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Introduktion  

Syfte 
Målsättningen med denna examenstext är att framförallt utforska musikverket Kybernetes1 och 

dess tillkomst. Fokus ligger på att undersöka verkets uppbyggnad och hur det relaterar till 

teorierna inom cybernetiken, samt att reflektera över både kompositionsprocessen runt verket 

och cybernetiska teorier inom musiken.  

 

Bakgrund 
Under masterutbildningen på Kungl. Musikhögskolan hade jag tidigare komponerat två verk 

med olika typer av science fiction-tema. Det första verket – The Ominous Sonorities of Freck2 – 

var baserat på en del ur ett seriemagasin kallat A Scanner Darkly3, som i sin tur var bilder tagna 

ur långfilmen A Scanner Darkly4, som i sin tur var baserad på romanen A Scanner Darkly5 

skriven av författaren Philip K. Dick. Med hjälp av att illustrera och ljudsätta de olika 

bildrutorna från seriealbumet komponerades ett elektroakustiskt stycke för ett surroundsystem 

på åtta högtalare.  

Det andra verket var mitt examensprojekt för kandidatutbildningen i elektroakustisk 

komposition och kallades Maskering; Vilseledning6. Detta verk komponerades av och för mig 

som skådespelare/röst/liveelektronikmusiker på scenen och 5.1 surroundljud. Jag iklädde mig i 

rollen som en väktare som upptäcker en sorts bortglömd, undre värld, lokaliserad i en förort till 

Stockholm. Manus för detta verk skrevs av mig själv, baserat på en gammal novellskiss. Jag 

använde inspelade röster av mig, min familj, vänner och studentkollegor.  

Med dessa två verk i ryggen ville jag angripa en än större typ av projekt som 

examensprojekt vid masterutbildningen. Denna gång ville jag använda mig av ett redan 

befintligt drama för att ha en stomme att luta sig emot. Masterprojektet blev trots detta det 

största konstnärliga projekt jag genomfört dittills. Verket Kybernetes hade uruppförande 27 maj 

2010 i Stora Salen på Kungl. Musikhögskolan.  

                                                
1 Wrangö, M, Kybernetes. Stockholm, 2010. 
2 Wrangö, M, The Ominous Sonorities of Freck. Stockholm, 2007. 
3 Dick, Philip K., A Scanner Darkly. New York, Pantheon Books, 2006. 
4 Linklater, R, A Scanner Darkly. USA, 2006. 
5 Dick, PK, A Scanner Darkly. First edit, New York, Doubleday Publishing, 1977. 
6 Wrangö, M, Maskering; vilseledning. Stockholm, 2008. 
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Musikverket Kybernetes 
I denna examenstext diskuterar jag verket Kybernetes, ett elektroakustiskt verk komponerat 

2009–2010 som ena halvan av examensarbete i min masterutbildning i Elektroakustisk 

komposition, denna examenstext är den andra halvan. 

 

Verkbeskrivning 

•  Verket är komponerat för scenframträdande med surroundljud i 5.0, projektion och 

skådespelare/dansare.  

•  Dansarna/skådespelarna bär grå kläder.  

•  Den ena dansaren (som spelar Angla) bär lysdiodslampor fastsatta vid handlederna. 

•  Verket har en durata på 29 minuter och 30 sekunder.  

•   Projektionen är svartvita sekvenser med stillastående kamera och stilla motiv, nästa som ett 

bildspel.  

•   Projektionen är i 16:9-format och behöver bakprojektionsduk så dansarna kan agera framför 

utan att generera skuggor.  

•  Ljudmaterialet är alltifrån sinustoner, brus och röstinspelningar till komplexa klanger, 

trumloopar och distad noise.  

 

Röster i inspelningen: 

Pero/Sycore: Magnus Roosmann 

Angla: Malin Stattin 

Fender: Viktor Gyllenberg 

Kyban: Marcus Wrangö 

 

Dansare/skådespelare vid uruppförandet liksom i bild 10, scen 6: 

Angla: Malin Stattin 

Fender: Viktor Gyllenberg 
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Analys  
I arbetet med denna examenstext har olika former av analyser gjorts av verket för att utforska 

hur arbetet med dessa stycken gått till. Genomgångar har gjorts av skisser, anteckningar, 

ljudmaterial, dokumentationer, etc. 

 

Metod  

Översikt av kompositionsprocessen 
Kompositionsarbetet med verket Kybernetes har haft följande generella arbetsgång, som kan 

beskrivas i ett antal steg: 

•   Stämningsanalys 

•   Analys av det dramaturgiska och visuella materialet 

•   Författande av idéer och synopsis 

•   Grafiska formskisser 

•   Ljudmaterialskisser 

•   Ljudliga formskisser 

•   Röstinspelningar 

•   Ljudprogrammering 

•   Ljudinspelningar 

•   Ljudliga övergångsskisser 

•   Ljudlig storformssammansättning 

•   Sammansättning tillsammans med andra medier, såsom bild, rörelser, scenografi, etc. 

•   Slutproduktion 

•   Mixning 

•   Repetitioner 

•   Framförande 

 

Storform 
Kybernetes musikaliska storform är indelad i åtta scener, som både narrativt och musikaliskt 

skiljer sig från varandra. Vid de flesta övergångarna mellan scenerna finns även tydliga 

musikaliska övergångar och mellanspel.  
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Figur 1 Storformsskiss hämtat från anteckningar, inkl. stavfel och förkortningar 

 

Narrativ 
Ursprungsberättelsen i Kybernetes är sprungen ur William Shakespeares Stormen7 (eng. The 

Tempest). Texten8 skrevs på nytt med en ny synopsis9. Alla karaktärerna är omarbetade och 

moderniserade. Dessutom är alla sidokaraktärer från Stormen borttagna. Tanken med att försätta 

ett klassiskt drama i en science fictionkontext föll mig fullständigt naturligt, då jag sedan 

barnsben alltid fascinerat av science fiction-idéer, speciellt på ett filosofiskt plan. Under det 

initiala kompositionsarbetet i anslutning till att jag bestämde mig för att arbeta med Stormen 

som förlaga återvände jag till två andra tolkningar av Shakespeares original – Forbidden 

Planet10 och Resan till Melonia11. Dessa två filmer hade jag sett förr, men inte förstått att de var 

baserade på Stormen. Framförallt är det delar av stämningen i Resan till Melonia som jag 

inspirerats av; specifikt miljön på ön Plutonia, ett mörker, en hel ö som en smutsig 

                                                
7 Shakespeare, W, Stormen. Stockholm, Ordfront, 2004. 
8 Se appendix Manus 

9 Wrangö, M, Synopsis (anteckningar från kompositionsarbetet med Kybernetes). Stockholm, 2010. 
10 Wilcox, MF, Forbidden Planet. USA, 1956. 
11 Åhlin, P, Resan till Melonia. Sverige, 1989. 
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industrialistisk stad på gränsen att implodera. Jag ville hitta vägen fram till att försöka få fram 

en liknande känsla för upplevelsen av Eland.  

Formmässigt så styr dramat musiken framåt, vilket får effekten att det återfinns 

musikaliska höjdpunkter på dramatiskt viktiga punkter i dialogen eller berättelsen. Exempelvis 

förändras musiken vid Angla och Fenders första möte i scen fyra.   

 

Synopsis 
Den inledande delen av synopsis är indelat i två delar, bakgrund och miljöbeskrivning. Detta var 

tänkt att på något vis användas som text till programblad eller läsas/visas som inledning inför 

uppförandet av verket. Så blev det inte eftersom jag var av åsikten att för publiken försöka 

skapa en renare upplevelse, ett blankare blad, men i efterhand hade det varit bra att publiken 

hade kunnat ta del av denna inledande text. Synopsis är skriven av mig och hämtad från mina 

anteckningar under kompositionsprocessen, utan korrektur. 
 

Bakgrund 

År 2013 lämnade de nordiska länderna EU, pga stora interna strider inom unionen och den 

uteblivna högkonjukturen i Europa.   

De tidigare nordiska EU-länderna slöt upp med Norge och Island och skapade NoU, 

Nordiska Unionen. En ekonomiskt stark union, med enorma högteknologiska tillgångar 

som bara kunde jämföras med Japan och USA.  

Under 2015 fann man tidigare oupptäckta guldfyndigheter på Åland, vilket skapade en 

hysteri och en säkerhetsupprustning av hela ögruppen. Under de efterföljande åren lyckas 

vissa guldgrävare skapa sig en enorm förmögenhet. Åland byggs ut explosionsartat och 

liknar mer och mer en stad på havet, med stora delar helt övervakade av de ledande 

kommersiella och politiska krafterna. Under vintern 2022 utbryter ett kortare 

högteknologiskt kallt krig ut, startat av starka kommersiella krafter på Åland, för att slita 

sig loss från Finland och Nordiska Unionen. På något vis lyckas de mäktiga företagen att 

hålla NoU på avstånd och få Åland erkänt som suverän stat hos den övriga världen. Åland 

får i internationella media namnet Eland, det elektroniska landet, pga sina enorma 

teknologiska framsteg. Eland köper sig ledande forskare och ingenjörer från hela världen. 

Eland styrs troligen sedan 2027 av en ytterst skygg man, det enda man egentligen vet om 

honom är att han heter Pero, resten är förmodligen mer eller mindre spekulationer. 
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Miljö 

Pero styr och ställer i Eland, han låter bygga murar och militäriska poster runt öarna. 

Ögruppen är knappt någon ögrupp längre då det flesta delar av vattnet är överbyggt. Dock 

återfinns det mörka underjordiska delar av Eland där Pero ännu inte har tillkansat sig all 

makt. Där bedrivs det motstånd och man anordnar fester i underjorden och på de få stränder 

som finns kvar.  

2031 får Eland och Pero besök av en Fredsdelegation från Nordiska Unionen, en delegation 

som vill försöka resonera med Pero och få honom att öppna Elands gränser som sedan 2025 

varit helt stängda. Detta för att ge Nordiska Unionen och resten av världen möjlighet att på 

rimliga villkor handla med Eland. Detta land som sedan guldrushen varit centret för 

extremt avancerad högteknologisk forskning. 12 

 

Tanken var att för stycket skapa en sorts stämning och kontext som känns mystisk och mörk och 

potentiellt realistisk. Vid författandet av denna examenstext (2017) har redan synopsisens 

årtalsvisioner fallerat sedan länge men ämnet kan tyckas aktuellt med tanke på Brexit och andra 

eventuella förändringar just nu inom europeisk politik. Syftet var dock inte att sia om framtiden 

per se; utan att för själva stycket skapa en framtidsvision med rötter i verkligheten och som 

kunde försätta lyssnaren i en viss sorts sinnesstämning.   

 

Karaktärerna 

I arbetet med verket fanns det en poäng att byta ut de olika karaktärernas namn från Stormen 

eftersom själva berättelsen skrevs om från början med andra teman.  

 

Pero 

Diktator i landet Eland. Namnet är en förkortning av Prospero, men vi ser ingen dramaturgisk 

utveckling av Pero i verket Kybernetes, han är och förblir ondskefull och maktfokuserad. 

 

Kyban 

En cyborg, bror till Angla, son till Pero och Sycorax. Namnet är en kombination av Cyborg och 

Caliban med försvenskad stavning.  

 

  

                                                
12 Wrangö, M, Synopsis (anteckningar från kompositionsarbetet med Kybernetes). Stockholm, 2010. 
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Sycorax 

Mor till Angla och Kyban. Namnet är det enda namnet som bibehållits från Stormen, men också 

den enda karaktären som är frånvarande.  

 
Sycore  
Dator med Artificiell Intelligens. Skapad av Sycorax och använd av Pero för att kontrollera 

Eland. Namnet är sprunget ur Sycorax  

 

Angla 

Huvudpersonen i verket. Syster till Kyban, och dotter till Pero och Sycorax. Hypnotiserad av 

Pero men genomgår peripeti13 och senare katarsis14 som aktiveras av Fender. Namnet är 

inspirerat av Shakespeares15 Ariel, men karaktären är en sammanslagning av Ariel och Miranda. 

När Angla är hypnotiserad är hon mer av en Ariel men efter vändpunkten i scen fyra mer en 

Miranda.  

 

Fender 

Den yttre triggern i hela verket, det är han som sätter igång allt. Fender får också en speciell 

relation till Angla och blir en hjälp för henne att genomgå katarsis. Namnet är en omskrivning 

av Ferdinand.  

 

Scenernas synopsis 

Den andra delen av synopsis är beskrivningar över de olika scenernas händelseförlopp. Texten 

nedan är hämtad ur anteckningar från arbetsprocessen, utan korrektur.  

 

1. Prolog 

Pero spekulerar runt denna fredsdelegation, han vet att dom har vapen, eftersom hans 

övervakningssystem innefattar röntgen och andra tekniker. Pero är rädd och försöker bygga 

en känslomässig mur. Han tänker: Vad är det för fredsdelegation om dom måste ha vapen 

med sig? Pero är övertygad att dom egentligen vill mörda eller tillfångata honom. Därför 

beordrar han sina två lönnmördare att ta hand om problemet.  

                                                
13 Aristoteles, & J Stolpe, Om diktkonsten. Göteborg, Anamma, 1994, s. 40-41. 
14 Aristoteles, & J Stolpe, 1994, s. 32-35. 
15 Shakespeare, W, Stormen. Stockholm, Ordfront, 2004. 
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2. Pero solo 

I kaoset när Peros lönnmördare utplånade fredsdelegationen råkade en person komma 

undan. Detta rapporterar Peros AI-dator Sycore. Sycore är den som håller ordning på 

övervakningssystemen på Eland och är Peros högra hand. Sycore är på vissa punker skapad 

med Pero som avbild, Sycores röst är en avbild av Peros stämma. Pero beordrar sina två 

lönnmördare Kyban och Angla att leta upp denna person, detta objekt, och slutföra 

extermineringen av delegationen. 

3. Jakten på objektet 

En intensiv jakt påbörjas, Sycore letar i alla delar av övervakningssystemen. Angla och 

Kyban letar i stadens underjord och okända platser. 

4. Mötet, Angla och Fenders duett 

Sycore har i utkanten av hans elektroniska tentakler upptäckt något som kan vara en fest, 

som han knappt ser. Sycore meddelar både Angla och Kyban om att objektet finns där. Ju 

närmre Kyban kommer ju mer ser Sycore. Kyban blir Sycores ögon dit Sycores system inte 

når. Angla tänker att det här kanske blir sista uppdraget, det är bara att slutföra, sedan är det 

lungt. Angla smyger sig in på festen, Kyban befinner sig i bakgrunden. Objektet beger sig 

ut över dansgolvet, Angla närmar sig för att mörda objektet med sina knivar. Men när hon 

ser objektet, honom, Fender, i ögonen förändras allt. Hon kan inte, hon går förbi objektet 

som helt plötsligt är ett subjekt istället.  

Fender undrar vem hon är, letade hon efter honom, vart har han sett henne? Har det med 

Pero att göra. Vem är hon? Varför dödade hon mig inte? 

5. Sycore solo 

Sycore tänker och letar efter objektet, han ser det och meddelar Kyban. Meddelar Angla. 

Objektet finns i sektor...  

Sycore får en överblick av festen från Kyban. Sycore ser Angla måtta knivhugg mot 

objektet. Sycore läser av Angla och undrar hur ögonkontakt fungerar, känslor vad är det? 

Kärlek? Sycore beräkningskraft upptas nästat helt och hållet av dessa frågor, till det graden 

att Sycore måste programmera om sig själv. Sycore klarar inte av att följa Fender på ett 

tillförlitligt sätt. Sycore meddelar att Kyban får söka själv efter objektet.  

6. Kybans ursprung 

Kyban står i de mörkaste delarna av festen, och ser Angla som är påväg att döda Fender. 

Men eftersom Sycore nästan helt och hållet styr Kyban, tappar Kyban sitt fokus när Sycore 

tappar fattningen. Kyban hör delar av Sycores tankar runt vad som nyss hände, och blir 
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fundersam. Kyban börjar fråga Sycore saker, Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vem är 

Sycorax? Sycore svarar oftast. 

Sycore säger att Sycorax är Peros fånge. (Vem är egentligen Angla?) 

7. Anglas ursprung 

Angla upptäcker att något förändrats sedan hon såg Fender i ögonen. En börda har lättats, 

men frågor dyker upp. Hon frågar Sycore om sitt ursprung, han svarar oftast. Hon får reda 

på att hon kommer från Eland och att hon styrs av sin egen far genom Sycore. Hon frågar 

om sin far, varför han styr henne. Om varför han vill döda.  

8. ev. Epilog 

Kyban, Angla och Fender samtalar om att släppa Sycorax, och att dom tillsammans med 

Sycorax kan programmera om Sycore och störta Pero. Dom frågar Sycore vart Pero 

befinner sig...16 

 

Ljudmaterial 
I verket återfinns mängder med ljudmaterial, alltifrån vitt brus till renaste sinuston, från 

fältinspelningar till studioinspelningar. Här är beskrivningar och reflektioner om några av det 

utmärkande ljudmaterialet i Kybernetes. 

 

Sinustonen 

Valet av ljudmaterial är baserat på vad som lämpade sig väl för berättelsen och estetiska 

konstnärliga val. Min användning av rena sinustoner i olika former är något som har blivit en 

mycket viktig del av mitt skapande. Jag har länge fascinerats av sinustonens teoretiskt helt rena 

egenskaper – helt utan övertoner – och samtidigt den förmågan en ren sinuston kan ha; att ta så 

stor upplevelsemässig plats och fylla ett akustiskt lyssningsrum. Det är också fascinerande att 

människans upplevelse av spatial riktning för just rena sinustoner blir omkullkastad och 

försvårad. I mitt konstnärliga utövande har jag arbetat mycket med surroundlösning och spatiala 

tekniker vilken gör att jag finner ovanstående ljudmaterial extra spännande just i spatiala 

sammanhang.  

I Kybernetes fungerar sinustonen på flera sätt; som fundament, avgränsare, mellanspel, 

spänningsskapare, material för att störa lyssnandet, etc. Mitt användande av sinustonen som 

återkommande ljudobjekt ter sig oftast i ytterregionerna av det mänskliga hörselsinnets 

                                                
16 Wrangö, M, Synopsis (anteckningar från kompositionsarbetet med Kybernetes). Stockholm, 2010. 
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uppfattningsförmåga. Några återkommande favoritfrekvenser för just rena sinustoner i mina 

verk, liksom i Kybernetes är: 50, 60, 6666, 7777 och 8888 Hz. 50 och 60 Hz har speciella 

funktioner på olika platser i världen, det är svängningsfrekvensen på de vanliga elnäten i Europa 

respektive Nordamerika. Vi som lever i Europa bör vara tämligen vana vid att höra exempelvis 

fläktar, kylskåp och ventilation brumma i 50 Hz. Detta gjorde att jag sedan jag började använda 

rena sinustoner som musikaliskt material ungefär år 2001; insett att just 50 Hz verkar ha ganska 

liten inverkan på publikens upplevelse, det är en frekvens vi i dagens samhälle är vana vid. Vid 

användande av exempelvis 47 och 42 Hz har jag upplevt att en publik reagerat mer med 

obehagskänslor.  

Frekvenserna 6666, 7777 och 8888 Hz har fungerat helt annorlunda och är den typen av 

ljudobjekt som en publik ofta enligt mina erfarenheter har svårt att hantera. Många upplever ett 

obehag och en rädsla för hörselskador. Jag brukar försöka vara extremt noggrann och mixa 

dessa frekvenser svagt i förhållande till andra ljud för att de inte skall ta överhanden.  

En annan lösning jag har praktiserat är att även låta dessa höga sinustoner inte spelas 

torrt, utan att skicka dessa ljud till en effekt med rumsklang så det skapas lite fler övertoner och 

det ges en lite naturligare karaktär på ljudet. Genom att laborera med hur mycket torr respektive 

blöt signal kan man nästan variera mängden ”obehag” i ljudet. Jag vill understryka att jag själv 

inte upplever obehag för sinustonen som ljudobjekt, utan jag finner företeelsen både vacker och 

samtidigt genomträngande. Och jag har alltid en lust att utforska sinustonen djupare.  

Sinustonerna som används i Kybernetes har genererats med hjälp av flertalet olika 

generatorer såsom digitala mjukvaror Avid Protools17 och Max18 samt analoga källor som 

tongeneratorn Eico 37919 och en rundgångskopplad analogsynt Yamaha CS-1020.  

 

Rösten 

Liksom många andra tonsättare har rösten även fascinerat mig. I Kybernetes kändes det nästan 

oundvikligt att inte använda sig av röst och dialog. För att försöka ge verket en större tyngd 

försökte jag hitta en professionell röst som kunde spela två av karaktärerna, Pero och Sycore. 

Jag hade turen att lyckas få skådespelaren Magnus Roosmann att ställa upp med sin röst. De 

andra rösterna är dansarnas och min egen röst. Att blanda amatörröster med professionella 

kanske inte alltid är så lyckat, men det var dessa omständigheter jag var tvungen att arbeta med.  

 

                                                
17 ”Pro Tools”. Burlington, Avid Technology Inc., 2010. 
18 ”Max”. San Francisco, Cycling ’74, 2010. 
19 ”Eico 379”. New York, Eico Electronic Instrument Company, Inc., 1969. 
20 ”CS-10”. Hamamatsu, Yamaha Corporation (Yamaha Kabushiki-gaisha), 1977. 
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Rytmtema 

I scen fyra återfinns en trumloop som är tänkt att fungera lite om tema för Anglas vändning. 

Trumloopen är konstruerad med Amen Break21 som förlaga, där jag programmerat det rytmiska 

mönstret från loopen igen med mina egna trumljud, och sedan använder jag detta som material. 

Före vändningspunkten återfinns trumkompet processerat i enligt en sorts 

rytmupphackningsmodell på olika sätt, för att efter vändingspunkten återfinnas i sin fulla form. 

Initialt var det egentligen tänkt att vara en sorts trumloop som härstammade mer från 

musikgenren Techno, istället för som det blev; med rötter i stilar som Jungle, Breakbeats och 

Drum’n’Bass. Anledningen till detta var att jag upplevde det fungera bättre rent dramaturgiskt 

och trumloopsupphackningen fungerade mycket bättre med ett mer varierat trummaterial.  

 

Visuellt material 
Det visuella aspekterna av verket är genomtänkta och anpassade för verket och dess karaktär.  

 

Logotyp 

Inför Kybernetes togs det fram en logotyp för det fiktiva företaget Kybernetes. Denna skapades 

av mig tillsammans med regissören och grafiske formgivaren Oskar Wrangö. Logotypen 

placerades i konsertsalens foajé på flertalet ställen i storleken 42 x 42 cm samt visades på den 

TV som återfanns utanför konsertsalen.  

 

 
Figur 2 Kybernetes logotyp 

 

                                                
21 Harrison, N, ”Video explains the world’s most important 6-sec drum loop”. 2004, 
<https://www.youtube.com/watch?v=5SaFTm2bcac> [åtkomstdatum 30 maj 2017]. 
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Projektion 

Bildmaterialet till projektionen är skapad för verket av regissören Oskar Wrangö i tätt samråd 

med mig och efter långa diskussioner om vilken typ av stämning vi ville åstadkomma. Valet föll 

på att använda ett helt svartvitt videomaterial, för att så lite som möjligt låta färger faktiskt stjäla 

uppmärksamhet från musiken och dramat, och för att på ett bra sätt kunna skapa en enhetlighet i 

bilderna. Platserna är utvalda för att passa berättelsen, och är en blandning av ruffiga 

rivningskvarter och nybyggda platser med referenser till ny teknik.  

I två bildsekvenser22 finns logotypen inlagd i projektionen för att visa företaget 

Kybernetes platser. Och i två andra bildsekvenser23 finns i postproduktionen en animation 

inlagd i det filmade materialet. För att visualisera Sycores inre ville jag skapa en storts flimrig 

animation som på något vis kunde illustrera dataflöden som känns lite organiska eller skruvade. 

För att genomföra detta användes programmeringsspråket Processing24, där jag programmerade 

animationen. Denna renderades sedan som Full-HD-video för att sedan importeras i 

postproduktionen av projektionsvideon. Där placerades och maskades denna animation i en 

fiktiv 3D-miljö för att lyckas med illusionen att denna animation spelas upp på dessa TV-

apparater. Den rena animationen kan ses i scen fem och bild 07. 

Projektionen visades vid uruppförandet på en bakprojektionsduk av typen scrim. Detta 

tillsammans med en relativt ljussvag projektor skapade en mörk föreställning där dansarna ofta 

endast figurerade som skuggor, vilket lämpade sig väl för verket. Men i efterhand insåg jag att 

det hade det varit bra att belysa dansarna själva med kallt vitt ljus, så koreografin hade blivit 

tydligare.  

 

Kostymer 

De båda dansarna bär kostymer som skiljer sig från varandra men samtidigt har en relation till 

varandra. Kvinnan bär en grå overall med svarta täckta underarmar och smalben, på bröstfickan 

återfinns företaget Kybernetes logotyp. Mannen bär svarta kostymbyxor och ljusgrå skjorta. 

Båda bär svarta skor. Båda har något liknande frisyr.  

Valet av kostymer är baserat på en tanke om visuell stramhet och ett försök att hitta en 

visuell estetik som fungerar tillsammans med de svartvita bilderna i projektionerna och 

logotypen. Fenders kostym är en typ av klädsel som skulle kunna ses som en del av en 

militärkostym men ändå vara tillräckligt vardaglig för ett möte. Anglas kostym är tänkt att vara 

lite mera underlig. Varför har hon en overall? Är hon en arbetare? Är hon styrd?  

                                                
22 Se appendix, bild 04 och 10. 
23 Se appendix, bild 06 och 11. 
24 Fry, B, & C Reas, ”Processing”. Processing Foundation, 2010. 
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Cybernetik  och  musik  

Cybernetisk teori 
Definitionen av cybernetik är ibland missförstådd, eftersom cybernetikens teorier har gett 

upphov till flertalet tekniska utvecklingar och framförallt inspirerat till användandet av prefixet 

cyber- i många sammanhang. Cyber-prefixet har ofta använts som synonym till 

informationteknologi eller internet, som exempelvis i orden cybercrime, cybercafé och 

cyberspace.  

Matematikern Norbert Wiener25 definierade 1948 cybernetiken som vetenskapen om 

styrning och reglering av maskiner och levande varelser. Wieners bok och idéer fick stor 

genomslagskraft och cybernetiken utvecklades till en sorts tvärvetenskaplig idémodell som har 

använts för att beskriva alltifrån högteknologiska lösningar till vardaglig kommunikation. 

Wiener använde ordet cybernetik för sina idéer, men insåg senare att ordet härstammar från det 

grekiska ordet ”kubernetes” som betyder ”rorsman”, på engelska ”govern”.  

En av grundidéerna med cybernetiken är att ett system och dess utdata återkopplas 

tillbaka som indata och skapar en återkoppling (feedback) där systemet kan reagera på effekten 

av sin egen utdata.  

 

 
Figur 3 System med återkoppling 

 

Ett av de tidigaste tekniska exemplen på detta är Ross W. Ashbys homeostat26, ett 

självreglerande system som stabiliserade sig själv baserat på omvärlden. Eller snarare fyra olika 

system sammankopplade i en kvadrupel återkoppling, där alla reagerar på alla. Ashby 

                                                
25 Wiener, N, Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine. Second Edi, Cambridge, 
MIT Press, 1948. 
26 Ashby, WR, ”The Electronic Brain”. i Radio Electronics, New York, Gernsback Publications, 1949, s. 77–80. 
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spekulerar om att i framtiden kunna lära systemet att kunna spela schack, att den skall kunna bli 

en beslutfattande maskin.  

En modern definition av cybernetiken hittar vi hos Paul Pangaro27 som hävdar att 

meningen med cybernetik är att beskriva system som har mål och som genomgår 

återkopplingskedjor och själv reglerar sin väg till målet. Pangaro nämner att alla intelligenta 

system har dessa egenskaper; mål, återkoppling och att avkänna och reagera på externa data.  

 

Cybernetiken inom musiken 

Tonsättaren som cybernetiskt system 

Om vi applicerar cybernetikens teorier på olika företeelser inom musikskapande uppstår för mig 

nya intressanta frågeställningar. Om vi tänker oss processen för hur traditionell musikalisk 

komposition går till så är de cybernetiska tankegångarna relativt enkelt överförbara. Om vi utgår 

från hur en generaliserad typ av kompositionsprocess kan gå till; tonsättaren i sig fungerar som 

ett cybernetiskt system som skriver ner noter på ett notpapper. Tonsättaren genererar utdatat i 

form av noter, rytmer, takter, harmonier, etc. Vid den visuella bilden av notbilden kan 

tonsättaren återkoppla denna analys och därmed reglera och förändra det nya utdatat.  

En intressant aspekt häri är vad själva målet för detta system ligger, är målet att lyckats 

komponera ett verk med en viss duration och för en viss sättning? På vilket sätt korrigerar 

systemet utdatat baserat på återkoppling i förhållande till att uppnå målet? Vilket mål än olika 

människor har så kan man anta att ett av de vanliga målen för att komponera ett musikaliskt 

verk torde vara att just komponera klart det aktuella verket, är verket en beställning så finns det 

dessutom ekonomiska incitament, vilket då är lätt att anta att det skulle vara ett av målen för 

systemet i fråga. 

Processen att komponera ett akustiskt, notbaserat musikverk i nära samarbete med 

musiker skulle kunna ses som interaktionen mellan två system, interagerande med korsande 

återkopplingar. En ensemble av musiker skulle kunna benämnas som ett system innehållande 

flertalet subsystem, där det samtidiga framförandet både är ensemblen som agerar som system, 

men även musikerna i sig som fungerar som egna solosystem, vilka korrigerar sina utdata 

baserat på återkoppling och indata från de andra musikerna.  

 

                                                
27 Pangaro, P, & I Cold, ”What Is Cybernetics?”, 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=Oad8Ro8j_fE> 
[åtkomstdatum 6 maj 2017]. 
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Figur 4 Tonsättaren som system i förhållande till ett Ensemblesystem, som i sin tur består av individuella 
musikersystem (M1-3) 

En stor del av indatat till Ensemblesystemet är fördefinierat och lagrat i partituret, vilket 

eventuellt gör att återkopplingen tillbaka till tonsättarsystemet innehåller mindre mängd 

information är utdatat som skickas till ensemblesystemet.  

Den elektroakustiska studion 

För den elektroakustiska tonsättaren kan processen se annorlunda ut. I studion återfinns inte 

bara tonsättaren i sig som system, utan ofta flertalet andra system; såsom dator, mjukvara, 

effektenheter, synthesizers och allehanda musikgenerande enheter. Om vi för enkelhetens skull 

exkluderar eventuella andra musiker ur ekvationen så återfinns ändå flertalet system som 

tonsättaren behöver ta ställning till och interagera med. En annan väsentlig skillnad för den 

elektroakustiska tonsättaren är tillgången till ett elektroakustiskt system med en tidsmässigt 

direkt återkoppling – högtalaren.  

 

 

 
Figur 5 Tonsättaren i studion som en del av en återkopplingskedja tillsammans med en synthsizer och en högtalare 

Ensemblesystem

M1 M2
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Detta gör att man i studion direkt får en hörbar återkoppling på olika systems utdata, vilket 

medför att tonsättaren automatiskt befinner sig inuti återkopplingskedjan från exempelvis ett 

synthsystem, alternativt blir en del av synthsystemet i sig. Snabbheten med vilken den auditiva 

återkopplingen sker i studion genererar en direkt återkoppling – det ljudande blir till 

information och tolkas av systemet som indata.  

 

 
Figur 6 Tonsättaren som en del av ett synthsystem, där återkopplingen från högtalaren till tonsättaren kan 
återkopplas till synthsizern och tilbaka genom högtalaren till tonsättaren 

 

Cybernetiska konstnärliga system utan mål 

Om alla intelligenta system innehar mål, som Pangaro28 hävdar, kanske det kan vara så att vissa 

konstnärliga processer från en cybernetisk synvinkel inte innefattar intelligenta system, eller så 

fungerar inte den cybernetiska modellen till fullo när det gäller att beskriva konstnärliga 

processer. I många processer som utgår från ett konstnärligt perspektiv är det specifika målet 

med aktionen svår att definiera, det finns även situationer där mål inte ens existerar. Från ett 

perspektiv kan ”att komponera ett stycke musik” vara ett mål, men det kan vara svårt att mäta 

när man nått målet – eftersom man inte vet hur målet ser ut när man börjar processen – vilket i 

sin tur gör det svårt att veta när man nått målet. Detta ger på sätt och vis ett cybernetiskt system 

utan mål – systemet utför bearbetningar baserat på indata – återkopplar från utdata och reglerar. 

                                                
28 Pangaro, P, & I Cold, ”What Is Cybernetics?”, 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=Oad8Ro8j_fE> 
[åtkomstdatum 6 maj 2017]. 
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Men frågan är om det finns en sorts estetiskt mål eller estetiskt filter inbakat i systemet? Om 

man antar det så kan man tänka sig att systemet innefattar en svart låda (black box29) med ett 

innehåll som vi inte kan förstå eller har svårt att analysera. I detta fall kan det kanske vara de 

estetiska konstnärliga valen som gömmer sig i svarta lådan, som vare sig är mätbara eller enkelt 

definierbara som systemmål. 

 

 
Figur 7 Tonsättaren som system inklusive en estetisk black box, i återkoppling till Symthsystem och Högtalare 

 

Ombyggbara system 

Om man finner att det i en cybernetisk process är omöjligt att nå målet, kan en av lösningarna 

vara att bygga om systemet för att nå målet. En fördel med den elektroniska musiken och dess 

kompositionsprocess är att man som tonsättare själv sätter ramarna för att vilka cybernetiska 

system man arbetar med och vilka typer av återkopplingar dessa har. Finner man att det är 

omöjligt att nå målet kan man på olika sätt bygga om systemen för att uppnå rätt typ av mål.  

Likaså om målet är odefinierbart kanske den enda lösningen på problemet är att bygga 

om systemet så att ett tillräckligt tydligt mål uppenbarar sig. En fråga som uppstår är om 

systemet kan arbeta stabilt utan att målet är definierat? Eller kan det vara så att även målet 

egentligen döljer sig i en svart låda? Alternativt att målet egentligen är att hela tiden bygga om 

systemen? 

 

                                                
29 Ashby, WR, An introduction to cybernetics. Hoboken, John Wiley & Sons Inc., 1956. 
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Självreglerande cybernetiska system i musik 
Brian Eno30 skrev om Cornelius Cardews stycke The Great Learning31 i boken The Art of 

Electronic Music, och sina erfarenheter vid medverkan vid flera uppföranden. I partituret till 

The Great Learning har Cardew definierat ett antal instruktioner för musikerna att följa. Eno 

beskriver speciellt en av instruktionerna som lyder ”sjung den ton du hör”. Denna instruktion 

får – enligt Eno – effekten att alla musikerna, efter en tid, kommer att sjunga samma ton. Den 

aktuella tonen är en resonanston i det rummet där musiken framförs. Denna effekt uppstår 

eftersom de resonanserna i rummet tenderar till att bli akustiskt förstärkta och därmed influera 

musikernas val av ton. I och med detta återfinns här ett självreglerande cybernetiskt system, 

med återkoppling, inbakat i ett stycke styrd improvisationsmusik. 

Om vi vill komponera musik som fungerar som självreglerande cybernetiska system 

kan algoritmiska kompositionsmetoder ligga nära till hands. Med hjälp av matematiska 

algoritmer, oavsett komplicerade eller enkla kan vi låta omvärldens data och utdata från 

systemet påverka systemets indata. Om vi har programmerat systemet så att det skall sträva efter 

att låta utdatat fungera på ett visst sätt, eller inom ett visst område så kan systemet själv arbeta 

med att återkoppla indata för att utdatat skall bli så optimalt som möjligt.  

Med hjälp av sensorer kan interaktiva konstnärliga applikationer använda sig av 

självreglerande funktioner; en mikrofon kan avläsa ljudstyrkan på omvärldsljud och anpassa 

uppspelningsvolym på det innehållsbärande materialet. Ett verktyg för att korrigera tonhöjd på 

sång kan analysera indatat och korrigerar i realtid tonhöjden automatiskt baserat på avvikelse 

från den fördefinierade skalan av tonhöjder; skalan blir då systemets mål. 

 

Cybernetisk musik 

Studiobaserad musik 

Kan viss musik vara specifikt cybernetisk? Eller är all musik cybernetisk? Troligen är sällan 

framförandet av elektronisk musik i formen av studiokomponerad musik, cybernetisk per se, 

utan den cybernetiska processen har redan utarbetats i studion vid komponerandet av verket på 

allehanda vis.  

 

                                                
30 Armbruster, G, & T Darter, The art of electronic music. First edit, New York, William Morrow & Co, 1984. 
31 Cardew, C, The Great Learning. Experimental Music Catalogue, 1969. 
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Liveelektronik 

Vid framförande av elektronisk musik i liveelektronisk form kan komplexa grader av 

cybernetiska system nyttjas och vara fruktbara för både komposition och framförande. Genom 

att definiera olika system och hur dessa skall återkopplas och kopplas till sig själv och andra kan 

man med hjälp av sig själv i egenskap av tonsättare och musiker sätta sig som en central del i en 

samling av cybernetiska system.  

Exempel på olika system som kan fungera i liveelektroniska sammanhang kan vara 

rundgångskopplade (återkopplingar) modularsyntar som nästan kan upplevas som egna levande 

entiteter samtidigt som de fungerar som cybernetiska system. Komplexa sekvenshanterare med 

återkopplingar kan fungera som självreglerande cybernetiska system. I exemplet med 

rundgångskopplade modularsyntar kan delar av modularsynten alternativt komplexitetsgraden 

av kopplingen få effekten av en svart låda – där vi skickar in indata men har mycket svårt att 

analysera hur systemet hanterar utdatat; men vi får ändå ut konstnärligt relevant utdata.  

En stor del av att arbeta cybernetiskt inom liveelektroniken är att arbeta med kontrollen 

av systemen. Att sätta igång en systematisk musikalisk process, och sedan i rollen som musiker 

försätta sig själv i återkopplingskedjan genom att hela tiden ”knuffa” kontrollen av indata i rätt 

riktning baserat på systemets utdata. Systemet skulle utan regleringen ständigt mata ut samma 

data, vilket troligen skulle bli musikaliskt ointressant; och därmed gå ifrån målet. 

 

Studiotekniska idéer för cybernetiken 

Data och återkopplingar i en mixer 

Vad händer om man laborerar med tanken om att överföra vanliga studiotekniska modeller till 

en cybernetisk modell? Om vi tänker oss hur en enkel studiomixer hanterar signalerna; anpassar 

ljudstyrkan för insignalen och sedan mixar ihop detta med flera andra signaler, för att sedan 

skicka ut det sammanslagna resultatet med angiven volym.  

Om vi överför denna modell till en cybernetisk modell; system med återkopplingar samt 

in och utdata, får vi en sorts cybernetisk mixer. Där kan data sammanblandas utan att systemen i 

sig är medvetna om att så sker. Om vi sedan låter de data som mixats återkopplas till alla 

systemen, kanske det uppstår ett mer effektivt totalsystem när de olika mindre systemen 

samverkar utan att känna till varandra. Beroende på formen på dataströmmen kan detta få olika 

effekt i olika sammanhang.  
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Figur 8 En cybernetisk mixermodell, baserat på hur en ljudmixer fungerar, med volymkontroll för dataflöden 

Även om ovanstående modell kanske inte skulle fungera bra i ekonomiska, kommunikativa eller 

politiska applikationer – där vanliga cybernetiska modeller fungerar väl och fått stor 

genomslagskraft – så kanske denna modell skulle vara intressant både i konstnärliga och 

informationsteknologiska sammanhang.  

 

Cybernetisk matrismixer 

Om vi laborerar med att fundera över en ytterligare teknik hämtat ur ljudstudion från ett 

cybernetiskt perspektiv, uppstår en större komplexitet men samtidigt också mer möjligheter. 

Om vi kopplar ihop ett antal cybernetiska systems flöden av utdata till en matrismixer för att 

sedan återkoppla de olika mixade stammarna tillbaka till systemen kan vi skapa en sorts 

självreglerande totalsystem liknande Ashbys32 The Electronic Brain.  

 

                                                
32 Ashby, WR, ”The Electronic Brain”. i Radio Electronics, New York, Gernsback Publications, 1949, s. 77–80. 
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Figur 9 Cybernetisk matrismixer med möjlighet att styra mängden data som mixas till varje stam, beroende på 
återkopplingarna görs kan än mer komplexitet uppstå 

Om vi väljer att koppla om återkopplingarna alternativt låter flera stammars utdata återkopplas 

till ett system uppstår en komplexitet som kan vara mycket svårt att förutse. Applikationerna för 

detta är troligen relativt få utanför de konstnärliga verksamheterna, men kanske mer intressanta 

just för konstnärliga ändamål. Vad händer exempelvis om vi applicerar denna modell på formen 

för skriven text, eller på hur klippningen av en film skall göras? 

 

Människa, maskin och musik 
De senaste årtiondena har elektroniska maskiner och närmat oss människor i samhället mer och 

mer – eller åtminstone ökat i antal – och tar större plats i vår vardag. Detta har även fått effekten 

att samma utveckling har skett i förhållandet mellan musikinriktade elektroniska maskiner och 

oss människor. Ovanstående utveckling kommer troligen fortgå även i framtiden, vilket gör att 

vi kan anta att vi kommer se fler och fler tekniska innovationer med cybernetiskt inspirerade 

lösningar.  

  

System

System

System

UT

IN

IN

IN

Volymkontroller
och mixpunkt

UT UT



 

22 

Musikalisk cyborg 

Idéerna om cyborger – sammankopplingen mellan människa och maskin – ligger nära till hands. 

Man kan fundera över om vi inte redan har blivit cyborger; vi är konstant uppkopplade med 

bärbar teknik; med det globala nervsystemet33 ständigt närvarande. Däremot har vi inte sett så 

många regelrätta cyborglösningar ännu, speciellt inte ämnade för musikalisk komposition eller 

utövande.  

På sätt och vis skulle man kunna kalla vissa lösningar inom liveelektroniken för 

cyborgliknande; där kontrollen finns när ”ansluten” till musikern – där styrenheten blir till en 

mer naturlig förlängning av kroppen än att trycka på knappar och vrida på rattar. Det som oftast 

saknas är den cybernetiska återkopplingen – den finns förvisso rent akustisk – men frågan är om 

det är tillräckligt för att skapa en fullständig cybernetisk modellerad cyborg. Min bestämda 

uppfattning är att det är ett antal kriterier som behöver uppfyllas för att skapa en musikaliskt 

inriktad cyborg:  

•   Tekniken/musikinstrumentet måste bli en del av personen, antingen via nära kontakt 

och förlängning av den mänskliga kroppen eller ren fysisk sammankoppling mellan 

biologi och teknik såsom den klassiska cyborgen är beskriven i fiktionen, där 

människan är integrerad med maskinen, som i filmen RoboCop34.  

•   Kontakten mellan musiktekniken och människan måste fungera naturligt – och upplevas 

så naturligt att man som människa slutar tänka på kontakten – en förlängning av 

kroppen. 

•   Återkoppling tillbaka till människan måste ske med något mer sinne än hörseln och 

synen; förslagsvis känselsinnet – där haptiska lösningar kan vara gynnsamma – detta 

kan få effekten att kontakten mellan tekniken och människan kommer fungera bättre 

och upplevas som någonting naturligt.  

•   Mappning av data till och från de olika delarna i cyborgsystemet är avgörande för hur 

resultatet fungerar – översättning av data bör ske efter en så naturlig modell som möjligt 

– anpassat så att in och utdata kan tolkas av aktuell mottagare oavsett om det är 

känselsinnet eller synen som tolkar data. 

 

Om man som tonsättare utvecklar sig själv till en musikalisk cyborg – kan man då koppla 

samman själva musiken med människan – på ett rent kopplingsmässigt plan? Kommer man då 

uppleva musiken annorlunda, eller blir det möjligt att uppleva musik med fler sinnen än med 

hörseln?  

                                                
33 McLuhan, M, Media. [Ny utg.], Skarpnäck, Pocky/Tranan, 2001. 
34 Verhoeven, P, RoboCop. USA, 1987. 
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Resultat  och  fortsättning?  

Kybernetes som cybernetik 
Att det elektroakustiska verket Kybernetes fick det namn det fick kan härledas till min livslånga 

fascination för informationsteknologi, människa-maskin-integration, science fiction och 

liknande ämnen. Jag ville arbeta med flera teman som var kopplade till detta, som att låta min 

variant av Shakespeares Caliban bli cyborgen Kyban. Och plocka in en dator med artificiell 

intelligens i form av Sycore. Dessutom finns det i och med Pero en koppling till det 

ursprungliga ”styrande” betydelsen i ordet cybernetik. 

Kan man då kalla Kybernetes för cybernetisk musik? Det är svårt att svara på. Bara för 

att stycket behandlar cybernetiskt inspirerade teman kanske det inte blir cybernetisk musik – 

men i kompositionsarbetet återfinns ett antal cybernetiska arbetssätt – t.ex. 

kompositionsmetoden i studion med direkt återkoppling av data som modifierar nytt indata. 

Flertalet rundgångskopplingar har praktiserats, vilket rent praktiskt fungerar precis som de 

cybernetiska systemen med återkoppling.  

 

Kybernetes 2 
Av praktiska, ekonomiska och tidsmässiga anledningar fullföljdes inte alla planer för 

Kybernetes. En av det planerade delarna var att jag själv skulle medverka på scenen i rollen som 

Kyban, iklädd en cyborgkostym av något slag. Denna idé blev något för komplex i 

sammanhanget. Men om jag idag skulle återvända till att vidareutveckla idéen är jag intresserad 

av att i större grad utveckla ett cybernetiskt cyborgsystem ämnat att framföra och komponera 

elektronisk musik. Med hjälp av en sådan lösning skulle det kunna vara möjligt att komponera 

fortsättningen på verket Kybernetes, eftersom vi aldrig fick reda på vad som egentligen händer 

sen. Får Angla och Fender hjälp av Kyban? Får dom tag på Pero och vad gör dom med honom?  

 Vid komposition av en fortsättning efter Kybernetes så har mina musikestetiska val 

förändrats och utvecklats. Speciellt eftersom de konstnärliga uttrycken utvecklas över tid. Dock 

är jag övertygad om att just sinustoner, röster och rytmer skulle återkomma i en uppföljare. Jag 

är också säker på att jag kanske skulle ta ut svängarna mer, med större kontraster i förhållande 

mellan rena och trasiga distorderade ljudbilder. Troligen skulle polyrytmik och polymetrik 

återfinnas i större grad. Och på det stora hela tror jag att en uppföljare skulle bli mer rytmiskt 

inriktad.  
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Det skulle kunna vara intressant att låta fortsättningen ta form som mer av ett hörspel eller en 

elektronisk opera med sjungna och talade texter. Formmässigt vore det intressant att hitta 

beröringspunkter med Kybernetes men ersätta innehållet i formen med andra element. När det 

gäller manus tror jag att det finns ett större arbete att göra, då ett manus eller libretto behöver 

författas utan en egentlig förlaga att förhålla sig till – utan mer skapandet av en uppföljare – 

dessutom tror jag att det vore en styrka att hitta en samarbetspartner, som har erfarenhet av just 

detta. En annan form som vore intressant att utveckla en fortsättning inom, är som kortfilm i 

konstfilmsgenren – en science fiction-film med ett narrativ som drivs fram av den elektroniska 

musiken. 

 

Cybernetiska arbetssätt i kommande projekt 
Det vore intressant att både i en uppföljare till verket Kybernetes och andra kommande 

konstnärliga projekt använda cybernetiska arbetssätt i kompositionsprocessen på ett mer 

genomtänkt sätt, kanske till och med som en genomgående kompositionsmetod. Genom att 

utveckla metoder för att använda olika datorbaserade styrenheter skulle man exempelvis kunna 

låta den praktiska kompositionsprocessen ingå i ett cybernetiskt system. Speciellt värdefullt 

skulle olika former av haptiska kontrollers kunna vara, eftersom dessa ger en mekanisk 

feedback med fysiska data tillbaka till tonsättarsystemet via känselsinnet. Även utveckling av 

haptiska, visuella och auditiva verktyg sammankopplade skulle kunna öka möjligheterna att 

komponera inuti ett cybernetiskt system. 
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Appendix  

 

Manus 
1. PROLOG  

PERO 
(Mumlar) 
Dom kallar sig fredsdelegation, Ha! 
Vapen har dom, dom 
vill bara utplåna mig... 
 
PERO 
(Anropar över radio, argt och 
bestämt) 
Kyban, ta hand om det, ordentligt! 
 
PERO 
(Anropar över radio, lömskt och lent) 
Angla, är du vänlig och pensionerar 
dom? 
 
 

2. PERO SOLO  

SYCORE 
Ett objekt kom undan. 
 
PERO 
Sycore, Objektet måste utplånas, med 
alla medel! Leta överallt! 
 
PERO 
Kyban! Leta överallt! Exterminera 
objektet! 
 
PERO 
Angla! Jag vill att du letar upp 
objektet och gör att vi blir av med 
det. 
 

3. JAKTEN PÅ OBJEKTET 
 
(Ingen dialog) 
 

4. MÖTET, ANGLA OCH FENDERS DUETT 
 
SYCORE 
(Säger avlägset till Angla) 
Objektet finns på en fest, i zon K42 
sektor E38. 
           
ANGLA 
(tänker när hon letar) 
Lös problemet... sen är det lugnt... 
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(tänker strax efter hon träffat 
Fender) 
Varför kunde jag inte...? Vad är det 
som händer? 
 
FENDER 
(tänker) 
Vem är hon? Letade hon efter mig? 
Vart har jag sätt henne förut...? Har 
det här med Pero att göra? 
 

5. SYCORE SOLO 
 
SYCORE 
Objektet måste återfinnas, det finns 
där, meddelar Kyban, men... 
 
Angla är i K42, E38, Objektet 
återfunnet. 
 
Vad är ett subjekt? 
 
Objektet hittas inte... 
 
Känslor, vad är det? 
 
Angla avläses: subjekt, känslan av 
kontakt. 
 
Vad är detta? 
 
Kyban, objektet befinner sig i zon 
K42, sektor E11... 
 
Objektet befinner sig i zon K42, 
sektor E... 
 
...befinner sig i zon K42, sektor 
E... 
 
Objektet befinner sig i zon K42, 
sektor ... 
 
K42, K40, K41... 
 
Objektet befinner sig... 
 
Subjektet befinner sig utom 
räckhåll... 
 
Systemfel. 
 
Kyban, bege dig till zon K41, sektor 
A1 och leta. 
 
Kyban? 
 
Kyban, bege dig till zon K40, sektor 
A1 och leta. 
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Omstart. 
 

6. KYBANS URSPRUNG, KYBAN OCH SYCORES DUETT 
 
KYBAN 
Sycore, jag befinner mig i zon K38. 
 
Letar efter objektet. 
 
Beger mig till K42 E38. 
 
(tänker) 
Känslor... vad är det egentligen? 
 
Vem är objektet? 
 
Vem är subjektet? 
 
Sycore, vem är jag, var kommer jag 
ifrån? 
 
SYCORE 
Du konstruerades av Sycorax. 
 
KYBAN 
Vem är Sycorax? 
 
SYCORE 
Din mor. 
 
KYBAN 
Vem är du? 
 
SYCORE 
Sycore. 
 
KYBAN 
Vem har konstruerat dig? 
 
SYCORE 
Sycorax. 
 
KYBAN 
Vart är Sycorax? 
 
SYCORE 
Hon hålls gömd av Pero. 
 
KYBAN 
Varför är hon gömd? 
 
SYCORE 
Hon är för värdefull. 
 
KYBAN 
Vem bestämmer över mig? 
 
SYCORE 
Pero.  
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KYBAN 
Aaahh! 
(skriker) 
Jag måste bli fri... 
 

7. ANGLAS URSPRUNG, ANGLA OCH SYCORES 
DUETT 

 
ANGLA 
Sycore, vad är känslor? ...vem är 
jag? 
 
SYCORE 
Peros dotter. 
 
ANGLA 
Vart kommer jag ifrån? 
 
SYCORE 
Eland. 
 

8. EPILOG  

ANGLA 
Vem bestämmer över mig? 
 
SYCORE  
Pero.  
 
ANGLA 
Min egen far... Hur gör han det? 
 
SYCORE 
Med hypnos. 
 
ANGLA 
...varför bestämmer han över mig? 
 
SYCORE 
För att utöva makt, han behöver 
kontrollera dig, så du kan döda. 
 
ANGLA 
Varför vill han döda? 
 
SYCORE 
För att kontroller människor, 
maskiner, staden. 
 
ANGLA 
(argt) 
Det här är fel! Vi måste få ett slut 
på det här. 
 
FENDER 
Ja.  
 
ANGLA 
(skört) 
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Sycore, hur stoppar vi Pero? 
 
SYCORE 
Den enda som kan göra det är Sycorax. 
 
ANGLA 
Hur hittar vi Sycorax? 
 
SYCORE 
Ni behöver hjälp av Kyban. 
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Stillbilder från video 
Bilderna ackompanjeras av beskrivande och reflekterande korta texter. 

 

Markören och återstående tid visas från videospelaren, detta är endast för att visa var i 

storformen de olika bilderna förekommer. 
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Bild 01 - Peros huvudkvarter 

 

 

Med denna bild etableras flera saker för publiken: 

1. Stillastående kamera. 

2. Filmat material; inget bildspel av stillbilder – vi ser en fågel flyga förbi. 

3. Svartvitt material 

 

Reflektion: Peros huvudkvarter visas samtidigt som vi hör Peros röst under den 

inledande stormen. De två skorstenarna gör att man kan misstänka en större 

anläggning under huvudkvarteret. Arkitekturen är något av en futuristisk design; 

så som framtiden ofta återspeglats i populärkultur under 1950–1980-talet.  
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Bild 02 - I Elands slitna utkanter 

 

 

I det lilla landet Eland återfinns dessa typer av områden i utkanterna av staden, 

nergånget, halvt förfallet, men ändå till största delen kontrollerat av Pero och 

Kybernetes. Här och var finns områden som är oövervakade där 

motståndsverksamhet kan försiggå ostört. 
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Bild 03 - Inuti en av Elands övergivna lokaler 

 

 

Många av dessa gamla industrilokaler som tidigare tillhört gruvindustrin står 

övergivna. Var verksamheterna tagit vägen och hur gruvindustrin ser ut nu, under 

Peros styre, är oklart. 

  



 

37 

 

Bild 04 - Vägen ner i Kybernetes underjordiska anläggning 

 

 

Vägen ner till Kybernetes underjord är utmärkta med Kybernetes logotyp. Här kommer 

Kybernetes egna bilar ut, lastade med guld.  
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Bild 05 - En av Kybernetes få lokaler ovan jord 

 

 

Företaget Kybernetes har endast ett fåtal av sina lokaler ovan jord. Detta är en 

del av Peros huvudkvarter, där vi ser arbetare röra sig i byggnaden. Pero vill ge 

sken av att levande verksamhet pågår, att de människor som arbetar åt honom 

faktiskt gör någonting. 
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Bild 06 - Sycores inre visas på en skärm 

 

 

När Sycore närmar sig sammanbrott börjar plötsligt dennes inre visas på 

informationsskärmar i Kybernetes anläggningar. Här ser vi en nedgång till 

underjorden där Sycore råkat återge en detalj av sin artificiella själ.  
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Bild 07 - Sycores inre 

 

 

Vi får också kliva in i Sycores inre, där vi får en förnimmelse av dennes 

uppbyggnad och informationsflöde. 
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Bild 08 - Pitch black 

 

 

Projektionen blir 100% svart då Sycore kommer till medvetande om sakernas 

ordning, vem han själv är och hur allt hänger ihop. 
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Bild 09 - Den olagliga festplatsen 

 

 

I en av de övergivna lokalerna arrangeras festen som Fender besöker, där han 

möter Angla. Bilden visar lokalen efter festen. 
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Bild 10 - Fender och Angla utanför en av ingångarna till Kybernetes 
underjord 

 

 

Denna ingång vetter mot havet och används vid resor till och från Eland. Den är 

avsedd för Kybernetes anställda.  

 

Angla försöker förstå vad som är vad, vem hon är och hur allt hänger ihop.  

 

Fenders och Anglas enda medverkan på bild, då de inte befinner sig på scenen. 
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Bild 11 - Sycores inre vid hiss ner till underjorden 

 

 

Ytterligare en bild på Sycores inre, samt en hiss som verkar åka upp och ner utan 

anledning.  
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Bild 12 - Tunneln in i framtiden 

 

 

Avslutningsscenen. 

 

På scenen framför projektionen står Fender och Angla tillsammans. Väntande på 

en ny framtid och reflekterande över vad de måste göra härnäst.  

 

Ljudet skjuter in i tunneln, in i framtiden. 
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Bild 13 - Pitch black 

 

 

Klipp till black, ett ljudligt klipp i formen av ett klick som klingar ut i ett rum. 
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