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Verkbeskrivning 

I luften befintligt är ett verk bestående av satser med en identisk form vilkas innehåll 
genereras enligt förutbestämda principer. Varje sats är en representation av en dag och dess 
väder. För varje sats används information om temperatur (maximi-, minimi- och medel-), 
vindstyrka, nederbörd och luftfuktighet uppmätt på en och samma plats under den dag satsen 
ska representera. Informera gärna publiken innan verket, eller innan varje sats, om ungefär 
vilket väder de kommer få höra, eller utmana dem att själva försöka utröna det. 

Att välja satser 

Det är helt upp till den spelande ensemblen att välja ett lämpligt antal satser för ett 
framförande. En stark rekommendation är dock att spela minst tre för att ge publiken en 
möjlighet att hinna uppfatta det musikaliska sammanhanget. En sats brukar vara mellan 30 
och 90 sekunder lång. Nedan finns förslag på möjliga kombinationer av dagar, men hitta 
gärna på egna – särskilt sådana som passar 

- De senaste tre dagarna    ca 3 min 
- En vecka i följd     ca 7 min 
- En dag från varje månad    ca 12 min 
- En dag från varje årstid    ca 4 min 
- Samma datum på fyra olika platser   ca 4 min 
- Födelsedatum för alla/några i ensemblen   – 
- Födelsedatum för några i publiken (Vid snabb tillgång till väderdata) – 
- Samma datum från fem olika årtionden.   ca 5 min 
- En kombination av datum och platser med extremt väder  – 

Instrumentation 

För att kunna spela I luften befintligt behöver det/de instrument som används: 

1. ha ett omfång stort nog för att spela de toner som krävs för de satser som ska 
framföras 

2. ha möjlighet att spela fyra separata stämmor. 

Så länge ovanstående kriterier är uppfyllda är det möjligt att spela […] med vilken sättning 
som helst. Om stycket spelas med fler än fyra instrument kan man välja att spela stämmorna 
koriskt eller att variera instrumentationen mellan satserna. 

Angående stämfördelning 

I luften befintligt är uppbyggt av en melodisk stämma och tre harmoniska stämmor. De 
harmoniska stämmorna spelar bara en tonhöjd under en sats, baserat på dagens temperatur. 
Varje dag kommer att ge upphov till tre tonhöjder. De är oktavspecifika, och bör alltså inte 
transponeras. Därför är det viktigt att först fördela de harmoniska stämmorna till instrument 
som kan spela de angivna tonerna. Melodistämman spelas av den som blir över. 



Tonhöjd 
(Tonhöjden bestäms av temperaturen, angiven i grader Celsius.) 

Avläsning av temperatur 

De musiker som spelar stämmorna maximi-, minimi- och medeltemperatur läser av respektive 
värde för den bestämda dagen. Värdet förs in i tabellen, och ger en tonhöjd. Den resulterande 
tonhöjden är den enda som respektive musiker ska spela under resten av satsen. 

Problemlösning 

Om en ton ligger utanför ett instruments reguljära omfång, även med den bästa möjliga 
stämfördelningen, gäller det att försöka uppnå den med flageoletter eller dylikt, med ett annat 
instrument i ensemblen med korrekt omfång som kan spela två toner samtidigt, genom att 
sjunga den eller kanske med ett bi-instrument. Var lösningsinriktad. Om ingen annan lösning 
finns får man spela den närmaste möjliga tonen som på något sätt kan frambringas. 

Omvandlingstabell från temperatur till tonhöjd* 
  

– 
* Vid temperaturen x kan den resulterande tonhöjden beskrivas på följande vis: 
261,6 Hz + 100 cent * −x °C (Alltså −x halvtoner över c1) 
 

Temp. Tonhöjd Temp. Tonhöjd Temp. Tonhöjd
36 C1 12 c −12 c2

35 C#
1 11 c# −13 c#2

34 D1 10 d −14 d2

33 Eb
1 9 eb −15 eb2

32 E1 8 e −16 e2

31 F1 7 f −17 f2

30 F#
1 6 f# −18 f#2

29 G1 5 g −19 g2

28 G#
1 4 g# −20 g#2

27 A1 3 a −21 a2

26 Bb
1 2 bb −22 bb2

25 B1 1 b −23 b2

24 C 0 c1 −24 c3

23 C# −1 c#1 −25 c#3

22 D −2 d1 −26 d3

21 Eb −3 eb1 −27 eb3

20 E −4 e1 −28 e3

19 F −5 f1 −29 f3

18 F# −6 f#1 −30 f#3

17 G −7 g1 −31 g3

16 G# −8 g#1 −32 g#3

15 A −9 a1 −33 a3

14 Bb −10 bb1 −34 bb3

13 B −11 b1 −35 b3



Dynamik och artikulation 
(Både dynamiken och artikulationen bestäms utifrån vindstyrkan mätt i Beaufort.)* 

Dynamik 

Nedanstående tabell anger ett dynamiskt intervall för varje Beaufort-värde. De angivna 
dynamikerna bildar en yttre gräns för hur starkt eller svagt varje individuell musiker bör spela. 
Varje musiker får röra sig fritt inom intervallet, med vinden som förlaga för fraseringen. 

Tonstabilitet 

Vibrato, tremolo och drillar, samt eventuella liknande tekniker och spelsätt, är olika sätt att 
göra en ton mindre stabil. Olika instrument har olika praxis för användandet av olika tekniker. 
Det gör till exempel att ett vibrato på ett instrument kan låta väldigt annorlunda än på ett 
annat, och ett tredje instrument kan inte frambringa ett vibrato överhuvudtaget. 

Det är upp till den individuella musikern att bedöma vilka tekniker som är lämpliga att 
använda för att uppnå önskad effekt, framför allt vid lägre vindstyrkor. När tonen närmar sig 
de instabilare värdena bör däremot inga tekniker undvikas för att de är ovanliga eller extrema, 
och vid riktigt starka vindar får temperatur-stämmorna temporärt avvika från sina bestämda 
toner. 

Varje musiker får röra sig fritt inom det angivna stabilitetsintervallet, med vinden som förlaga 
för fraseringen. 

 

 

  

– 
* Den som är obekant med Beaufort-skalan får gärna läsa en beskrivning av vindstyrkan hos de olika värdena. 

Vindstyrka 
(Beaufort) Dynamik          Ansats

Tonstabilitet 
(Vib./Trem./Drill/etc.)

0 q.n.-ppp Omärkbar Totalt orörlig
1 q.n.-pp Omärkbar Orörlig-Stilla
2 q.n.-p Omärkbar Orörlig-Stilla
3 ppp-mp Märkbar Orörlig-Normal
4 pp-mf Märkbar Stilla-Normal
5 pp-f Något markerad Stilla-Normal
6 p-f Något markerad Stilla-Rörlig
7 p-ff Markerad Normal-Rörlig
8 mp-ff Markerad Normal-Rörlig
9 mp-fff Mycket markerad Normal-Instabil

10 mf-fff Mycket markerad Rörlig-Instabil
11 mf-f pos. Extremt markerad Mycket instabil
12 f-f pos. Extremt markerad Extremt instabil



Rytmik 
(Rytmiken bestäms av nederbördsmängden mätt i mm per dag.) 

Nederbördsmängden delas in i sju kategorier (0-6). Varje kategori representeras av en rytmisk 
figur. För in satsens nederbörd i korrekt kategori. Enbart den rytmfigur som tillhör den 
kategorin kommer att användas i satsen. 

I partituret finns det ett antal ”regnboxar”. Om satsens kategorinummer står bland boxarna 
skall rytmfiguren som tillhör numret spelas. Efter avslutad box återupptas den långa tonen. 
Om en regnbox inte skall spelas fortsätter musikern som om boxen inte stod i noterna.  

Exempelvis: 

Om nederbörden tillhör kategori 3, 4, 5 eller 6 skall respektive rytmfigur 
spelas. Om nederbörden tillhör kategori 0, 1 eller 2 skall boxen ignoreras. 

Rytmiska motiv för nederbörd 
0. x = 0 mm  Bortse från nederbörd under hela satsen. 

 

1. 0 < x ≤ 1 mm 

 

 

2. 1 < x ≤ 4 mm 

 

 

3. 4 < x ≤ 10 mm 

 

 

4. 10 < x ≤ 20 mm 

 

 

5. 20 < x ≤ 40 mm 

 

 

6. x > 40 mm 

 

 



Klangfärg 
(Klangfärgen är baserad på den relativa luftfuktigheten i procent.) 

Följ instruktionerna för respektive instrumentgrupp. De angivna klangfärgerna vid 0 % och 
100 % är ytterligheter som avtar gradvis ju närmare 50 % luftfuktigheten kommer. 

Vid osäkerhet gällande klassificering av instrument eller om instruktionerna för en kategori 
inte är fullt tillämpliga på ett instrument, läs samtliga instruktioner för att bilda en uppfattning 
om vilken metod som passar bäst i situationen. Tabellen för vokaler efter luftfuktighet är en 
bra riktlinje för en önskvärd klang. 

Ifall ett instrument har begränsade möjligheter till klangfärgsförändring är det fullt möjligt att 
efter eget tycke ta hjälp av sordiner och/eller preparering för att uppnå önskad effekt. Var 
dock varsam så att sordinerna eller prepareringen 
inte påverkar andra viktiga parametrar negativt. I 
sådana fall är klangfärgen underordnad. 

Sång 

Använd vokalerna som anvisas i diagrammet. 

- 0 % – Sjung med en extremt nasal, spetsig klang. 
- 50 % – Sjung med en neutral klang 
- 100 % – Sjung med en så rund, varm klang som möjligt. 

Stränginstrument 

- 0 % – Spela så nära en av strängens fästpunkter (stallet el. dyl.) som möjligt. 
- 50 % – Spela mitt emellan stängens fäste och dess mitt. 
- 100 % – Spela på mitten av den vibrerande delen av strängen. (Om strängen avdelas 

av ett finger eller dylikt bör, inom rimliga gränser, den tjockaste möjliga strängen för 
tonen användas.) 

Blåsinstrument 

- 0 % – Eftersträva en extremt spetsig, nasal klang, liknande människoröstens e [e] (som 
i lek) eller i [i] (vik). 

- 50 % – Eftersträva en för instrumentet neutral klang. 
- 100 % – Eftersträva en så rund klang som möjligt, liknande röstens vokal o [u] (bok). 

Slagverk 

- 0 % – Eftersträva en extremt klar, spetsig klang, gärna rik på höga övertoner så länge 
den inte blir en regelrätt flageolett. 

- 50 % – Spela med en neutral klang. 
- 100 % – Försök att med alla tänkbara medel (klubbor, spelteknik, dämpning m.m.) 

producera en så dov klang som möjligt 

Kom ihåg att alla instrument har sina egna möjligheter och begränsningar när det gäller 
klangfärg. Inget instrument har för få klangfärgsmöjligheter, men det är viktigt att utnyttja 
hela det individuella registret som står till förfogande. 

Vokaler efter luftfuktighet 

0 % –––––––––––––––––––– 100 % 

i ––––– e ––––– u ––––– å ––––– o 



Melodiskt material 
(Melodin bestäms av datum enligt den gregorianska kalendern.) 

Melodistämman består av tre boxar vilkas innehåll bestäms av det datum som valts för satsen. 
Dynamik, klangfärg och artikulation är samma för melodistämman som för de tre övriga 
stämmorna, med det lilla undantaget att melodistämman aldrig får bli helt ohörbar i 
förhållande till övriga stämmor. 

Melodibox 1 – Veckodag 

Transponera melodin som ska spelas så att dess första ton blir någon av de tre 
temperaturbestämda tonerna (i valfri oktav). Ifall ett instrument har så litet omfång att vissa 
transponeringar är omöjliga får musikern byta ut dem mot möjliga transponeringar. Rytm och 
tempo lämnas åt musikern att bestämma utifrån det musikaliska och vädermässiga 
sammanhanget. Tonerna spelas i den skrivna ordningen, men det är möjligt att sätta an dem 
flera gånger om så önskas. 



Melodibox 2 – Dag och månad 

Den andra melodin består av fem toner som antingen är höga eller låga. I tabellen nedan till 
vänster finns alla månadens dagar omvandlade till femsiffriga serier*. De fem siffrorna visar 
om de fem tonerna är höga eller låga. En etta är en hög ton och en nolla är en låg ton. 

Ex: Den 9:e = 01001 = Låg, Hög, Låg, Låg, Hög = 

Tonen för siffran 0 bör vara en av de tre temperaturtonerna. Intervallet mellan de höga och 
låga tonerna kan avläsas i tabellen till nedan till höger, som visar alla månader och deras 
respektive intervall. Tonerna ska vara tydligt urskiljbara från varandra, så att det, exempelvis, 
tydligt går att höra att två låga toner efter varandra är avskilda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melodibox 3 – Årtal 

Den tredje melodin är ett resultat av siffrorna i årtalet. Siffrorna 
grupperas två och två, från vänster till höger. 

Ex: 1994 = 19; 94 

Varje siffergrupp representeras av tre toner, och varje grupp börjar på 
samma ton: en valfri av temperaturtonerna. Från starttonen spelas två 
intervall, beroende på siffrorna gruppen (se tabell till höger). Med 
utgångspunkt från exempelvis tonen c1 skulle talet 1994 representeras 
på följande vis: 

19 = c1, ab1, db1; 94 = c1, f1, e1. 

– 
* Binära tal. 

Månad Intervall
Januari L2
Februari S2
Mars L3
April S3
Maj R4
Juni Ö4/F5
Juli R5
Augusti L6
September S6
Oktober L7
November S7
December R8

Siffra Intervall
9 R4 ↑
8 S3 ↑
7 L3 ↑
6 S2 ↑
5 L2 ↑
4 L2 ↓
3 S2 ↓
2 L3 ↓
1 S3 ↓
0 R4 ↓

Dag Serie Dag Serie
1 00001 17 10001
2 00010 18 10010
3 00011 19 10011
4 00100 20 10100
5 00101 21 10101
6 00110 22 10110
7 00111 23 10111
8 01000 24 11000
9 01001 25 11001
10 01010 26 11010
11 01011 27 11011
12 01100 28 11100
13 01101 29 11101
14 01110 30 11110
15 01111 31 11111
16 10000
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