter väg och 
övergångar mellan bilderna. Orgeln i Stora Salen har fyra manualer och pedal, vilket gjorde 
att jag kunde ha fem olika registreringar samtidigt att experimentera med, ibland väldigt 
subtila, ibland markanta skillnader.  
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Jag kunde testa, spela in, lyssna och därefter sålla bort de ljud jag inte ville ha och spara dem 
jag var nöjd med. Det ska tilläggas att det alltså bara är ett sparat ”steg” som har fem olika 
ljud, totalt kan man spara tusentals olika ”steg” med fem ljud vardera.  
 

 
I denna bild syns en liten del av registren på svällverket. Siffrorna över namnen på registren 
anger bara vilket i ordningen det är. Siffran under registrens namn anger vilket fottal22 det är 
på stämman. 8’ är det ”normala” – stämman klingar i rätt oktav som man spelar. 16’ betyder 
att pipan klingar en oktav lägre än 8, en 32’-pipa klingar två oktaver under 8’. En 4’ är 
istället hälften så lång som en 8’ och klingar därför en oktav högre, en 2’ är två oktaver 
högre och 1’ är tre oktaver högre. Det går alltså att spela många oktaver samtidigt genom att 
bara spela på en tangent men ha många olika fottal aktiverade samtidigt, vilket jag har 
utnyttjat i mitt arbete.  
 

 
Fyra manualer. Dessa manualer går att koppla ihop, exempelvis så att fjärde manualens ljud 
kommer till första manualen, eller att tredje manualens ljud kommer till andra. Manualernas 
stämmor går också att koppla ned till pedalerna. 
 
 
 

                                                
22 Pipan för den lägsta tonen (C) i vissa typer av orgelregister i normaltonhöjd (8-fotsregister) 
är ca 8 fot (≈ 2,5 m) lång. 
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Pedaler med omfånget C-g1. 12 pedaler för specialeffekter – klangplattor som blir träffade av 
klubbor, en gran casa, en trumvirvel och pukvirvel.  
 

 
I denna dator kan jag spara de registreringar jag använder, i ett så kallat 
kombinationssystem. Jag kan aktivera de register jag vill använda på plattan ovan, och 
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sparar dem steg för steg på skärmen. Det innebär att jag slipper trycka igång alla 
registreringar för hand utan bara kan stega framåt i min sparade bank. För att stega framåt 
och byta ljud kan jag använda piltangenter som är över och under manualerna, eller den 
svarta knoppen som syns ovanför pedalerna, se bild ovan. 

4.2.4	  Tillvägagångssätt	  	  
 
Min allra främsta inlärningsstrategi var att spela in mig själv och lyssna på inspelningen. Jag 
spelade in allt jag gjorde, allt från att enbart spela vissa symboler, att spela en hel bild och att 
spela övergångar mellan bilderna. Det var otroligt viktigt att lyssna och reflektera över det jag 
gjorde, och att lyssna ifall det jag spelade stämde överens med det jag såg i partituret.  
 
En annan otroligt viktig hjälp för mig var samtal med min handledare Gary Verkade och 
Robert Ek, som vikarierade för Gary under en period. Vi lyssnade också på inspelningarna 
tillsammans och samtalade om dem. Det är lätt att glömma bort hur pass viktigt det är att 
samtala om musiken och att reflektera över det man hör tillsammans med någon annan. Jag 
fick många goda råd som jag tog med mig då jag övade på verket.  
 
Mina orgellektioner var viktiga för mig, då jag fick en direkt respons på det jag gjorde. Det 
var ett slags experimenterande, vilket fungerade väldigt bra för mig, då jag har lätt att ta åt 
mig kritik direkt och att försöka göra något av kritiken. Jag vill tillägga att Gary har lätt att se 
ifall det finns en intention att göra något av kritiken, även om det inte sitter på en gång, och 
därifrån ge ytterligare konstruktiva råd. 

4.3	  Min	  väg	  genom	  partituret	  	  
 
Det är sannerligen inte enbart en väg man kan gå genom verket. Det är ett komplext stycke 
med många öppningar, många slut och många vägar att ta mellan bilderna. Friheten att själv 
kunna välja väg gör det hela väldigt svårt.  
 
Att välja hur jag ska hantera notationen var också ett problem jag brottades med. Jag hittade 
ett väldigt användbart tips i Cornelius Cardews anteckningar från den 14 mars 1963, då han 
höll på att komponera verket Treatise. Det handlar förvisso om hans eget verk men jag kan 
tillämpa det i princip vilket stycke som helst.  
 

Interpreter! Remember that no meaning is as yet attached to the symbols. They are 
however to be interpreted in the context of their role in the whole. Distinguish symbols 
that enclose space (circle, etc.); those that have a characteristic feature. What symbols 
are for sounding and what for orientation. Example: The horizontal central bar is the 
main and most constant orientation; what happens where it ceases (or bends)? Do you 
go out of tune (eg)? (Cardew, 1971, s iii) 

 
Här finns en länk till inspelningen av Extempore: 
https://www.youtube.com/watch?v=eacPgVXWoPk 

4.3.1	  Startbild	  
 
Jag hade ganska tidigt i processen valt vilken startbild jag skulle ta. Jag funderade ett par 
svängar innan jag verkligen bestämde mig, men det blev den bild som blicken drogs till då jag 
tittade på partituret de första gångerna. Utifrån min startbild tog jag en väg som jag kände 
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hörde ihop med inledningen, jag läste partituret på ett sätt som en karta och plockade citat 
från andra ställen i partituret men höll mig kvar på samma väg.  
 

 
 
Exempel 9 
EXTEMPORE  
Musik: Bengt Hambraeus 
 © Gehrmans Musikförlag AB. Publicerat med tillstånd.  
 
 
I exempel 9 ser vi till vänster en mordent23 och under den två crescendotecken som går till en 
lång ton som det står Tutti under. Den långa tonen har en stor pil uppåt och en liten pil nedåt. 
Den variant jag bestämde mig för att göra i slutändan var att först spela en mordent som ledde 
till långa toner. Pilen uppåt läste jag som att addera högre fottal24, alltså så att tonen blev 
högre. Pilen nedåt såg jag som lägre fottal och på så sätt blev det ett crescendo när jag 
adderade stämmor. Crescendokilarna realiserade jag med hjälp av svällpedalerna. På bilden 
har den långa tonen en bindebåge till en annan lång ton. Jag valde att lägga vikter25 på 
tangenterna så att de tonerna kunde ligga kvar även under tiden jag spelade andra bilder.  
 
Under ordet Tutti finns tre andra bilder. Det är ett femlinjigt notplan med en g-klav och 
snabba noter med tecken för artikulation på tonerna, legatobågar och accenttecken. Det finns 
även streck som går ned från lilla a och f. Jag valde att se strecken som att tonerna blir 
”suddigare”, till exempel att fler toner fick hänga med och att de repeterades flera gånger. I 
detta parti valde jag att även introducera ett tema jag använde flera gånger under styckets 
gång, se exempel 17. Under de snabba tonerna finns ett annat notplan som ser ut som en 
pedalstämma, med en f-klav och långa noter. Under den finns en f-klav och till höger om den 
en vertikal och en horisontell pil, allt omslutet av repristecken. Jag valde att spela tonerna i 
pedalen och att tolka pilarna som ett diminuendo, att de höga tonerna försvann och att allt helt 
enkelt blev lägre tonhöjdsmässigt.   
 

                                                
23 En mordent är ett ornament, se Bachs ornamenttabell under 2.2.1. 
24 Längden på piporna anges i fot. Se 4.3.2 för förklaring av fottal. 
25 De vikter jag använde var tangentvikter som används bland annat då man stämmer orgeln 
och behöver något redskap för att nere tangenter. 
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Från den långa tonen med fermat går ett par små streck uppåt och en 2'-markering. Då valde 
jag att ta fram en 2’-flöjt som ledde mig till nästa parti, det som syns i den övre kanten av 
bilden.  
 
Inledningen av verket går att lyssna på cirka 00.00–1.40 i inspelningen. 

4.3.2	  Kluster	  
 
I Exempel 10 syns i undre delen en streckad linje, ppp, en tjock svart linje och svarta kluster. 
Strecken är toner som ligger över hela partiet, jag valde att spela dem både i pedalen och med 
2’-flöjten, som hade lett mig från den föregående bilden. Parallellt med klustren, pedaltonen 
som upprepades och flöjtstämman ligger longa-tonen från den föregående bilden kvar. Här 
utnyttjade jag alla fem spelbord på orgeln – i pedalen spelade jag de vågräta strecken, på 
första manualen låg vikter på tangenterna som höll i longa-tonen, flöjten, som senare byttes ut 
mot stråkljud, fanns på andra manualen, de små klustren spelade jag på den tredje manualen, 
och på den fjärde manualen spelade jag det svarta klusterpartiet i bilden ovanför. De lodräta 
strecken som går ner från klusterpartiet leder till en annan bild med ackord, se exempel 11, 
som jag också spelade på den första manualen. Jag spelade ekon med stråkljudet på den andra 
manualen. 
 
Det stora, svarta partiet längst upp är en mycket tydlig klusternotation. Jag valde att smyga in 
klustret efter ett tag, medan jag spelade den pulserande pedalstämman. 
 

 
Exempel 10 
EXTEMPORE  
Musik: Bengt Hambraeus 
 © Gehrmans Musikförlag AB. Publicerat med tillstånd.  
 
 

 
Exempel 11 
EXTEMPORE  
Musik: Bengt Hambraeus 
 © Gehrmans Musikförlag AB. Publicerat med tillstånd.  
 
Detta parti går att lyssna på cirka 01.40–04.15. 
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4.3.3	  Longa	  
 
Därefter hanterade jag longa-tonen som legat med vikter, se exempel 12. Det svarta strecket 
kunde jag hantera på flera sätt. För mig stod det till en början mellan två tydliga alternativ: 
antingen åker tonerna ”nedåt” genom att jag ändrar register så att tonerna blir lägre i tonhöjd, 
eller också rör sig klustret fysiskt nedåt, genom att jag flyttar händerna till den lägre delen av 
spelbordet.   
 
Det slutade med att jag gjorde en blandning av de två alternativen. Jag manipulerade 
luftflödet, vilket helt enkelt gör att piporna inte får så mycket luft de behöver ha för att låta 
normalt. Istället skapar man andra övertoner och tonhöjden sänks också till en viss del. Till 
slut ströp jag helt orgelns luftflöde i det undre registret, så jag fick ändå effekten av att det 
svarta strecket försvann. Medan jag spelade det svarta strecket inledde jag exempel 13, det går 
att lyssna på 05:13. 

 
Exempel 12 
EXTEMPORE  
Musik: Bengt Hambraeus 
 © Gehrmans Musikförlag AB. Publicerat med tillstånd.  
 
Hela partiet går att lyssna på cirka 04.16–05.40. 

4.3.4	  Mensuralnotation	  och	  tempus	  perfectum	  
 
I denna bild, se exempel 13, finns en figur inom en ram. Längst upp kan man se små prickar i 
klumpar som går ned och upp, och tecken för crescendo och diminuendo under det. Jag valde 
att inleda partiet med denna bild, som jag knöt ihop med föregående bild. Jag valde att ha 
orgelns svagaste stämma, Cor de Nuit, då det står ppppp som dynamik, och använde 
svällpedalen för att göra ett crescendo och ett diminuendo.  
 

 
Exempel 13 
EXTEMPORE  
Musik: Bengt Hambraeus 
 © Gehrmans Musikförlag AB. Publicerat med tillstånd.  
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Under prickarna syns den gamla mensuralnotationen med toner av olika längd. Det är en lång 
ton överst, en dubbel longa, därunder longae, under dem breves och sist semibreves, vilket 
leder till en annan bild, små krusiduller och ett tydligt avslut med fermat. Jag valde att knyta 
samman krusidull-bilden med mensuralnotations-bilden. Här tog jag också med en variant av 
det tematiska materialet jag använde tidigare, som dessvärre inte framträder så tydligt på 
inspelningen. Avslutningsvis spelade jag bara kluster i krusidull-bilden. 
 
Detta går att lyssna på cirka 05.41–07.30. 

4.3.5	  Kombination	  av	  bilder	  
 
Efter klustret spelade jag ett svagt ackord. Ackordet är från en bild som ligger väldigt nära 
exempel 13 i originalpartituret. Medan jag spelade ackorden valde jag att spela pedaltoner 
från exempel 14. Det är en typisk pedalstämma, med tanke på registreringen som står 
utskriven. Därför spelade jag de svarta tecknen i pedalen. I ena handen spelade jag fortfarande 
ackorden jag nämnde tidigare, och den andra handen började spela nästkommande bild.  
 
 

 
 
Exempel 14 
EXTEMPORE  
Musik: Bengt Hambraeus 
 © Gehrmans Musikförlag AB. Publicerat med tillstånd.  
 
Här är ett helt myller av ornament. Jag gjorde olika typer av ornament i händerna och fötterna 
och spelade också cymbel-solot som står i den övre kanten, se exempel 15. Jag tog även fram 
den tematiska melodin. 
 
 

 
Exempel 15 
EXTEMPORE  
Musik: Bengt Hambraeus 
 © Gehrmans Musikförlag AB. Publicerat med tillstånd.  
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Exempel 16 
EXTEMPORE  
Musik: Bengt Hambraeus 
 © Gehrmans Musikförlag AB. Publicerat 
med tillstånd.  
 
 
 

Vid den svarta, vänstra kanten av 
partituret, se exempel 16, står bokstäverna 
alfa, beta, gamma, delta och epsilon intill 
en tydlig klusternotation. Jag valde att 
spela varje bokstav för sig, för att de skulle 
få en egen röst. Klustren spelade jag med 
celesta-stämman för att få en mjuk karaktär 
till skillnad från det tidigare cymbelsolot, 
som har en väldigt stickig karaktär. 
Därefter vandrade jag uppåt längst den 
svarta kanten, baklänges i alfabetet, och 
kom till beta, där streck går ut till de 
tematiska materialen jag använt mig av. 
 
Detta går att lyssna på cirka 07.31–12.40 
 
 
 
 
 

4.3.6	  Tematiska	  materialet	  
 
Efter en utveckling av harmoniken gick jag vidare till nästa bild där det tematiska materialet 
finns som jag knyckt då och då under styckets gång, se exempel 17. Här finns tre klaver att 
välja på men väldigt många notlinjer.  
 

 
 
Exempel 17 
EXTEMPORE  
Musik: Bengt Hambraeus 
 © Gehrmans Musikförlag AB. Publicerat med tillstånd.  
 
Jag experimenterade länge med tonerna som står utskrivna men valde till slut att försöka spela 
de tre olika klaverna samtidigt, en melodi i pedalen, en i vänstra handen på huvudverket och 
högra handen på soloverket. Jag spelade den lilla figuren som leder till ackordet på den högra 
sidan, med en flöjt och tremulant. Här kunde jag antingen spela ett tremolo speltekniskt, men 
jag valde att använda tremulanten. Tyvärr hörs inte vägen till ackordet så väl på inspelningen, 
där blir ett väldigt abrupt slut på det tematiska materialet, men i det verkliga rummet hördes 
slingan jag spelade. 
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Exempel 18 
EXTEMPORE  
Musik: Bengt Hambraeus 
 © Gehrmans Musikförlag AB. Publicerat med tillstånd.  
 
Denna melodi, exempel 18, valde jag att spela i pedalen med en trumpet, som står angiven 
som registrering. Det var ett gregorianskt tema jag introducerat tidigare men här fick den 
träda fram ordentligt för sig själv, medan ackordet från den tidigare bildens slut fick klinga.   
 
Detta går att lyssna på cirka 12.41–15.35. 
 

4.3.7	  Avslut	  
 
Avslutningsvis kombinerade jag en del av de motiv, ackord och figurer jag använt under 
styckets gång. Jag lade också till en heltonsskala som finns utskriven i partituret. I noterna 
finns ett par slutklamrar där det är naturligt att göra ett avslut. Jag valde avslutet i exempel 19. 
 
Jag valde att gestalta slutet så att tonerna blev luddiga, inte riktigt bestämda. Jag använde 
återigen reglaget för luftflödet till piporna och tog till slut bort det helt och hållet. När 
bälgarna slår igen får man tydliga knakljud som jag tyckte gav en häftig och passande effekt. 
Hela avslutet var väldigt långdraget med många repetitioner och små skillnader. Bälgarna är 
ju orgelns lungor, så det blev en talande bild att göra alla repetitioner långdragna och helt 
tömma orgeln på luft. 

  
Exempel 19 
EXTEMPORE  
Musik: Bengt Hambraeus 
 © Gehrmans Musikförlag AB. Publicerat med tillstånd.  

4.4	  Reflektion	  	  
 
Jag ska villigt erkänna att jag underskattat stycket en del innan jag började spela det. Jag 
tyckte redan från början att det såg intressant och komplext ut, men ju längre tid jag 
spenderade med verket, desto fler alternativ att spela det hittade jag, och det blev mer och mer 
intressant.  
 
Det finns många tecken och symboler jag inte har nämnt i uppsatsen. När jag visste att jag 
hade en begränsad tid på mig att leverera ett resultat beslöt jag mig tidigt i processen för att 
måla upp en karta och sedan köra på det spåret. Trots det ändrade jag mig många gånger, mer 
eller mindre radikalt, men jag valde att hålla mig till min grundidé. Jag experimenterade 
väldigt mycket för att hitta en struktur jag gillade. Dessvärre kände jag att jag hittade fler 
alternativ som jag skulle velat ta med. Jag förstår David Tudor när han sa att han tog fram ett 
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par versioner som han övade in på grafiska partitur, och det är något jag kommer att göra med 
Extempore. Jag vet att jag kommer spela stycket fler gånger och när jag spelar stycket igen så 
kommer det definitivt att finnas element från det jag gjort här i arbetet, men strukturen 
kommer förmodligen att se annorlunda ut. 
 
Ordet extempore är latin. Ex betyder från eller ur, och tempore betyder tid. I partituret finns 
notation från olika tidsepoker, från de första neumerna till klusternotationen som var relativt 
ny då verket komponerades. Ordet extempore kan också betyda ”utan förberedelse”, och även 
syfta på en viss typ av läkemedel som tillreds direkt på apoteket för speciella behov. 
(Nationalencyklopedin, ex tempore.) Titeln är väldigt passande för verket.    
 
En viktig vinst med att lyssna på inspelningarna var att höra ifall jag gillade hur jag formade 
både delarna och helheten. Eftersom jag inte hade takter att följa, utan var fri med motivens 
längd, kunde jag ibland ”fastna” i en bild och spela motiven väldigt länge. När jag hörde 
inspelningen fick jag en annan uppfattning om motiven. Längden på hela verket blev nästan 
alltid 20 minuter eftersom jag lärde mig att känna verket och den processen gick snabbare när 
jag lyssnade på inspelningarna. 
 
Det jag redan visste, men återigen fick uppleva när jag lyssnade på mina inspelade 
repetitioner, var att det jag själv hör i stunden jag spelar inte alltid är det som man hör 
”utifrån” i rummet. En orsak till det är förstås att organisten sitter under piporna och att man 
inte hör hur klangen blir ute i rummet utan får föreställa sig det utifrån vad man hör där man 
sitter. Det jag blev mest förvånad över då jag hörde på inspelningarna var tempot och 
uttrycket. Det är lätt att tro att jag fått ur mig det jag vill förmedla när jag spelar. När jag 
lyssnade på de första inspelningarna lät det ofta platt, det fanns inget uttryck över huvud taget 
i musiken och tempot var antingen för snabbt eller för långsamt. Det hör förstås ihop med 
övning, i början av en instudering är det naturligt att det inte riktigt låter så man föreställer 
sig. Det tar längre tid att hantera alla intryck till en början. Först och främst ska man läsa 
partituret, hjärnan bestämmer vad man ska göra av informationen, man trycker ned 
tangenterna, ljudet tar en stund på sig att komma ut och till örat, därefter ska man hantera det 
man hört och så börjar processen om igen. När jag spelar kontrapunktisk musik innebär det att 
jag behöver öva varje skikt i musiken för sig och sedan lägga ihop alla skikt. Jag är väldigt 
övertygad om att inlärningsprocessen går snabbare ifall man spelar in sig själv, för att göra sig 
själv medveten om vad instrumentet levererar när man trycker ned och släpper upp 
tangenterna på ett visst sätt.  

5	  Pearlakistoscope	  
 
I mars år 2016 skrev jag ett mejl till en lärare på konsthögskolan i Umeå. I mejlet frågade jag 
om det fanns någon student som var intresserad av ett samarbete, då jag ville använda en film 
som ett slags notblad och testa hur jag skulle kunna gestalta former, färger och rörelser i 
musik. Jag tyckte att det vore intressant att läsa ett rörligt partitur. 
 
Jag fick svar av Victoria Repasi, en student på kandidatprogrammet i fri konst, som var 
intresserad av att skapa en film till mig. Tillsammans med kollegan Henrik Nygren gjorde hon 
en film som jag fick i december 2016. Victoria hade gjort pärlplattor med olika mönster och 
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färger, som Henrik fotograferade och gjorde en så kallad stop-motion-film26 av. Det blev ett 
häftigt resultat och jag blev intresserad av att spela musik utifrån filmens mönster och 
rörelser. Filmens namn blev Pearlakistoscope. 
 
Första gången jag tittade på filmen blev jag imponerad av arbetet som låg bakom. Det var 
både vackert och hypnotiserande att se alla pärlor blinka i färger. Samtidigt kände jag mig 
väldigt fundersam - hur ska jag hantera materialet? 
 
Till filmen fanns inga instruktioner om musiken, vilket jag heller inte bett konstnärerna om att 
skriva. Hambraeus gav riktlinjer till interpreten i sitt försättsblad till Extempore, kommentarer 
som jag använde som en lykta i mitt sökande. Det var både en skön känsla att ha mycket 
frihet men också komplicerat i detta arbete som skulle utföras inom en begränsad tid.  
 
Till en början försökte jag att arbeta på samma sätt som med Extempore. Jag tänkte: ”Hur kan 
jag göra med just den här bilden”, och funderade över hur jag skulle hantera bilden, testade att 
spela bilden på olika sätt, spelade in mig själv och lyssnade på inspelningarna. När tiden blev 
knapp bestämde jag mig för att jag behövde ha en klar bild över hur jag skulle hantera verket. 
Efter samtal med Gary bestämde jag mig för att hantera musiken så som jag uppfattar filmen, 
nämligen att färgerna blinkar. Hur kan jag få orgelns klang att ”blinka”? 
 

5.1	  Struktur	  
 
Först och främst var jag tvungen att strukturera upp filmen så att jag visste vad jag hade att 
arbeta med. Jag väljer att kalla bilderna för scener, då det är olika scener av pärlor som ändras 
med färger och placering.  
 
Jag bestämde mig som sagt för att få orgelns klang att blinka, vilket jag jobbade med på två 
sätt. Inledningsvis gjorde jag en skiss över vilka stämmor jag kunde använda och på vilket sätt 
de skulle användas, utan att fysiskt sitta vid instrumentet. Mitt andra sätt var att sitta vid 
instrumentet och lyssna och experimentera med klangerna. Jag bestämde mig ganska fort för 
att jag ville att stycket skulle bygga på olika klangfärger och att det ”blinkande” främst skulle 
komma då jag bytte register i orgeln. En variant för att få fram det var att hålla kvar samma 
toner men byta registrering för att få en annan klang. En annan variant var att periodvis både 
byta registrering och spela andra toner.  
 
Det var väldigt intressant att testa att skriva upp registreringar utan att sitta vid instrumentet. 
Det gick förvånansvärt bra och det var intressant att inse hur förberedelsearbetet fungerade 
utan att jag kunde lyssna mig fram. Att testa mig fram vid instrumentet var mitt andra 
tillvägagångssätt och det som jag uppskattade mest. Jag gillar att arbeta både med subtila 
skillnader och stora kontraster, och för att lyckas med det behövde jag mina öron för att 
avgöra vad som fungerade. 
 
Här finns länken till filmen: 
https://www.youtube.com/watch?v=azIIXO5DjHY&feature=youtu.be 
 

                                                
26 Stop motion är en teknik som används för att få stilla föremål att röra sig i film. En rad 
fotografier tas på ett föremål, där föremålet ändrar position för varje fotografi. När bilderna 
sedan visas upp i snabb följd ser det ut som att föremålet rör sig. 
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5.1.1	  Första	  scenen,	  färger	  
 
Den första scenen inleds med en grön rad av pärlor som snurrar ett halvt varv där de byts ut 
mot gula pärlor, som snurrar ett halvt varv och byts ut mot röda pärlor. Scenen håller på i 
cirka en minut, där olika färger kommer fram med olika storlekar på pärlraderna. Här 
funderade jag över hur jag skulle visa att olika färger och olika pärlor träder fram och byter av 
varandra. 
 
 

 
Scen 1, ur Pearlakistoscope, 00-00.50 
 
I den första scenen ville jag använda filmens färger för att skapa olika klanger. Speltekniskt 
valde jag att lägga ned den ena underarmen över alla fyra manualerna, medan en fot spelade 
kluster, och den andra foten hanterade orgelns ”klangknappar” – det är alltså små pedaler som 
reglerar klangplattor inne i orgeln, en ovanlig anordning i orglar (se bild på detta under 4.2.3). 
Den andra handen behövde jag för att registrera. 
 
Jag tyckte det var spännande att ha liknande ljud och att de framträder från olika ställen i 
instrumentet eftersom piporna är placerade på olika ställen. Det betyder att man kan skapa 
riktigt häftiga upplevelser i rummet, när ljuden kommer från olika ställen. Det är svårt att höra 
på inspelningen men i rummet hördes det. 

5.1.2	  Andra	  scenen,	  rotation	  
 
Mellan den första och andra scenen är ett tydligt avbrott. Sedan kommer ett mönster av pärlor 
som rör sig på olika sätt. Det gröna partiet nära mitten rör sig inåt, de gula, gröna trekanterna 
på sidorna rör sig utåt. Sedan roterar bilden. Här behövde jag fundera över hur jag skulle 
gestalta rotationen. Ur denna bild träder ett vitt mönster fram, som syns i scen 3. 
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Scen 2, ur Pearlakistoscope, 00.51-01.08 
 
I denna scen behövde jag dels gestalta färgerna som svepte åt sidled och dessutom roterade. 
Så hur skulle jag få ljudet att rotera?  
 
Ett sätt att få ljud att röra sig är att använda tremulanten. Tremulant i orgel kan fungera på 
olika sätt, kortfattat är det något som rubbar luftflödet. Jag använde den tillsammans med 
stämman Vox humana, vilken i sig har ett väldigt karaktäristiskt ljud, och kombinationen gör 
den väldigt speciell så att den sticker ut. För att gestalta de färger som svepte åt sidorna 
spelade jag ett kluster som jag ”svepte” över manualen. 
 
Andra sätt för att få toner att röra sig är att använda register som inte riktigt stämmer med 
varandra i tonhöjd. Voix céleste och Unda maris är två stämmor som ska vara lite ostämda för 
att skapa små svängningar när de kombineras med andra stämmor. Jag valde att använda 
dessa register i andra scener för att skapa en svajande klang.  

5.1.3	  Tredje	  scenen,	  övergång	  
 
Den tredje bilden är en övergång, en stor kontrast till det som varit och kommer. Mönstret 
återkommer ett par gånger i filmen. Mönstret blinkar, utvidgas och krymper. 
 

 
Scen 3, ur Pearlakistoscope, 01.07-01.19 
 
Jag valde att ha ett pedalsolo med en baskornett. I början var mitt största problem att jag ville 
gestalta allt som kommer fram på bilden, där varenda pärla fick representeras av toner. När 
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jag lyssnat på mina inspelningar valde jag att snarare skapa en atmosfär av förväntan inför 
nästa scen istället för Mickey Mousing27. 

5.1.4	  Fjärde	  scenen,	  svepande	  
 
Den fjärde scenen har en slags svepande gest. Mönstret roteras, förminskas och inuti mönstret 
träder den femte scenen fram. Här funderade jag över hur jag skulle göra en svepande och en 
roterande gest i musiken. 
 

 
Scen 4 ur Pearlakistoscope, 01.18-01.48 
 
Jag valde att spela svepande rörelser som jag även gjorde i den andra scenen, men den här 
gången använde jag mig också av registerförändringar från de låga 16’-registren till högre 
register. Jag spelade samma kluster som ändrade karaktär med hjälp av registreringarna. När 
bilden zoomade ut valde jag att arbeta med svällpedalerna28. Det gav också en ”blinkande” 
effekt, när volymen blir starkare och svagare. När nästkommande bild uppenbarade sig smög 
jag dit några toner av nästa registrering och lät den tidigare registreringen successivt 
försvinna. 

5.1.5	  Femte	  scenen,	  vågor	  från	  centrum	  
 
I denna scen går det vågor av färger från centrum och ut mot kanterna. Senare roteras också 
bilden. Här fick jag fundera på hur jag kunde göra en svepande gest från centrum. 
 

                                                
27 Mickey Mousing är en teknik då musiken eller ljudeffekterna följer det som händer i 
filmen. Termen kommer från Musse Pigg-filmen Steamboat Willie (1928), som troligen var 
den första film där det gick att tekniskt få ihop ljud och bild på ett synkroniserat sätt. 
28 Svällpedalerna används för att öppna och stänga luckorna till skåpen där piporna står, vilket 
resulterar i crescendon och diminuendon. Se bild på dessa pedaler under 4.2.3. 
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Scen 5 ur Pearlakistoscope, 01.35-02.24 
 
Här använde jag mig också av registerförändringar för att gestalta pärlorna som liksom 
vecklar ut sig från mitten. Denna gång valde jag att gå åt motsatt håll registermässigt jämfört 
med den tidigare bilden, med ett väldigt högt och lågt register samtidigt, och fylla i 
hålrummet mellan dem. Jag använde även svällpedalen för att gestalta känslan att något 
vecklar ut sig. När bilden senare roteras använde jag väldigt många alikvoter29 som bytte plats 
med varandra, vilket jag tyckte gav en roterande effekt. 

5.1.6	  Sjätte	  scenen,	  vågor	  uppåt	  och	  in	  till	  centrum	  	  	  
 
I den sjätte bilden rör sig de innersta pärlorna mot centrum. Samtidigt rör sig alla pärlor uppåt, 
utåt. Mitt problem var hur jag skulle spela denna intensiva bild och hur jag skulle hantera 
rörelserna inåt, uppåt och utåt.  
 

 
Scen 6, ur Pearlakistoscope, 02.20-02.48 
 
För att gestalta dessa rörelseriktningar spelade jag både pedal och manual där jag ändrade 
register snabbt och använde tremulanten som fick skaka tonerna. 
 

                                                
29 En alikvot är en orgelstämma som framhäver en viss angiven överton. Ibland kallas mixtur-
stämmor också för alikvoter men inte i detta fall. 
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5.1.7	  Sjunde	  scenen,	  vågor	  i	  olika	  tempi	  	  
 
Den sjunde bilden är några grön-blå färger i olika nyanser som sväller ut i vågor i olika tempi. 
Vågorna stannar av en gång och börjar därefter att bölja igen. Det jag behövde fundera på i 
denna scen var hur jag skulle visa något som så kontrasterade mot de andra bilderna, när det 
bara var väldigt lugna färger och ett väldigt harmoniskt flöde. 
 

 
Scen 7, ur Pearlakistoscope, 02.38-03.15 
 
Här ville jag ha ett register som sticker ut väldigt mycket, och spela separerade toner. Jag 
valde att använda en av orgelns slagverksstämmor, celestan, som har en mjuk karaktär och 
som jag kunde skapa en böljande effekt med.  

5.1.8	  Åttonde	  scenen,	  vågor	  med	  stjärna	  
 
På den åttonde scenen är det röda, blå och rosa pärlor i ett mönster som är ganska likt den 
tidigare scenen. Mönstret böljar ut från centrum i olika hastighet. Sedan kommer den vita 
stjärnan från den tredje scenen fram fyra gånger i mitten av mönstret och utvidgas för varje 
gång. Hur spelar jag dessa vågor och hur hanterar jag stjärnan? 
 

 
Scen 8, ur Pearlakistoscope, 03.11-03.53 
 
Jämfört med den tidigare scenen tycker jag att denna har en mer eldig och distinkt karaktär. 
Jag valde att ta väldigt höga register som jag snabbt växlade mellan men spelade i ett lågt 
register, för att få skärpan men ändå en viss grund. Svällpedalen användes också för att skapa 
crescendon och decrescendon. När stjärnan uppenbarade sig spelade jag den med 
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baskornetten som jag gjorde förra gången stjärnan var med. Den här gången valde jag att 
försöka göra stjärnan större för varje gång. 

5.1.9	  Nionde	  scenen,	  blinkande	  kvadrater	  
 
I den nionde scenen ser jag som en stor kvadrat som omsluter fyra mindre kvadrater. I de små 
kvadraterna flyttar sig pärlor med olika färger ifrån centrum och ut mot kvadratens väggar i 
ett snabbt tempo. Förflyttningen av pärlorna ger intrycket att kvadraterna blinkar. Den stora 
kvadraten roterar och de svarta mellanrummen mellan de mindre kvadraterna fylls i.  
 

 
Scen 9:1, ur Pearlakistoscope 03.50 – 04.43 
 
Här valde jag att skapa den blinkande känslan genom att snabbt byta mellan fottal i registren. 
Jag använde 16’, 8’ 4’ och 2’. Det blev en häftig effekt och denna scen är min favorit i hela 
filmen. 
 
Till slut zoomas bilden in och man ser bilden nedan, scen 9:2. 
 

 
 Scen 9:2, ur Pearlakistoscope 04.43 – 05.26 
 
När bilden zoomats in valde jag att stanna på 8’ men kopplade också ned 8’ från de andra 
manualerna. Här använde jag enbart svällpedalerna, för att skapa ett mjukt ljudlandskap där 
toner kom fram från olika ställen i orgeln. På inspelningen är det svårt att höra det men i 
verkligheten hör man verkligen hur orgelns klang ”blinkar” från olika håll. 
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5.1.10	  Tionde	  scenen,	  myller	  	  
 
Under den tionde scenen händer allting samtidigt. Det är otroligt många färger på pärlorna, de 
blinkar och de sveper över skärmen. Myller är ett bra ord att sammanfatta det med. Hur spelar 
man ett myller? 
 

 
Scen 10, ur Pearlakistoscope 05.24-06.02 
 
I det här fallet valde jag att spela myllret genom att ha en stor registrering och spela kluster. 

5.1.11	  Elfte	  scenen,	  blått	  och	  rött	  
 
Ur myllret träder blå och röda färger fram, som efter ett tag blir helt omringade av svart 
bakgrund. Mönstren försvinner åt höger, och andra mönster kommer fram från den vänstra 
sidan. Bilden nedan visar övergången mellan den elfte och tolfte scenen. 
 

 
Scen 11, ur Pearlakistoscope 05.47- 06.32 
 
Jag valde att göra det blinkande med hjälp av registreringar också här. Blinket gick till så att 
jag höll ned tonerna och hade varannan registrering tom och varannan med ljud. När motiven 
på pärlorna ändrade sig bytte jag manual. Totalt blev det tre manualer jag spelade på. När 
stjärnan kom fram spelade jag på den fjärde. 
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5.1.12	  Tolfte	  scenen,	  stjärna	  
 
I den tolfte scenen syns ett stjärnmönster, där pärlorna sveper i olika hastigheter och hela 
mönstret roteras. Det här mönstret tyckte jag blinkade på många olika sätt, då färgerna svepte 
utåt, bytte plats och försvann. Det är en intensiv bild, jag funderade över hur jag skulle kunna 
visa det intensiva blinkandet. 
 

 
Scen 12, ur Pearlakistoscope 06.25- 07.30 
 
Jag valde att använda orgelns slagverk i denna scen. I början höll jag i bara en ton, som fick 
ligga där medan jag bytte register. Jag tyckte att det blev en häftig effekt, att se detta intensiva 
blinkande men bara höra en och samma ton som ändrade klangfärg.  
 
 

5.1.13	  Trettonde	  scenen,	  avslut	  
 
När man tror att stjärnan försvunnit och filmen tagit slut kommer en liten vit stjärna fram. 
Poff! 
 

 
Scen 13, ur Pearlakistoscope 07.34 - 07.35 
 
Här använde jag återigen Vox humana-stämman med stängda luckor, och spelade ett kort 
kluster. Jag ville skapa en effekt av en kort, liten explosion. 
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5.2	  Tillvägagångssätt	  
 
För att studera in verket hade jag först gjort skisser på mitt ritblock där jag beskrivit scenerna, 
sedan experimenterat med registreringarna. Just experimenterandet var något jag lade stor 
fokus på och var en viktig strategi. 
 
För att lära mig att spela stycket hittade jag ett uppspelningsprogram för film där jag kunde 
välja uppspelningshastighet. Precis som med annan musik är det svårt att spela i fullt tempo 
direkt, så till en början spelade jag i det långsammaste tempot som var möjligt för 
uppspelningsprogrammet. Det uppkom en del problem, då jag tog fram speltekniker som inte 
var möjliga att spela när jag sedan ökade hastigheten på uppspelningen av filmen. Det kan 
liknas vid att ta fram fingersättningar i ett långsamt tempo, som man inser inte är optimala när 
man ökar hastigheten. 

5.3	  Reflektion	  
 
I mina första försök att spela till filmen blev det omedvetet mycket ”Mickey Mousing”. Det är 
nog ganska naturligt att de första tankarna går till att försöka gestalta exakta rörelser. ”Nu 
åker pärlan i en cirkel! Då ska jag också spela en melodi som går i en cirkel!” Men det är mer 
intressant att tänka sig processen bakom det som sker.  
 
Det står ju faktiskt inget angivet om registrering, om speltekniker eller annat som hör till 
orgelspelet i filmen. I tidig orgelmusik finns heller inget angivet om det, ibland står däremot 
detaljer om registreringen i verkens titel. Jag bad inte filmmakarna om instruktioner hur jag 
skulle spela när jag beställde verket, det var det jag ville ta reda på själv. Min tanke med 
beställningen var att det skulle vara skönt att ha egen frihet och fokusera på att gestalta färger, 
former, mönster. Tyvärr blev det en motsatt effekt – friheten låste mig och jag kände mig lite 
olycklig under en period när jag försökte luska ut hur jag skulle hantera verket. När jag 
samtalade med Gary om problemen jag hade och vi tillsammans kom fram till att fokusera på 
processen bakom, kändes det bättre. Filmen blev något som gav idéer, inspiration och 
möjligheter än exakta instruktioner.  
 
Jag hämtade inspiration från andra orgelverk, där det gällde tekniker och idéer. Ett exempel är 
Volumina, där Ligeti skrev olika typer av kluster för att skapa spännande klanger. Jag rörde på 
klustren både genom att flytta fingrarna och att ändra registreringen. Jag hämtade också 
inspiration från punktmusik, som jag skrev om tidigare (under 2.2.1), då jag försökte få 
klangen att flytta sig både från stämma till stämma men också på ett fysiskt sätt, då ljudet kom 
från olika ställen i orgeln. 

6	  Resultat	  

6.1	  Sammanställning	  av	  mina	  tillvägagångssätt	  
 
Mina huvudsakliga strategier i båda verken har varit att experimentera med klanger, att spela 
in mig själv och att analysera. Här nedan följer en liten sammanfattning över instuderingen av 
verken, som jag skrivit mer utförligt om i processbeskrivningen. Jag har lagt de strategier som 
liknar varandra bredvid varandra i tabellen. Där det skiljer sig mellan verken har jag lagt in ett 
tomrum. 
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 Extempore Pearlakistoscope 
Förberedelser • Jag fixade fram partituret • Jag beställde verket 

• Jag tog reda på information 
om verket och kompositören 

• Jag tog kontakt med 
konstnärerna och samtalade 
om den kommande filmen 

• Jag läste litteratur om 
notation och om 1950- och 
60-talens musik då grafisk 
notation blev riktigt hippt 

• Jag deltog i en kurs då jag 
spelade till stumfilm 

 
 

 • Jag ordnade 
uppspelningsmöjligheter för 
filmen 

• Jag samtalade med andra 
musiker om grafisk notation 
och läste tidigare uppsatser 
om att spela till grafiskt 
noterade verk 

• Jag samtalade med andra 
musiker som spelar till film 
för att få idéer hur de 
hanterar rörelser 

Strukturering • Jag tog reda på fakta om 
tecken och symboler jag inte 
kände igen 

• Jag funderade över processen 
bakom det jag kunde se i 
filmen 

• Jag klippte ut bilderna och 
klistrade upp dem i många 
olika ordningsföljder 

• Jag ritade ned mönstren i ett 
skissblock och försökte 
memorera dem 

• Jag valde en plats i partituret 
att ha som startpunkt och 
gjorde därefter många olika 
förslag på vägar genom 
partituret 

• Starten var redan given 

Registrering • Jag läste de angivna 
registreringarna 
 

• Jag skrev upp förslag på 
registreringar utan att sitta 
vid instrumentet 

• Jag försökte att utläsa 
lämpliga registreringar från 
bilderna 

• Jag läste filmen som en 
klanglig inspiration 

• Jag satt vid instrumentet och 
experimenterade, spelade in 
mig själv och lyssnade på 
inspelningen 
 

• Jag satt vid instrumentet och 
experimenterade med 
registreringar, spelade in mig 
själv och lyssnade på 
inspelningen 

• Jag programmerade in 
registreringarna i orgeln 

• Jag programmerade in 
registreringarna i orgeln 

Övning • Jag övade långsamt till en 
början 

 

• Jag övade med lägsta möjliga 
uppspelbara hastighet till en 
början 

• Jag övade med rätt 
registreringar 

 
 

• Jag övade med rätt 
registreringar för att lära mig 
exakt tidpunkt när jag skulle  

            trycka fram nästa registrering 
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• Jag spelade in varje bild, 
lyssnade på inspelningen och 
reflekterade över den 

• Jag spelade in varje scen, 
lyssnade på inspelningen och 
reflekterade över den 

• Jag övade bild för bild, 
övergångar och helhet 

• Jag övade scen för scen, 
övergångar och helhet 

• Jag ökade tempot när jag 
övade 

• Jag ökade 
uppspelningshastigheten från 
långsamt till normalhastighet 

Inspelning och 
konsert 

• Inspelning i Studio 
Acusticum. Jag spelade in i 
två tagningar 

• Inspelning i Studio 
Acusticum. Jag spelade in ett 
antal versioner 

• Konsert, då jag visade upp 
partituret för publiken innan 
jag började spela. Under 
musiken fanns ingen bild 

• Konsert, då filmen 
projicerades på en duk under 
hela verkets gång 

 
 
Den största skillnaden är att det inte fanns en exakt längd på varje motiv i Extempore, som det 
gör i Pearlakistoscope, där scenerna byts ut relativt snabbt. Många grafiskt noterade verk har 
exakta tidsangivelser, John Cage använde ofta sådana i sina kompositioner. Det är alltså inte 
en självklarhet att längden på varje bild är fri. Jag tycker att det var skönt att längden var 
något jag kunde bestämma över, inom den ramen att duratan på hela verket var mellan 10 och 
50 minuter. I filmen var jag tvungen att gå till nästa klang när nästa scen kom fram.  
 
Många av mina tillvägagångsätt för att studera in verken hade många likheter. Jag 
experimenterade och spelade in mig, lyssnade och analyserade i båda fallen. Skillnaden var 
att jag i filmpartituret valde att fokusera på klang och la mycket fokus på det och att jag i 
papperspartituret valde att fokusera på att hitta en god väg genom partituret och hantera 
symbolerna på ett bra sätt. Därför blev det olika fokus i instuderingsprocesserna. 
 

	  6.2	  Diskussion	  

6.2.1	  Notskrifter	  
 
På det hela taget är allt som rör notskrifter ett mycket fängslande samspel av teori och praxis, 
av spekulation och levande musikalisk tradition, av dynamiska växlingar mellan forntid och 
nutid, av forskning i det förgångna och sökande efter nya riktlinjer. 
 
(Hambraeus, 1970a, s 10) 
 
Citatet ovan är en klockren sammanfattning över notskrifter, och även av verket Extempore. 
Jag är glad att jag tog mig an mitt projekt. På vägen har många nya tankar tagit plats och 
många frågor har besvarats, många nya har också väckts som fortfarande är obesvarade och 
som jag bär med mig. Jag har också fått en större förståelse för notation i allmänhet. Notation 
har varit intressant för mig under hela min studietid men har lyfts otroligt under projektets 
gång. Vissa saker i noterad musik är underförstådda: sådant som musikerna helt enkelt 
förväntades göra under den epok det komponerades. Jag har under min studiegång insett hur 
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viktigt det är att välja en god notutgåva och sett hur intressant det kan vara att jämföra olika 
utgåvor med kompositörens egen notskrift.  
 
Hur jag som organist ska hantera notbilden är något jag tyckt vara intressant att reflektera 
över, och vad jag egentligen kan utläsa från en notbild. Innan jag började på Musikhögskolan 
var svaret ganska självklart: det var tonhöjd, tonernas längd, taktart och i vissa fall tempo och 
registrering. Men idag är svaret inte lika självklart. Idag knyter jag ihop partiturets parametrar 
med varandra istället för att se dem enskilt. Exempelvis är tonernas längd inte längre absolut 
för mig, utan ställs mot tonhöjden, mot registreringen, mot rummets akustik, mot 
föredragsbeteckningarna osv. Jag väljer att läsa och ta hänsyn till hela partituret istället för att 
rycka delar ur sitt sammanhang.  

6.2.2	  Grafisk	  notation	  =	  improvisation?	  
 
Grafisk notation är som sagt inget nytt påfund. Det brukades intensivt under 1950- och 60-
talen och sträckte sig även till orgelmusiken. Jag skrev tidigare om Kagel som tyckte att 
musiker inte tog hans partitur på allvar och därför skrev in exakta angivelser i partituret när 
vissa saker skulle ske och hur det skulle gå till (se 2.2.2). Till en början var det något jag 
tyckte var roande och också oroande, att kompositören ville ha en sådan otrolig kontroll över 
verket och inte hade förtroende för musikerna. När jag har berättat om projektet för andra 
verksamma musiker har en vanlig reaktion varit: ”Jaha, du improviserar lite till bilderna?”. 
När jag svarat att jag övat det som jag övar annan musik har många varit skeptiska och inte 
trott att man kan öva till sådana partitur. Reaktionen väcker många frågor hos mig och ställer 
Kagels hanterande av sitt partitur i ett annat ljus. Jag kan numera förstå att Kagel gjorde som 
han gjorde, när många professionella musiker knappt kan tro att grafiskt noterade verk går att 
öva in. Jag tycker att inställningen hos dessa musiker är trist och att de har ett väldigt 
inskränkt sätt att se på notation.  
  
Improvisation är en fantastisk konst och jag är djupt imponerad av dem som behärskar den. 
Det är roligt att improvisera och också ett bra verktyg att öva sin förmåga att hantera 
oförutsedda händelser. Jag kan absolut inte kalla mina uppföranden av verken för 
improvisation, som många andra musiker enbart kan tänka sig att se det som. Extempore har 
jag övat på i ett halvår och har arbetat intensivt med partituret för att hitta sätt att läsa det. Jag 
tror absolut att man kan improvisera till bilderna i partituret. Idag skulle jag själv inte vilja 
uppträda offentligt med en improviserad version av Extempore, lika lite som jag skulle 
uppträda offentligt med ett Bach-verk jag läser avista. Jag skulle eventuellt klara det 
speltekniskt men att få fram djupet i verket skulle kräva övning. Det är trots allt noterade verk 
i båda fallen. 
 
Jag har träffat många musiker som tar grafiskt noterade verk på stort allvar men har dessvärre 
också träffat musiker med motsatt inställning. Självklart gillar man inte all sorts musik, men 
det är inställningen till notationen jag diskuterar. Jag har funderat över varför vissa musiker 
inte tar grafiskt noterade verk på lika stort allvar som traditionellt noterade verk. Vad är 
skillnaden för musikerna? Är det ordningen på de noterade tonerna som gör verket och gör 
det lättare att ta på allvar? 
 
Jag citerade ovan (2.2.1) tonsättaren Cornelius Cardew:  
 

”A composer who hears sounds will try to find a notation for sounds. One who has 
ideas will find one that expresses his ideas, leaving their interpretation free, in 
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confidence that his ideas have been accurately and consisely notated.” (Cardew, 1971, s 
iii)  

 
Tonsättaren frågar sig alltid vad som ska komponeras. Vilken ton ska placeras var? Men om 
de enskilda tonerna är ointressanta och det är klang som tonsättaren vill förmedla är det 
tydligare att notera med andra tecken än att fylla i specifika noter. Sedan är det musikerns 
ansvar att interpretera notbilden och våga att experimentera för att hitta sitt sätt att gestalta 
verket.  
 
Jag funderar vidare över vad som är viktigt för mig som läser partitur. Man kan tänka sig att 
all musik finns längs en linje där den ena änden representerar notation som exakt anger hur 
musiken ska framföras och den andra änden representerar notation som ger idéer om hur 
verket ska framföras.  
 

 
Jag tänker att all noterad musik kräver någon slags frihet hos musikern och att den friheten 
kan arta sig på olika sätt. Låt oss säga att verk som är exakta gällande rytm, tonhöjd, 
harmonik, speltekniker och tempo är på den högra sidan. Där finns det fortfarande en viss 
grad av frihet som musikern rent krasst blir tvingad att lägga till, när det är en individ som 
spelar musiken och blir påverkad av saker utanför partituret. Som jag skrev tidigare (se 6.2.1) 
så läser jag av hela partituret och ställer partiturets parametrar mot varandra, där ingen 
parameter är absolut. Jag tror inte att det finns något musikverk som spelas upp exakt som 
noterat utan att andra parametrar läggs in och påverkar det klingande resultatet, så jag tror inte 
att man någonsin kan nå den högra väggen.  
 
På den vänstra sidan är det verk som inte har exakta tonhöjder, rytmer, harmonik, speltekniker 
eller tempi – där notationen snarare ger idéer till hur verket kan framföras. Där är graden av 
frihet förmodligen mer omfattande jämfört med den högra sidan av linjen. Musikern får idéer 
och inspiration av verk på den sidan men behöver själv hitta ett sätt att hantera notationen. Jag 
tror att alla musikverk hör hemma någonstans mellan de två ytterlinjerna, både mer och 
mindre intressanta kompositioner. Vilken sida av linjen en musiker än väljer att hämta 
repertoar från bör de ha en smakfull känsla för vilken typ och grad av frihet musikern ska ta 
och inse att friheten inte handlar om att improvisera – utan att läsa notation och att ställa dess 
parametrar mot varandra. 

6.2.3	  Partitur	  som	  rullar	  
 
För mig som interpret har instuderingen till Pearlakistoscope och Extempore varit väldigt lika 
på många sätt, som jag skrev tidigare (se 6.1). Jag tycker att de största friheterna i det fixerade 
partituret var valet av väg och längden på enstaka bilder och större enheter, till skillnad från 
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det rörliga partituret där både vägen och längden på scenerna var satta. De största friheterna i 
det rörliga partituret var valet av speltekniker och registreringar, som ofta fanns i det fixerade 
partituret, där registreringar och dynamik var utskrivna. Speltekniker fanns där också, 
exempelvis med de utskrivna ornamenten och klustren. 
 
Jag tycker det inte har varit något problem att se filmen som ett partitur. Spelinstruktioner 
fanns inte, men det gör det heller inte i exempelvis Cardews verk Treatise. Som jag skrev 
under 6.2.2, tänker jag mig att Pearlakistoscope är ett sådant verk som har gett mig idéer och 
inspiration, att det verket ligger åt det vänstra hållet på linjen över idé och exakthet. När jag 
spelar verk som är närmre den vänstra sidan tycker jag att det är viktigt att analysera partituret 
för att ta reda på vilka sätt jag kan spela verket på. När jag spelade Pearlakistoscope, var det 
inledningsvis mycket ”Mickey Mousing” i mitt spel. När jag lyssnade på inspelningarna insåg 
jag att det inte var intressant att lyssna på. Istället valde jag att försöka läsa bortom det mest 
uppenbara jag såg först och se processen bakom.  
 
Filmen är självklart ett konstverk i sig, som kan visas utan att musiken spelas upp till den. 
Samma sak tycker jag om musiken, att filmen och musiken nödvändigtvis inte behöver spelas 
upp samtidigt. Den musik jag spelar är inte musik som ackompanjerar handlingen i filmen, 
som det ofta är i stumfilmsmusik. Jag skrev tidigare om kompositörer som visade upp sina 
partitur på muséer, (se 2.2.1) då deras verk var både bildkonst och partitur för musiker. Det är 
precis samma situation med Pearlakistoscope,  

6.2.4	  Inspelning	  och	  konsert	  
 
När jag lyssnar på inspelningarna av mina verk är det mycket som skiljer sig från de gånger 
jag spelat verken efter att jag gjorde inspelningarna. Det är inte radikala skillnader i själva 
formen, utan snarare detaljer. När jag spelade in Pearlakistoscope blev vissa sceners 
musikaliska fraser abrupta och inte snyggt avfraserade. När jag har spelat filmen efter att 
inspelningen gjordes utvecklades mitt förhållningssätt till notationen, jag har inte känt mig 
lika tvingad att vara bunden till vad som hände i filmen, utan har gjort snyggare avslutningar 
på fraser och bättre överlappningar mellan scenerna. I Extempore är det samma sak gällande 
avfraseringar och överlappningar. Jag tycker att jag har blivit bättre att gestalta övergångarna 
mellan bilderna efter att inspelningen gjordes. Inledningen på verket är långdragen och 
repetitiv, vilken jag har valt att göra annorlunda efter att inspelningen gjordes. 
 
När jag hade konserten funderade jag ifall jag skulle visa upp partituret till Extempore för 
publiken eller inte. Jag valde att visa partituret innan jag spelade verket, för att väcka 
nyfikenhet på notationen, och att därefter ta bort bilden. Jag diskuterade med Gary ifall det 
vore intressant att se partituret medan jag spelade, men vi kom fram till att publiken kanske 
skulle bli distraherad och fokusera på att försöka hitta motiven de ser i det de hör. 
Pearlakistoscope valde jag att visa upp medan jag spelade eftersom jag ville visa två olika 
konstarter samtidigt.  
 

6.3	  Fortsatt	  forskning	  
 
Jag har fått mersmak för att spela till film under projektets gång. En idé är att göra motsatsen 
till det jag gjort nu – att jag komponerar ett verk och ber filmmakare att göra en film utifrån 
musiken. Det skulle vara väldigt intressant att få veta hur de resonerar! 
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En annan idé är att göra en dialog mellan musik och film, då film spelas upp under tystnad 
och musik spelas utan bild.  
 
För att öva min improvisatoriska förmåga vill jag använda ett tillvägagångssätt jag hade som 
förstudie till arbetet. Jag letade filmklipp på nätet som jag spelade till och tog därefter en ny 
film direkt.  
 
Jag vill göra om arbetet med Extempore en gång till. Då vill jag välja andra vägar, så att jag 
kan ha några olika att välja på när jag ska framföra verket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

50 

Referenser	  
 
Litteratur: 
 
Arlander, Annette (2014): Om metoder i konstnärlig forskning. Metod – process – 
redovisning. Konstnärlig forskning årsbok 2014. Stockholm: Vetenskapsrådet 
https://publikationer.vr.se/wp-content/uploads/2014/08/--rsbok-KF-2014-pdf-hela-boken.pdf 
(hämtad 2017-02-05) 
 
Broman, Per F (1999): ”Back to the future”: towards an aesthetic theory of Bengt 
Hambraeus. Göteborg: University of Göteborg 
 
Cardew, Cornelius (1971): Treatise handbook: including Bun no. 2, Volo solo. London: 
Edition Peters 
 
Hambraeus, Bengt (1970a): Om notskrifter: paleografi – tradition – förnyelse. Stockholm: 
Nordiska Musikförlaget.  
 
Hambraeus, Bengt (1970b): Visioner – förvandlingar – återblickar: Reflexioner i fyra avsnitt 
över några egna verk. Svensk tidsskrift för musikforskning. 1970, s 7-34. 
http://www.musikforskning.se/stm/STM1970/STM1970Hambraeus.pdf (hämtad 2017-01-03) 
 
Hambraeus, Bengt (1997): Aspects of twentieth century performance practice: memories and 
reflections. Uppsala: Almqvist & Wiksell Tryckeri 
 
Jacob, Andreas (1996): Bengt Hambraeus: ”Extempore”. Musik und Kirche (nr 4), s 229-233. 
Kassel: Bärenreiter-Verlag.  
 
Ling, Jan (1983): Europas musikhistoria – 1730. Uppsala: Esselte Herzogs 
 
Nationalencyklopedin, ex tempore. 
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ex-tempore (hämtad 2017-
01-03)  
 
Nationalencyklopedin, koralnotskrift. 
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/koralnotskrift (hämtad 2017-
01-14)  
 
Nationalencyklopedin, kvalitativ metod. 
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvalitativ-metod (hämtad 
2017-04-22)  
 
Rink, John (2002). “Analysis and (or?) performance”. Musical Performance: A Guide to 
Understanding, ed. John Rink, s. 35–58. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Ross, Alex (2007): The rest is noise: listening to the twentieth century. New York: Picador 
 
Sandell, Sten (2017): The language inside the organ behind the piano. Stockholm: Almlöfs. 
  
Valkare, Gunnar (2016): Varifrån kommer musiken? Hedemora: Gidlund 



 
 

51 

 
 
Musiktryck: 
 
Berberian, Cathy (1966) Stripsody. (ett utdrag) http://www.classicfm.com/discover-
music/latest/graphic-scores-art-music-pictures/berberian-stripsody/ Hämtad 7/3-17 
 
Bussotti, Sylvano (1959) Five piano pieces for David Tudor. (ett utdrag)  
http://www.nmartmuseum.org/cypher-space/sylvano-bussottis-graphic-music-notation-
412015.html Hämtad 7/3-17 
 
Cardew, Cornelius (1967). Treatise. Buffalo, N.Y: Gallery Upstairs Press 
 
Hambraeus, Bengt (1979). Nebulosa (Rondo) pro organo. Stockholm: Wilhelm Hansen 
 
Hambraeus, Bengt (1979). Extempore per organo. Stockholm: Wilhelm Hansen 
 
Hambraeus, Bengt (1981) Livre d’orgue, 4 vol. St. Hyacinthe, Quebec: Éditions Jacques 
Ostiguy 
 
Repasi, Victoria och Nygren, Henrik (2016): Pearlakistoscope (ej utgiven)  
 
Webern, Anton (1939). Streichquartett, op. 28. Wien: Universal Edition 
 
 
 
 


