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Abstrakt
Detta arbete handlar om de insikter jag fått inom polyrytmik samt de metoder jag använt mig
av för att på ett så lättförståeligt sätt som möjligt lära mig att uppfatta, spela samt musikaliskt
uttrycka avancerade polyrytmer och polyrytmiska överlagringar. För att utmana
polyrytmikens matematiska absoluthet samt normalisera avancerad rytmik har jag skapat tio
kompositioner som är byggda på polyrytmiska koncept. Min förhoppning är att inspirera
andra till fortsatt musikalisk experimentering inom ämnet.
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Personlig bakgrund
Intresset för musik innehållande komplex rytmik började när jag var ganska ung. Jag hade
studerat klassiskt piano i några år och kände mig instängd av notpapper och bestämda regler
och ville göra mig fri. Min pianolärare märkte detta och satte mig i en jazzensamble där jag
kunde få utlopp för min kreativa frustration. I samband med detta började jag aktivt söka efter
jazz som mina öron kunde uppskatta. En situation som jag tror kan ha varit avgörande var när
jag av en tillfällighet fick höra låten Birds of Fire av Mahavishnu Orchestra (1973) då jag
provlyssnade den skivan på CD-avdelningen på Media Markt i Norrköping. Jag hade aldrig
hört något liknande och blev otroligt fascinerad och jag kunde känna i hela min kropp hur
fantastiskt jag tyckte detta var. Efter några tamtamslag så börjar låten med en gitarr uppdelad i
5/8+5/8+5/8+3/8 samt otroligt märklig harmonik. Efter ett tag introduceras en slags melodi i
bas och fiol uppdelad i 4/4 + 5/4. Sedan kommer trummorna in och spelar 3/4+3/4+3/4. Detta
är ju inte polyrytmik men det är en 9/4 som spelas på flera olika sätt samtidigt. Jag tror
absolut detta var en ögonöppnare. Jag köpte såklart skivan och började räkna taktarter på
låtarna. Som en naturlig följd av detta sökte jag nu efter mer musik i udda taktarter. I min jakt
började jag även finna låtar i polymetriska och senare även polyrytmiska strukturer. Den
rytmiska finessen i musik är någonting som alltid tilltalat mig. Att bli utmanad, inte bara när
man spelar, utan även när man lyssnar på musik, har varit en viktig faktor för att jag fullt ut
ska kunna uppskatta musik.
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Introduktion
Den generella uppfattningen i det västerländska samhället är att udda underdelningar samt
taktarter utöver 4/4, 3/4 och 6/8 uppfattas som ovanliga. En stor anledning till detta är den
makt TV och radio haft och till viss del även har idag (i form av Spotify, Netflix, P3 osv). De
flesta har genom mainstreammedier knappt blivit exponerade för någonting annat än det som
faller inom den ingrodda 4/4-normen. Av de 100 mest spelade låtarna på P3 år 2018 gick 99
stycken i 4/4 (varav tre av dem gick i tydlig triolunderdelning samt en låt med ett
triolunderdelat pre-chorus) och en i 6/8. I Billboard Hot 100 år 2018 (USA:s mest spelade
låtar) gick 97 låtar i 4/4 och tre stycken i 6/8. Det finns såklart undantag men sammantaget så
har 4/4-normen en väldig makt.
Även inom musikersverige är 4/4-normen väldigt stark och normbrytarna är få. När musiker
träffas och jammar är det ytterst sällan det är någonting annat än just 4/4 eller 6/8 som man
utgår ifrån. Eller när låtskrivare träffas och ska skapa musik är det självklart, och nästan
förbjudet att ifrågasätta, att låten ska gå i 4/4 eller 6/8. Det är en kraftfull och destruktiv norm
som hindrar musiken från att utvecklas på ett rytmiskt plan.
Det är dock inte bara radio och TV:s fel eftersom de inte är skaparna av själva musiken de
exponerar oss för. Många av de låtskrivare som skapar den musik som spelas på radio och i
TV blir begränsade både rytmiskt och harmoniskt av sin musikaliska okunskap. Det är en
anledning till att det mesta som spelas på radio är så pass diatoniskt och rytmiskt okomplext.
Det som gör att dessa kreatörer ändå lyckas är deras teknikkunskaper, deras förmåga att skapa
bra sounds, deras sinne för ”hooks” och vad som är populärt för tiden samt deras
mixfärdigheter som får hela produktionen att låta dyr och proffsig. Det är sorgligt att själva
musiken ibland blir sekundär i moderna produktioner.
Inom andra stilar och musikvärldar ser det annorlunda ut. Tillexempel inom de progressiva
rock- och metalgenrerna där 4/4 fortfarande är norm men långt ifrån lika stark och absolut
som i andra genrer. Udda taktarter och rytmisk komplexitet efterfrågas och uppskattas.
Eftersom jag lyssnar väldigt mycket på progressiv musik har jag en stor kännedom inom
genren och min analys är att den progressiva musiken tyvärr har slutat vara progressiv vad
gäller polyrytmik. Man sträcker sig knappast längre än 4:5, 4:7, 4:9 eller 3:5 och 3:7. Alltså
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polyrytmer baserade på sextondelar eller trioler. Som högst kan man höra en 5:4-polyrytm,
eftersom kvintoler på senare tiden faktiskt blivit rätt populärt. Det finns såklart undantag, men
i det stora hela ser jag ingen större utveckling polyrytmiskt inom progressiv musik.
Som progressiv fusionmusiker vill jag ta det till nästa nivå; utmana och utveckla musiken
genom att skapa musik av mycket mer komplicerade polyrytmer. Genom polyrytmiska
överlagringar, med tre eller fler polyrytmer över varandra, och udda underdelningar vill jag
sätta hjärnan i arbete, både hos mig och lyssnaren. En djupdykning i den matematiska
rytmvärlden.

Syfte
Syftet med mitt arbete är att utvecklas i mitt rytmiska spel och tänk. Att tänja på gränserna
både för mig själv och för hur polyrytmik används i musik generellt. Jag vill, genom att
komponera låtar, normalisera vad som i vårt samhälle ses som väldigt komplexa och obskyra
polyrytmer.
Genom att öva på och spela höga och udda underdelningar och polyrytmer vill jag utveckla
min rytmiska förståelse och medvetenhet och på så sätt bli mer kontrollerad i mitt spel och
min rytmiska uppfattning.
Eftersom polyrytmik är så matematiskt är det väldigt tydligt vad som är rätt och fel. En
polyrytm kan bara låta på ett sätt. Iallafall rytmiskt. Det kan dock orkestreras, harmoniseras
och grupperas på en mängd olika sätt. Genom att sätta toner på polyrytmerna vill jag genom
min musikalitet skapa musik av det absoluta och matematiskt korrekta.
Jag vet inte varför men jag tenderar att dras till det extrema och jag söker fortfarande efter
mer och mer extrem och komplicerad musik. Det blir som en drog, hela kroppen fylls av
eufori när man hör en otroligt tight spelad och snyggt placerad polyrytm i en låt. Det är
definitionen av skönhet. Därför är det så naturligt att jag valt just detta ämne, jag vill gå på
djupet.
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Jag vill hitta och utforska några utav alla de olika användningsområdena för polyrytmer, samt
kunna införa polyrytmiska element i någorlunda ”normal” musik. Slutligen: jag vill
avdramatisera polyrytmik och få andra människor att kunna höra det vackra i det obskyra.

Forskningsfrågor
- Hur låter en 19:11 (eller valfri komplicerad polyrytm)?
- Hur kommer jag bäst fram till hur en viss polyrytm låter och hur lär jag mig den på
bästa sätt?
- Vilka användningsområden kan jag hitta för polyrytmik och polyrytmiska
överlagringar?
- Hur noterar jag mina låtar, innehållande komplex polyrytmik, på ett så lättförståeligt
och lättläst sätt som möjligt?
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Metod
Många timmar kommer krävdes för att öva på polyrytmer och udda underdelningar. Genom
att följa en tydlig tidsplan har jag fokuserat på en underdelning i taget och sedan övat på
polyrytmer inom den underdelningen. För att kunna öva på polyrytmerna har jag först räknat
ut hur de är uppbyggda och på så sätt lärt mig hur de låter. Därefter har jag räknat och klappat
den valda polyrytmen till en metronom som jag progressivt höjt i tempo. Om jag sedan funnit
den polyrytmen musikaliskt intressant och blivit inspirerad av den, lade jag den i en lista av
polyrytmer jag ville använda till någon av alla stycken jag skrivit till detta arbete. Därefter har
jag genom en dator med MIDI-keyboard spelat in mina kompositioner med hjälp av Logic för
att få acceptabla demo-versioner. Varje stycke instrumenterades och spelades därefter in med
livemusiker. Sättningen på de inspelade låtarna blev som följer:
Saxofon
Keyboard
Gitarr (8-strängad)
Elbas (5-strängad)
Trummor
Ett sätt jag använt mig av för att lära mig polyrytmer är genom The Reference Rhythm
Method, en metod skapad av Mulle Holmqvist. Den går ut på att man använder sig av en
referensrytm, innehållande lika många slag som den polyrytm man vill spela över en viss
taktart, som man progressivt jämnar ut för att till sist spela en jämn polyrytm. Till exempel
om du vill spela en 5:4-polyrytm men inte vet hur den låter. Finn då en rytm, i 4/4, som
innehåller fem slag. Genom att jämna ut de fem slagen tills de är helt jämna så blir det en ren
5:4-polyrytm. Detta är en teknik som jag egentligen inte rekommenderar då den inte är
matematiskt korrekt. Ibland kan den dock användas effektivt. Framförallt för polyrytmer
spelade i snabba tempon eller polyrytmer innehållande höga siffror.
Det Mulle ofta gör är att till en början använda sig av en referensrytm innehållandes
åttondelar eller sextondelar. Personligen tycker jag inte att det är så effektivt. Ju mer
avancerad jag blivit i polyrytmik har jag kunnat använda mig av ”referenspolyrytmer”, alltså
enklare polyrytmer som är snarlika den mer avancerade polyrytm jag vill spela. På så sätt
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krävs det väldigt lite för att jämna ut slagen. I mitt resultatkapitel kommer jag visa på flera
exempel där denna teknik faktiskt varit avgörande för att kunna spela vissa polyrytmer.
Den metod jag personligen föredrar är den rent matematiska metoden där man genom enkel
matte räknar ut hur en viss polyrytm är uppbyggd och på så sätt lär sig hur den låter. Ett
enkelt tips är att tänka ”tvärtom”. Om du exempelvis ska spela en 9 över 17-polyrytm så vänd
på siffrorna. Sjuttongrupperade sextondelsnonoler. Den vänstra siffran visar underdelningen
och den högra visar vilken gruppering underdelningen ska ha. För att räkna ut hur många slag
en viss polyrytm innehåller så multiplicerar du de två siffrorna. I detta exempel blir det alltså
9x17=153. Det är alltså sjutton grupper av nonoler där ettan i varje nonol bildar 17polyrytmen och var sjuttonde nonol bildar 9-polyrytmen.

123456789
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123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
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123456789
123456789
123456789
123456789
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Teori
Polyrytmik är när två eller flera olika rytmer spelas samtidigt över varandra och där ettan i de
båda rytmerna sammanfaller i början utav varje takt. Skillnaden mellan polyrytmik och
polymetrik är att i polymetrik sammanfaller inte ettan i de olika rytmerna med varandra. I
polymetrik är taktslagen lika långa medan i polyrytmik är takterna lika långa. För att
konkretisera med ett exempel: 5 över 4 som en polymeter är fem fjärdedelar över fyra
fjärdedelar. 5 över 4 som en polyrytm är fjärdedelskvintoler över fyra fjärdedelar.
5:4-polymeter:

5:4-polyrytm:

I detta arbete kommer jag använda mig av både polymetrik och polyrytmik men främst ska
jag fördjupa mig i polyrytmiska överlagringar där tre eller fler rytmer, med olika
underdelning, spelas över varandra. Polyrytmiska överlagringar kan lätt blandas ihop med ett
begrepp som jag valt att kalla för polymetriska polyrytmer. Polymetriska polyrytmer är flera
polyrytmer som överlagras över varandra, fast alla har samma underdelning vilket gör att de
olika polyrytmerna har ett polymetriskt förhållande till varandra.
Det kan kännas oerhört komplicerat och främmande med polyrytmer men egentligen är det
väldigt konkret och logiskt. Ett exempel på en framträdande polyrytm, som vi alla blivit
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exponerade för genom radio, TV och andra kommersiella medier, är 4:3 som fått ett stort
användningsområde inom populär popmusik. Exempelvis versen och refrängen i Euphoria av
Loreen (2012).
Rent konkret och matematiskt så är en 4:3-polyrytm punkterade åttondelar över fjärdedelar
(alltså tregrupperade sextondelar där bara det första slaget i varje tregruppering spelas över
rena fjärdedelar). Dessa tregrupperade sextondelar går jämnt ut med tre efter fyra spelade
tregrupperingar. 4 slag över 3 kallas även för kvartoler.
Egentligen tror jag inte att hjärnan kan tänka två separata pulser eller rytmer samtidigt. Istället
hör man hur de två olika rytmerna låter tillsammans. De två rytmerna uppfattas av hjärnan
som EN rytm, ETT mönster. Därför är det möjligt att lära sig i princip vilken polyrytm som
helst, genom att tänka rytmerna som ett mönster istället för två raka rytmer med olika
underdelning.
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Historisk bakgrund
Historiskt sett så har vi i västvärlden mest kommit i kontakt med polyrytmer i obskyr
konstmusik medan det i andra delar av världen har varit helt normalt då det varit en del av
deras musikkultur. I bland annat subsaharisk folkmusik där 3:2, eller 2:3, är ett väldigt vanligt
element. Detta fördes sedan över till jazzen av trummisen Elvin Jones tillsammans med John
Coltrane i Afro Blue (1963). En klassisk ¾-swing inom jazz utgår från en 2:3-polyrytm.
Nuförtiden är som sagt 3:2 och 4:3 polyrytmer som vi alla är vana vid och har hört otaliga
gånger inom flera olika musikgenrer. Det som gör att dessa polyrytmer nått en större publik är
att de är så pass lättlyssnade. De är ju byggda på väldigt vanliga underdelningar, 3:2 utgår
från trioler och 4:3 åttondelar. De mer utmanande polyrytmerna kan vi hitta i viss modern
jazz, fusion, progressiv metal och subgenrer till dessa. Även inom viss klassisk musik. Att
hitta polyrytmkavalkader där tre eller flera polyrytmer, med olika underdelning, spelas över
varandra, är dock väldigt svårt, framförallt om man vill hitta något tonalt. Jag vet att det finns
moderna klassiska percstycken där man tar det många steg längre än de något mer normala
fusion- och progmetalgenrerna. Trumslagare i allmänhet har tagit rytmik längre än andra
instrumentalister, just pågrund av att trummor är ett så pass rytmiskt instrument. Det finns till
exempel ett videoklipp på trummisen Virgil Donati (2013) när han spelar den polyrytmiska
överlagringen 4 över 5 över 6 över 7. Det är ju dock varken tonalt eller harmoniskt.
Frank Zappa tog polyrytmik och udda underdelningar flera steg längre än någon annan inom
den ”populära” musiken. I en artikel skriven av Steve Vai (1983) förklarar Vai hur han använt
sig av polyrytmik på en mängd olika sätt för att notera sina stämmor i Frank Zappas musik.
En speciell teknik han använt sig av är ”polyrytmer inuti polyrytmer”. Det är alltså när man
använder sig av nya underdelningar inom en viss polyrytm. Till exempel att spela trioler inom
en 3:2-polyrytm (vilket skapar en 9:2-polyrytm). Man kan ju dra detta hur långt som helst.
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Polymetrisk metal
Den progressiva rock- och metalscenen har sedan länge pressat gränserna för musik och
rytmik. Ofta genom udda taktarter, synkoperade riff och polymetrik. Ett band inom denna
genre som blivit populärt även bland ”vanliga” metalfans, pågrund av deras råa sound och
trots deras flitiga användande av rätt så komplicerad polymetrik, är Meshuggah.
Några exempel på Meshuggah’s användande av polymetrik är som följer:
New Millenium Cyanide Christ (1998): Huvudriffet utgår från en rytm i 23/16 (den kan
uppfattas på flera sätt men jag känner den enklast som en 5/8+3/8+7/16 eller en 6/8+11/16).
Eftersom Meshuggahs musik i princip alltid går i 4/4 har de lagt till en 5/8 i början samt en
3/16 på slutet. Riffet är alltså uppbyggt: 5/8+23/16x5+3/16=128/16=8 takter 4/4
Stengah (2002): Huvudriffet utgår från en rytm i 11/16. Även i detta exempel går riffet i 4/4
så den sjätte gången 11/16-riffet spelas förkortas det med två sextondelar till en 9/16.
11/16x5+9/16=64/16=4 takter 4/4.
Detta har varit otroligt stilbildande och hjälpt den progressiva metalmusiken att utvecklas
både i sound och rytmiskt tänk. Meshuggah har öppnat upp vägen för en helt ny musikscen;
djentscenen. Djent är en subgenre inom progressiv metal där element som polymetrik,
synkoperade riff, lågt stämda gitarrer (ofta 7, 8 eller 9-strängade) och en blandning av ”palmmutade” och ”ghostade” riff, flitigt används. Det har dock länge diskuterats om djent är en
genre, en gitarrteknik eller ett sound. Enligt mig är djent allt detta. Men framförallt är det ett
community. Djentcommunityt startade på internet genom olika gitarrforum. Exempelvis var
gitarristen Misha Mansoor från Periphery tidigt aktiv i dessa forum, då under namnet Bulb.
Nu finns en grupp på Facebook, kallad ”Djent”, med 30 000 medlemmar där gitarrister och
band döms och beröms och slussas vidare, antingen tillbaks till övningsrummet eller vidare
till det riktiga musikerlivet. Band som varit pionjärer inom just denna genre är bland andra:
Periphery, Tesseract, Chimp Spanner, Monuments m.fl. Alla de banden har varit starkt
influerade av Meshuggah, både genom sound och riffuppbyggnad. På senare tid har djent
utvecklats på flera sätt. Man har blandat djent med fusion, jazz, postrock, ambient, pop, rap,
EDM, synthwave och flera olika metalgenrer. Djent är ett exempel på hur polymetriska riff
kan normaliseras och användas inom en mängd olika genrer och på så sätt nå en väldigt stor
publik.
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Polyrytmik inom klassisk musik
Polyrytmik är ingenting som är nytt för vår tid. 1842 skrev Chopin sin fjärde ballad (Ballade
No. 4 in F Minor, Op. 52 ) som faktiskt innehåller en 9:8-polyrytm. Genom att med
vänsterhanden spela ett rytmiskt mönster innehållande sex sextondelar, där var tredje
sextondel är markerad, samtidigt som ett rytmiskt mönster innehållande fyrgrupperade
sextondelstrioler spelas i högerhanden så blir den framträdande melodin i högerhanden
tillsammans med vänsterhandens mönster en upplevd 9:8-polyrytm.
Chopin har i sina pianoetyder använt sig av polyrytmik på ett väldigt expressionistiskt sätt.
Det finns exempel på både 5:3, 7:3 samt 21:4-polyrytmer i Chopin’s musik. De framförs dock
inte på ett så matematiskt korrekt och metronomiskt regelrätt sätt som idag hade förväntats av
sådan polyrytmik inom till exempel modern fusion och metal. Istället spelas polyrytmerna i
rubato för att skapa uttrycksfullhet och en sorts flytande, drömsk effekt.
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Komposition baserad på kvintoler
Länk till ljudfil:
https://soundcloud.com/wettalud/kvintoler/s-af2Kq
Länk till partitur:
https://drive.google.com/open?id=1Uu_N6qCz3hhhkMEUveZjs3Bv0Etk82cr
Länk till videoklipp:
https://youtu.be/6dJdZsINmc4
Den första uppgiften jag gav mig själv var att komponera ett stycke i huvudsak baserad på
kvintoler. Kvintoler är en jämföreselvis enkel underdelning som är enklare än vissa andra att
känna. Fem slag mellan varje taktslag. Vanligtvis känner man ju fyra eller tre slag mellan
varje taktslag och fem är ju bara ett till slag än fyra så det blir lätt att naturligt känna det.
Det finns många olika användningsområden för kvintoler. Ett användningsområde som på
senare tid blivit väldigt populärt är inom hiphop och neosoul där man för ett skapa ett hängigt
groove underdelar i kvintoler. Detta är något som i vissa kretsar anses som väldigt hippt och
coolt men är dock ingenting som tilltalar mig personligen. Denna låt har jag valt att bli
metalinspirerad.
Min utgångspunkt var att komma på olika rytmer i kvintoler för att skapa ett groove. Jag
använde de ”vanligaste” grupperingarna: 2,2,1; 2,1,2; 1,2,2. Varje mönster spelades fyra
gånger vilket gjorde figuren tre takter lång. Fundamentet till figuren fick spelas av bas, rhodes
i lågt register och kagge. Valde att göra fundamentet till rytmen monoton så att något annat
fick visa färg. En enkel pianomelodi på tre toner (bestående av intervallen septim, sekund,
ters) som följde rytmen blev det som gav rytmen färg (moll9).
Efter denna presentation infördes de polyrytmiska och polymetriska elementen i låten. Från
att ha varit ett ganska monotont mönster i I-moll ville jag att de polyrytmiska elementen
skulle få en upplösande effekt, så därför fick fortsättningen bli att mönstret ledde in i VI-dur.
För att polyrytmerna och polymetrerna någorlunda ska kunna höras så blir man tvungen att
använda ganska korta ljud; mallets, pizzstråk, ”stabsynthar” osv. Personligen gillar jag inte
stickiga och högfrekventa ljud så jag gör aldrig mina ljud mer stickiga än i onödan.

12

I höger kanal blev placeringen en marimba som spelade tregrupperade kvintoler vilket skapar
en 5:3-polymeter som även kan höras som en 5:3-polyrytm där första slaget i tregrupperingen
utgör fempolyrytmen och ettan i den femgrupperade kvintolgrundrytmen blir trepolyrytmen.
I vänster kanal placerades en sjugrupperad stabsynth vilket skapar en 7:5-polymeter där ettan
i varje 7-period går jämt ut med grundrytmen efter att ha spelats fem gånger, (men då har
grundrytmen hunnits spelas sju gånger). Ljuden i respektive höger och vänster kanal bildar
tillsammans en 3:7-polymeter.
När låten sedermera återgår till I-moll från VI-dur så valde jag att tregrupperingen i höger
kanal och sjugrupperingen i vänster kanal fick ligga kvar men denna gång utan att visa
underdelning. Rytmerna spelas alltså bara på ettan av varje gruppering vilket skapar en mer
perkussiv och inte lika öppen effekt. Det är detta som är polyrytmik, då endast ettan i varje
gruppering är det som spelas. Ljuden i höger och vänster kanal bildar nu en 3:7-polyrytm.
Väl tillbaka till VI-dur fick polymetrarna än en gång visa underdelning för att på så sätt öppna
upp ljudbilden. För att kompositionen inte skulle bli allt för stillastående fyrgrupperades
trummorna här i ett par takter för att sedan gå tillbaks till vanliga femgrupperade kvintoler.
Därefter följde I-moll men grundrytmen försvinner och bara höger och vänster kanal får ljuda
sin 3:7-polyrytm. Detta skapar en sorts förvirringseffekt där lyssnaren förmodligen ganska lätt
tappar pulsen.
När rytmen i huvudriffet tillsammans med trummorna sedan kommer in igen så kommer även
ett piano in som spelar en figur i trettongrupperade kvintoler: uppbyggd av sju kvintoler plus
sex kvintoler. Detta ger ännu mer nerv till låten. När den figuren gått runt kommer två till
rytmer in, en i vardera kanal. En femgrupperad synth i vänster som bara ger lyssnaren mer
förstånd om var ettan verkligen är samt en fyrgrupperad xylofon i höger som tillsammans med
en stampad hi-hat gav stycket önskvärd rytmisk elegans. Sedan försvinner kompet och
huvudriffet bort igen så att 3:7-polyrytmen och 5:4-polyrytmen är det enda som hörs vilket
skapar en lätt schizofren känsla. Detta är ett exempel på polymetriska polyrytmer då alla
rytmer har samma underdelning: kvintoler. 3:7 och 5:4 är ju i sig själva polyrytmer men
eftersom de båda polyrytmerna delar underdelningen kvintoler sammanfaller inte ettan i
takten av varje polyrytm med varandra vilket gör att de två polyrytmernas förhållande till
varandra blir polymetriskt.
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Kvintolpianot från huvudriffet samt en kort, elvagrupperad synth kommer in i höger kanal och
en annan trettongrupperad synth i vänster kanal. Huvudriffet spelas igen men denna gång är
trummorna sexgrupperade. Eftersom riffet är 3 takter långt så går det jämnt ut med
sexgrupperingen. 3x20=60/6=10. Alltså går det jämnt ut med riffet efter tio sexgrupperingar.
Efter detta ville jag experimentera ännu mer med kvintoler. För att hitta nya idéer använde jag
en metronom som jag improviserade i kvintoler till. Allting jag improviserade spelades in och
de delar som jag fann intressanta och snygga klippte jag ut och använde som inspiration för
att skriva nya riff. Efter att ha använt ett gäng av de kvintolriff som jag skrev genom
föregående metod försvann kompet och kvar fanns en kavalkad av rytmer. Alla tidigare
introducerade polymetriska polyrytmer spelades nu samtidigt: 13:11, 5:4 och 7:3.
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Komposition baserad på septoler
Länk till ljudfil:
https://soundcloud.com/wettalud/septoler/s-Dt7Ro
Länk till partitur:
https://drive.google.com/open?id=1mtH420LUOq97YcKMKtWcTt4zt1cVlDSg
Länk till videoklipp:
https://youtu.be/EtiQFKZh9yg
Ett naturligt steg två efter kvintoler är septoler. En relativt vanlig underdelning. Den är inte
lika vanlig som kvintoler men jag tror att varje musiker någon gång stött på septoler i sitt
musicerande. Efter att ha gjort en låt där jag främst använt mig av polyrytmer skapade av två
rytmer samt polymetriska polyrytmer ville jag i den här låten börja använda mig av
polyrytmiska överlagringar på riktigt.
Än en gång använde jag mig av en metronom, som jag denna gång improviserade olika
arpeggion i septoler över, för att finna inspiration till min nya låt. Ackordföljden till temat
blev som följer: Abmaj13sus2/C x2, Fmaj13sus2, Em11 x2, Abadd9#11, Fm11, Cbmaj#11.
Ackorden spelades i arpeggion av ett piano och en synth.Kaggen markerade ettan av vartannat
arpeggio och virveln markerade ettan av de arpeggion som kaggen inte markerar. Jag valde att
göra så för att tydligt visa var pulsen egentligen är. Låten är ju noterad i 4/4 trots att det kan
låta som att den går i sju-takt.
När melodin introducerades fyrgrupperade hi-haten septolerna vilket bildade en 7:4-polyrytm.
Genom att göra så har jag lurat örat, därför låter det i våra öron som en 4:7-polyrytm. 7:4 och
4:7 låter likadant men 4:7 är mer lättspelat, lättlyssnat och lättförståeligt eftersom
underdelningen är sextondelar. Hi-haten markerade ettan i varje fyrgruppering men spelade
även tredje och fjärde slaget.
När temat spelades igen markerade hi-haten fortfarande 7:4 men nu med en sorts
triolunderdelning; 21:4. Om detta hade varit en 4:7-polyrytm så hade detta noterats som
åttondelstrioler, men eftersom detta stycke är noterat med en septolunderdelning så blir det
mer komplicerat. Istället för att ha fyra slag mellan varje markering i fyrgrupperingen så ska
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det nu vara tre slag, fast under samma tid. Det blir alltså tregrupperade ”21:oler”, där ettan i
varje tregrupperade 21:ol är samma slag som ettan i varje fyrgruppering i
septolunderdelningen, men att slagen där emellan nu är tre istället för fyra. Detta kallar jag för
”septoltrioler”. Övergången från 4:7-polyrytmen till septoltriolerna går att höra här.
Efter tema A spelats klart kommer ett mellanspel där 7:4-polyrytmen fortsättningsvis spelas.
Efter två takter använde jag mig av en metrisk modulation för att gå från septolunderdelning
till kvintolunderdelning för att på så sätt spela en 5:4-polyrytm. En takt senare moduleras
kvintolerna tillbaks till septoler.Tema A spelades en gång till och sedan introduceras ett nytt
tema; Tema B.
Tema B utgår ifrån septoltriolerna (21-olerna). Arpeggiopianot/synthen sexgrupperade
septoltriolerna, riden tvågrupperade och kagge samt virvel spela rena fjärdedelar för att visa
var den ursprungliga och egentliga pulsen ligger. Över detta spelades en melodi i
septolunderdelning.
När tema B spelats klart försvann alla instrument förutom bas, kagge och virvel som tydligt
visar fjärdedelarna i 4/4:an som de gjort hela låten. In kommer ett piano i vänster kanal som
spelar en 5:4-polyrytm, alltså rena fjärdedelskvintoler, tillsammans med riden. För att lära sig
spela en 5:4-polyrytm så fyrgrupperar man sextondelskvintoler och spelar ettan i varje
fyrgruppering. Sedan spelade jag in fjärdedelssextoler med ett rhodes placerat i höger kanal
tillsammans med hi-haten. Efter det spelade jag in fjärdedelsseptoler med en synth. Kagge
och virvel spelade nu åttondelar istället för fjärdedelar. Allt detta är ett typexempel på
polyrytmiska överlagringar. 8 över 7 över 6 över 5 över 4. Jag tänker detta som en solodel då
det blir väldigt intressant att sola över så många olika underdelningar samtidigt. Man har så
många olika underdelningar att luta sig mot vilket jag tror kommer skapa mycket inspiration
och kreativitet för improvisatören.
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Efter denna polyrytmiska del spelade jag in en rörlig synth i sextondelsnonoler. Trummor och
bas markerade ettan i varje nonolfigur, en 1:9-polyrytm. Kaggen fyrgrupperade sedan
nonolerna vilket bildar en 4:9-polyrytm där kaggen bildar 9-polyrytmen och resten av
trummorna samt basen bildar 4-polyrytmen. Allt blev sedan till ett fullt nonolkomp. Sedan
introducerades ett piano som tillsammans med hi-haten spelade septoler, pianot spelade
åttondelsseptoler och hi-haten fjärdedelsseptoler. Det bildar en 7:9-polyrytm vilket alltså är
niogrupperade sextondelsseptoler i förhållande till nian. För trummorna blir det en 7:18polyrytm. Trummorna som fram tills nu har spelat ett nonolgroove som är grupperat 2,2,2,2,1
ska nu spela rena kvintoler. Detta är inte speciellt svårt eftersom groovet som trummorna
hittills spelat har innehållit just fem slag. Genom att jämna ut dessa slag så att de blir helt
jämna så kommer de bilda kvintoler. Det är detta som kallas för The Reference Rhythm
Method; referensrytmmetoden.
Kvintolerna blir i förhållande till nonolerna en 5:9-polyrytm. Trummorna spelar fortfarande
fjärdedelsseptoler i stamp-hihaten vilket skapar en 10:7-polyrytm. Efter ett par takter
kvintoler spelar trummorna rak åttondelsunderdelning: 4/4. Hi-hatfoten i fjärdedelsseptoler är
dock fortfarande kvar och skapar en 7:8-polyrytm. Innan tema A ska komma igen så spelar en
synth en liten slinga i underdelningen 21. Sedan spelas då tema A och tema B. Sedan kommer
en del med rytmiska modulationer. Taktarten blir 3/4 och varje taktslag har olika
underdelning. Taktslag ett: kvintoler; taktslag två: septoler; taktslag tre: sextoler. Tema A och
B spelas igen, men denna gång med tydliga djent-inslag. Sedan är låten slut.
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Komposition baserad på polyrytmen 5 över 7
Länk till ljudfil:
https://soundcloud.com/wettalud/5-oever-7/s-XD1A9
Länk till partitur:
https://drive.google.com/open?id=1Iu_JVNciO-BKmpJGvp2ackEPszvKc6-W
Länk till polyrytm:
https://youtu.be/j5SR-V2Siy8
Länk till videoklipp:
https://youtu.be/J74kUq-MdFU

Ett vanligt problem man stöter på när man skriver polyrytmisk musik är hur man på bästa sätt
ska notera rytmerna. Den här låten, som går i 5 över 7, går att notera på flera olika sätt. Jag
skulle kunna notera den som en kvintolunderdelad 7/4 eller en septolunderdelad 5/4. I det här
fallet är det dock onödigt komplext. Man kan med väldigt enkel matematik räkna ut hur
många slag en viss polyrytm innehåller. Det gör man genom att multiplicera de två olika
talen. I detta fall 5x7=35. För att göra det så enkelt som möjligt så har jag valt att notera den
här låten i sextondelar, 35/16, grupperat 4/4+3/4+7/16.
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Stycket börjar med ett ostinato i sjugrupperade sextondelar spelat av pianistens högerhand.
Vänsterhanden markerar var femte sextondel. Detta genererar ett tydligt polymetriskt pattern.
Efter fyra takter kommer bas och trummor in. Bas, kagge och ”ride” följer vänsterhanden, dvs
femgrupperingen. Virveln spelar en sjugruppering som startar på den femte sextondelen vilket
passar bra till pianots ostinato. Efter ytterligare fyra takter kommer melodin in i
fyragrupperade sextondelar (fjärdedelar). Åtta fyragrupperingar och en tregruppering. 4x8=32
+ 3 = 35. Sedan följer ett rent polyrytmiskt mellanspel. Ostinatot upphör och istället spelar
pianot högerhand bara ettan i varje sjugruppering. Virvelns sjugruppering börjar också nu på
ettan och följer pianistens högerhand. Vänsterhand, bas, kagge och ride fortsätter spela
femgrupperingen som utgör sjuan i 5:7-polyrytmen. Över detta spelas en ganska flytande
melodi. Den fyrgrupperade melodin kommer igen och spelas över den polyrytmiska figuren i
mellanspelet.
Nästa del i låten är rent polymetrisk. Pianot och riden spelar en rytm i 7 (2+2+2+1) samtidigt
som basen och kaggen spelar en rytm i 5 (2+1+2). Trummorna går sedan över till att spela en
ren 7/4 i händerna (crash och virvel) samtidigt som pianistens vänsterhand markerar ettan i
varje ”femrytm” som kaggen och basen spelar. När ackordsrundan gått runt spelar virveln på
varannan etta i femgrupperingen. En öppen hi-hat markerar ettan i varje sjugruppering, allt
medan crashen fortsätter att spela fyrgrupperat. Efter halva ackordvändan återgår virveln till
att spela en ren 7/4 tillsammans med crashen under tiden som den öppna hi-haten nu markerar
ettan i varje femgruppering. Denna del repeteras några gånger och används som solodel.
I den tredje delen av kompositionen spelar pianot melodin i A-delen fast denna gång i
femgrupperade sextondelar. Basen, kaggen och riden markerar ettan i varje femgruppering,
och under tiden spelar virveln ettan i sjugrupperade sextondelar. Efter ytterligare åtta takter
kommer därefter melodiinstrumentet in och dubbar melodin, (som fortsätter i femgrupperade
sextondelar. Pianistens vänsterhand spelar nu ackorden i staccato och följer virveln i dess
sjugrupperingar. Efter ännu ytterligare åtta takter spelas melodin som den tidigare innan
gjorts. Dvs i fyrgrupperingar, Pianot spelar en ren 7:5-polyrytm där högerhand utgör fempolyrytmen (sjugrupperade sextondelar) och vänster hand utgör sju-polyrytmen
(femgrupperade sextondelar). Virveln följer femgrupperingen, crashen följer melodin och
kaggen följer sjugrupperingen men adderar några slag (2+2+3).
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Komposition baserad på polyrytmen 6 över 7
Länk till ljudfil:
https://soundcloud.com/wettalud/6-oever-7/s-VPOnz
Länk till polyrytm:
https://youtu.be/Q8OGa0fx7tA

Ett av de enklaste sätten att lära sig en polyrytm på är att skriva musik byggd på den
polyrytmen. På det sättet normaliserar man rytmen och man ger den ett sammanhang samt
harmonisk färg. Att bara höra en polyrytm spelad av tillexempel trummor eller handklapp
utan ett sammanhang kan låta tomt, obskyrt och mer komplicerat än vad det är. I den här låten
visar jag på ett väldigt enkelt sätt hur man ger polyrytmen 6:7 ett sammanhang. Låten är
noterad i 7/4 med triolunderdelning.
Pianot börjar låten genom att med ett mjukt anslag spela en ackordsföljd i en ren 3:7-polyrytm
där högerhanden utgör 7-polyrytmen (tregrupperade åttondelstrioler aka fjärdedelar) och
vänsterhanden utgör 3-polyrytmen (sjugrupperade åttondelstrioler). Kagge och bas kommer
sedan in och spelar en 7-rytm (2+2+2+1) och följer alltså pianots vänsterhand fast på ett
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polymetriskt sätt genom att visa gruppering. Sedan spelar pianisten halvtempo i sin högerhand
(sexgrupperade åttondelstrioler aka halvnoter) men behåller samma rytm i vänsterhanden och
spelar då en 6:7-polyrytm. Trummorna spelar 4-grupperade sextondelstrioler i riden, följer
pianistens högerhand i virveln och följer ett sorts sju-mönster i kaggen. Basen spelar 6:7polyrytmen tillsammans med pianot.
En melodi i sextondelar introduceras samtidigt som trummorna går över till att spela
åttondelstrioler i hi-hat, följa 6-polyrytmen (pianots högerhand) i virveln och 7-polyrytmen
(pianots vänsterhand) i kaggen. Det blir en väldigt förvirrande känsla när både trioler och
sextondelar så tydligt spelas samtidigt och man känner först inte riktigt vad som är vad.
Sedan spelas bara 7-polyrytmen (halvnoter) samtidigt som melodin fortsätter i sextondelar.
Man får då känslan av att det byter tempo.
När melodin evolveras till en sorts B-del går kompet över till en 7:2-polyrytm, alltså ett
septolunderdelat groove, sedan till ett åttondelskvintolgroove och till sist till sextondelar. Allt
detta samtidigt som melodin fortfarande spelas i sextondelar.
Sedan en solodel i 6:7 där virveln och kaggen turas om att få spela sjugrupperade eller
sexgrupperade trioler.
Eftersom denna låt var så pass enkel i sin struktur och rytmik valde jag att låta musikerna ta ut
denna komposition på gehör med hjälp av mitt ljudklipp. Därav finns det inget partitur.
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Komposition baserad på polyrytmen 8 över 9
Länk till ljudfil:
https://soundcloud.com/wettalud/8-o-ver-9-kvintolmelodi/s-Em5IF
Länk till partitur:
https://drive.google.com/open?id=1nE3bU-6jB_P7tKktnqbzfI-mUkTk_6r9
Länk till videoklipp:
https://youtu.be/Q6Qqltfg41E
Länk till polyrytm:
https://www.youtube.com/watch?v=4KbDUoVKr5Y

”Polyrytmtvillingar”, alltså polyrytmer som utgår från siffror som kommer efter varandra
(såsom 8 och 9) är väldigt enkla att förstå. Det blir som en stege med siffror som är stigande
ifall man utgår från den högre siffran (som i detta fall) eller sjunkande ifall man utgår från den
lägre siffran.
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8:9
*------**-----*-*----*--*---*---*--*----*-*-----**------*
*------*
9:8
*-------*
*------**-----*-*----*--*---*---*--*----*-*-----**------*
För att på ett extremt tydligt sätt visa hur polyrytmtvillingar rör sig har jag programmerat ett
groove av polyrytmen 128:127 i ett ganska långsamt tempo som går att lyssna på här.
Eftersom den här låten går i ett snabbt tempo hinner man inte riktigt tänka ”stegen”. Därför
har jag valt att notera den här låten i 3/4. På så sätt blir 9-polyrytmen åttondelstrioler och 8polyrytmen punkterade sextondelar, eller ”dubbeltempo-kvartoler”.
Hela låten börjar med en synth som spelar dessa dubbeltempo-kvartoler tillsammans med
riden. På så sätt lurar man direkt lyssnaren om var pulsen är. Efter fyra takter av den ensamma
8-polyrytmen spelar samma synth, tillsammans med hi-haten, åttondelstrioler över de
punkterade sextondelarna. Tillsammans bildar dessa rytmer alltså 8:9-polyrytmen. Men
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eftersom man hörde 8-polyrytmen först uppfattas det som en 9:8-polyrytm. Efter ytterligare
fyra takter bildas ett groove då kagge och virvel adderas till trumsetet samt bas och rhodes
introduceras till låten. Kagge och bas spelar rena fjärdedelar (alltså tre-grupperingar av 9polyrytmen aka åttondelstrioler). Virveln spelar var femte slag i 8-polyrytmen, vilket också är
var tredje kvartol, eller var fjärde åttondel. Rhodes:et utgår från triolerna. Efter åtta takter
kommer melodin in. Melodin är skriven i kvintoler och introducerar ännu ett rytmiskt element
i låten. Trummorna ändrar groove. Fjärdedelarna i kaggen tas över av riden som istället spelar
kvartoler. Virveln börjar på taktslag 3 och spelar sedan var femte slag (alltså ettan i en serie
av fyra fjärdedelar). Allt tillsammans bildar här en 15:9:8:4:3-polyrytm.

Sedan försvinner kompet och kvar är melodin tillsammans med ett rhodes som spelar ett
ackord per takt. Här känns det som att det blir ett tempobyte då melodin spelas i kvintoler.
Efter fyra takter kommer trummor in och följer melodin i ett tydligt femgrupperat 15-groove.
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I nästa del fortsätter melodin och rhodes att spela samma sak som de gjort innan. Men en
synth, basen och trummorna spelar 7 slag över detta. I förhållande till melodin blir det en
7:15-polyrytm. I förhållande till den verkliga pulsen (som inte hörs) blir det en 7:3-polyrytm,
alltså tregrupperade sextondelsseptoler. Riden spelar dessutom denna 7-rytm i halvtempo
vilket i förhållande till rhodes:et bildar en 7:2-polyrytm. Efter fyra takter går riden över till att
markera vart den riktiga pulsen är. Samtidigt kommer 9-synthen in. Allt sammantaget blir här
en 15:9:7:3-polyrytm.

Allt försvinner igen förutom 9-synthen; åttondelstriolerna. Trummor fillar över detta. Allt
mynnar ut i ett 9-groove där riden spelar varannat slag (åttondelstrioler). Melodin kommer in
igen och trummor grupperar 9 på flera olika sätt. In till nästa del spelar trummorna ett
kvartolfill.
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Nästa del börjas av att en melodi spelas i kvartoler tillsammans med rhodes som lägger
ackord. Här kan man än en gång tappa pulsen. Det kan kännas osäkert om det blivit ett nytt
tempo eller inte. Men när trummor och bas bildar ett groove så spelas de ursprungliga
fjärdedelarna igen så man hör att det är en tydlig 4:3-polyrytm, ett kvartolgroove. Nu ska jag
på ett pedagogiskt sätt visa hur man från detta kan skapa en 8:9-polyrytm. Trummorna går
över till att helt göra kvartolmelodin till det nya tempot och spelar då även ”åttondelar” vilket
i förhållande till de egentliga fjärdedelarna blir en 8:3-polyrytm. Samtidigt som detta så spelar
en synth åttondelstrioler vilket då bildar en 8:9-polyrytm. Dock så låter det lite som att det
skär sig. Trummorna går över till att spela 4:3-kompet igen. Synthen som spelar 9polyrytmen gifter sig nu bra med riden eftersom den spelar fjärdedelar. 8-polyrytmen spelas
nu istället av melodin som adderar en ton mellan varje spelad kvartol. Det låter väldigt
naturligt och skär sig inte denna gången. Anledningen till detta är att när trummorna gjorde
kvartolerna till det nya tempot och åttondelstriolerna spelades över det så uppfattades de som
nonoler i våra öron. Som en 9:8-polyrytm. Och en 9:8-polyrytm är mycket mer hårdsmält och
svåruppfattad än en 8:9-polyrytm, speciellt i ett så snabbt tempo.
Kvintolmelodin kommer igen och trummorna går över till ett kvintolkomp. Bas och rhodes
försvinner men en synth spelar rena åttondelskvintoler över det. Det blir alltså 15 slag över 2
takter 3/4. I förhållande till trumkompet blir det en upplevd 15:6-polyrytm.
Hela låten slutar med en solodel i 9 (trioliserad 3/4).
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Komposition baserad på polyrytmerna 7 över 5 och
8 över 9
Länk till ljudfil:
https://soundcloud.com/wettalud/motion-of-the-north/s-RBn37
Länk till partitur:
https://drive.google.com/open?id=1gSYpPSiW9Y7KdQwVl9vPNxfjsstXfCBp
Länk till videoklipp:
https://youtu.be/dewiTQzV4gw
Genom att använda sig av The Reference Rhythm Method, ett uttryck myntat av Mulle
Holmqvist, så kan man på ett väldigt enkelt sätt spela en 7:5-polyrytm. Det är inte
matematiskt korrekt men det är ett sätt att ”hitta rätt”. Den referensrytm som jag valt att
använda mig av är en 4:3-polyrytm och en 3:2-polyrytm, alltså fyra rena kvartoler och tre rena
trioler. Det blir således sju slag över fem, som faktiskt är relativt jämna, framförallt i ett
snabbt tempo. Genom att jämna ut de sju slagen så spelar du nu en 7:5-polyrytm.
I den här låten som jag skrivit så utgår A-delen ifrån denna metod. Svårigheten i detta är att
variera mellan 4:3+3:2 och 7:5 och göra det tajt.
Riden följer keyboarden i A-delen och varierar mellan 4:3+3:2 och 7:5. Kaggen spelar
fjärdedelar och virveln spelar slag 2 och 3 i en 3:5-polyrytm. Även spelar en 3:5-polyrytm.
Sammantaget blir sista takten innan B-delen en 3:7:5-polyrytm.
B-delen är en simpel 7:3-polymeter. Ettan i varje sjua utgör en 3:7-polyrytm.
C-delen utgår från en 8:9-polyrytm. 8:9 är en polyrytm som vid första anblick kan verka
väldigt komplicerad. Det är dock mycket enklare än vad man först tror. Speciellt om man
spelar det i ett sakta tempo, som man faktiskt gör i detta exempel.
Det jag gjorde var att utgå från den moderna världens mest använda polyrytm: 4:3.
Punkterade åttondelar över fjärdedelar, kvartoler. Därefter tregrupperade jag de punkterade
åttondelarna (4-polyrytmen, kvartolerna) och tvågrupperade fjärdedelarna (3-polyrytmen).
När man känner sig bekväm i det börjar man ta bort de resterande slagen i tregrupperingen
och tvågrupperingen så att bara ettan i varje gruppering spelas. Nu spelar du en 8:9-polyrytm.
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Jag har orkestrerat trummorna så att händerna spelar 9-polyrytmen och foten spelar 8polyrytmen.

Efter att det groovet spelats ett tag går virveln över till att spela 8-polyrytmen och crashen till
9-polyrytmen. Ett gitarr-riff i niogrupperade sextondelar kommer in och spelas tillsammans
med kaggen och blir då ett polymetriskt inslag som visar 8-polyrytmens underdelning och
gruppering. Polymetrar är ofta ett bra verktyg och en bra hjälp till att lära sig polyrytmer.
Överlagrat på detta spelar keys en figur i femgrupperade åttondelstrioler. I förhållande till
crashen som spelar halvnoter blir det en 6:5-polyrytm. Med hjälp av referensrytmmetoden så
jämnar jag till nästa takt ut slagen så att det spelas en ren 11:9-polyrytm. Sammantaget spelas
här en 11:8:9-polyrytm.
D-delen utgörs av ett gäng olika polyrytmer i 5/4, en polyrytm per takt, alltså olika
underdelning per takt. 4:5, 3:5, 7:5, 6:5.

Sedan tillbaks till A-delen, fast nu bara i en ren 7:5-polyrytm. Jag tänker en variation mellan
dessa två delar som solodel.
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Komposition baserad på polyrytmen 19 över 11
Länk till ljudfil:
https://soundcloud.com/wettalud/19-o-ver-11/s-eObbO
Länk till partitur:
https://drive.google.com/open?id=1wN9Sk271p-lofHJ-4scUo3K8xK8aC-Ma
Länk till videoklipp:
https://youtu.be/YPtSX-Vr4dA
Länk till polyrytm:
https://youtu.be/gQ5_H0uuuss

I mitt PM var en av mina forskningsfrågor för den här uppsatsen ”Hur låter 19 över 11 eller
*valfri komplicerad polyrytm*? På 40%-seminariet ställde Åsa den frågan till mig. Jag kunde
förklara matematiskt hur en 19 över 11-polyrytm är uppbyggd men jag hade ingen aning om
hur det skulle låta så jag kunde inte demonstrera det. Det gjorde mig frustrerad och motiverad
att skriva en låt som utgår från den obskyra polyrytmen.
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Matematiskt sett så är 19 över 11 elvagrupperade ”19:oler” spelade över 11 fjärdedelar. Så jag
började att i ett väldigt sakta tempo börja räkna och klappa rytmerna. Frågan var bara hur jag
skulle kunna få upp det i tempo? Det går ju inte att känna 19 slag mellan varje fjärdedel i ett
snabbt tempo. Jag hittade en metronom på App Store som heter Tempo Advance som faktiskt
hade en polyrytmfunktion. Så jag knappade in 19 över 11 i ett snabbt tempo i den appen och
hörde att det nästan låter som två stycken 7:4-polyrytmer och en 5:3-polyrytm. Här kunde jag
använda mig av referensrytmmetoden igen och jämna ut septolerna och kvintolerna till raka
19:oler.
På grund av den naturliga 7+7+5-känslan jag fick av den polyrytmen så skrev jag ett riff i
19/8 som var uppdelad på det sättet, med en ride i nittongrupperade undecimoler över det. Det
kan ju då diskuteras om låten går i 11:19 istället för 19:11 men det beror helt enkelt på var
man känner pulsen. Det är en av de saker som är så intressant och häftigt med polyrytmer, att
man kan känna pulsen på minst två olika sätt och inget av sätten är fel eftersom både pulserna
är helt jämna.
Den känslan man får av att höra riden spela 11 över 19 är oförklarbar. Det känns som väldigt
sega punkterade åttondelar. Man får känslan av att det är hängigt samtidigt som nittonrytmen
är väldigt på.
Jag börjar låten med att spela ett mjukt fint piano i 11:19. Man vet inte var pulsen är då bara
elvan spelas. När harmoniken går ut från tonarten introduceras en mystisk synth som spelar
19 slag över pianots 11. Sedan kommer 19/8-riffet igång. Pianot spelar fortfarande 11:19. När
riffet spelats en gång (4-takter) kommer det en melodi som utgår från 11-polyrytmen, men
den innehåller sextondelsundecimoler så det kan diskuteras om polyrytmen borde skrivas i 22
över 38 (då 19-riffet också innehåller sextondelar), men jag tycker att det blir enklast på sättet
jag noterat det på.
När harmoniken är avvikande från tonarten igen (i takt 3 av riffet) så avviker även trummorna
från sin jämna 11 i riden och går istället över till en 7:19-polyrytm i en takt. 7:19 är alltså
nittongrupperade septoler. En till synth introduceras här som markerar 7:19-polyrytmen.
Melodin i undecimoler är synkoperad på ett sätt så att den blir ganska lik 7:19-polyrytmen.
Övergången från 11:19 till 7:19 känns otroligt tillfredsställande, det känns som att man är på
gränsen till att det sackar och att man är otajt även fast det är så extremt kontrollerat.
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I takt 4 av riffet så går trummorna över till 11:19 igen under tiden som 7:19-synthen är kvar.
Det bildar en polyrytmisk överlagring; 7:19:11 eller 7:11:19 beroende på hur man vill höra
det.
B-delen är ett köttigt metalriff i 19/8 med punkterade åttondelar i ride och virvel. Det går
jämnt ut efter tre takter. Överlagrat över detta riff spelar keyboard en 9:19-polyrytm i takt 1
och 3 samt en 8:19-polyrytm i takt 2 och 4. Nästa gång B-delen kommer är den dubbelt så
lång och de nya fyra takterna utgörs av en 7:11:19-polyrytm där keys utgör 7-polyrytmen,
riden utgör 11-polyrytmen och riffet utgör 19-polyrytmen.
C-delen är en fusioninspirerad ackordsföljd och melodi i 19/8 med ett linjärt trumkomp och
ett relativt prickigt riff. Används även som solodel.
När A-delen spelats igenom kommer ett riff i 19 som är grupperat 5:4 x4 + 4:3. 5:4 och 4:3 i
detta tempo låter ganska likt och man hade genom referensrytmmetoden ganska lätt kunnat
göra en 24:19 polyrytm här, men jag valde att inte göra det. Kaggen spelar fjärdedelskvintoler
(varannan kvintol i riffet) x4 + 2:3. Virveln spelar trioler; första triolen är markerad och de
resterande två spelas som spökslag. Riden spelar åttondelar där var tredje slag är markerat. Ett
polyrytmiskt överlagrat trumkomp i 8:6:5. Efter två takter kommer keyboarden in och spelar
trioler tillsammans med virveln.
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Sedan kommer ett Virgil Donati-inspirerat riff. Kaggen går från att spela fjärdedelskvintoler
till att spela punkterade åttondelar vilket bildar den polyrytmiska överlagringen 12:9:8.

Efter tre takter spelar gitarr, bas och virvel prickar över riffet som nu enbart spelas av en
leadsynth. Kaggen markerar fjärdedelarna och riden spelar tio punkterade åttondelar och tre
rena fjärdedelstrioler. Här hade man genom referensrytmmetoden lätt kunnat jämna ihop
slagen till en 13:19-polyrytm, men jag valde att inte göra det.
Riffet spelas igen, men denna gång i sextondelskvintolunderdelning x8 + 4:3. Efter 3 takter
spelar riffet en figur i sjugrupperade sextondelskvintoler. Keysen markerar ettan i varje
sjugruppering och bildar i förhållande till trummisens högerhand en 5:7-polyrytm.
Hela låten slutar med en hel takt av sextondelstriolekvilibrism.
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Komposition baserad på polyrytmerna 5 över 23, 9
över 17 och 19 över 29
Länk till ljudfil:
https://soundcloud.com/wettalud/5-o-ver-23-9-o-ver-17-19-o-ver/s-V15fw
Länk till partitur:
https://drive.google.com/open?id=1X3V1fgz_W9NFmj_AaT4ReDaDkku-NBMB
Länk till videklipp:
https://youtu.be/g7VLKvxfHD8
Länk till polyrytmen 9 över 17:
https://youtu.be/0BgOruC1Z7c
Som sista låt ville jag se hur långt jag kunde sträcka mig polyrytmiskt men fortfarande skapa
någonting spelbart och musikaliskt stimulerande. Jag hade en idé på ett riff i 23/16 som jag
kände hade potential att utvecklas i en mer polyrytmisk riktning. Det första som gjordes var
att spela in den idén jag hade, utan polyrytmiska inslag. Efter ett par lyssningar kändes det
naturligt inom mig som att jag vill spela fem jämna slag över 23/16-riffet, alltså en 5:23polyrytm. Matematiskt sett är 5:23 tjugotregrupperade sextondelskvintoler över fjärdedelar,
ifall stycket skulle vara noterat i 23/4. I detta fall skulle det alltså krävas att man känner fem
slag mellan varje sextondel och att de fem slagen sedan 23-grupperas. I det tempot som denna
låt är noterad i (130 BPM) blir det näst intill, eller kanske helt, omöjligt. När den matematiska
metoden blir utesluten brukar nästa hjälpsamma metod vara referensrytmmetoden. Denna
gång använde jag mig dock inte utav den eftersom jag så naturligt hörde och kände dessa fem
jämna slag över riffet. På så sätt krävdes det bara att jag spelade in denna polyrytm för att på
så sätt ha ett klingande exempel som jag sedan kunde ge till mina medmusikanter för övning
inför inspelning och konsert.
I den andra delen utav kompositionen ville jag använda mig av en 9:17-polyrytm. Det är en
polyrytm som jag tidigare skrivit upp på en lista av polyrytmer jag ville använda mig utav i
detta arbete eftersom jag funnit det väldigt stimulerande samt inspirerande. 9:17 är alltså,
matematiskt sett, sjuttongrupperade sextondelsnonoler över fjärdedelar. I detta fall blir det
alltså 17-grupperade sextiofjärdedelsnonoler över sextondelar eftersom denna del är noterad
som en 17/16. Än en gång, omöjligt att både räkna och känna. Genom att använda sig av
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samma tankesätt som när man spelar polyrytmtvillingar kan man ganska effektivt lära sig
polyrytmen 9:17. Polyrytmen 9:17 är ju faktiskt väldigt närbesläktad med polyrytmen 18:17,
eftersom 9x2=18. Det blir en sorts halvtempokänsla där vartannat slag mot 17-rytmen sakta
men kontinuerligt dras längre bort från taktslaget för att i mitten vara mitt emellan och sedan
dras närmare mot nästa taktslag. Ett annat relativt enkelt sätt är att tänka 18:17 fast att 18rytmen spelas i halvtempo. I detta exempel skrev jag ett riff i 17/16 som överlagrades av ett
lugnt spelat piano i 18:17. Trummorna följde riffet i kaggen och virveln samtidigt som riden
följde pianot, fast i halvtempo. På så sätt utgick trumkompet från en 9:17-polyrytm. Eftersom
nian placeras i riden hör man den som puls och därför uppfattas denna del som en minimal
tempohöjning till polyrytmen 17:9.
Fortsättningsvis skapade jag två stycken melodier, en som följde pulsen 17 och en som följde
pulsen 9 (18) som användes i två separata delar av låten.
Till den tredje delen av kompositionen hade jag komponerat en melodi i taktarten 29/16.
Första takten var uppdelad 5/16+4/16+4/16+5/16+4/16+7/16 och andra takten 5/16x5+4/16.
Efter att ha spelat in den pianomelodin satte jag den på loop och improviserade med en
trumsampling över det. Efter att ha kommit på ett trumkomp som kändes passande över
melodin skrev jag ett riff som utgick från kaggen i trumkompet. Det kändes dock som att
någonting saknades. I mitt tycke behövdes en motpol mot det överkomliga
sextondelsunderdelade riffet. En pådrivande kraft som inte ursäktar sig. Efter att ha
experimenterat med en handfull olika polyrytmer fann jag polyrytmen 19:29 allra mest
energisk. 19 slag över 29 gav denna del den önskvärda intensitet som i mitt tycke saknades.
Även denna gång är det svårt att tänka matematiskt då 29-grupperade sextiofjärdedels-19:oler
i tempo 130 blir fullkomligt omänskligt att räkna. Referensrytmmetoden var heller inget som
jag fann hjälpsamt i detta fall. Det föll sig naturligt för mig att spela denna polyrytm utan
några av dessa hjälpmedel. Jag spelade därför in ett pianomönster och en ride i polyrytmen
19:29 för att på så sätt kunna ge ett klingande exempel till mina medmusikanter. Genom att
lyssna på någonting tillräckligt mycket etableras det i hjärnan och blir på sikt normaliserat.
Vad som först ses som omöjligt blir igenkännbart och kanske till och med naturligt.
Efter två takter av 19:29 spelades melodin i 29/16 än en gång. Riden som tidigare spelat 19:29
gick här ner till halvtempo och bildade på så sätt en 19:58-polyrytm. Efter den otroligt
frenetiska och obskyra 19:29-polyrytmen uppfattades 19:58 istället som mycket mer vilsam
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och bekväm. Eftersom 20:60 är samma sak som 1:3, alltså ren triolunderdelning, så låter
19:58 som skeva trioler.
Den första delen repeterades slutligen men med ett par modifieringar. Jag använde mig av en
referens från en tidigare låt (5:7) både för att binda ihop alla låtar genom olika gemensamma
nämnare men även för att jag fann den referensen passande i det här sammanhanget. När
5:23-polyrytmen spelades denna gång använde jag alltså melodin från min komposition
baserad på 7:5. Vid ett senare tillfälle användes den melodin än en gång fast i formen av en
4:23-polyrytm. Polyrytmen 4:23 skapar i detta fall en släpig effekt. På det sättet som melodin
är skriven och spelad i stycket ”7:5” hade den uppfattats som mest naturlig om den spelades
som raka fjärdedelar (alltså fem raka fjärdedelar och en punkterat åttondel i detta fall på grund
av att låten är noterad i 23/16). Därför får 5:23-polyrytmen en lätt dröjande effekt och 4:23polyrytmen en ännu mer dröjande och släpig effekt.

35

Övriga kompositioner
Utöver dessa åtta kompositioner som tydligt utgår ifrån polyrytmiska koncept har jag till detta
arbete även skrivit två kompositioner där jag inte haft någon polyrytm som grund för mitt
skrivande. Istället ville jag få in polyrytmiska inslag som ett naturligt element i
skrivandeprocessen.

Exempel 1 – trioler
Länk till ljudfil:
https://soundcloud.com/wettalud/trioler/s-1hlqn
Det första exemplet är en atmosfärisk melodi som spelas över synkoperade riffs i trioler.
A-delen är 5 takter lång och öppnar därför upp för möjligheten att femgruppera triolerna och
på så sätt få en upplevd kvintolkänsla. Mot slutet av låten femgrupperas därför trummorna
mot riffet (som alltså går jämnt ut efter tolv femgrupperingar) som sedan leder in i en
polyrytmisk del som utgår från femgrupperingen. En femgruppering och en sexgruppering
spelas samtidigt och bildar på så sätt en 6:5-polyrytm. Riffet instrumenteras på ett sådant sätt
så det upplevs som att det växlar mellan en 6:5 och en 5:6-polyrytm.
Denna komposition var också så pass enkel att jag lät musikerna lära sig den på gehör, därav
finns det inget partitur på den.
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Exempel 2 – 8 över 7
Länk till ljudfil:
https://soundcloud.com/wettalud/8-o-ver7/s-utqdM
Länk till partitur:
https://drive.google.com/open?id=1o-MVXz96RQqcCaEdnVUViJ0n0zVbmv4https://drive.google.com/open?id=1FYtxN6Z01_dQ-iBG1VLuaNOKs7pstXNh
Länk till videoklipp:
https://youtu.be/VaN2wFt2VxY
I denna jazzinspirerade komposition spelas melodin i Tema A som en 4:7-polyrytm. Eftersom
kompet är så pass löst och fritt upplevs 4:7-polyrytmen som relativt naturlig och man kan
först tro att stycket går i 4/4.
Efter ett gäng olika delar bryts låten av med att spela C-delen av låten som ett metalriff. Sedan
leds låten in i Tema A igen. Denna gång markeras 4:7-polyrytmen tydligt av virveln samtidigt
som pulsen, som också tydligt markeras, nu är i fjärdedelar istället för åttondelar. Melodin blir
i förhållande till den nya fjärdedelspulsen en 8:7-polyrytm.

Temat instrumenteras på en mängd olika sätt för att visa på de olika skepnaderna av den givna
polyrytmen. Hela kompositionen slutar med ett polymetriskt riff i 7:3.
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Diskussion
Om jag ska jämföra mig själv före och efter detta arbete kan jag tydligt se en
utvecklingskurva i förståelsen, men framförallt det praktiska utförandet, av polyrytmer. Vissa
polyrytmer som jag tidigare haft svårt att greppa känns nu naturliga för mig och har blivit en
naturlig del av min musikaliska natur.
Mulle Holmqvists ”Reference Rhythm Method” har varit till stor hjälp för lärandet av mer
komplicerade polyrytmer. Genom användandet av mer lättförståeliga polyrytmer har jag
kunnat använda mig av Holmqvists metod för att lära mig de mer svårförståeliga.
Jag har kommit fram till en mängd olika metoder för att känna polyrytmer utan att räkna dem.
Något som är monumentalt viktigt för att få polyrytmiken att inte bara vara matematisk utan
även musikalisk. Tillexempel metoden att känna polyrytmtvillingar. Istället för att räkna kan
man tänka att en av rytmerna sakta går längre och längre ifrån pulsen för att i mitten istället
komma närmare och närmare tills de två rytmerna möts igen. Eller metoden att använda sig av
enklare polyrytmer för att lära sig mer svåra. Tillexempel att utgå från en 4:3-polyrytm för att
lära sig 8:9 (se kapitlet om kompositionen ”8 över 9” eller ”7 över 5 och 8 över 9”) eller 3:7
för att lära sig 6:7 (se kapitlet om kompositionen ”6 över 7”).
Att lyssna på mina inspelade låtar innehållande polyrytmiska koncept har varit otroligt
hjälpsamt för inlärandet av en given polyrytm. När polyrytmiken blir inbäddad i harmonik
och får ett sammanhang i en komposition blir den lättare att smälta och uppfatta. I vissa fall
kan matematiken bakom själva musiken bli ett hinder för inlärningen. Istället är användandet
av sitt gehör i dessa fall att föredra. Personligen föredrar jag dock att förstå vad som händer
matematiskt men jag har märkt att det för vissa personer blir ett hinder.
Det finns otroligt många användningsområden för polyrytmik och jag har högst troligt bara
använt en bråkdel av alla de användningsområden som finns. Man kan använda sig av
polyrytmer för att visa riktning i en låt eller att framkalla en viss känsla. Man kan skapa ett
meditativt groove där polyrytmerna bara går runt och runt. Något jag älskat att leka runt med
är att använda mig av polyrytmerna som två separata pulser som jag sedan grupperar på olika
sätt. Som tillexempel i ”19 över 11” där melodin, som inte är statisk, följer 11-polyrytmen,
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medan gitarrerna, som inte heller är statiska, följer 19-polyrytmen. Det finns alla möjligheter
att experimentera mer med detta och hitta massvis av användningsområden för polyrytmik
och polyrytmiska överlagringar.
Några av de största problemen jag stött på har varit under notskrivningsprocessen.
Tillexempel i kompositionen baserad på septoler där jag först noterade låten i 7/8 men senare
valde att notera den i septolunderdelad 4/4. Istället för att på flera ställen behöva göra
tempobyten eller till exempel notera i 9:7-underdelning blev det enklast att notera hela låten i
4/4. Genom att notera i septoler får man så tydliga sjugrupperingar i noterna som jag finner
enklast att läsa. Dock är det väldigt individuellt hur man föredrar att läsa samt notera
polyrytmik och udda underdelningar.
En insikt jag fått gällande polyrytmiska överlagringar, som det tydligen finns vetenskaplig
forskning på, är att det är omöjligt att känna tre eller fyra olika pulser samtidigt. Genom att
lära sig höra hur de olika rytmerna låter i förhållande till varandra och höra dem som en enhet
kan man lära sig spela polyrytmiska överlagringar.
Resultatet av all övning och allt komponerande inom detta arbete är ökade insikter, och även
en ökad självsäkerhet, inom polyrytmik och polyrytmiskt musikskapande. Om det inte vore
för den självsäkerhet jag kände efter många timmars övning på polyrytmer så hade jag aldrig
vågat mig på att skriva låtar innehållandes polyrytmer som 19:11 eller 29:19. Jag har även fått
en mer djupgående förståelse och uppfattning gällande timing. Det har öppnat nya vägar för
mitt låtskrivande, men även mitt improvisatoriska språk. Det har även gett mig en ännu större
känslighet i lyssnandet av musik. Jag hör saker som jag tidigare inte lade märke till.
Den inspiration jag fått av polyrytmisk forskning och polyrytmiskt låtskrivande är oändlig.
Jag kommer fortsätta att experimentera och forska inom dessa områden även efter denna
uppsats, ta det många steg längre och se vilka vägar som öppnas i detta rätt så outforskade
område.
Min önskan är att jag genom detta arbete kan få inspirera musiker till fortsatt experimentering
med polyrytmik.
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Källor/referenser
Fonogram
Mahavishnu Orchestra (1973) “Birds of Fire”, Birds of Fire, Columbia Records (USA)
Loreen (2012) “Euphoria”, Heal, Warner Music Sweden (Sverige)
John Coltrane (1963) “Afro Blue”, Live at Birdland, UMG Recordings, Inc. (USA)
Meshuggah (1998) “New Millennium Cyanide Christ”, Chaosphere, Nuclear Blast
(Sverige/USA)
Meshuggah (2002) “Stengah”, Nothing, Nuclear Blast (Sverige/USA)
Arthur Rubinstein (1960?) “Ballade No. 4, Op. 52 in F Minor” (Frédéric Chopin (1842),
Rubinstein Collection, Vol. 45 (1999), RCA Red Seal

Källor från internet
100 year old Polyrhythms Vs. New Polyrhythms:
https://www.youtube.com/watch?v=svbPKJBJz8I
Artikel av Steve Vai:
https://www.vai.com/tempo-mental/
Dictionairy.com’s definition av djent:
https://www.dictionary.com/e/pop-culture/djent/
Nationalencyklopedins definition av polyrytmik:
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/polyrytmik
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Oxford Dictionaries definition av polymeter:
https://en.oxforddictionaries.com/definition/polymetre
Billboard Hot 100 2018:
https://www.billboard.com/charts/year-end/2018/hot-100-songs
Digilistan 2018:
https://open.spotify.com/playlist/33Wc6sWzqVD2HPIbH3p0iR?si=_JBXcQPySpGhZrjd9wIt
Ag
Virgil Donati spelar den polyrytmiska överlagringen 4 över 5 över 6 över 7:
https://vimeo.com/52173152
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