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Abstract

Syftet med detta arbete är att undersöka hur jag kan använda mig av tre olika speltekniker på
klarinett i min tolkning och interpretation av Trinity, ett grafiskt noterat stycke komponerat av
Kristin Boussard.

I detta projekt har jag tolkat och interpreterat Trinity, ett grafiskt noterat stycke för soloklarinett
komponerat av Kristin Boussard. Stycket består av tre satser och för varje sats har jag använt mig av
en vald spelteknik. De tre olika spelteknikerna jag använt är: traditionellt klingande toner,
alternativa speltekniker som inte genererar traditionellt klingande toner, samt traditionellt klingande
toner i kombination med tre elektroniska pedaleffekter, distorsions-, delay- och choruseffekt. Jag
har gjort djupgående analyser av den grafiska notationen utifrån en rad olika musikaliska aspekter.
Sedan har jag gjort en praktisk interpretation av verket vilket genererat ytterligare analyser och
reflektioner över sambandet mellan den grafiska notationen och det klingande resultatet. 

Mitt resultat visar på olika sätt som jag som klarinettist kan ta mig an ett specialskrivet grafiskt
stycke. Jag visar på olika tillvägagångsätt i mitt analysarbete och vad den grafiska notationen säger
mig utan att ha några, i förväg, givna riktlinjer. 

Den konstnärliga delen i detta projekt består av en inspelning av Trinity, gjord den 29 februari 2016
i Musikhögskolans aula i Piteå.

Nyckelord: klarinett, grafisk notation, interpretation, pedaleffekter, Trinity  



Förord

Under de senaste två åren har mitt intresse för nutida musik vuxit sig starkare och jag har fått
möjligheten att framföra musik ur den nyare repertoaren för klarinett. Jag valde därför att ägna detta
projekt åt att utveckla mitt musicerande ytterligare åt det nyskapande hållet. Trinity är det grafiskt
noterade verk som jag har arbetat med under de senaste 8 månaderna. Stycket är komponerat av
Kristin Boussard och specialkomponerat för mig som soloklarinettist och för detta projekt. I mitt
arbete med Trinity har jag fått möjligheten att djupdyka i mig själv som musiker och klarinettist och
samlat på mig en hel hög av nya musikaliska erfarenheter. 

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till Kristin Boussard. Utan henne hade detta projekt inte
kunnat genomföras. Jag är så glad över att vi den där fredagskvällen satt och pratade lite löst om att
göra ett projekt tillsammans. Och nu står jag här, 8 månader senare, med ett klingande resultat av
Trinity. Ett riktigt privilegium att som första musiker få ta mig an Trinity. Tack Kristin!

En person som funnits där och assisterat mig med den tekniska utrustningen är Adrian Emilsson.
Tack Adrian för du delat dina ljudtekniska kunskaper!

Tack till Robert Ek som har handlett mig i mitt klarinettspel och har varit en stor inspirationskälla
till mitt ökande intresse för nutida solo- och ensembleverk för klarinett. 

Jag vill även rikta ett tack till min huvudhandledare Gary Verkade och forskningshandledare
Åsa-Unander Scharin.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till nära och kära, släkt och vänner, som alltid funnits bredvid
och stöttat mig genom mina år på Musikhögskolan i Piteå. Tack!

Mikael Roos, Piteå 2016-05-01
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund

Idén till detta arbete uppstod efter ett samtal med Kristin Boussard, kompositionsstudent vid
Musikhögskolan i Stockholm. Hon berättade om tidigare grafiska verk hon hade komponerat och
det väckte ett intresse hos mig för att utveckla mitt musicerande genom att tolka och interpretera
icke traditionellt noterade stycken. Jag har tidigare arbetat en del med fri improvisation vilket jag
kände kunde ligga som grund till min ingång till att utveckla min interpretation av grafisk notation.
Jag frågade därför Kristin om hon skulle vilja komponera ett grafiskt stycke för soloklarinett och
hon nappade på den idén. Jag hade från början en idé att använda mig av tre olika speltekniker på
klarinetten: traditionellt klingande toner, alternativa speltekniker som inte producerar traditionellt
klingande toner samt spel med elektroniska effekter. Kristin kände till idén med att använda dessa
speltekniker när hon komponerade det grafiska stycket som detta arbete handlar om. 

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med detta arbete är att undersöka hur jag kan använda mig av tre olika speltekniker på
klarinett i min tolkning och interpretation av Trinity, ett grafiskt noterat stycke komponerat av
Kristin Boussard. Målet med detta arbete är att utveckla min metod i att interpretera grafiska
stycken samt att bidra till utvecklingen av den grafiskt noterade musiken genom att visa på olika
typer av speltekniker på klarinett och tolkningar av grafiska symboler. Förhoppningsvis kan detta
projekt generera möjligheten till att få spela fler grafiska verk i framtiden och utveckla mitt
musicerande på nya plan.

Frågeställningar:

• Hur tolkar jag den grafiska notationen i relation till följande musikaliska aspekter: 
Rytm? 
Dynamik?
Tonhöjd?
Klangfärg?

• Vilka problem uppstår i interpretationen med alternativa speltekniker, icke traditionellt
klingande toner och elektroniska effekter? Hur löser jag dessa problem?

• Finns det några likheter mellan interpretationen av styckets tre olika satser? Grafiskt eller
klingande?

• På vilka sätt kan min interpretation av Trinity bidra till mitt framtida musicerande på
klarinett?

1.3 Terminologi

Ett antal termer återkommer ett flertal gånger i denna uppsats. Nedan följer en förklaring av min
definition av respektive term.

Tolkning - Analysen av det grafiska materialet.
Interpretation - Mitt praktiska spel på klarinetten.
Klangfärg - En tons klingande karaktär.
Orientering - Den ordning jag läser de grafiska partituren.
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2 Metod och material

Stycket jag har arbetat med i detta projekt är Trinity, komponerat av Kristin Boussard. Stycket är
grafiskt noterat och består av tre satser. När jag interpreterat stycket har jag använt mig av tre olika
typer av spelsätt på klarinetten, en för varje sats. Spelteknikerna är följande:

• Traditionellt klingande toner (Sats 1).
• Alternativa speltekniker. Inte traditionellt klingande toner (Sats 2).
• Traditionellt klingande toner med elektroniska effekter (Sats 3).

Jag har inte deltagit i kompositionsprocessen bortsett från att idén om de olika spelsätten är min.
Idén om de tre olika spelsätten delgav jag Kristin i projektets startskede och hon har sedan haft
denna idé i åtanke när hon komponerat Trinity. Innan Kristin påbörjade sitt kompositionsarbete
bestämde vi att jag skulle använda en spelteknik för respektive sats. Vi bestämde även ordningen
mellan de tre olika spelteknikerna i stycket, alltså vilken sats som skulle tilldelas respektive
spelteknik.

Mitt arbete med analys av den grafiska notationen har jag delat upp i följande delar: 

• Färgerna i det grafiska partituret och deras betydelse.
• Var hittar jag rytmen, dynamiken och tonhöjden i den grafiska notationen?
• Orienteringen genom de tre satserna.
• Relationen mellan grafiska symboler och alternativa speltekniker.
• Relationen mellan grafiska symboler och elektroniska effekter.

Jag har inlett arbetet med att analysera den grafiska notationen genom att se hur jag tolkar de olika
grafiska symbolerna. Sedan har jag praktiskt spelat notationen och under den processen har jag
utvecklat min analys genom att jag då fått ytterligare idéer om hur jag tolkar den grafiska
notationen. Med andra ord, min tolkning av den grafiska notationen utvecklades under min
interpretation på klarinetten. Under den praktiska processen har jag spelat in mig själv för att kunna
lyssna, reflektera och utveckla min tolkning ytterligare. Samtliga klingande exempel som
presenteras i denna uppsats är urklipp från det slutgiltiga klingande resultatet.

De elektroniska effekterna jag använt i styckets tredje sats är följande: chorus, delay och distorsion.
Jag ger en djupare redogörelse över dessa effekter senare i uppsatsen (4.3.1 Tre pedaleffekter).

De alternativa spelteknikerna, alltså de som jag använder i styckets andra sats är de flesta ganska
konventionella och används i annan modern klarinettmusik. Mitt fokus har legat på att tolka den
grafiska notationen och sedan applicera en spelteknik som jag känner återspeglar respektive grafisk
symbol. 

Den skriftliga dokumentationen av interpretationsarbetet har gjorts genom att föra loggbok och för
samtliga inspelningar har jag använt en inspelare av märket Zoom H1.

Den slutgiltiga inspelningen av Trinity gjordes den 29 februari 2016 i Musikhögskolans aula i Piteå.
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3 Introduktion

Den grafiska notationens utveckling tog fart under 50-talet då kompositörer som John Cage1 och
Karlheinz Stockhausen2 började använda en mer grafisk notation. Många av dessa grafiska verk var
menade att ha ett estetiskt värde i sig själva, även som visuella konstverk. 1968 publicerades
Notations, en samling experimentella verk av Cage och Allison Knowles3. Vissa av verken
innehåller notlinjer medan andra verk innehåller endast grafisk notation. 2009 fick Notations en
uppföljning, Notations 21, publicerad av Theresa Sauer4, en amerikansk musikforskare. Notations
21 innehåller hennes egen samling av experimentella verk (Battle 2013).

Trinity, verket som Kristin Boussard komponerat för mig och till detta projekt innehåller inga
notlinjer. Det bygger helt och hållet på grafiska symboler och figurer. Även färg utgör en stor del i
verket. Under Kristins kompositionsprocess har hon haft de tre olika spelsätten jag planerat att
använda i åtanke. Detta projekt bygger på min tolkning och interpretation av Trinity. Kristin har inte
varit delaktig i min interpretationsprocess utan jag har arbetat med verket på egen hand och utifrån
mina egna musikaliska erfarenheter. 

Det här är första gången som jag på riktigt arbetar med grafisk notation. Jag har stött på enstaka
inslag av grafisk notation men då i verk som till största del bestått av traditionell notation. Trinity är
helt och hållet grafiskt vilket ger mig en utmaning i att tolka, gestalta och interpretera den grafiska
notationen. I följande avsnitt redogör jag för min interpretationsprocess av verket. Jag kommer att
behandla olika musikaliska aspekter i min tolkning i relation till den grafiska notationen, bl a
dynamik, rytm och tonhöjd. 

1 John Cage (1912-1992), amerikansk tonsättare inom avant-garde. (Encyclopædia Britannica 2016)
2 Karlheinz Stockhausen (1928-2007), tysk tonsättare. (Karlheinz Stockhausen 2013)
3 Allison Knowles (1933- ), amerikansk artist och konstnär, känd för sina ljudverk, installationer, framföranden och 

publikationer. (Allison Knowles 2009)
4 Theresa Sauer, amerikansk musikforskare och kompositör inom grafisk notation. (Theresa Sauer 2013)
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4 Resultat

4.1 Trinity, sats I

I detta avsnitt kommer jag redogöra för interpretationsprocessen av den första satsen av Trinity.
Utöver den skriftliga beskrivningen kommer jag även ge bildliga och klingande exempel för varje
del som beskrivs. Till läsaren av denna processbeskrivning skulle jag föreslå att denne har
partituren till hands för att tydligare få en helhetsbild över det som beskrivs. De grafiska partituren
hittas under kapitel 7. Ljudexemplens numrering motsvarar numreringen på inspelningsspåren.

En del av Boussards inspiration till denna sats kommer från verk av konstnären M.C. Escher5.
Tanken är att jag befinner mig i ett relativt förvirrande hem och tar mig från rum till rum. Hur jag
rör mig i detta hem är upp till mig och jag får gärna låta den organiska känslan krocka med det
konstlade och ansträngda. Tanken är också att leka med klangfärger och använda rytm, tempo och
dynamik för att gestalta en form av gravitation. Detta är Kristins tankar om stycket och hon
beskriver även färgerna gå från natt till dag, med en soluppgång i mitten och ett slut i svartvitt. De
vita utrymmena kan tolkas som pauser men också som ofärdiga, korta fraser och gester. 

Innan jag började spela något i denna sats kände jag att det krävdes en grundlig analys av det
grafiska. Några exempel på frågor jag ställde mig var: Vilken väg ska jag gå? Vad säger färgerna
mig? Var finns rytmen? I de kommande tre underavsnitten kommer jag gå djupare in på min analys
och sedan avslutar jag med en reflektion och summering av min interpretation av denna sats. Där
kommer det  även finnas en inspelning av hela satsen.

Fig. 1: Trinity, sats 1. Boussard 2015.

5 M. C. Escher (1898-1972) , holländsk grafisk konstnär. Mest känd för sina s.k. omöjliga konstruktioner så som t. ex.
Ascending and Descending, Relativity och Metamorphosis I. (M.C. Escher – Biography, 2016)
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4.1.1 Orientering genom satsen

När jag såg partituret till den första satsen för första gången ville jag intuitivt läsa satsen från
vänster till höger, som om jag skulle läsa ett traditionellt noterat stycke eller en vanlig text. Men det
fanns självklart andra alternativ. Jag skulle kunna läsa det uppifrån och ned, nedifrån och upp eller
varför inte från höger till vänster. Men efter att ha vänt och vridit på riktningarna upptäckte jag en
grafisk symbol som plötsligt gjorde mitt val mer självklart:

Fig. 2: Trinity, sats I. Boussard 2015.
Urklipp från första satsen. .

Denna grafiska symbol kanske inte säger så mycket så här för sig själv, men i sammanhanget spelar
den en nyckelroll. Jag tolkar det som att dessa två linjer spelar en en avgörande roll om åt vilket håll
jag ska läsa den första satsen. Förklaringen ligger i den symbol som inleder den andra satsen:

Fig. 3: Trinity, sats 2. Boussard 2015.
Urklipp från andra satsen. 

Denna symbol inleder den andra satsen och här uppstår en självklar koppling mellan första och
andra satsen. Ställer man denna symbol efter den föregående symbolen ser det ut så här:

Fig. 2 Fig. 3

För mig besvarar dessa två symboler min första och kanske mest relevanta fråga, åt vilket håll jag
ska läsa den första satsen. Eftersom Fig. 1 befinner sig längst åt höger i den första satsen och leder
vidare till andra satsens första symbol väljer jag alltså att börja läsa den första satsen från vänster till
höger, samtidigt som jag utstakar vägen genom att följa de sammanhängande rummen och fälten.
Ett annat konkret argument för att läsa partituret liggandes var att när jag fick partituren skickade
till mig, via elektronisk väg, kom de i horisontellt format. Av ren intuition började jag därför inte
vända och vrida på partituret hur mycket som helst.

Mina kommande redogörelser över orienteringen i satsen har jag delat upp i mindre delar för att
kunna visa en mer detaljerad beskrivning. Med nästa figur ska jag redogöra för min väg genom
satsens första del. 
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START

Fig. 4: Trinity, sats 1. Boussard 2015.
Första satsens första del. Markering av orientering. ”Start” markerar startpunkten.

Som pilarna visar hoppar jag ur den sammankopplade vägen när jag kommer högst upp i bilden. Jag
gör detta helt enkelt för att få med den mindre separata delen högst upp i min väg genom satsen.
Mellanrummet som finns mellan den större sammanhängande delen och den mindre separata delen
tolkar jag som en längre paus. 

Fig. 5: Trinity, sats 1. Boussard 2015.
Första satsens andra del. Markering av orientering.
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I figuren ovan visar jag med hjälp av pilar min väg i stora drag genom satsens andra del. Jag
fortsätter nedåt i satsen, genom en mer ”ofullständig” del. Med ofullständig menar jag i detta fall att
jag tolkar den färglösa delen som tunnare och mindre klingande. Detta interpreterar jag med en mer
luftig och svagare ton. Jag använder även en mer avhuggen rytmik, dvs. med plötsliga stopp i de
korta fraserna. På samma sätt som tidigare tolkar jag mellanrummen mellan de olika delarna som
längre pauser. Med de längre pauserna får jag möjlighet att skapa en speciell spänning, vilket kan
upplevas som t. ex. ”vad skall komma härnäst?” 

Jag fortsätter redogöra för min orientering i figuren nedan:

Fig. 6: Trinity, sats 1. Boussard 2015.
Första satsens tredje del. Markering av orientering. 

Som i de tidigare delarna i denna sats vänder jag tillbaka efter vissa delar. Detta är ett medvetet val
jag gör för att kunna ta mig vidare till de nästkommande delarna. 
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I satsens fjärde och sista större del tar gråskalan över. Jag återkommer till den klingande
förändringen i denna del i nästa underavsnitt, 4.1.2 Relationen mellan färg och ton.

Fig. 7: Trinity, sats 1. Boussard 2015.
Första satsens fjärde del. Markering av orientering.

Jag börjar denna del längst ned eftersom jag kommer nedifrån från föregående del (se Fig. 6).
Därför rör jag mig uppåt och vänder sedan tillbaka för att avsluta i det sista gråa fältet som leder
över till den andra satsen. 

4.1.2 Relationen mellan färg och ton

Nästa stora del i interpretationen av denna sats var hur jag skulle använda tonmaterialet. Jag har
ingen tidigare erfarenhet av att tolka färger till toner. Jag gick därför in med approachen att
använda så mycket av klarinettens register som möjligt. För att organisera upp detta gjorde jag först
en uppställning av samtliga färger och nyanser som förekommer i satsen., totalt 20 stycken. Denna
uppställning ser ut som följande:

   Fig. 8: Samtliga färger i Trinity, sats 1. Boussard 2015.

Nästa steg var att sätta toner till respektive färg. Under denna process har jag ändrat
tillvägagångssätt. Förändringen gjordes när jag började spela, då jag kände att min första
tonapplicering inte stämde överens med vad jag ville uppnå klingande. Min första tanke var att dela
upp klarinettens tonala register över de olika färgerna. Figuren på kommande sida visar klarinettens
tonala register i noter.
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Fig. 9: Klarinettens tonala register.

Totalt har jag 42 toner att arbeta med. Det första jag gjorde var att dela upp de 42 tonerna på de 20
olika färgerna. Med andra ord blev det ca 2 toner för varje färg. Idén med två toner per färg är något
jag behållt ganska mycket genom mitt arbete med att applicera toner på färgerna. Men jag har gjort
ett antal undantag. Det handlar främst om de färger och nyanser som dyker upp endast en gång i
hela satsen. Dessa färger har jag valt att tilldela endast en ton. Detta val grundar jag i att om en färg
endast förekommer en gång i ett stycke musik får jag en idé om att skapa något unikt med detta, i
detta fall tilldela färger som endast förekommer en gång en specifik ton. Dessa färger är följande:

    Fig. 10: Färger som endast förekommer en gång. Trinity, sats 1. Boussard 2015.

Eftersom jag tilldelade färgerna ovan (se fig. 10) endast en ton resulterade det i att jag inte använde
hela klarinettens tonala register enligt fig. 9. 

Den slutgiltiga tonappliceringen ser ut som följande:

Fig. 11: Applicering av toner för respektive färg. Trinity, sats 1. Boussard 2015.

Varför har jag då gjort just denna tonapplicering för respektive färg? Som fig. 11 visar har jag gått
efter färgernas nyanser, ju mörkare nyans desto mörkare ton. Jag gav den mörkaste nyansen av blå
de djupaste tonerna, eftersom jag tolkar denna färg som den djupaste av samtliga färger. Jag skulle
kunna koppla den blåa färgen till havet och därför låta den mörkblåa färgen symbolisera havets
djup. Sedan gav jag de två följande tonerna den mörkaste nyansen av grön. Här kanske det skulle
skilja sig om någon annan hade analyserat detta stycke. Men jag tolkar det så att grön ligger närmre
blå i färgskalan och väljer därför att lägga den mörkaste nyansen av röd som tredje färg i ordningen.
Någon annan kanske skulle ha valt lägga mörkaste nyansen av röd som andra färgen i ordningen. 

Vidare har jag placerat olivgrön som fjärde färg i ordningen och därefter gul. Olivgrön placerar jag
före gul eftersom den helt enkelt är mörkare än den gula färgen. Men varför olivgrönt så här tidigt i

9



ordningen? Här har jag tänkt mer på det tonala register jag befinner mig i så här i början av satsen.
Eftersom den olivgröna färgen dyker upp relativt tidigt i satsen så vill jag få med den så tidigt som
möjligt i den tonala skalan. Detsamma gäller den gula färgen. Den gula färgens tidiga förekomst i
satsen tolkar jag som att den gula färgens ton bör gränsa till det djupa register som jag börjar i. Den
gula färgens nyans är densamma genom hela satsen och därför har jag anpassat den gula färgens ton
till de olika oktavregistren, genom att tilldela färgen samma två toner men i de tre oktaverna: c1/c#1,
c2/c#2 och c3/c#3. 

Jag har sedan valt att börja om i färgskalan genom att fortsätta med den näst mörkaste nyansen blå,
den näst mörkaste nyansen av grönt etc. Det förekommer avvikelser och jag beskriver dessa i nästa
stycke. Jag fortsätter tänka mer i oktaver och gör på samma sätt med den blå och gröna färgen som
jag gjorde med den gula färgen. Den näst mörkaste nyansen av blå och dess följande nyanser får
följande toner: d1/d#1, d2/d#2 och d3/d#3. Således får den näst mörkaste nyansen av grönt och dess
följande nyanser följande toner: e1/f1, e2/f2 och e3/f3. 

Som fig. 11 visar finns det ett par saker som sticker ut i appliceringen av toner till färgerna. Det
första är att mellan f#1 och b1  har färgerna tilldelats endast en ton var. Som jag nämnde tidigare är
detta ett val som jag grundar i att dessa färger förekommer endast en gång i hela satsen och därmed
vill jag skapa något unikt med dessa färger, i detta fall genom att tilldela dem en specifik ton. En
annan sak som sticker ut är att vissa toner i tvåstrukna och trestrukna oktaven saknar färger helt och
hållet. Detta resultat utkristalliserade sig när jag började interpretera satsen rent praktiskt. En orsak
till detta kan vara att mot slutet av satsen skiftar det mellan ett mindre antal färger. Jag ser det som
att jag har färre färger att arbeta med i slutet av satsen. Samtidigt väljer jag att behålla systemet med
att färgerna främst ska tilldelas två toner. Mitt resonemang i appliceringen av toner till färgerna är
något jag kommer att återkomma till och diskutera i kapitel 5. 

Från mitten av satsen och framåt förekommer det även fält med ett rutmönster:

Fig. 12: Trinity, sats 1. Boussard 2015. 
Rutmönster från den första satsen.

Detta rutmönster tolkar jag som ett växelspel mellan två toner. Jag tolkar detta som en drill och
mellan vilka toner jag drillar avgörs av vilket fält som rutmönstret gränsar till. Jag hade kunnat välja
att bestämma två toner som jag alltid ska drilla mellan när detta rutmönster dyker upp. Men jag vill
på något sätt väva in den tonalitet jag använder i respektive rutmönster med den angränsande
tonaliteten: en tonalitet jag kommer från eller som jag ska ta mig vidare till.
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I slutet av den första satsen kommer jag till en del som går över i gråskala.

Fig. 13: Trinity, sats 1. Boussard 2015.
Satsens sista del.
Ljudexempel 1

I figuren ovan spelar jag inga klingande toner, bortsett från det färgade rutmönstret längst ner i
figuren . Jag producerar endast blåsljud i klarinetten och klaffljud i de fält som symboliserar drillar.
Orienteringen i denna del har jag beskrivit tidigare, se fig. 7. 
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4.1.3 Min interpretation 

I detta underavsnitt kommer jag redogöra för min interpretation av den första satsen i Trinity. Jag
kommer beröra följande musikaliska aspekter: rytm, dynamik, klangfärger och övriga speltekniker.
Tonaliteten har jag redogjort över i underavsnitt 4.1.2. 

Rytm

I det senaste underavsnittet beskrev jag min applicering av toner till färgerna. Nästa steg blev att
analysera och se var jag hittar rytmen i musiken. Denna sats består av ett flertal ”rum”, som
Boussard kallar det och jag kommer i fortsättningen använda begreppet ”rum” i beskrivningen av de
tredimensionella kuberna. Som vi ser i partituret så består rummen av fyra väggar och ett golv. Jag
kan även föreställa mig ett tak i varje rum. Något jag gjorde tidigt i processen med att bestämma det
rytmiska i musiken var att tänka att tonerna hade samma funktion som en studsboll. Vad händer om
man slänger in en studsboll i ett rum och sedan stänger dörren? Jo, den studsar mellan väggarna
med en hög intensitet som efterhand avtar till dess bollen stannar helt och hållet. Jag ska försöka
illustrera detta med figuren nedan:

Start

Fig. 14: Urklipp från Trinity, sats 1. Boussard 2015.
Ljudexempel 2

Denna typ av rytmisering återkommer mer eller mindre vid samtliga tredimensionella rum genom
hela satsen. När övriga fält spelas arbetar jag mer med dynamiken. Jag återkommer till det under
nästa underrubrik. 

En annan typ av rytmisering som jag använder är när jag spelar följande del:

Fig. 15: Urklipp från Trinity, sats 1. Boussard 2015.
Ljudexempel 3

I denna del använder jag en mer oregelbunden rytmik. Avhuggen rytmik skulle jag också kunna
kalla det, med plötsliga pauser symboliserade av de små vita fälten. Valet av denna typ av rytmik
grundar jag i min tolkning av denna del som oregelbunden. Som om det är två rum som har
kolliderat och en oordning uppstår och känslan av oklarheten vad som är upp eller ned.
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Jag kan även visa på en tredje typ av rytmisering, mer utdragen med längre noter. En del som jag
applicerar detta på är följande:

Fig. 16: Urklipp från Trinity, sats 1. Boussard 2015.
Ljudexempel 4

Dynamik

När det kommer till dynamiken i denna sats har jag gått mycket på storleken av de olika fälten och
rummen: ju större fält eller rum desto högre dynamik och vice versa, ju mindre fält eller rum desto
lägre dynamik. Ett exempel där dynamiken spelar en stor roll är denna del:

Fig. 17: Urklipp från Trinity, sats 1. Boussard 2015.
Ljudexempel 5

I denna del börjar jag i det gula fältet i en stark dynamik och använder de vinröda fältet till att göra
ett diminuendo ner till det olivgröna fältet, som är betydligt mindre än det gula fältet och som jag
därmed spelar med en lägre dynamik.

Det finns även exempel på fält där jag får möjlighet att göra en längre dynamisk förändring. T. ex. i
följande fält:

Fig. 18: Urklipp från Trinity, sats 1. Fig. 19: Urklipp från Trinity, sats 1. 
Boussard 2015. Boussard 2015.
Ljudexempel 6 Ljudexempel 7
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De två figurerna ovan visar på två typer av längre dynamiska förändringar: en klingande (fig. 18)
och en icke-klingande (fig. 19). Båda fälten läser jag från vänster till höger när jag spelar dem. Fig.
18 tolkar jag alltså som ett crescendo och fig. 19 tolkar jag som ett diminuendo.

Klangfärger

I den första satsen har jag även fått möjlighet att arbeta med olika klangfärger, i detta fall olika
klangfärgsdrillar6. Ett exempel på en del där jag använder mig av denna teknik är följande:

Fig. 20: Urklipp från Trinity, sats 1. Bousard 2015.
Klangfärgsdrill.
Ljudexempel 8

Jag tolkar linjerna som delar upp det gula fältet som att samma ton ska spelas men med olika
klanger. Då lämpar sig klangfärgsdrillar för denna del då varje linje får symbolisera en
klangfärgsdrill. Denna spelteknik förekommer på ett par till ställen i satsen, men jag ger endast
exemplet ovan som en beskrivning av hur jag använder denna  spelteknik.

Övriga speltekniker

På ett par ställen i den första satsen spelar jag glissando från en ton till en annan. Nedan visar jag
dessa två ställen med bild och ljud:

Fig. 21: Urklipp från Trinity, sats 1. Boussard 2015.
Glissando.
Ljudexempel 9

Jag valde att applicera ett glissando i figuren ovan genom att skapa en spänning mellan de två
tonerna färgerna symboliserar, lilla a (vinröd) och lilla bb (olivgrön). Dessutom ville jag gestalta den
böjda formen av det vinröda fältet. Detta gör jag genom att göra ett glissando från lilla a till lilla bb

och sedan tillbaka till lilla a. 

6 Klangfärgsdrill. Jag växlar mellan olika grepp för samma ton.
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Fig. 22: Urklipp från Trinity, sats 1. Boussard 2015.
Glissando.
Ljudexempel 10

Mitt val av glissando i figuren ovan grundar jag i att jag ville låta musiken återspegla hur det
ljusgröna och det rosa fältet liksom försvinner in i det gula fältet. Samtidigt går jag uppåt till den
trestrukna oktaven för att höja musiken till en ytterligare nivå i tonhöjd. 

I första satsens avslutande del går partituret som tidigare nämnts över i en gråskala, se fig. 13 s. 11.
Detta tolkar jag som att jag lämnar de traditionellt klingande tonerna. Jag arbetar istället med
blåsljud i klarinetten. Min idé är att skapa en känsla av ihålighet och att på något sätt kasta en
skugga över det som varit. Jag interpreterar rutmönstret i denna del på samma sätt som tidigare i
satsen, med drillar, men nu utan traditionellt klingande toner, förutom det färgade rutmönstret där
jag behåller de traditionellt klingande tonerna.
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4.1.4 Summering 

I Trinity's första sats har jag varit tvungen att analysera flera parametrar, både inom det grafiska och
det klingande och sedan foga dessa parametrar samman. Ska jag summera det kan jag säga att jag
har låtit färgerna återspeglas i tonhöjden, rummens utformning i rytmen och de grafiska fältens
storlek i dynamiken. Jag började arbetet med den första satsen med att analysera var jag kunde hitta
de olika musikaliska aspekterna i det grafiska. Jag kom till en punkt då jag kände att jag behövde
spela för att komma vidare i min analys och tolkning. Det blev till slut ett samspel mellan praktiskt
spel på klarinetten och att jag satt med partituret utan klarinetten till hands. I början kändes det som
att jag improviserade fram det klingande men allt eftersom jag analyserade det grafiska utan
klarinetten till hands blev det mer en interpretation av det grafiska när jag spelade det jag hade
analyserat. 

Min orientering genom satsen utstakades under en längre period. Jag interpreterade var del för sig
och allt eftersom jag blev säkrare på hur jag ville tolka den grafiska notationen blev min väg genom
satsen mer och mer självklar. 

Rytmiseringen som jag gör är varierad. Jag behöll min idé om att kasta in tonen i de olika rummen
och låta den studsa mellan väggarna. Samtidigt har jag låtit mig själv varit friare på andra ställen i
satsen. Kristin uttryckte att jag fick vara fri att t. ex. haka upp mig på olika ställen ifall min tolkning
tillät detta. Detta är något jag tog fasta på och det kan ses som en form av improvisation. Jag har
försökt att behålla några sådana upphakningar i min interpretation av satsen. 

Inspelning av den första satsen:
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4.2 Trinity, sats II

I styckets andra sats är idén att jag inte ska använda klingande toner utan använda klarinetten på
alternativa sätt för att skapa andra ljud. Detta var något som Kristin hade med sig i tanken när hon
komponerade denna sats. Hon har i denna sats inspirerats av elektricitet och teknologi och har velat
bryta helt från den första satsen. Samtidigt har hon med ett återkommande element: leken med
perspektiv och gravitation. 

Fig. 23: Trinity, sats 2. Boussard 2015.

Jag kommer i de kommande underavsnitten beskriva och redogöra för de alternativa speltekniker
jag valt att använda i min interpretation av denna sats. Jag rekommenderar läsaren att ha partituret
till den andra satsen till hands för att lättare hänga med i beskrivningarna av satsens olika delar. Ett
större format av partituret hittas i kapitel 7.
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4.2.1 Orientering genom satsen

Som i den första satsen kände jag att jag först behövde utstaka vägen genom den andra satsen. Då
jag tidigare beskrivit övergången mellan den första och den andra satsen (se underavsnitt 4.1.2
Orientering genom satsen), är valet av startpunkt för den andra satsen ganska given. Men jag var
också tvungen att se var satsen slutar. Då upptäckte jag ett liknande samband mellan andra och
tredje satsen som mellan första och andra satsen. Längst åt höger i den andra satsen finns denna
linje:

Fig. 24: Urklipp från Trinity, sats 2. Boussard 2015.

Ser jag sedan längst åt vänster i den tredje satsens partitur hittar jag samma linje. Ställer jag dem
bredvid varandra ser det ut som följer:

Fig. 24:  Fig. 25: 
Urklipp från Trinity, sats 2.  Urklipp från Trinity, sats 3.
Boussard 2015. Boussard 2015.

Jag drar med andra ord slutsatsen att andra satsen börjar längst upp i vänstra hörnet och slutar längst
åt höger i partituret. Vägen har jag stakat ut genom att se vilka grafiska symboler som ligger nära
varandra samt att se en väg som inte har alltför många vändpunkter, som jag hade i den första
satsen. Figuren nedan visar min fullständiga väg genom satsen. Startpunkten är markerad med
”START” och sedan följer jag den röda linjen i pilarnas riktning.  

Fig. 26: Trinity, sats 2. Boussard 2015.
Markering av orienteringen.
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4.2.2 Musik utan traditionella toner

I detta underavsnitt kommer jag redogöra för de alternativa speltekniker jag använder i den andra
satsen. Jag kommer beskriva varje typ av grafisk symbol var för sig med bild och ljud, samt
redogöra för mina val av speltekniker för respektive symbol.

Fig. 27: Urklipp från Trinity, sats 2. Boussard 2015.
Ljudexempel 11

Figuren ovan visar inledningen av den andra satsen. I denna del använder jag mig av ett blåsljud i
klarinetten. Jag inleder med ett rakt blåsljud som gestaltning av den raka linjen. När vågformen av
linjen tar vid gör jag dynamiska förändringar av blåsljudet. Vidare, i de avhuggna bågarna med en
avslutande punkt, gör jag en kort lucka mellan varje del och trycker till slutet av varje båge för att
återspegla den svarta punkten som avslutar bågarna. Därefter kommer en reprisering av
inledningen, men efter den andra vågformade linjen kommer en grafisk symbol som kan liknas vid
en ljudvåg. Här lägger jag en fladdertunga7 till blåsljudet för att på något sätt gestalta ett sprakande
ljud. Blåsljudet i sig är ganska sprakande men jag vill lägga till ett ytterligare element som skiljer
sig från det blåsljud jag gör när jag spelar de raka och vågformade linjerna. Pilen som går genom
den ljudvågsformade symbolen tolkar jag som en riktningsvisare: att ljudet jag skapar försvinner i
ett tomrum, i detta fallet gestaltat av en längre paus. 

Figuren nedan visar nästa grafiska symbol i min väg genom satsen. Klingande tolkar jag denna
symbol på liknande sätt som inledningen av den föregående delen. Men här gör jag även en riktning
framåt, ett lätt accelerando, genom blåsljudets vågrörelser. Jag tolkar alltså den pil som går genom
den vågformade linjen som en hänvisning till att skapa en framåtkänsla.

Fig. 28: Urklipp från Trinity, sats 2. Boussard 2015.
Ljudexempel 12

7 Fladdertunga. Samtidigt som jag blåser i klarinetten rullar jag tungan på ett r.
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Satsen fortsätter med följande typ av symboler:

Fig. 29: Urklipp från Trinity, sats 2. Boussard 2015.
Ljudexempel 13

Symbolerna i fig. 29 har jag valt att tolka som s. k. 'slaptongue'8 (eng.). Jag vill gestalta symbolerna
med ett klippliknande ljud. Jag kan också se det som accenter som kommit på vift och genom att
använda mig av speltekniken 'slaptongue' känns det som att jag gestaltar endast effekten av en
accent eller betoning. 

Fig. 30: Urklipp från Trinity, sats 2. Boussard 2015.
Ljudexempel 14

Dessa prickar var kanske den grafiska symbol som jag bestämde spelteknik på först. Jag har valt att
använda klaffljud för att gestalta dessa prickar. Liksom regndroppar på en hård asfaltväg skapar jag
en oregelbunden ordning av klickljud genom att trycka ner klaffarna på klarinetten, mer eller
mindre hårt i relation till prickarnas storlek. 

8 'Slaptongue'. Spelteknik då tungan skjuts med hög hastighet mot rörbladet. 
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Fig. 31: Urklipp från Trinity, sats 2. Boussard 2015.
Ljudexempel 15

I figuren ovan sker en blandnng av tre olika grafiska symboler: prickar som jag gestaltar med
klaffljud, de bortkomna accenterna vilka jag gestaltar genom att använda 'slaptongue' samt ett
nästan fullständigt tredimensionellt rum. Jag fortsätter med klaffljuden men börjar också varva med
'slaptongue'. Känslan av att jag befinner mig i ett tredimensionellt rum upplever jag redan finns i
studsandet med klaffljudet. Jag tolkar därför rummet i detta fall som hållpunkt där jag befinner mig
ett tag. Jag tar några varv innan jag fortsätter ut ur rummet.

Fig. 32: Urklipp från Trinity, sats 2. Boussard 2015.
Ljudexempel 16

I delen som visas i figuren ovan händer det mycket klingande. Jag inleder med ett blåsljud med en
dynamisk förändring som sker i relation till linjens böjning. Sedan återkommer delar av
tredimensionella rum och här har jag valt att gestalta dessa genom att använda mig av k-stötar, jag
stöter ett k istället för t. ex. ett t eller d som jag använder i traditionell klarinettmusik. Även här
studsar jag mellan de väggar som finns och sedan leder det in i ett kluster av färger.

Min ursprungliga idé med denna sats var att inte spela några traditionellt klingande toner alls. Men
här har Kristin valt att lägga in en liten del med färg och då får jag helt enkelt tolka denna del som
en del med traditionellt klingande toner. Klustret av färgerna gestaltar jag genom att på samma sätt
skapa ett kluster av toner på klarinetten. Det intensifieras och når sin höjdpunkt i en grafisk symbol
som jag tolkar som en explosion. Denna explosion funderade jag länge på hur jag skulle kunna
interpretera på klarinetten. Jag kände att jag inte kunde hitta någon ljudeffekt som jag tyckte kunde
gestalta denna bild av en explosion. Jag gick därför över till att fundera på hur jag kunde använda
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kroppen till att uttrycka denna explosion. Vilken kroppsdel har jag ledig när jag spelar klarinett?
Fötterna. Jag valde därför att göra ett hårt stamp i golvet för att återge en upplevelse av en
explosion. Och eftersom jag har fötterna fria när jag spelar klarinett kunde jag enkelt avbryta
klustret av toner med ett stamp i golvet. 

Fig. 33: Urklipp från Trinity, sats 2. Boussard 2015.
Ljudexempel 17

Figuren ovan visar den sista och avslutande delen i denna sats. Här återkommer bilden som kan
liknas med en ljudvåg och därför använder jag samma spelteknik som i början av denna sats (se fig.
27). Jag försöker göra det med en högre dynamik då denna del är betydligt större än den
motsvarande som förekommer tidigare i satsen, mest för att gestalta storleken av denna grafiska
symbol. Sedan avslutas satsen med ett rakt streck vilket jag än en gång gestaltar med ett rakt
blåsljud. 

4.2.3 Summering

I mitt arbete med den andra satsen var mitt fokus att hitta alternativa speltekniker som motsvarade
min tolkning av den grafiska notationen. Vissa speltekniker var jag tidigare bekant med och andra
var jag tvungen att lägga mer arbete på för att få till på ett bra sätt. Blåsljud, fladdertunga och
klafffljud var speltekniker jag kände att jag kunde uttrycka utan någon större förberedelse. Däremot
var 'slaptongue' något jag var tvungen att öva en del på. I början av den övningsprocessen fick jag
lätt en klingande ton eller kix när jag utförde 'slaptongue'. Ett resultat av att jag på ren reflex
använde luft i samband med att jag sköt tungan mot rörbladet. Men efter övning fick jag mer
kontroll över att bara använda tungan utan att använda luften och blev på så sätt mer och mer
bekväm med speltekniken och kunde därefter applicera den i det musikaliska flödet. 

Ska jag jämföra den andra satsen med den första känner jag att interpretationsprocessen med den
andra satsen gick snabbare än med den första satsen. Mycket ligger nog i att jag i den andra satsen
inte hade några färger att ta hänsyn till, förutom rektangeln med klustret av färger. Eftersom jag inte
arbetade med traditionellt klingande toner i den andra satsen begränsades automatiskt min
verktygslåda av klingande uttrycksmedel, något som jag tror bidrog till att interpretationsprocessen
gick fortare än den första satsen. 

Den färgade delen (se fig. 32) kan jag kan tänka mig att Kristin komponerade för att på något sätt
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återkoppla till de omgivande satserna. Eftersom delen innehåller färger kändes det naturligt att gå
tillbaka till traditionellt klingande toner.  

Att använda ena foten i den nästkommande delen var inte helt självklart till en början. Jag provade
mig först fram genom olika speltekniker på klarinetten men kände att jag inte hittade något som
återspeglade den grafiska symbol som kommer efter klustret av färger. Idén att använda en annan
kroppsdel i min gestaltning av denna symbol kom av att det inte fanns något som sade att jag inte
fick använda något annat verktyg än klarinetten. Då började jag se vad jag skulle kunna använda i
min gestaltning av bilden av en explosion. Ganska snabbt insåg jag att fötterna var det som kunde
generera mest ljud, volymmässigt. Jag ska också nämna att det bara är om jag har skor på mig, som
jag kan skapa explosionsartat ljud.

Inspelning av den andra satsen:

23





4.3 Trinity, sats III

I styckets tredje och avslutande sats kommer jag gå tillbaka till att spela traditionellt klingande toner
på klarinetten. Men jag kommer även lägga till elektroniska effekter i form av tre pedaleffekter som
vanligtvis används tillsammans med elgitarr. Som med de tidigare satserna så hade Kristin
vetskapen om vilka pedaleffekter jag skulle använda när hon komponerade denna sats. Jag kommer
i nästa underavsnitt beskriva i bild och ljud de olika typer av grafiska symboler som förekommer
samt vilken elektronisk effekt jag valt att applicera på respektive grafisk symbol. 

Fig. 34: Trinity, sats 3. Boussard 2015.
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4.3.1 Tre pedaleffekter

De tre elektroniska effekterna som jag använder i denna sats är följande: chorus, distorsion och
delay. Samtliga pedaler används vanligtvis av elgitarrister och elbasister.

Chorus

Choruspedalen jag använt är av märket BOSS. En choruseffekt kan beskrivas som att det låter som
om flera instrument spelas samtidigt, när det i verkligheten bara är ett instrument. Choruseffekt
innebär att det skapas en slags elektronisk  rumsklang runt det som spelas. Karaktären på denna
rumsklang kan jag sedan reglera genom pedalens olika reglage, allt från basen och diskanten i
effektklangen till hastigheten på svängningarna. Pedalen har fyra olika reglage:

Från vänster:

• E. Level    – Ändrar mängden effekt, från ingen effekt alls till väldigt mycket effekt. 

• Rate          – Ändrar hastigheten på effektens svängning, från en mer rak effekt till en 
mycket svängande effekt. Kan uppfattas som ett långsamt eller snabbt 
vibrato. 

• Depth        – Reglerar effektens fyllighet. Man kan reglera så att man antingen får en 
tunnare effekt eller en fylligare och tjockare effekt. 

• Filter         – Tar bort antingen de högre frekvenserna eller de lägre frekvenserna. Man kan 
alltså ändra effektens mängd av antingen diskant eller bas. Reglaget är 
tvådelat.

Jag har använt följande inställningar i styckets tredje sats:

• E. Level: 80%
• Rate: 50%
• Depth: 50%
• Filter: 50%

Choruspedal. Chorus Ensemble CE-5, Boss
Foto: Mikael Roos

Distorsion

Distorsionspedalen som jag använt är av märket Pigtronix. Distorsions- eller disteffekten används
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för att göra tonen bräkig och smutsig och reglagen på denna pedal är enkla att förstå. Det finns tre
reglage. Det första, vol,  reglerar volymen på tonen och effekten, det andra reglaget, gain, reglerar
mängden disteffekt, och det tredje reglaget, tone, reglerar tonens karaktär, från en mer basig ton till
en ton med mer diskant. Det finns även ett fjärde reglage, ett spakreglage som har benämningen
More vilket helt enkelt ökar effekten ytterligare. 

Jag har använt följande inställningar i styckets tredje sats:

• Vol: 90%
• Gain: 100%
• Tone: 90%
• More: På

Distorsionspedal. Fat Drive, Pigtronix
Foto: Mikael Roos

Delay 

Delaypedalen som jag använt är även den av märket BOSS. En delayeffekt kan liknas vid ett eko
eller en upprepning av tonen som spelas. Effektens hastighet och varaktighet kan man reglera med
pedalens olika reglage. På samma sätt som på choruspedalen finns här ett reglage som reglerar
mängden effekt som används. Detta reglage har dessutom samma benämning, E. Level. På denna
pedal finns också ett reglage med förinställda grundeffekter, Mode, som ger olika karaktärer på
tonen. Jag listar här alla förinställningar som Mode-reglaget består av: 

• Standard    – Ingen ytterligare effekt, mer än den effekt som är inställd genom de andra
reglagen. 

• Analog      – Effekten ger tonen en varmare och mjukare karaktär. 

• Tape          – Effekten ger tonen en tunnare och vassare karaktär. 

• Warp       – Håller kvar delayeffekten utan att den klingar av. Gör det möjligt att lägga
stämmor till sig själv, t. ex. bygga upp treklanger i delayeffekten. Effekten
slutar först när man slår av pedalen eller byter läge på Mode-reglaget. 

• Twist         – Effekten höjer tonen och mängden effekt uppåt, likt en virvelvind, ända tills
man släpper tonen eller stänger av effekten, varpå den virvlar tillbaka. 

• SOS           – ”Sound-on-Sound”. Används som en loopeffekt. Man kan spela in en 
fyrtaktsloop, som man sedan kan spela ovanpå. Då kan man dock inte ändra
effekten på det som spelas ovanpå loopen utan detta blir ett neutralt sound. 
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• Dual           – Man uppfattar effekten som tvådelad. Det skapas ett kortare eko ovanpå den
delayeffekt som är inställd.

• Pan             – Om man använder två högtalare eller förstärkare, gör detta reglage så att 
effekten panorerar mellan dessa två högtalare. För varje delayanslag byter
effekten sida, mellan höger och vänster högtalare. 

• Smooth       – Ger tonen en mjukare karaktär och återger en mer naturlig rumsklang i 
delayeffekten.

• Modulate    – Ger en vibratoeffekt på delayeffekten. 

• Reverse      – Effekten spelas upp baklänges. 

Pedalen är utrustad med två olika fotreglage. Det till vänster slår av och på pedalen. Jag kan alltså
välja att när som helst slå av pedalen och fortsätta spela utan effekt och sedan slå på pedalen för att
återfå effekten. Fotreglaget till höger används för att växla mellan effekter som är förinställda av
användaren själv. Detta har jag dock inte använt eftersom jag har använt mig av en och samma
inställning genom hela satsen eftersom jag inte har möjlighet att skruva på pedalens reglage under
tiden jag spelar.

Jag har använt följande inställningar i styckets tredje sats:

• E. Level: 90%

• F. Back: 75%

• Tone: 30%

• Mode: Standard

• Delay time: 600

Delaypedal. DD-20 Digital Delay, Giga Delay, Boss 

Foto: Mikael Roos

I nästa underavsnitt kommer jag redogöra för mina val av effekter och varför jag valt just dessa
effekter för respektive typ av grafisk symbol.
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4.3.2 Tre grafiska symboler

Nedan beskriver jag de tre olika typer av grafiska symboler som finns i denna sats. 

Fig. 35: Fig. 36: Fig. 37: 
Urklipp från Trinity, sats 3. Urklipp från Trinity, sats 3. Urklipp från Trinity, sats 3.
Boussard 2015. Boussard 2015. Boussard 2015.
Ljudexempel 18 Ljudexempel 19 Ljudexempel 20

Fig. 35 visar den grafiska symbol där jag har applicerat disteffekten. Jag tolkar bilden som något
skränigt och smutsigt vilket leder mig till valet av disteffekt. Jag läser bilden från vänster till höger
och jag spelar en kromatisk rörelse nedåt dels för att återspegla färgerna i symbolen och dels för att
gestalta symbolens minskande storlek, läst från vänster till höger. 

Fig. 36 visar den andra typen av grafisk symbol i denna sats. Här återkommer de rektangulära fält
som återfinns i den första satsen. Dessa har jag valt att applicera choruseffekten på. Detta gör jag
genom min tolkning av rektanglarna som på något sätt fritt svävande. Jag skulle dock kunna tolka
choruseffekten som en vågliknande symbol av något slag, men väljer istället att låta den återspegla
min bild av att rektanglarna svävar fritt i luften. 

Fig. 37 visar den tredje typen av grafisk symbol. Det är det svarta fältet jag fokuserar på när jag valt
att ge denna grafiska symbol en delayeffekt. Från den gula rektangeln utgår en skugga som växer
sig större och större. Genom mitt spel tolkar jag detta genom att göra ett stort crescendo, avsluta
tonen tvärt och sedan låta delayeffekten sköta jobbet och låta tonen klinga ut. De tre växande,
ihåliga, gula rektanglarna inne i den svarta skuggan återspeglar jag genom att trycka till tonen lite
extra vid varje ny rektangel.
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4.3.3 Orientering genom satsen

Figuren nedan visar min väg genom denna sats. Jag läser alltså från vänster till höger i pilarnas
riktning.

Fig. 38: Trinity, sats 3. Boussard 2015.
Markering av orienteringen.

De två första typerna av grafiska symboler i denna sats har jag beskrivit tidigare (se fig. 35-36).
Nedan fortsätter jag min beskrivning av de övriga grafiska symbolerna med bild och ljud.

Fig. 39: Urklipp från Trinity, sats 3. Boussard 2015.

Ljudexempel 21

Figuren visar en blandning av de tre typer av grafiska symboler som förekommer i denna sats. Det
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börjar med en blå, mindre rektangel som sedan blommar ut i en delayeffekt. Den blåa rektangeln
interpreterar jag som lilla e (se fig. 11) och växlar sedan till c1 (färgen gul, se fig. 11) och låter detta
c växa sig starkare i ett delay. Under tiden delayeffekten växer sig starkare slår jag på disteffekten
och låter denna bakas in i delayeffekten. Jag slår sedan av disteffekten och därefter delayeffekten
och låter tonen klinga ut. 

Vidare i satsen stöter jag på ett antal fristående rektanglar i varierad storlek. Här arbetar jag både
med tonhöjd och dynamik. Jag väljer att använda färgernas båda alternativa toner (se fig. 11) för att
skapa en melodisk rörelse samtidigt som jag gör pauser mellan varje ton för att gestalta det
mellanrum som finns mellan dem. I figuren nedan visar jag med bild och ljud dessa rektanglar:

Fig. 40: Urklipp från Trinity, sats 3. Boussard 2015.
Ljudexempel 22

Sedan följer den grafiska symbol som jag tidigare beskrivit i fig. 35. Jag går sedan vidare och spelar
de ljudvågsformade symbolerna. Här går jag tillbaka till disteffekten. När jag slår på distpedalen
skapas det en slags rundgång och den ton som skapas använder jag i min interpretation av de linjer
som finns mellan och efter ljudvågslinjerna. Jag väljer dessuom att inte spela någon traditionellt
klingande ton uten använder mig bara av ett blåsljud genom klarinetten. Detta val gör jag eftersom
jag vill bryta av från de traditionellt klingande tonerna genom att skapa en alternativ ljudbild, samt
återkoppla till föregående sats. Se figuren nedan:

Fig. 41: Urklipp från Trinity, sats 3. Boussard 2015.
Ljudexempel 23
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Jag börjar närma slutet av denna sats och det återstår två typer av grafiska symboler. Se figurerna
nedan:

     Fig. 42: Trinity, sats 3. Boussard 2015.            Fig. 43: Trinity, sats 3. Boussard 2015.
     Ljudexempel 24            Ljudexempel 25

Fig. 42 läser jag uppiifrån och ned. I denna grafiska symbol använder jag choruseffekt, samma som
för de övriga rektangulära graferna. Jag börjar på lilla f (blå) och gör sedan ett crescendo på lilla b
(olivgrön) och landar sedan på lilla e, det största blå fältet. Jag gör sedan en plötsligt svagare
dynamisk på lilla g# . (vinröd). Jag gör sedan en paus och spelar de följande rektanglarna uppifrån
och ned. Jag följer rektanglarnas storlek när jag ändrar dynamiken.

Fig. 43 visar den avslutande grafiska symbolen i denna sats. Liksom tidigare ljudvågsformade linjer
använder jag disteffekten. Jag gör ett stort crescendo med både traditionellt klingande ton och
mycket blåsljud. Innan jag avslutar den delen slår jag på delayeffekt och låter disteffekten och
delayeffekten blandas upp. Sedan slår jag av disteffekten och till slut även delayeffeken och låter
tonen klinga ut.

Kristin gav mig också friheten att reprisera den tredje satsen. Detta var något jag funderade länge på
om jag skulle göra eller inte göra, så jag provade två varianter. Först spelade jag satsen en gång rakt
igenom. Sedan provade jag att reprisera satsen en gång men valde att spela reprisen mycket
snabbare. Argument och reflektion över detta val kommer jag redogöra för i underavsnitt 4.3.5.
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4.3.4 Tonens väg från klarinetten till förstärkaren

Jag kommer i detta underavsnitt beskriva tonens och signalens väg från klarinetten genom
pedalerna, mixerbordet och ut genom förstärkaren. 

Jag börjar med att micka upp mig själv med en kondensatormikrofon. Mikrofonen kopplar jag
sedan in i mixerbordet. Ut från mixerbordet kopplar jag sedan en telekabel in i choruspedalen. Jag
kopplar därefter ihop choruspedalen och delaypedalen med hjälp av en telekabel. Jag kopplar sedan
delaypedalen tillbaka in i mixerbordet. Därefter kopplar jag från mixerbordet distpedalen och
tillbaka till mixerbordet. Denna separata koppling av distpedalen gör jag eftersom pedalerna inte
fungerade när alla tre var kopplade efter varandra. Tack vare denna lösning fungerade alla tre
pedalerna som de skulle. Till slut kopplade jag en telekabel från mixerbordet till högtalaren.
Kopplingen från klarinetten till högtalaren kan även beskrivas på följande vis:

KLARINETT                      MIKROFON

MIKROFON MIXERBORD (KANAL 1)

MIXERBORD CHORUSPEDAL (INPUT)
(AUX SEND 1)

CHORUSPEDAL DELAYPEDAL (INPUT)
(OUTPUT)

DELAYPEDAL MIXERBORD (AUX RETURNS 1)
(OUTPUT)

MIXERBORD DISTPEDAL (IN)
(AUX SEND 2)

DISTPEDAL MIXERBORD (AUX RETURNS 2)
(OUT)

MIXERBORD HÖGTALARE
(MAIN OUTS)
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4.3.5 Summering

I denna avslutande sats går jag tillbaka till att spela traditionellt klingande toner men nu tillsammans
med tre olika elektroniska effekter, chorus, dist och delay. Arbetet med dessa tre effektpedaler har
jag tidigare erfarenhet av genom mitt examensarbete från 2014 ”Två sidor av samma mynt”. Jag
kände mig därför bekväm med att spela med dessa effekter och det gjorde interpretationen av den
tredje satsen lättare. Jag kunde hyfsat snabbt se sambandet mellan de tre olika elektroniska
effekterna och de tre olika typer av grafiska symboler som förekommer i denna sats. Det känns som
att Kristin tog fasta på vilka typer av pedaleffekter som skulle användas i denna sats.

Det som kan tänkas skapa frågetecken är min tolkning av rektanglarna i denna sats. Choruseffekten,
vilken jag har applicerat på dessa symboler, har en svajande karaktär liksom ett vibrato. Men i
denna sats vill jag tolka och gestalta rektanglarnas placering. De flesta av rektanglarna är placerade
utan kontakt med varandra eller annan grafisk symbol. Det är denna placering som jag vill
återspegla i mitt val av choruseffekt: en idé om att rektanglarna svävar fritt. Denna bild av svävande
är ytterligare ett skäl till mitt val av choruseffekten. 

Jag har två aspekter som påverkade mig i mitt val av att reprisera den tredje satsen. Den första är
Kristins idé om att satsen mycket väl fick repriseras om jag så valde. Denna idé fick jag ta del av i
samband med att jag fick se partituren för första gången. Det kan mycket väl ha påverkat mig från
början, att satsen var möjlig att repriseras. Den andra aspekten som kan ha påverkat mitt val att
reprisera är det sätt jag spelar satsen första gången: med ett lugnt tempo, längre pauser och längre
toner. Jag fick då en känsla av att jag ville på något sätt runda av hela verket med reprisering av den
tredje satsen i ett något högre tempo. Men varför i ett högre tempo? Jag ville helt enkelt skapa något
intressant med min reprisering, och att göra en helt identisk repris av satsen kändes inte aktuellt.
Därför utvecklades idén om att höja tempot i reprisen. Genom att göra en reprisering av satsen
behöver jag dessutom inte göra några klingande skillnader eller ändra ordningen på det klingande.
Jag använder reprisen för att skapa en ytterligare klingande upplevelse.

Inspelning av den tredje satsen:
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5 Diskussion

I denna diskussion kommer jag återkoppla till mina frågeställningar, var och en för sig. Jag låter
varje fråga stå som rubrik till ett avsnitt i denna diskussion.

Hur tolkar jag den grafiska notationen i relation till följande musikaliska aspekter?:

Rytm

Ett nyckelord jag handskades med när jag arbetade med rytmen i Trinity, främst i den första satsen,
var ”rum”, ett ord som Kristin planterade i min tanke i samband med att jag fick se partituret för
första gången. Jag kan tänka mig att i och med att jag fick något konkret med mig, i detta fall
”rum”, så kan det ha hjälpt mig i min interpretation av rytmen i musiken. När jag fick ordet ”rum”
så satte hjärnan igång och jag började associera till andra saker som har med rum att göra, väggar,
tak, golv och fönster för att nämna några. 

Att jag skulle arbeta med den studsliknande rytmik som jag i slutresultet gör, var inte helt självklart
från början. Som jag nämner i underavsnitt 4.1.3 Min interpretation s. 12, tolkar jag rytmiken
liksom en studsboll som kastas in i ett rum och som till slut stannar helt och hållet. Hur kom jag
fram till detta? 

Det hela började med att jag spelade långa toner, toner som jag applicerade för respektive färg. Jag
ska nämna att arbetet med rytmik och tonhöjd löpte parallellt. Men jag nöjde mig inte med det. Jag
ville ha ett mer aktivt musikaliskt flöde, och inte minst en aktiv start på stycket. Med aktiv menar
jag i detta fall en rad toner i högt tempo och genom att förhöja känslan av aktivitet spelar jag dessa
staccato. Detta i kombination med idén om att rytmiken ska gestalta en studsboll som studsar
mellan rummens väggar, tak och golv resulterade även i ett konstant ritardando. 

Jag ville stanna kvar i mitt val av ett 'aktivt musikaliskt flöde'. Kan det vara så att jag präglats av en
tradition i att verk innehållande tre satser normalt börjar i ett högre tempo? Klarinettkonserter av
t. ex. Mozart, Krummer och Stamitz börjar alla i ett högre tempo. Eller kanske det grundar sig i att
jag vill ge lyssnaren och inte minst mig själv en stark inledning. En känsla av att ”pang, nu börjar
stycket”. Jag vet inte om det beror på något av dessa aspekter jag nyss nämnt, men jag är ganska
säker på att jag hämtat inspiration, kanske undermedvetet, från tidigare musikaliska erfarenheter.
Liksom från en stor gryta har jag tagit ett slevtag av min musikaliska erfarenhet och använt i min
tolkning och interpretation av Trinity.

Dynamik

Jag hade ett par idéer i mitt inledande arbete med dynamiken. Den första var att se hela partituret
som en enda stor graf där dynamiken blev svagare ju längre ner i partituret jag läste och starkare ju
högre upp jag läste. Den idén skrotade jag ganska snabbt, då jag istället ville koncentrera mig på
rummen och de olika fältens storlek. För något sa mig att Kristin måste haft en tanke med att variera
storleken av den grafiska notationen. Därför lät jag rummens och fältens storlek få bestämma
dynamiken. Jag kunde då använda mig av tredimensionaliteten i det grafiska genom att använda
mig av crescendo och diminuendo beroende på åt vilket håll jag läser de grafiska fälten, se fig. 18-
19, s. 13.

Jag valde även att använda mig av dynamiken för att förstärka vissa delar i musiken, t. ex. när jag
spelade färger som endast förekommer en gång i musiken. Ett exempel i den första satsen är
följande fält:
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Vid detta fält spelar jag ett f#1. För att förstärka denna del spelar jag med en högre dynamik. Här går
jag lite ifrån min tanke att fältens storlek ska bestämma dynamiken. Än en gång landar jag i en idé
om att skapa ett intressant musikaliskt flöde. Trots att detta mörkrosa fält kanske inte sticker ut
storleksmässigt så är det andra aspekter som spelar in. Det är enda gången färgen förekommer och
det är även första gången jag spelar tonen f#1. Dessa två aspekter ligger till grund för mitt val att
förstärka denna del genom att spela med en starkare dynamik. 

Tonhöjd

Att tolka alla färger som förekommer i Trinity har nog varit den största delen i hela arbetet. Som jag
beskriver i underavsnitt 4.1.3 Relationen mellan färg och ton, delade jag upp färgerna på
klarinettens register. Min första tanke var att dela upp tonerna jämnt på alla färger alltså ca två toner
på varje färg. Ju mörkare färg och nyans desto mörkare ton och tvärtom. Ju ljusare färg och nyans
desto ljusare ton. Men det uppstod snabbt en del frågetecken med denna idé och undantag gjordes i
min applicering av toner för respektive färg. Jag kommer nu reflektera och diskutera över dessa
undantag.

Jag använder fig. 11 som referens till mina argument.

Fig. 11: Applicering av toner för respektive färg. Trinity, sats 1. Boussard 2015.

De första sju färgerna i ordningen är uppdelade enligt min idé om två toner för respektive färg och
mina val av placeringen av dessa färger på skalan är beskrivna i underavsnitt 4.1.3 Relationen
mellan färg och ton. Det är sedan det blir intressant. De följande fem färgerna har blivit tilldelade
endast en ton var. Jag har varit inne på det tidigare men det tål att upprepas. Jag vill skapa något
unikt med att dessa färger endast förekommer en gång i hela stycket. Ifall man lyssnar på stycket för
första gången utan att känna till denna färg- och tonuppdelning kanske det går obemärkt förbi. Men
jag vill ändå visa på att det finns en tanke och idé bakom varför dessa toner endast förekommer en
gång i hela stycket, med varierad reprisering. 

Fig. 11 visar att tonen b1 har två färger. Det finns ett par orsaker till detta. Den främsta orsaken är
att jag ville förbruka de färger som endast förekommer en gång i en kromatisk tonföljd innan tonen
c2 och den gula färgen. Jag fick alltså göra en form av kompromiss med mig själv. Jag spelar tonen
b1 med två olika klangfärger för att göra en diskret skillnad mellan de två färger som delar tonen b1. 

Därefter håller jag mig till min tanke att ge följande nyanser av färgerna samma toner fast en oktav
högre. Jag beskriver detta djupare i underavsnitt 4.1.3 Relationen mellan färg och ton. Detta
resulterar i att jag får hoppa över vissa toner. Den första tonen jag hoppar över är f#2. Här var jag
tvungen att ta ställning. Skulle jag fortsätta gå på min idé med att ge de följande färgerna och
nyanserna två toner var, utan att ta hänsyn till var på skalan färgerna hamnade, eller skulle jag växla
idé och gå mer på tonalitet och på något sätt skapa ett mönster mellan nyans av färg och ton? Jag
valde det senare alternativet. Jag började med att placera färgen gul på tonerna c och c# även i den
tredje oktaven. Hade jag valt min första idé hade den tredje placeringen av färgen gul hamnat på
tonerna g#2 och a2. Detta kändes helt enkelt rätt eftersom den gula färgen inte ändrade nyans på
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samma sätt som de andra färgerna. Jag ville därför behålla den gula färgen på tonerna c och c#. Jag
placerade således den sista nyansen av rosa på tonerna g2 och g#2 som en tolkning av att blanda
färgerna på tonerna g1 och g#1. Som ni ser saknar även de sista tonerna i skalan färger. Detta är ett
resultat av att färgerna helt enkelt ”tog slut”. Jag ville inte blanda in ytterligare ett system i min
tanke att placera färgerna på tonerna, utan jag stannade vid idéerna med att ge färgerna en eller två
toner var samt att hålla mig till samma toner men i de olika oktaverna. 

Klangfärg

Klangfärger är den musikaliska aspekt som jag tog in i processen sist. Det var när jag gjorde en
djupare granskning av den grafiska notationen och lade märke till bland annat denna del: 

Fig. 20: Urklipp från Trinity, sats 1. Bousard 2015.

Jag fick en idé med att gestalta de linjer som delar detta gula fält. Än en gång tänkte jag att Kristin
måste ha en tanke med detta. Hur kan jag göra skillnader på samma ton? Det första som slog mig
var att göra s.k. klangfärgsdrillar. Jag förklarar detta i underavsnitt 4.1.3 Min interpretation -
Klangfärger s. 14. Genom att använda mig av klangfärgsdrillar skapar jag små klangliga skillnader
på samma ton, en återspegling av de linjer som delar upp ett fält av samma färg.

Glissando är ytterligare en spelteknik jag använder på ett par ställen, se fig. 21 - 22, s. 14. Mitt val
att använda mig av glissando grundar sig i en idé om att skapa något intressant. Det är en teknik jag
blivit mer och mer bekväm med, så pass bekväm att jag kände en frihet att använda glissando på
valda delar, fig. 21 - 22.  

Vilka problem uppstår i interpretationen med alternativa speltekniker? Hur löser jag dessa
problem?

På ett sätt kunde jag känna att interpretationen av den andra satsen var något enklare än den första
satsen. Här hade jag inga färger att ta hänsyn till. Jag hade dessutom begränsat mig genom att
endast använda alternativa speltekniker som inte genererar traditionellt klingande toner. Jag hade
redan några speltekniker i ryggsäcken från tidigare verk jag framfört. Blåsljud, klaffljud och
fladdertunga för att nämna några. Sedan fanns det tekniker som jag kände till men inte själv hade
använt. Jag tänker främst på 'slaptongue', en teknik jag kände starkt att jag ville använda i denna
sats. Se fig. 29, s. 20. Jag fick arbeta länge med att få till rätt effekt av denna spelteknik. Grejen var
att jag inte fick använda någon luft samtidigt som jag slog tungan snabbt mot rörbladet. Gjorde jag
det fick jag lätt en klingande ton eller kix. Det blev helt enkelt en övningssak. Efter hand fick jag
mer kläm på hur jag skulle utföra 'slaptongue' och kunde till slut applicera det i den andra satsen. 

Nästa del som jag fick fundera över var delen då jag stampar i golvet. Jag beskriver det närmre i
underavsnitt 4.2.2 Musik utan traditionella toner, fig. 32. Min ursprungliga idé var att endast
använda speltekniker på klarinetten men efter att studerat fig. 32 kände jag att den
explosionsliknande figuren var svår att gestalta på klarinetten. Detta gjorde att jag till slut tänkte
utanför klarinetten och undersökte vad jag kunde göra utöver mitt spel på klarinetten. Då blev foten
något jag tog till. Effekten av att stampa hårt i golvet kändes som en bra gestaltning av den aktuella
figuren, som en överraskning då lyssnaren kanske inte är beredd på att något annat än klarinetten
ska ljuda. Jag kände helt enkelt att klarinetten inte räckte till i min gestaltning av denna
explosionsliknande figur vilket resulterade i mitt hårda stamp i golvet. 

En tredje sak som tål att diskuteras och reflektera över är följande symbol:
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Fig. 33: Urklipp från Trinity, sats 2. Boussard 2015.

Samma typ av figur förekommer i inledningen av satsen men då mycket i mycket mindre storlek.

Fig. 27: Urklipp från Trinity, sats 2. Boussard 2015.

Det klingande resultatet blev dock att fig. 33 klingade mycket kortare än fig. 27, trots att det mycket
väl skulle kunna tänkas att fig. 33 skulle klinga längre än slutet på fig. 27. Att fig. 33 klingade
kortare beror på att jag använder betydligt mycket mer luft i min gestaltning av fig. 33. Det ledde i
sin tur till att luften tog slut fortare. Samtidigt känner jag att jag lyckades skapa ett större ljud trots
att det blev kortare. 

I det inledande skedet av detta projekt hade jag en idé om att utveckla nya typer av alternativa
speltekniker. Men efter att ha sett partituret till den andra satsen kände jag att jag kunde använda de
speltekniker som redan använts flitigt i nutida musik för klarinett. På så sätt sparade jag en del tid
genom att istället arbeta med appliceringen av de olika spelteknikerna i musiken. Ett framtida
projekt skulle kunna vara att utveckla nya speltekniker på klarinetten, både med och utan
tradiotionellt klingande toner.

På vilka sätt kan jag använda mig av elektroniska effekter i min interpretation av grafisk notation?

Redan innan jag började interpretationsarbetet med Trinity hade jag bestämt mig för att använda
dist-, chorus- och delayeffekt. Det var när jag fick partituren i min hand som mitt arbete med att
applicera effekterna i musiken började. Jag fick tre olika typer av grafiska symboler att arbeta med:
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Fig. 35: Fig. 36: Fig. 37: 
Urklipp från Trinity, sats 3. Urklipp från Trinity, sats 3. Urklipp från Trinity, sats 3.
Boussard 2015. Boussard 2015. Boussard 2015.

Då jag även hade tre elektroniska effekter att arbeta med gällde det att tilldela varje symbol en
effekt. Att applicera disteffekten på den grafiska typen som fig. 35 visar kändes ganska givet.
Liksom symbolens sprakiga utseende skapar disteffekten ett sprakigt ljud. Den grafiska typ som fig.
36 visar valde jag att tilldela choruseffekten. Choruseffekten har dock en svajig och gungande
effekt, något som symbolerna i fig. 36 kanske inte återspeglar. Men istället ville jag gestalta de
rektangulära symbolerna som fritt svävande i ett tomrum utan någon kontakt med varandra. Därav
mitt val av choruseffekt för de grafiska symbolerna som fig. 36 visar. Min sista elektroniska effekt
var delayeffekten, som har karaktär av ett eko. Denna valde jag att till slut applicera på den typ av
grafisk symbol som fig. 37 visar. Liksom en skugga som växer sig större och större använder jag
delayeffekten som en gestaltning av något som reflekteras från något annat. 

Min applicering av de tre olika elektroniska effekterna i den tredje satsen var inte direkt svåra. Det
kan bero på att Kristin i förväg visste om vilka effekter som skulle användas, så hon hade nog redan
från början en bild av vilka symboler som skulle få gestaltas av respektive elektronisk effekt.

Finns det några likheter mellan min interpretation av styckets tre olika satser? Grafiskt eller
klingande?

Trots att jag använt mig av tre olika spelsätt när jag interpreterat Trinity och att de olika satserna
skiljer sig mer eller mindre från varandra kan jag ändå se likheter i min interpretation mellan de
olika satserna. Den första är färgerna i den första och den tredje satsen. Färgerna som förekommer i
den tredje satsen har alla redan gjort entré i den första satsen. Detta resulterade även i att jag
använde samma toner för respektive färg i den tredje satsen som i den första satsen. 

Den andra satsen skiljer sig mest från de övriga. Men även här kan jag se vissa likheter, främst med
den tredje satsen. Jag tänker främst på de ljudvågsliknande symbolerna som förekommer såväl i den
andra satsen som i den tredje satsen. Den klingande skillnaden är att jag i den tredje satsen använder
disteffekt när jag tolkar denna symbol, samtidigt som jag skapar en sprakande effekt även i den
andra satsen, då istället med blåsljud och flattertunga. 

På vilka sätt kan mitt arbete med Trinity bidra till mitt framtida musicerande på klarinett?

Mitt arbete med Trinity har gett mig mycket. Den stora utmaningen har varit att med mycket få
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riktlinjer ta mig an ett stycke musik som aldrig interpreterats tidigare. Jag tror att jag genom att få
gå till botten med att analysera och interpretera musik av detta slag har fått nyttiga erfarenheter att
ta med mig i framtiden. Mitt intresse för nutida musik har växt sig starkare under de senaste åren,
men genom detta projekt har intresset fått en ytterligare spark uppåt. Det här är första gången jag
arbetat med grafisk notation på detta sätt, och förhoppningsvis kan detta projekt öppna dörrarna till
fortsatta nyskapande projekt i framtiden, såväl grafiska som traditionellt noterade. 

Slutord

Jag är glad över att jag genomförde detta projekt. Det hela började med att Kristin och jag pratade
löst om att göra ett projekt med grafisk notation tillsammans. Fram tills jag fick se partituren kändes
det fortfarande osäkert åt vilket håll projektet lutade. Men sedan jag fick partituren har bollen varit i
konstant rullning. Till en början hade jag en tanke om att ta in improvisation i arbetet, men ganska
snabbt insåg jag att projektet inte alls skulle innehålla improvisation. Jag hade partitur framför mig
som skulle interpreteras. Mitt arbete var att tolka och gestalta det grafiska jag hade framför mig.
Med största sannolikhet skulle det klingande resultatet blivit annorlunda om någon annan hade tagit
sig an Trinity men nu är det jag som interpreterat Trinity och jag hoppas jag gett en tydlig bild av
hur jag tänkt i alla mina analyser. Och kanske har arbetet väckt en del frågor som t. ex. ”Hur skulle
resultatet ha blivit om jag hade interpreterat färgen grön på ett annat sätt?”, eller ”Varför inte
använda en fjärde typ av elektronisk effekt?” Frågor som jag inte kommer kunna ge svar på i detta
projekt, men kanske i kommande.
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7 Appendix

• Trinity, sats 1-3
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