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ABSTRACT 
This thesis is about the interaction between composition, notation and 
interpretation and what occurs between the fields with an extended notation.  
The purpose of my thesis is to examine the possibilities to  
thoroughly describe and map the sounding samples through composition 
prototypes.  
 
   The thesis has a qualitative approach, and the empirical material consists of 
different documents about notation and from interviews with musicians and 
students about the instruments used in the thesis.  
It also consists of 17 compositions recorded at Örebro University School of 
Music as an appendix. 
 
   The analysis shows that the context in which the symbols are found, play an 
important role in performing them. It also shows that the performers are 
rooted in a traditional way of performing. 
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1 INLEDNING 

Under mina tio år av undervisning vid Musikhögskolan i Örebro, Örebro 
universitet, har jag förutom undervisningen också försökt att undersöka, 
utforska och förstå det väsen som är musikens karaktär och beskaffenhet. 
Denna undersökande och utforskande nyfikenhet har funnits med sedan tidig 
ålder och när den här inledningen skrivs minns jag den vinterkväll hos min 
morfar, då jag gjorde min första nedtecknade komposition för piano och som 
min mor sedan spelade för mig. Att skapa musik var för mig inte enbart 
kopplat till skrivandet och omformandet av ljud till en fixerad notbild, utan en 
undersökande nyfikenhet där jag ofta åsidosatte den instrumentala 
fingerfärdigheten till förmån för mitt eget "klangdockskåp". Det som 
inträffade denna vinterkväll var att jag fick kontakt med de frågor som sedan 
dess följt mig och som jag ständigt återkommer till: Hur skriver man musik? 
och låter sig musiken skrivas?  

   Att notskriften är av avgörande betydelse för den västerländska 
konstmusiken är ingen nyhet. Med dess stränga disciplin som 
möjliggör komplexa händelser bestämde jag mig i denna uppsats för att 
studera, undersöka och utforska samspelet mellan komposition – notation – 
interpretation utifrån en situation där jag på nära håll kan följa processens 
transformation, det vill säga när griper det ena ledet in och när tar det andra 
slut? Men, en i sammanhanget viktig fråga att ställa är vad som är skrift och 
vad som är bild? Begreppen blandas där en förklaring är att notskriften är 
sprungen ur språkliga och syntaktiska lagar gällande noternas placering,1 
medan notbild är ett mer allmänt begrepp för allt som visas på notpappret. Det 
är det sistnämnda jag avser att belysa. 

                                         
1 Hambræus, s. 9. 
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2 BAKGRUND 

I det här avsnittet diskuterar jag de faktorer som berör gestaltande av en 
notbild. Mina kommentarer är begränsade till kompositioner baserade på 
standardnotation med utvidgad detaljrikedom i form av tecken,2 symboler med 
eller utan skriftliga tillägg. Dessutom behandlar studien utförande på 
traditionella instrument och i en utövartradition. Jag förutsätter också att 
utövaren seriöst utgår från att spela eller återge tonsättarens komposition och 
inte tar sin utgångspunkt i en egen improviserad fantasi över verket även om 
gränserna ibland är hårfina.  

   En första adekvat fråga att ställa sig är: Vad är en notbild? Är det en manual 
att följa för att de handgrepp som den symboliserar skall resultera i 
kompositionen? Eller är det symbol för en idé, en gestalt, som en tonsättare 
vill förmedla till någon som skall förverkliga den? Tonsättare intar nog olika 
ställning till frågan. Men kanske än viktigare är att musiker, exekutörer också 
kan ha olika uppfattningar, kanske implicita, inför mötet med en notbild, 
varför olika musiker kommer att ta sig an notbilder på olika sätt. 

   För att sätta sig in i det musikverk som skall spelas måste utövaren förstå 
den anvisning som jag fortsättningsvis benämner notbild. Med denna notbild, 
dess tecken, symboler och olika språk, underförstår upphovsmannen en 
avsevärd mängd förförståelse, kunskap och erfarenhet som utövaren måste 
förhålla sig till för att kunna gestalta verket på ett trovärdigt sätt i förhållande 
till det som tecknet, symbolen och språket avser. Gränsen för vad som är 
tecken och vad som är symbol är ibland flytande. Jag kommer i uppsatsen att 
använda mig av begreppet symbol i betydelsen grafiska tillägg, för att särskilja 
det från musikteorins förtecken, nottecken etcetera. 

   Finns då kunskap som inte står nedtecknad och som initialt kan ha sin 
giltighet i min uppsats? Idé- och lärdomshistorikern Bernt Gustavsson redogör 
i sin bok Kunskapsfilosofi över hur skilda förhållningssätt till kunskap vidgar 
vår förståelse av den:  

En stor del av våra upplevelser och vårt sätt att vara är ordlösa. Men de 
visar sig ändå i det vardagliga livet och kan gestaltas på olika sätt, även om 

                                         
2 Nationalencyklopedien, (1995), Band 18, s. 130. Tecken: Till vardags och ofta i filosofin en företeelse som 
”står för” en annan (t.ex. en bokstav, ett språkljud); Ibid.,  Band 17, s. 582. Symbol: […] Mångtydigt begrepp 
inom semiotik, estetik m.m., ibland liktydigt med tecken 
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de inte går att uttrycka verbalt […] Att min kunskap är oformulerad för 
stunden behöver inte betyda att den är omöjlig att formulera, att den är 
oformulerbar.3 

   Den gemensamma kunskapen som utövaren och tonsättaren initialt delar är 
kunskap som är underförstådd och som båda har med sig sedan tidigare till 
exempel hur instrumenten är byggda eller hur de traditionellt ska spelas. 
Denna underförstådda kunskap är något som tas för givet av båda parter och 
som endast i undantagsfall behöver en tydligare förklaring eller komplettering 
i skrift. Ett exempel på denna kunskap finns i orkesterverket Symphonie 
Fantastique (1830) av Hector Berlioz; första satsen, pukstämman takt 64 
”baguettes de bois recouvert en peau”4 och takt 329 ”solo baguettes 
d’éponge”5 I och med detta verk inträder en förändrad praxis för slagverkare 
med resultatet att pukstämmor i musik tidigare än Symphonie Fantastique 
övergår från spel med träklubbor till att fortsättningsvis spelas med 
filtklubbor. 

   När något är skrivet för till exempel en violinist tar tonsättaren det för givet 
att instrumentet är riktigt konstruerat, att det är stämt i en överenskommen 
standarstämning: g, d1, a1, e2 och att han eller hon är bekant med 
ändamålsenliga standardövningar som historiskt är kopplade till instrumentet. 
På så sätt kan tonsättaren förlita sig på att utövaren vet hur man ska utföra det 
som tonsättaren avser att gestalta på notpappret och endast undantagsvis, när 
något inte är standardiserat i metoden att spela, är nödvändigt att komplettera 
med fler anvisningar – en speciell stämning, sordiner, flageoletter, stopphorn 
etcetera.  

   Utövaren måste, för att kunna gestalta ett noterat verk, känna till gängse 
notationsregler som till exempel att ett tillfälligt förtecken gäller för alla noter 
för en given tonhöjd i en takt tills dess att den blir återställd, eller att en punkt 
ovanför eller under en not indikerar att den skall framföras staccato – avskild.  
  
   Utövaren måste också veta hur tolkningen av tecknet eller symbolen 
påverkar spelet i en vidare kontext så som att melodin under vissa epokers 
musik bör vara dekorerad eller utsmyckad när den kommer i repris och att en 

                                         
3 Gustavsson, 2004, s. 108. 
4 Trästockar med läderhuvud. Min övers. 
5 Olsson, 1985, s. 617: ”Huvud av olika material med kärna av tvättsvamp, kapock el skumgummi och 
överklätt med mjukfilt.” 
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instrumental kadens är tillagd när ett cesuratecken är skrivet. Allting som är 
inskrivet kanske inte heller ska tolkas bokstavligt. Noterna kan innehålla 
förslag och rekommendationer för att närma sig verket från tonsättarens egen 
metodiska horisont som till exempel fingersättning, pedalisering eller 
stränganvisning. Detta är anvisningar som utövaren tämligen fritt får förhålla 
sig till. Ytterligare områden där tecknet, symbolen eller språket ger utövaren 
viktig information är där noterna också ger alternativ som till exempel ossia  
eller ger utövaren anvisningar som endast exemplifierar till exempel 
generalbas inom barockmusik eller ackordbeteckningar inom jazz-, pop- och 
rockmusik. Här vet utövaren av tidigare förvärvade kunskaper vilka toner som 
skall ingå i ackordet, men inte alltid hur ackordet skall läggas, brytas eller i 
vilken ställning det skall utformas. 
 
   Utövare av västerländsk konstmusik kan nog sägas ha tämligen god kunskap 
om hur utförandet av musiken inom hov och kyrka varit de senaste femhundra 
åren, även om man inte skall förneka att det tvistas om många detaljer. Här 
kan äldre inspelningar gör oss medvetna om hur många estetiska rättesnören 
som har förändrats bara genom de sista hundra åren där bland annat flera 
tonsättare själva bidragit med att spela in sina egna verk. 
 
   I den lästa litteraturen som står angiven i litteraturlistan har jag inte funnit 
någon vittnesbild om hur äldre tiders utövare mottog sin samtids notation. Ett 
möjligt förfaringssätt är att musikerna diskuterade med tonsättaren om 
betydelsen av en nyinrättad symbol eller nytt tecken och att en tydligare, 
skriftligare förklaring därför var överflödig. Medeltidens Musica ficta är ett 
exempel på hur tonsättaren överlät tillämpningen av tillfälliga förtecken till 
sångarna eller exekutörerna själva, något som inneburit åtskilliga tolknings- 
och rekonstruktionsproblem för eftervärlden. Lokala tolkningar förekom 
säkert och standardiserades först efter hand i kontakter med andra utövare och 
för att återigen citera Gustavsson: 

Språket blir en del av våra handlingar och får sin mening i hur det används. 
Vi talar om kunskap och utvecklar så ett språkspel i vilket själva 
användningen visar vad det betyder.6 

                                         
6 Gustavsson, 2004, s. 120. 
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2.1 Problemformulering 
Under främst andra hälften av 1900-talet uppstår inom västerländsk 
konstmusik en förändring av den traditionella notskriften där gamla 
föreställningar om notation starkt börjar ifrågasättas främst inom musikens 
avantgarde. Behovet av att kunna förmedla nya spelsätt i samband med ett 
förändrat betraktelsesätt på vad musik är, resulterar i ett utforskande som allt 
sedan dess pågår.  
I dag kan notbilder se mycket olika ut beroende på användningsområde och 
situation, där symboler ibland helt har ersatt den traditionella notskriften.  
När pianisten Lennart Ågren spelar tonsättaren George Crumbs Makrokosmos; 
volym I, är det inte bara flygelns traditionella klang som förändras, utan också 
den notbild han läser och tolkar. Kompositionen innehåller många av de 
traditionella noternas igenkänningsmärken, men han möter också helt nya 
problem som till exempel att tolka notsystem format till krucifix. Notbilden 
innehåller en mängd symboler som han måste tolka och förhålla sig till och 
som inte alltid står förklarade. 
   

2.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka musikstudentens tolkning av en 
notbild i nykomponerad musik. Konkreta frågeställningar att undersöka blir: 

•  Vad utläser exekutören ur tillagda symboler?  

• Är det möjligt att uppfatta den tillagda detaljrikedomen och bilda nya 
auditiva mönster?  

• Samstämmer tonsättaren och exekutörens tolkning av symbolen?  

Undersökningen kommer endast att behandla notbilder komponerade av 
uppsatsförfattaren.  

3 EN FÖRSTUDIE 

För att närma mig uppsatsens titel, har jag valt att som förstudie följa ett 
musikverks tillblivelse betraktat från utsidan. Detta för att medvetandegöra 
vilka problemställningar jag kan komma att möta i kompositionsarbetet som 
finns redovisade i uppsatsens analysdel. 
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   Kompositionen Constellations från 1959 av tonsättaren och musikforskaren 
Bengt Hambræus har tre versioner; en för orgel, en för elektronik och en för 
kombinationen orgel och elektronik. Jag har valt att följa Constellation II för 
elektronik, med vetskap om att partituret innehåller bandstämmans förlopp på 
en tidsaxel, kopplingsschema och teknikterminologi för högtalargrupp samt 
symboler och termer hämtade från musikområdet.  

   I jämförelsen mellan Hambræus handskrivna partitur till Constellations II 7 
och jämförelsen med förlagets utgåva8 finns skillnader som kan få verkan på 
framförandet beroende på vilken notbild man väljer att arbeta med som 
utövare. Det är ju som bekant inte alltid möjligt att ha tillgång till det 
handskrivna originalet och att kunna jämföra det med förlagets, utan ofta är 
utövaren hänvisad och utlämnad till förlagets utgåva och får förlita sig på att 
denna är korrekt återgiven.  

   Från det att verket konkretiserades i Milano 1959 till det att verket trycktes 
1974 finns det i den tryckta utgåvan en avsaknad av – om än inte central för 
verkets helhet – detaljer som gör att verket riskerar att få en annan utformning. 
Här har någonting skett i omtolkningen mellan tonsättare och kopist, där den 
senare – kanske i sin iver – har försökt att göra notbilden mer attraktiv med 
typsnitt, layout och kanske också gjort ett försök att sätta sin egen personliga 
prägel. 

   En av bakgrunderna till Hambræus konkretisering av Constellations var 
resultatet av hans studier i akustik för Ernst Karl Rössler i Tyskland omkring 
1950. Dessa studier ledde några år senare fram till vad som kom att bli ett av 
de tidigaste exemplen på elektronmusik i svensk musikhistoria Doppelrohr II 
(1955), som komponerades i studion vid Westdeutscher Rundfunk i Köln. I 
Doppelrohr II arbetar Hambæeus med att elektroniskt återskapa synteser av 
sinustoner som liknar en orgelpipa som tillverkats av samme Rössler.  

   När Hambræeus några år senare deltog på en musikfestival i Bryssel mötte 
han två viktiga verk; dels den belgiske tonsättaren Henri Pousseurs Rimes där 
tonsättaren låter både live- och elektonmusiken smälta samman till en ny 
enhet “perhaps [the] most interesting work during the whole week”9 och 

                                         
7 Hambræus, 1997, s. 123. 
8 Nordiska Musikförlaget/Edition Wilhelm Hansen, 1974, s. 15. 
9 Crosscurrents and Counterpoints, Skrifter från Avdelningen för Musikvetenskap, Nr. 51 Novum Grafiska, 
Gothenburg 1998, s. 210. 
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dessutom presentationen av den San Fransisco-baserade gruppen Vortex som 
arbetade med att låta ljudet vandra mellan de högtalare som omgärdade 
publiken:  

It is not surprising, then, that the idea of creating a combination of 
Constellations I and Constellations II occured to Bengt, when, on his way 
back from Milan, he presented the latter on Danish Radio together with a 
studio performance of the former; combining them would bring about a 
dialogue between the permanently located performed music and the 
wanderings of recorded sounds.10 

   Det är symptomatiskt att en så mångfacetterad och nyfiken tonsättare som 
Hambræus väljer att sammanbinda det tjugonde århundradets elektronik i ett 
orgelmedium, så att tradition och förnyelse bildar en ny origo. 

   Att verket har sin förklaring av de erfarenheter upphovsmannen kom i 
kontakt med under 1950-talet finns också återgivet i följande text: 

The three sequenses that comprise track A feature different degrees of 
elaboration, ranging from pure organ sounds to timbres resembling 
electronically synthesized sounds based on analyzed spectra, like those in 
Doppelrohr II; however, according to the preface of the score, 
“Constellations I has provided all the material for Constellations II.” The 
introduction presents colored noises associated with wind, chirping-like 
treble figures, and distant organ peals; the second sequence resumes the 
chirping; and the last one consists of metallic sounds, gradually 
approaching the organ timbres on the opposite track. There, fragments of 
section 1 appear, distorted with regard to dynamics, reverberation, and 
stereo allocation, as well as by drastic pitch slides. The performance 
instructions prescribe distributing the sounds from the two tracks to four 
loudspeakers placed around the audience, to bring about the impression of 
changes of direction and rotation.11 

 

                                         
10 Ibid., s. 210. 
11 Ibid., s. 212. 
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3.1 Vilka problem uppstår när?  
Först och främst ser Hambræeus notbilden som en tabulatur för bandspelare, 
vilket resulterar i frågan vem som skall tolka och genomföra notbilden – en 
musiker, ljudtekniker eller en hybrid av de båda:  
 

The notation which I used for Constellations II can be referred to as a 
‘tablature for tape deck (magnetophone mixer)’: it indicates the action to be 
taken by the performer, but says nothing about the sound itself. As 
mentioned earlier, this method – developed in the Italian studio – made it 
possible to produce quadraphonic effects from a normal two-channel 
(stereo) machine during years when the huge four-  or eight-track ones were 
both expensive and difficult to move around.12 

   Förlagets utgåva av Constellations II visar inte den tydlighet som den 
handskrivna notbilden har, bland annat saknar utgåvan de inledande pilarna på 
tidsaxeln som visar var högtalarna skall tonas in. Dessutom inbjuder 
förlagsutgåvan att se de inledande högtalargrupperna som en gemensam grupp 
och inte som grupper om två.  

   I kompositionens sektion IIIa, finns en markering i det handskrivna 
partituret som förlagsutgåvan helt saknar. En av de infogade 
tempoangivelserna lento har i handskriften två!! utropstecken efter sig. Vad 
detta betyder kan naturligtvis uppfattas som en mikrodetalj i det stora 
händelseförloppet, men saknar inte betydelse eftersom utövaren – i det här 
fallet den tekniker eller musiker som sitter vid mixerbordet – inte kan påverka 
bandhastigheten med dagens teknik:  

When I composed Constellation II, only analog audio technique existed in 
the electronic studios. There were no difficulties in playing a tape with 
variable speed, in this case to adjust it to the pitch of the solo organ. But 
this became a problem when digital technique came on the market: speed 
could change, but not pitch (which was also the case with old player pianos, 
where the pitch (which was also the case with old player pianos, where the 
pitch was not affected by speed changes). None of the four LP editions of 
Constellations II, which were once released in different countries, is 
available any longer; therefore the new (digital) CD cannot be used as a 
substitute for a tape, as could be done with an LP in Amsterdam. The only 
solution would be to transfer the CD to analog reel-to-reel tape, and hope 

                                         
12 Hambræus, 1997, s. 122. 
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that some old tape deck with variable speed is still available. An analog 
cassette is in this context as useless as a DAT (digital), because none of 
them can provide the needed fine-tuning of pitch.13 

   Under slutstrecket står i handskriften att kompositionen färdigställts i 
Milano och Näsby Park med detaljerade datum och år. Därunder står Laus 
Deo! (latin: ära vare Gud) som visar tonsättarens hållning i sitt förhållande till 
vem musiken är tillägnad. Denna detalj är helt utelämnad i förlagsutgåvan, 
men är väsentlig i tolkningen av tonsättarens plats i världen. Detta är några 
skillnader mellan förlagets utgåva och det handskrivna partituret. 

   Jag avslutar jämförelsen med frågan: Vad fordras av en notskrift? Det svar 
man troligtvis får av en musikstuderande eller musiker är att notskriften skall 
ange tonhöjd, rytm, dynamik, klangfärg. Därtill skall den vara lätt att teckna 
ned och lätt att läsa. Börjar man fundera djupare över dessa musikaliska 
egenskaper finner man att knappast någon notationsmetod uppfyller alla dessa 
krav. 

4 TIDIGARE FORSKNING 

Det område denna uppsats behandlar är tämligen ringa utforskat. I sin bok Om 
notskrifter14 försöker Hambræus, som vid sidan av sin roll som tonsättare 
också var en betydande musikforskare, att teckna en bild av notskrifternas 
kulturhistoria. Tonvikten lägger han vid de historiska sammanhangen kring 
uppkomsten av olika notationssystem genom tiderna. Därefter beskrivs 
kategorierna; aktionsskrift, där tonvikten ligger på teckenmaterialets 
signalfunktion och resultatnotskrift, som avser all notering av nottecken på 
linjesystem där man mer eller mindre kan föreställa sig ett klingande resultat.  
Den i Tjeckoslovakien födde violinisten och tonsättaren Erhard Karkoschka 
låter innehållet i boken Das Schriftbild der Neuen Musik15 ha flera uppgifter, 
där en är att ge tonsättaren överblick över notationstekniska frågor i en 
vidareutvecklad notation. Karkoschka redogör för flera av 1950- och 1960-
talets verksamma tonsättares notation i tre huvudavsnitt med tabeller och 
kommentarer i en utförlig systematisering. 
 
 
                                         
13 Ibid., s. 124-125. 
14 Hambræus, 1970. 
15 Karkoschka, 1966. 
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5 DEFINITIONER OCH AVGRÄNSNINGAR 

I min undersökning har jag valt att begränsa mig till att låta naturtonseriens 
deltoner utgöra tonmaterialet för kompositionerna. Anledningen till detta är ett 
försök att undvika alltför stora kopplingar till äldre tiders musik och då riskera 
att fastna i frågeställningar som i huvudsak berör stiltrohet, harmonisk 
autencitet etcetera. De rytmiska val jag begränsat mig till har jag förhållit mig 
friare till. Här blandas min vilja och strävan efter exakt återgivning med ett 
betydligt lösare förhållande, ibland där utövaren själv får improvisera en 
rytmisk bärvåg. 
   Kompositionerna är systematiserade i traditionell partiturordning med början 
i träblåsfamiljen, detta som ett led i att undersöka orkesterns instrument och 
instrumentgrupper för att se om det finns instrumentspecifika 
problemställningar.  

5.1 Naturtonserie16 

 Figur 1: Naturtonserie.  
 
   I ovanstående naturtonserie17 är det alltid lika många Hz mellan två 
intilliggande deltoner, men de klingande intervallen blir mindre ju högre upp i 
serien man kommer. En skillnad på 66 Hz ger i exemplet en hel oktav mellan 
deltonerna 1 och 2, men bara en liten ters mellan deltonerna 5 och 6. Vid 
tonerna 15-16 har intervallet krympt till en liten sekund. 
  

                                         
16  Alldahl, 1990, s. 19. 
17 Jfr. Per Nörgårds hemsida. 
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   Det är förhållandet mellan två toners frekvenser som bestämmer intervallet. 
Deltonsfrekvenserna i naturtonserien är jämna multiplar av grundtonens 
frekvens (i figuren ovan: 1 x 66 Hz, 2 x 66 Hz, 3 x 66 Hz osv.) och man kan 
beskriva naturtonseriens intervall som förhållandet mellan deltonernas 
ordningstal. 

5.2 Konsonans och dissonans  
Ju högre upp i naturtonserien man kommer, desto mindre konsonanta 
(sammanklingande) och mer dissonanta (särklingande) blir intervallen mellan 
intilliggande toner. De sammanfallande deltonerna kommer också allt glesare. 
Intervall är inte konsonanta eller dissonanta utan har olika grad av 
konsonans/dissonans. Nedanstående figur är ett stöd för minnet i jämförelsen 
med en enskild komposition och vad man kan förvänta sig som lyssnare i grad 
av konsonans och dissonans. 

 
             Tomma kons.        Fylliga kons.           Milda diss.              Skarpa diss.  
            1     8     5     4         6´    3´    3`    6`      5-     4+   7`    2´          7´     2`    

 
            1      2      3     4        5      5     6      8        7     10    7     9          15     17 
            1      1      2     3        3      4     5      5        5      7     4     8           8      16 
Figur 2: Grad av konsonans och dissonans.18 

                                         
18 Följande figur har jag fått av min lärare i musikteori Sune Smedeby under en föreläsning på min 
förutbildning vid Kävesta Folkhögskola. 
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Konsonans: Ju längre ned i naturtonserien som ett intervall kan placeras, desto 
konsonantare är intervallet. Exempel: c-g är konsonantare än c2-d2. 
 

Uppfattningen om vad som är konsonant och vad som är dissonant har dock 
växlat genom tiderna: under 1200-talet ansågs t.ex. tersen dissonant, medan 
i flera av 1900-talets musikstilar gränsen mellan konsonans och dissonans 
helt har suddats ut. Man gör klokt i att inte betrakta konsonans och 
dissonans som två artskilda fenomen; i stället kan vi tala om gradskillnader 
i samklangernas dissonansintensitet.19 

5.3 Något om stabilitet/labilitet 
Stabilitet: Om intervallets lägsta ton = naturtonseriens grundton, är intervallet 
stabilt. Om naturtonseriens grundton saknas eller ligger överst, är intervallet 
labilt. Exempel: c-g är stabilt, e1-g1 är labilt. 
Den största stabiliteten uppnås, när den övre tonen ligger på sin ”rätta plats” i 
naturtonserien. Exempel: C-e1 är mera stabilt än c1-e1. 

 
   Notering av förtecknen till delton: 7, 11, 13 och 14,  figur 1, kan lyftas upp 
till diskussion. I flera musikteoriböcker20 är det brukligt att ange liknande 
figur med plus- eller minustecken för hög- respektive lågintonerad ton ovanför 
den aktuella noten. Fördelen med plus- och minustecken är att de visar en 
obestämd mikrotonal förändring, mer eller mindre, och inte en bestämd 
förändring där delton 13 ofta är föremål för varierande tolkning. Nackdelen är 
att de i en helt annan kontext kan avläsas och framföras som till exempel 
stopphorn, vänsterhandspizzicato eller tenutostreck.  
Dessutom finns flera olika symboler för mikrotonala förändringar,21 där det 
idag är det främst den argentinske tonsättaren Mauricio Kagels notation22 som 
inspirerat programmerare och som exempelvis finns att välja som tecken i 
datorprogrammet Finale 2004.  
Den tjeckoslovakiske tonsättaren Alois Hába, en pionjär inom de mikrotonala 
tankegångarna under 1900-talet, redogör i sin bok Principi armonici del 
sistema a quarti di tono23  utförligare om mikrotonal notering. Även 
Morthenson24, Brindle25 och Bartolozzi26 konstruerar en notation, men som 
                                         
19 Smedeby, 1978, s. 19. 
20 Sohlmans musiklexikon, Band 4, s. 689.; Hindemith. P.: Unterweisung im Tonsatz s. 34. 
21 Hába, 1971, s. 106ff. 
22 Jfr. Karkoschka, 1966, s. 27. 
23 Hába, 1984, s. 28. 
24 Morthenson, 1986, s. 56.: ” […] Andra mikrotonala förändringar kan noteras med ord eller tecken. 
’Bend’, ’push’, ’lift’, ’smear’, ’lip up’, ’fall’, ’portamento’, ’glissando’ ’vibrato’ kan betyda olika grader av 
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förrädiskt skiljer sig i förhållande till Hábas notation.27 Jag har i uppsatsen, 
trots dessa påpekanden, ändå valt att ansluta mig till den notation av 
naturtonserie som finns i figur 1 och med den notation av mikrotonala 
förtecken som finns valbar i Finale 2004. 
 
6 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT/METOD 

Kompositioner och inspelningar för uppsatsen genomfördes under perioden 
december 2005 till juni 2006. Studien omfattar totalt sjutton korta 
kompositioner utifrån fastställda begränsningar såsom att tonmaterialet i 
kompositionerna kan härledas ur naturtonserien med C – stora oktaven – som 
grundton. Inspelningarna är inspelade på Musikhögskolan i Örebro, där jag 
huvudsakligen har använt mig av studenter i olika årskurser på 
olika musikprogram och -kurser. 

   Första kontakten av medverkan i uppsatsen togs genom en muntlig förfrågan 
och en andra kontakt togs genom en förfrågan per e-post till de berörda under 
våren 2006. Urvalet av medverkande skedde efter de behov som uppstod i 
valet av uppsatsämne och eftersom några av de instrument som finns med i 
undersökningen är underrepresenterade på Musikhögskolan i Örebro, har jag 
varit hänvisad till de resurser som de facto finns. 

   Uppsatsen belyser i huvudsak studenternas tolkning av notbild och, det bör 
sägas, att exekutörens tidigare erfarenheter av notation inom ny 
musik troligtvis påverkar instudering och utförande. 

   Jag har begränsat instuderingstiden schablonmässigt för varje exempel till 
tio minuter inklusive inspelning och valt att inte kommentera exemplet före 
instuderingstillfället till exekutören eller exekutörerna förutom den 
nödvändiga information om instuderingstid, att deras medverkan sker 
anonymt och att kompositionen innehåller mikrotonala förtecken. Detta 
innebär, i ett musikerperspektiv, att största möjliga precision åsidosatts vid 
inspelningstillfället och som naturligtvis kan upplevas frustrerande för 

                                                                                                                            
mikrotonala förändringar och övergångar. Ibland är det motiverat att notera storleken av t ex ett gliss som 
återgår till utgångstonen.” 
25 Brindle, 1975, s. 188. 
26 Nörgård, 1970, s. 1:”In addition to the usual signs of alteration this work calls for quartertone 
accidentals. These are indicated in the manner of  Bartolozzi” 
27 Jfr. Hába, 1971, s. 111. 
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utövaren. Men, tanken var inte att göra ett framförande som skulle vara 
presentationsfärdigt för en publik, utan vad personen eller ensemblen läser ut 
av den tillagda detaljrikedomen i form av tecken, symboler och språkliga 
tillägg. Notskrivningen har uteslutande skett med datorprogrammet Finale 
2004. 
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7 KOMPOSITIONER  

7.1 Flöjt 

7.1.1 Ljudexempel 1: 

 
Figur 3: Flöjt. 

7.1.2 Analys 
Instrumentalisten provar inledningsvis olika grepp med instrumentets öppna 
klaffsystem för att försöka komma åt de mikrotonala förändringar som är 
noterade;  figur 3, ljudexempel 1. När instuderingstiden närmar sig slutet, 
väljer instrumentalisten en alternativ lösning genom att böja in munstyckets 
ansatshål, för att på så sätt åstadkomma de mikrotonala förändringarna med 
traditionella klaffgrepp. Stavelserna i sista takten utförs med ljus klangfärg. 

7.1.3 Alternativa tolkningsmöjligheter 
För att kunna genomföra min önskan om en flageolettklang på delton 14, 
måste jag förändra naturtonserien.  
Naturtonseriens grundton för flöjt i C har inte sitt ursprung på 66 Hz (C), utan 
på 264 Hz (c1) men bildar därefter samma deltonmönster som figur 1.  
Med vetskap om den mikrotonala förändringen av delton 14 i naturtonserien, 
grundton 66 Hz (C), och med vetskapen om en förskjutning med två oktaver i 
deltonserien, har jag valt att notera den önskade tonen med ess1 som ny 
grundton i naturtonserien och med lågintonerad överblåsning till den tredje 
deltonen.28 På detta sätt uppnås flageolettklangen av delton 14 i naturtonserien 
med grundton på 66 Hz (C), men som flageolett i naturtonserie med ess1 som 
grundton (märk väl, det är föga användbart att göra fler överblåsningar än till 
delton 7).  

                                         
28 Moravec, 1992, s. 36. 
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Den sista taktens luftljud29 väljer instrumentalisten att utföra utanför 
munstycket, så att luftpelaren bryts av i kanten till munstycket. Med detta 
spelsätt blir stavelserna relativt tydliga. En något mörkare klang kan uppnås 
om instrumentalisten täcker över ansatshålet med munnen och därefter uttalar 
stavelserna. 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
29 Karkoschka, 1966, s. 44. Notationen för luftljud varierar stort i Karkoschkas exempeluppsättning i 
avsnittet om blåsinstrument. Jag har valt att designa notationen med utgångspunkt från nästföljande avsnitt 
om den mänskliga rösten ex. 334, s. 45. Min anm. 
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7.2 Oboe 

7.2.1 Ljudexempel 2:  

                                     

 
Figur 4: Oboe. 

7.2.2 Analys 
Den traditionella notbilden utförs i huvudsak så som avses. Delton 7 och 11 
blir något högintonerade och instrumentalisten gör en kortare cesur före sista 
taktens noter,30 för att ställa om till den grepptabulatur31 som är noterad 
ovanför. 

7.2.3 Alternativa tolkningsmöjligheter 
Grepptabulatur av det slaget i sista takten, kan vara beroende av vilken 
oboetyp som skall användas. Eftersom oboemekaniken kan skilja sig mellan 
Storbritannien, med ett tumplattesystem som företrädesvis finns i England, 
och resten av världen är det vanskligt att ange grepptabulatur.  
Här i Sverige och i några andra länder är det istället relativt vanligt med ett 
helautomatiskt oktavklaffsystem, vilket beskär möjligheterna till flageoletter 
radikalt. 
Intressant är också att instrumentalisten övergår i sista takten från att läsa; 
grepp = ton, till en annan läsart där grepp ovanför notsystemet ger den kluvna 
klangen av toner som är antecknad på notsystemet, så kallade mulitphonics. 
Resultatet är alltså noterat på notsystemet som en konsekvens av det grepp 
som finns noterat ovanför. I stället för att använda Posts notering kan man 
                                         
30 SAOL, 1986, s. 88: ”taktvila i versrad” 
31 Post, 2006, artikel från internet. 
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tänka sig en notering som sammanfogar nothuvudena till att gälla ett 
gemensamt notskaft. Risken är annars att oboisten tolkar notbilden som ett val 
av de noter som finns antecknade på notsystemet.
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7.3 Klarinett 

7.3.1 Ljudexempel 3: 
  

 = Clarinetto in compass direction 

 

                      
 

     

                                     
        
Figur 5: Klarinett. 

7.3.2 Analys 
Inledningsvis frågar instrumentalisten uppsatsförfattaren om 
kompassriktningen och riktar sedan klarinetten mot det aktuella väderstrecket. 
Att den fasta mikrofonen, på grund av exekutörens vridning, plötsligt är 
placerad på annan plats än det som brukligt är, bekommer inte 
instrumentalisten utan utför exemplet i de fyra riktningarna.  
Instrumentalisten, som inte har klarinett som huvudinstrument, utför exemplet 
med en avtagande dynamik i varje ny takt.  
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7.3.3 Alternativa tolkningsmöjligheter 
Mitt syfte med kompassymbolen är att låta instrumentet vara en ekvivalent till 
vad kompassnålen är i kompassen. Detta påverkar instrumentalistens 
rörelseförlopp och blir till ett slags koreografisk anvisning. För att inte 
överlasta symbolen har jag undvikit att skriva ut kompassrosens graderade 
kardinalpunkter, vilket medför att tolkningen är underförstådd; norr = pil 
uppåt, öster = pil höger och så vidare från instrumentalistens läsposition. Här 
utför instrumentalisten exemplet i den intention som är beskriven, men en 
annan tolkning hade kunnat uppstå om läspositionen tolkats annorlunda. 
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7.4 Fagott  

7.4.1 Ljudexempel 4: 

Figur 6: Fagott. 

7.4.2 Analys 
Instrumentalisten gör inledningsvis korta inandningar mellan varje ton. 
Efterhand får tonen en alltmer förändrad klangfärg där kvintklangen, en ren 
kvint ovanför det noterade C = 66 Hz, blir tydligt märkbar. Tonernas 
artikulation är separerade från varandra. 

7.4.3 Alternativa tolkningsmöjligheter 
Den Z-liknande symbolen placerad på notplanets andra mellanrum = c 132 Hz 
har i Karkoschkas symbolsammanställning32 givits betydelsen frullato, medan 
samma symbol hos Brindle33 fått betydelsen fluttertongue i det avsnitt som 
behandlar träblåsinstrumenten.  
Intressant är också att en liknande symbol på samma sida34, men med fet stil i 
nästföljande avsnitt angående bleckblås, fått betydelsen ”strike tongue against 
mouthpiece.” Här föreligger två olika utföranderesultat av samma symbol och 
ytterligare ett utföranderesultat med en i det närmaste likartad symbol.35  
Ett försök till gradering av dessa spelsätt skulle kunna förklaras med följande 
uppställning; frullato (flera snabba ansatser med tungroten), flattertongue 
(flera snabba ansatser med tungspetsen) till att bli, med Brindles symbol för 
                                         
32 Karkoschka, 1966, s. 44. 
33 Brindle, 1975, s. 193. 
34 Ibid., s. 193. 
35 G. Ligeti, W. Lutoslawski, I. Lidholm, 1970, s. 60. I följande avsnitt finns dessutom ytterligare en 
tolkning: “Amongst the technical symbols appertaining to performance can be seen som which I have taken 
over from Polish scores. A specially useful one is Z=tremolo in order to distinguish it clearly from quickly 
rhytmicised semiquavers or demi-semiquavers” 
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bleckblåsinstrument, en enskild ansats på munstycket (med hög och kraftig 
tungspetsansats). I figur 6, är min intention att förtydliga vilken typ av 
artikulation som skall spelas med det tillagda ordet guttural, från strupen. I 
Arnold Schoenbergs melodram Pierrot Lunaire, komponerad 1914, ges 
sångaren samma symbol men med betydelsen Sprechton,36 talton. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
36 Schoenberg, 1914, s. 5. 
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7.5 Valthorn 

7.5.1 Ljudexempel 5: 

 
Figur 7: Valthorn. 

7.5.2 Analys 
De tonhöjder som instrumentalisten improviserar är i klingande ordningsföljd: 
c1, e1, d1, fiss1, c1, e1, a1, fiss1, g1, c1, g, c1. Fraseringen, som sker under en 
enda utandning, är indelad i fyra perioder med tydliga vilopunker på tonerna 
d1, a1, g, och tonen c1 som är det improviserade förloppets slutton.  
Dynamik, artikulation och spelsätt har instrumentalisten valt att framföra med 
återhållsamhet. Dynamiskt finns dock en crescendoriktning mot den sjunde, 
spelade tonen som är improvisationens höjdpunkt för att så småningom avta i 
styrka. 

7.5.3 Alternativa tolkningsmöjligheter 
I den angivna spelanvisning ovanför notbilden står att improvisation skall 
utföras efter behag på naturtonserien med tonen C som grundton.37 Det i 
inspelningen framförda, ligger en oktav under min intention att bara använda 
de tonplatser i serien som utgår från C = 66 Hz.  
Min intention hade ev. kunnat förtydligas och blivit mer praktisk tillämpbar 
om jag istället valt att skriva för Horn i C (inte vanligt förekommande idag), 
istället för att som nu välja F som grundton för instrumentet.  
Improvisationen har en melodisk bärvåg som ligger i instrumentets melodiska 
register.  

                                         
37 Mellnäs väljer i sin spelanvisning till kompositionen Fragile att använda ordet ”tonmaterial” och gör på 
så sätt en åtskillnad mellan begreppen not och ton. Med denna formulering undviks frågeställningar som berör 
instrumentens transponering och visar istället vilken ton som skall uppnås. Min anm. 
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En improvisation med skevare rytmik, registerbyten, punktuell dynamik, 
alternativa spelsätt etcetera eller i kombination är fullt möjlig, då 
informationen är begränsad till att gälla endast ett fåtal tecken och symboler.38 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                         
38 Jfr. Nordwall, s. 165. Exempel: G. Ligeti: Bagatell nr. 1 ur: Trois bagatelles. 
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7.6 Trumpet I och II 

7.6.1 Ljudexempel 6: 

 
Figur 8: Trumpet I och II. 

7.6.2 Analys 
Det snabba växelspelet mellan stängd och öppen sordin startar  
Trumpet II med omedelbart på den första tonansatsen. Det utskrivna 
accelerandot tätnar och närmar sig ett rytmiskt unisont spel fram till nästa 
upprepade figur som inleds i taktens mitt.  
Trumpet I gör en dynamisk ansats på den första inledande tonen och försöker 
få ned den dynamiska nivån för att kunna påbörja ett crescendo på den andra 
tonen, vilket medför en liten artikulationsförändring.  
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7.6.3 Alternativa tolkningsmöjligheter 
Exemplet gör avkall på rytmsymboler med exakta inbördes relationer.39 I 
gengäld är noterna placerade ungefärligt, optiskt,40 i förhållande till en tidsaxel 
ovanför notsystemet. Den första inledande noten i Trumpet II anges med ett 
tunt vågrät streck efter nottecknet och därefter en efterföljande 
accelerandohändelse med en liggande, solfjäderformad balkning med förtätad 
grafik för nothuvuden och -skaft.  
Den kronometriska tid som står angiven ovanför notsystemet är satt till 15-20 
sekunder. I en jämförelse med det spelade (cirka 10 sekunder), skulle 
exemplet kunna fördubblas i spellängd.  
Notationen ovanför notsystemet till Trumpet II kan tolkas så att den första 
tonen spelas utan sordin, för att därefter starta växelspelet mellan stängd och 
öppen sordin. Växelspelet skulle då, eftersom ordet etcetera finns med,  även 
komma att gälla det andra, längre tidsvärdet i samma stämma. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
39 Morthenson, 1986, s. 54: ”Notation av rytm tillhör stötestenarna i nutida komponerande. Komplicerad 
notation verkar oöverstiglig och ytterst hämmande för utspelet. Det är viktigt att invecklade rytmiska mönster 
noteras på enklast möjliga sätt. Metrisk notation, med allt vad det innebär av räknande och ofta illusorisk 
precision, bör utnyttjas med försiktighet, i första hand för att ge exakta relationer mellan stämmor. I 
solistiska sammanhang kan sk proportionsnotering vara tillräcklig i vissa situationer.”  
40 G. Ligeti, W. Lutoslawski, I. Lidholm, 1970, s. 61: “The notation in Poesis is chiefly ‘optical’, that is to 
say that the eye and its capacity to measure decide how the notes shall be formed from the point of view of 
rhythm (and sometimes also melody)” 
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7.7 Trombon I, II, III och Tuba 

7.7.1 Ljudexempel 7: 

 
Figur 9: Trombon I, II, III och Tuba. 

7.7.2 Analys 
Ytterstämmornas spel är dominerande och ger exemplet en tydlig kontur. I 
mellanstämmornas utförandekombination, spel + röst, sker en dynamisk 
förskjutning så att rösten inte står i paritet med instrumentets dynamik. En av 
rösterna bryter in i övergången till takt två, men i övrigt försvinner rösterna in 
i instrumentalspelet.  

7.7.3 Alternativa tolkningsmöjligheter  
Mellanstämmornas kombination av spel + röst skulle kunnat ha uppfattats 
tydligare om det dynamiska valet blivit satt till en svagare nyans, alternativt en 
differentierad dynamik mellan spel och röst för att kompensera den dynamiska 
obalansen.  
Trombon III skall utföra spel + röst på tonen c, lilla oktaven, vilket begränsar 
stämmans utförande till att i huvudsak gälla manliga instrumentalister, något 
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som jag upptäckte under inspelningstillfället. Tubastämmans balkning över de 
båda takterna skulle kunnat tolkats så att frasen hänger ihop i en enhet. 
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7.8 Slagverk utan tonhöjd med elektroakustisk stämma 

7.8.1 Ljudexempel 8: 
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Figur 10: Slagverk utan tonhöjd med elektroakustisk stämma. 

7.8.2 Analys 
Inledningsvis spelar jag det färdigställda elektroakustiska avsnittet för 
instrumentalisterna på CD-spelaren. Jag väljer att utelämna avsnittet 
tillsammans med slagverkarna vid inspelningstillfället, för att i det 
efterföljande redigeringsarbetet få en bättre ljudkvalitet än det som CD-
spelaren i övningsrummet erbjuder.  
Den traditionella notbilden är välbekant för slagverkarna och instuderingen 
går relativt snabbt. Den förlängning av balkar och koppling av notskaft till 
paustecken så att grupperingar bättre kan avläsas, visar sig vara till stor hjälp 
under den begränsade instuderingstiden.  
Slutdelens upprepade takter avslutas på ett givet sluttecken av en av 
instrumentalisterna efter överenskommelse i ensemblen.  

7.8.3 Alternativa tolkningsmöjligheter 
För vilka personer skall noteringen fungera?41 är en av nyckelfrågorna i 
Hambræus bok Om notskrifter. Det förslag Hambræus ger är:  
 

Kanske vore det många gånger önskvärt med två olika slags partitur av en 
och samma komposition, ett som innehåller många detaljer (och som alltså 
ger erforderliga signaler rörande utförandet), ett som blott anger 

                                         
41 Hambræus, 1970, s. 110. 
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strukturerna eller stämgrupperna i stora rationaliserade drag (och som 
enbart är format för att ge en överskådlig beskrivning av kompositionen).42  

 
   Jag har valt att arbeta med en hybridform av det som i Hambræus 
terminologi benämns som ”arbets”- respektive ”idé”-partitur43. I den valda 
notationen av det elektroakusitiska avsnittet har jag med text noterat den 
ljudkälla som ljudet kan härledas ur: ”Skulptur; metallklotsattacker, 66 Hz”  
En markeringspunkt ”CD on”, visar var händelsen skall starta. Denna 
information kan med Hambræus terminologi vara fullt tillräcklig för att vara 
giltig som arbetspartitur.44  
De fyllda och ofyllda likbenta trianglar, rektanglar och romber som därefter 
följer, är ett försök att visa hur olika tidsriktningar kan gestaltas i ett komplext 
ljudförlopp inspirerat av sonologins tidsriktningsbegrepp45 och den franske 
tonsättaren Pierre Henrys tabulatur av Olivier Messiaens uppställning av 
klangfärg – tidslängd.46 Här fungerar notationen som en överskådlig 
beskrivning, Hambræus terminologi ”idé”-partitur, och får i ett 
reproducerande utförande en helt annan utformning, men med en likartad 
klanggestik. 
I de notexempel47 som är illustrerade i Karkoschkas Das Schriftbild der Neuen 
Musik finns fler exempel på hur geometriska figurer påverkat den tidiga 
elektroakustiska musikens notation. Olga Šotolová redogör i sin biografi om 
den böhmiskfödde tonsättaren Antonín Rejchas lärobok Traité de haute 
composition musicale48, kapitel 4, publicerad av Zetter mellan 1824-1826, en 
intressant anteckning som berör tonsättarens betraktelse av notbild och 
kopplingen till grafiska former i tidigare musik:  
 

 […] based on Chladni patterns. Rejcha had learned from the writings of 
this pioneer of modern musical acoustics that sand sprinkled on the 
vibrating membrance of a kettle-drum forms precise and consistent patterns. 
He deduces that any sound conveyed through the air must produce its own 
pattern. If only scientists had drawn composers’ attention to this discovery it 

                                         
42 Ibid., s. 111. 
43 Ibid., s. 111. 
44 I mina anteckningar som deltagare från ett flertal sommarkurser i elektroakustisk musik på Nordens 
Folkhögskola Biskops-Arnö under åren 1985-1990, användes ofta ord och uttryck som t.ex. ”hål i grund”, 
”närhet”, ”viskositet” för att gestalta ett ljud eller ett visst musikaliskt förlopp, ofta med träffande exakthet. 
45 Holbæk-Hanssen, 1996, s. 152. 
46 Winckel, 1955, s. 129ff. (samma figur, men utan jämförelse till Messiaens original i Karkoschka, 1966, s. 
166. min anm.) 
47 Karkoschka, 1966, s. 166ff. 
48 Šotolová, 1990, s. 66. 
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would have been possible to construct melodic and harmonic drawings on 
paper and compare these with notes and noises as heard, so combining 
aural and visual perception.49 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
49 Šotolová, 1990, s. 70. 
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7.9 Slagverk med bestämd tonhöjd 

7.9.1 Ljudexempel 9: 
 

Figur 11: Slagverk med bestämd tonhöjd.  

7.9.2 Analys 
Instrumentalisterna väljer slagverksklubbor som är hårda. För den spelare som 
spelar chimes (rörklockor) finns speciella träklubbor avsedda för just detta 
instrument och som också används vid inspelningen.  
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Den täta instrumentplaceringen i rummet styrs av att båda instrumentalisterna 
i sista takten skall använda crotales. Eftersom instrumentalisterna bara 
förfogar över ett crotalesinstrument vid inspelningstillfället, utesluts min 
intention att åstadkomma en akustiskt panorerad vänster – högerförflyttning 
(eller omvänt) som kräver ett större avstånd mellan instrumenten. Istället 
väljer instrumentalisterna en annan lösning där samma ton spelas på samma 
instrument och av samma instrumentalist.  De flageolettformade nothuvudena 
i takt 5, utför instrumentalisten genom att pressa slagverkklubban stumt mot 
de metallstavar vars tonhöjder är noterade på notplanet. Med detta spelsätt 
avbryts tonens vibration och klangen försvinner successivt. 

7.9.3 Alternativa tolkningsmöjligheter 
Bindebågens traditionella funktion, att sammanbinda två notvärden, får ibland 
en annan funktion (se figur 13 och figur 14) och förekommer ofta i litteratur 
för bland annat instrumenten kontrabas, harpa, gitarr och en rad olika 
slagverksinstrument. I dessa fall ges bindebågen betydelsen att låta tonen 
klinga ut till dess att en annan händelse för samma instrument inträffar. 
Tidslängden av till exempel ett slagverksljud är oftast ett resultat av 
instrumentets naturliga resonans eller ett resultat av att på annat sätt förlänga 
ljudets vibrationer till exempel med hjälp av en virvel, skrapande eller upp- 
och nedstråk av en stråkbåge.50  
Beteckningen l.v. som på franska är en förkortning av orden laissez vibrer (låt 
klinga ut), har jag satt ut då jag uppfattat att ytterligare förtydligande behöver 
göras. Denna term förmodar jag att utövarna mött tidigare som slagverkare.  
Instrumentalisterna i ovanstående ljudexempel är vana vid denna tolkning av 
notbild och inga tolkningsproblem uppstår i det aktuella utförandet.  
De flageolettformade nothuvudena i takt 5, skulle kunna dämpas på ett annat 
sätt än det som utförs. Här står ju inte uttryckligen att spelaren skall använda 
klubborna för att dämpa, utan här skulle dämpandet kunna ske med hjälp av 
till exempel fingrar eller hand.  
I samma takt försöker instrumentalisten i den övre stämman att utföra en 
kvartstonssänkning av den sjunde deltonen, på rörklockan fixerad till bess1 i 
liksvävande temperering, genom att sänka ned rörklockan i en hink fylld med 
20 liter vatten. På detta sätt uppnås ett avsteg av den fixerade tonhöjden och 
även om förloppet är svårt att utföra (instrumentalisten provade flera 
utförandevarianter vid inspelningstillfället) går mikrotonaliteten att utföra med 
större precision om vidare tidsramar ges.  
                                         
50 Blatter, 1980, s. 179. 
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I övrigt förhåller jag mig fri från symboler och bekänner mig till den text som 
Karkoschka skriver angående slagverk:  
 

Wie überall so ist es auch hier wichtig, das Verhältnis zwichen Symbolen 
und verbalen Anweisungen vernüftig auszuwiegen. Setzt man für die 
verschidenen Anschlagstellen und für viele Besonderheiten und Kniffe 
grundsätzlich Symbole, dann geht ihre Anschaulichkeit wiederum verloren, 
das Lesen wird mühsam und zeitraubend.51  

 
Att som både Karkoschka52 och Blatter53 föreslå symboler för notationen av 
slagverksinstrument och symboler för olika typer av klubbor och föremål för 
anslag, kan vara av stor betydelse då instrumentalisten ofta står på långt 
avstånd i förhållandet till notbilden och blir på så sätt mer lättläst. Symbolen 
kan också vara viktig då en komposition kräver snabba byten av olika typer av 
klubbor.  
Istället för att avkräva instrumentalisten specifika språkkunskaper som till 
exempel det italienska mazzuolo a doppia testa ersätts texten med en lätt 
avläst symbol som efterliknar föremålet. Slagverkssymbolerna bör dock 
hanteras med stor försiktighet, då en standardisering i vissa avseenden är mer 
eller mindre54 giltiga i tid och rum. 
  
  

                                         
51 Karkoschka, 1966, s. 48. 
52 Karkoschka, 1966, Beilage zu Erhard Karkoschka: Das Schriftbild det Neuen Musik, Tabelle I: Präzise 
notation. 
53 Blatter, 1980, s. 182-184, s. 188-189, s. 200-203. 
54 Jfr. Brindle, 1975, s. 197-198. 
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7.10 Slagverk med blandning av bestämd och obestämd tonhöjd 

7.10.1 Ljudexempel 10: 

 
Figur 12: Slagverk med en blandning av bestämd och obestämd tonhöjd. 

7.10.2 Analys 
Instrumentariet i figur 12 består av städ (ersatt av bromstrumma i 
inspelningen), gran cassa och puka. Den italienska anvisningen av valda 
trumstockar väcker frågetecken hos instrumentalisterna och eftersom den 
översta stämman inte har någon klubbanvisning väljer instrumentalisten här en 
tunn metallstav. Att låta metallstaven fungera som anslagsklubba på städet 
(bromstrumman) gör att kvaliteten på ljudet blir ljus och ”tekoppslik”. 
Möjligheten till att utföra accenter i den angivna dynamiken begränsas också 
starkt, då metallstavens lätta vikt är avgörande. 
Den mellersta stämman,55 gran cassa, har ingen traditionell notbild att förhålla 
sig till, utan utformar ett band av oregelbundna attacker med en dynamisk 
kulmination i takt 5. Gran cassans dämpande filtmattan har i inspelningen lyfts 
åt sidan, vilket får till konsekvens att ljudet klingar ut och avbryts omedelbart 
när nästföljande attack anslås.  
Pukstämman, som är exemplets mest statiska rytm bestående av 14 åttondelar 
efter varandra, inträder något tidigare än det som står noterat. 

                                         
55 Xenakis, 1977, s. 1. och s. 5. 
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7.10.3 Alternativa tolkningsmöjligheter  
Användandet av den mytologiske figuren Hephaistos verktyg städet finns 
representerad i orkesterlitteraturen hos till exempel Wagner56 och Varèse,57 
men troligtvis redan i Lully’s opera Persée.58 Dessa tonsättares verk har 
etablerat en uppförandepraxis som innebär att anslaget skall ske med 
hammare, vilket var min utgångspunkt när jag komponerade exemplet.  
Att föremål ändrar kontext och tas upp bland slagverkare händer ofta och 
uppfinningsrikedomen är stor bland slagverkare och tonsättare  i sökandet 
efter nya klangkällor som Lidholm gör i orkesterverket Poesis med 
introduktionen av sandpapperklossar.59  Detta medför dock att standardiserade 
mönster är under ständig utveckling och svåra att förutse som tonsättare.  
När instrumentalisten väljer att anslå städet (bromstrumman) med metallstav 
är det möjligen en sådan förändrad kontext som skett och det slår mig att få av 
dagens unga slagverkare har sett, eller ännu mindre lyssnat, till smedernas 
traditionella verktyg. 
Gran cassa-spelarens tolkning av den rytmiska oregelbundenhet varierar stort 
mellan förtätningar och om man låter varje snedstreck symbolisera ett anslag, 
ges det rytmiska skeendet mindre utslag än det utförda. Här skulle ett torrt spel 
(secco) med filtmatta kunna bidra till strama upp den linjära riktningen istället 
för att fokusera kring instrumentets voluminösa klangkaraktär. 

                                         
56 Wagner, 1985, Das Rheingold, s. 157. 
57 Varèse, Ionisation, s. 6. 
58 Artikel från internet av Ken Pierce och Jennifer Thorp:  
http://sscm-jscm.press.uiuc.edu/jscm/v10/no1/pierce.html#_edn33 
59 Även Morthenson Interna, Nutida Musik nr. 1 1997 s. 45. 
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7.11 Cembalo 

7.11.1 Ljudexempel 11: Cembalo 

7.11.2 Ljudexempel 12: Cembalo med lutdrag60 

 
 
Figur 13: Cembalo. 
                                         
60 Här använder jag den ur Sohlmans musiklexikon hämtade termen lutdrag, istället för den mer allmänt 
spridda termen lutregister. 
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7.11.3 Analys 
Före inspelning stämmer instrumentalisten cembalon enligt naturtonseriens 
deltonsfrekvenser med hjälp av stämapparat. Att instrumentalisten mött 
kompositionsformen omensurerade preludier61 märks, även om tonspråket är 
olikt barockens stilideal. Tempovalet väljer instrumentalisten att lägga 
omkring 60 M.M. på helnots värde i båda de inspelade exemplen.  
De för vänsterhanden utsatta bågarna tolkar instrumentalisten genom att samla 
ihop de spelade tonerna till en enhet; klang, harmoni.  
Fingersättningen, som i det här exemplet alltid är placerad ovanför det undre 
notplanet, följs och omflyttningen på tredje systemet utförs från 
vänsterhandens tumme till långfinger, så att tonen bess1 ligger kvar in i 
nästföljande enhet.  
Instrumentalisten ber om att få göra en andra inspelning med cembalons så 
kallade lutdrag, ljudexempel 13. 
Efter dubbelstrecket utför instrumentalisten i båda de inspelade exemplen ett 
ritardando, avtagande i hastighet, för att slutligen avsluta kompositionen på 
det sista utskrivna harmoniska intervallet c-g2.  

7.11.4 Alternativa tolkningsmöjligheter 
Omensurerade preludier62 har sin blomstringsperiod företrädesvis under fransk 
barock och har ett gemensamt ursprung med liknande former inom 
lutamusiken under samma tidsepok.63 Kompositionen består i huvudsak av en 
rad helnoter vars rytmiska utformning är överlämnad till interpreten. En 
erfaren instrumentalist har därför i stor grad möjlighet att interpretera denna 
grupp av mer eller mindre improviserade kompositioner under tiden han eller 
hon läser direkt från notbladet, s.k. a prima vista, och efter eget tycke och 
smak, ”It must be remembered, however, that there can be as many different 
rhytmic interpretations as there are performances”64  
 
Den sista noterade delen efter dubbelstrecket skulle kunna tolkas som en 
fortsättning på kompositionen, där överstämmans upprepade g2 (den sista 
noten inom parentes) möjliggör en förflyttning en stor sekund nedåt inom det 
                                         
61 Prélude non mesuré (fr.) A term usually reserved for a body of 17th-century harpsichord preludes.  
Artikel i The New Grove Dictionary of Music and Musicians: 
62 Ferguson, 1966, s. 12. 
63 Gaultier, 1975, s. 6. 
64 Ferguson, 1966, s. 24ff. 
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valda tonmaterialet, medans notationen i understämman är identisk med 
inledningen vilket syftar mot att den skall fortsätta på samma sätt. Den korta, 
krusade linjen markerar att kompositionen fortsätter, jämför Canon a 2 per 
Tonos.65 Detta skulle möjliggöra att överstämman successivt vandrar nedåt i 
naturtonserien med allt större kurvatur ju lägre ned i naturtonserien den 
vandrar. 

                                         
65 Bach, 1974, s. 62. 
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7.12 Gitarr  

7.12.1 Ljudexempel 13: 

 
Figur 14: Gitarr. 
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7.12.2 Analys 
Det inledande avsnittet väljer instrumentalisten att spela utan plektrum. Den 
optiskt utformade accelerando – ritardandobalkningen66 spelas fritt från 
kompositionens tempoangivelse 60 M.M. på fjärdedels värde.  
I takt två medvetandegör instrumentalisten på ett tydligare sätt det angivna 
tempot och som behålls med fluktuerande avvikelser, framför allt i takt 3, till 
kompositionens slut.  
Dynamiskt utförs kompositionen med stora skillnader som de dynamiska 
tecknen anger.  

7.12.3 Alternativa tolkningsmöjligheter 
Kompositionens idé bygger på nyttjandet av gitarrens flageolettspel67 och i 
den lästa litteraturen samt i den intervju68 jag genomfört är min slutsats att 
flageolettnotering för gitarr är mångtydbar i tolkning.69 
På den tredje taktens sista ton spelar instrumentalisten ett klingande e2, på 
samma sätt som de tidigare tonerna på samma tonhöjd i samma takt.  
Här är mitt förväntade resultat istället ett klingande h2 om man följer den 
angivna flageolettnoteringen flag. 19 på tredje strängen, d.v.s. en ren kvint upp 
från den angivna tonhöjden.  
En tydligare förklaring i notbilden var flageoletterna faktiskt klingar, oavsett 
om det är naturliga flageoletter eller konstflageoletter, är mer klargörande och 
dessutom undviks direkta misstolkningar.70  
Kvartstonsnoteringen framför noten fiss2, delton 11 i naturtonserien, är 
överflödig eftersom sträng 2 har annat deltonspektrum och kan således inte 
uppnås på annat sätt än genom att sträng 2 stäms ned en kvartston. Detta 
medför dock en implikation på andra tonhöjder. 

                                         
66 Crumb, 1972 s. 15. 
67 Tänkvärt i detta sammanhang är den flageolettuppställning av naturliga flageoletter som finns i P-O. 
Johnssons, (1969), Gitarrskola – band 2, (femte upplagan), s. 47. Malmö: Anderssons Musik. 
68 Intervju med Bo Johansson, Örebro 12/3 2006. 
69 Blatter, 1980 s. 250. “Notation for guitar harmonics is not standardized as for the orchestral strings” 
70 Ibid., s. 250. ”The recommended procedure for orchestral strings would be good for guitar, but not being 
standard, would require an explanation” 
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7.13 Blandad kör 

7.13.1 Ljudexempel 14: 

 
Figur 15: Blandad kör. 
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7.13.2 Analys  
Bas- och tenorstämmans första insats i takt 3 har en X-markering på det 
traditionella nothuvudet och ovanför noten står angivet: (c) approx. 
Mansstämman utformar detta som en frekvensbreddning av en fixerad 
tonhöjd. I inspelningen utför kören takt 10 den första sextondelsgrupperingens 
stavelser långt bak i svalget för att i nästföljande grupp artikulera den ljusa 
vokalen långt fram med tungspetsarna för att därefter övergå till tonande 
stavelser. Den sista taktens gest tolkas dynamiskt svagt och med ett 
traditionellt glissando i rörelsen uppåt- och nedåtgående kvint. Någon i 
mansstämman väljer att gå upp till oktav som vändton i glissandorörelsen. 

7.13.3 Alternativa tolkningsmöjligheter  
Körkompositionen är textlös och består i stället av en blandning av 
vokalväxlingar och stavelser. Skaftriktningen, som traditionellt används för att 
särskilja stämmorna, har här genomgående noterats med gemensamma skaft i 
samma riktning. Valet av att notera med skaft i samma riktning är av mer 
balansmässiga skäl där uppdelningen i stämmorna syftar mot en jämn 
fördelning av korister oavsett om det är till exempel altar eller sopraner. Detta 
möjliggör att kompositionen även kan utföras i andra sammanhang som inte är 
professionella eller av hög amatörnivå där förutsättningarna är mer eller 
mindre givna. En annan möjlig tolkning är att skapa ojämn fördelning i 
numerären för att åstadkomma en klanglig skevhet. 
Under den inledande samklangsintervallet c1-e1 i sopran- och altstämman 
finns, förutom vokal- och dynamikangivelsen, en text inom hakparentes som 
på engelska lyder ”Eos – skakar Dig”. Texten, som syftar mot gryningens 
gudinna i grekisk mytologi, är inte någonting som har direkt betydelse för 
ljudets utformning, men visar att kompositionen implicerar ett 
musikdramatiskt utförande. Detta, för publiken dolda textmeddelande, når 
endast dirigenten och koristen som imaginärt kan föreställa sig en inre scen. 
Om textmeddelandet hade nämnts för en publik, skulle ett tydligare 
sammanhang skönjas för lyssnaren. 
I takt 10 inleds en unison sextondelsrytm med växlande stavelser på varje 
sextondel som syftar mot sista fjärdedelen i följande takt. Riktningen inleds 
med niente (märk väl, att ordet niente inte får sin logiska följd i inspelningen) 
och förstärks med tilltagande dynamik crescendo.  
Nothuvudena har fått diamantform och släktskapet med flageolettnotering är 
tydlig. Här skulle en annan tolkning än den inspelade vara möjlig där 
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definierad tonhöjd och svårstyrd övergång till flageolett/falsett 
sammanblandas till en mer krackelerad ljudtextur. 
  

7.14 Barnsopran 

7.14.1 Ljudexempel 15: 

 
Figur 16: Barnsopran. 

7.14.2 Analys  
I den två gånger repriserade tvåtaktsperioden användes olika föremål för att 
preparera rösten; en plasthink och en snorkel. Barnsopranen instuderar 
materialet med visst stöd av uppsatsförfattaren, i huvudsak den andra taktens 
sista tonhöjd som är svår att hitta och där författaren till slut väljer att 
förebilda. Sångaren, som får hjälp av min intonerade ton c1, utläser själv det 
melodiska intervallet c1 – g1. I redigeringen av det inspelade materialet är tiden 
mellan reprisdelarna, på grund av prepareringen, något nedkortad så att ett 
smidigare musikaliskt flöde uppstår. De båda takterna innehåller 
vokalskiftningar där vokalen; a, återkommer rytmiskt på samma plats i de 
båda takterna. Vokalfärgen på vokalen; i, formar sångaren med bred 
munställning och långt fram.  

7.14.3 Alternativa tolkningsmöjligheter  
Eftersom ingen tempoangivelse eller dynamiska tecken står angivna, finns här 
en stor möjlighet att själv utforma styckets längd och dynamik efter eget 
behag, a piacere. Det är tonsättarens ansvar att skapa en notbild som är 
förståelig för interpreten och, i synnerhet om man jobbar med unga, om målet 
är att eftersträva en stor precision vad gäller musikens olika parametrar i en 
traditionell notbild.  
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Interpreten klarar att gestalta både tonhöjd och rytm i ett inbördes förhållande 
på ett adekvat sätt, men saknar kunskapsdelar som tillhör vuxenvärldens sätt 
av kommunikation genom notbild och med referenser till en klassiskt 
orienterad notbild med italienska som förmedlingsspråk. 
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7.15 Tenor  

7.15.1 Ljudexempel 16: 
 

 

Figur 17: Tenor.  

7.15.2 Analys 
De överkryssade nothuvudena i styckets inledning varierar något i tonhöjd, 
där den andra tonen i takt tre ligger några cent högre än den första. Det andra 
notsystemets första takt utför exekutören relativt fritt i tempo och med en 
brottpunkt i mitten så att gestiken tvådelas. Efter repristecknet blandar 
exekutören med olika kombinationer uteslutande vokalerna; a, o, (å), i.  
Mellandelens rytm formerar sig tydligare en bit in i momentet och 
överensstämmer så småningom helt med notbilden, för att därefter på nytt 
göra avsteg.  
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7.15.3 Alternativa tolkningsmöjligheter 
Avsikten med ovanstående musikexempel, inspirerad av myten om 
Prometheus, är att få det vokala framförandet att sammansmälta med ett 
teatermässigt framförande av kedjor utförda av en och samma person.  
Avsnittet, där huvudvikten kretsar kring noterad regi71, är att med en förenklad 
notbild låta exekutören processa det musikaliska förloppet.  
Det inspelade exemplet, ljudexempel 17, varar i ungefär två minuter (märk 
väl, den sammanlagda tiden av det totala antalet sammanräknade takter är 56 
sekunder!) får exemplifiera hur elastiskt begreppet tid kan vara i ett 
utförandetillfälle. Den uträknade – kronometriska – tiden får här underordna 
sig den psykologiska tidsuppfattning som exekutören känner är nödvändig att 
gestalta på.  
De inledande, överkryssade nothuvudena varierar sångaren i frekvens (jämför 
med figur. 15).  
Den första takten på det andra notsystemet utformar sångaren i två separata 
fraser. En annan möjlig tolkning är att låta frasen var formad i ett enda avsnitt 
där tonen c1 får en tydligare h-prägel och med en glottisstöt på vokalen å. 
  
  
  
  
  
  

                                         
71 Karkoschka, 1967, s. 152: „Am oberen Rand stehen die Regieanweisungen (z. B.: Lv = links vorn).“ 
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7.16 Sopran 

7.16.1 Ljudexempel 17: 

 
Figur 18: Sopran. 

7.16.2 Analys   
Sångaren väljer ett betydligt snabbare tempoval än det som är angivet med 
120 M.M. på åttondels värde, varpå den tilltagande hastighetsökningen uteblir. 
Från taktmitten till avsnittets sista ton, e2, formar sångaren tonhöjderna 
approximativt, men avslutar på den sista sextondelen med den frekvens som är 
noterad.                      

7.16.3 Alternativa tolkningsmöjligheter  
I myten om Prometheus återkommer guden Zeus’ rasande örn Ethon som 
dagligen äter på Prometheus lever; varje morgon växer levern ut på nytt och 
tortyren kan fortsätta. Återigen är min intention att åstadkomma en noterad 
regi med utgångspunkten från myten om Prometheus. För att klangligt 
illustrera örnens vingslag har sångaren fått ikläda sig en läderrock som 
sonoriskt skall slås ihop lik vingslag.  
Sångstämman, som är onomatopoetiskt utformad, väljer sångaren att från 
taktens mitt övergå till varierande tonhöjder. Den diagonala linjen, glissando, 
kan utföras steglöst från en tonhöjd till en annan och med en ökande hastighet, 
accelerando.  
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7.17 Stråkorkester 

7.17.1 Ljudexempel 18:  

 
Figur 19: Stråkorkester.  

7.17.2 Analys 
Inledningens låga startton, delton 7 i naturtonserien, har olika intonation och 
tolkas olika mellan instrumenten. Efter drygt 10 sekunder tar en 
instrumentalist initiativet och flyttar över spelet till att gälla även det översta 
systemet, varpå flera följer efter och vandrar därefter olika mellan systemen. 
Efter cirka. 65 sekunder spelas det översta systemets toner i relief av en cello, 
för att därefter försvinna i de övriga instrumentens diminuerande klang. 

7.17.3 Alternativa tolkningsmöjligheter 
I ovanstående exempel, bestående av fyra stycken repriserade takter i mobil 
form, överlåts enskilda avsnitt, helheten eller båda åt instrumentalisten varpå 
detaljer och storform kommer att variera från uppförande till uppförande.  
En strukturering kan ske enligt överenskommelse mellan instrumentalisterna 
där enskilda, eller grupper, spelar efter förutbestämda mönster. Den spatialt 
noterade rytm som visas överskådligt i förhållande till tidsaxeln ovanför 
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notsystemet, varierar kraftigt mellan instrumentalisterna. En annan möjlig 
tolkning är att låta taktens mätbara längd förhålla sig till exemplets hela 
tidslinje. I ett sådant spel skulle ett långsammare, ultrarapidliknande förlopp 
kunna uppnås. 
 
8 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

I uppsatsen har jag försökt att följa förloppet när en exekutör läser en 
standardiserad notbild med kompletteringar i form av symboler och tecken, 
och vilka konsekvenser detta får för det klingande resultatet. De slutsatser som 
jag här nedan redovisar har jag valt att dela in i tre kategorier: gestaltning, 
alternativa tolkningar och tonsättarens intentioner. 

Gestaltning 
 
En första slutsats är att det musikaliska agerandet som utövaren genomför är 
beroende av om agerandet sker individuellt eller i grupp. I figur 7 ges 
hornisten ett stort handlingsutrymme vad gäller några av musikens 
byggstenar: tid, tonmaterial och till viss del dynamik. Här skulle flera 
divergerande tolkningar kunna uppstå – allt från en enskild ton till snabbt 
växlande toner med avvikande spelsätt i olika register – beroende på 
instrumentalistens förtrogenhet med improvisationskonsten.  
   Flera av de förekommande ensemblekompositionerna där ensemblen saknar 
dirigent, ljudexempel 7, 10 och 18, delar musikerna på uppgiften att gestalta 
tolkningen av notbilden och koordinerar sina ansträngningar så att den 
framtagna versionen samstämmer inom gruppen. Samstämmigheten kan vara 
klart uttalad eller bottna i ordlös kommunikation som till exempel en 
huvudrörelse, höjning av ögonbrynet eller ansats till gest. 
   En mer hierarkisk tolkning uppstår när en dirigent leder instuderingen av 
kompositionen: ljudexempel 14. Dirigenten bestämmer här tempo, balans, 
emotionella höjdpunkter och dynamik, men också innebörden av de tecken 
och symboler som ytterligare behöver förklaras. Ett visst handlingsutrymme 
finns dock kvar för den individuella utövaren att tolka som till exempel ramen 
för approximativa tonhöjder.  
   I huvudsak är det dock dirigentens eller ledarens version som är gällande 
och de små subtiliteter som utövaren genomför får nog anses vara knappt 
märkbara utanför den egna stämman. 
 



 
53 

Alternativa tolkningar 
 
Några av de komponerade musikexemplen för soloinstrument eller röst 
avviker radikalt från det som är noterat. I ljudexempel 16 uppstår en 
vidareutvecklande tolkning där exekutören inledningsvis håller sig relativt 
troget till den givna notbilden. Fortsättningsvis går tolkningen långt utanför 
den tidsram som är angiven och bildar en disparat uppfattning av tid och rum. 
Här uppstår en alternativ tolkning som ändå ligger inom ett givet 
handlingsutrymme och där utövaren formar notbilden mer än att mekaniskt 
följa partiturets anvisningar. Min slutsats är att kronometrisk tidsuppfattning 
och skapandet i densamma medverkar till att utövaren söker den bästa 
avvägningen för en lyckad helhet och därför gör avkall på att strikt hålla sig 
till den angivna tidsramen. Här vill utövaren troligtvis nå bortom den 
nedtecknade notbilden och söker val som skall vara relevant för 
kompositionen i sin helhet.  
   Kompositionen för flöjt, figur 3, genomförs inledningsvis av utövaren med 
instrumentets öppna klaffsystem för att föröka komma åt de mikrotonal 
förändringar som är noterade. När instuderingstiden närmar sig slutet väljer 
utövaren en alternativ lösning genom att böja in instrumentets ansatshål. Detta 
förfaringssätt visar att instrumentalisten har stor instrumentkännedom och som 
möjliggör alternativa tolkningar grundade i instrumentaltekniska alternativ.  
   Ljudexempel 11 och 12 för cembalo visar en liknande inställning. Vid 
inspelningstillfället ber instrumentalisten om att få göra en andra inspelning 
med instrumentets lutdrag. Detta visar att utövaren är väl förtrogen med såväl 
instrumentet som kompositionsformen och kan på så sätt bygga en solid och 
alternativ tolkning av kompositionen.  
   De ovan refererade visar att när utövaren följer tonsättarens anvisningar i 
kombination med stor instrumentkännedom ökas utnyttjandet av 
valmöjligheter. Detta förfarande kommer att användas med slutgiltiga beslut 
baserade på ”magkänsla”; vad som känns rätt eller vad som inte känns rätt i 
stunden. 
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Tonsättarens intentioner 
 
Tonsättarens kommunikationsredskap av en musikalisk idé sker traditionellt 
genom notation även om tonsättarens roll idag också medger andra 
möjligheter.  
   Den notation som tonsättaren ändå till slut väljer ställer inte bara stora krav 
på tonsättarens kommunikation utan även på exekutören. Den förre måste vara 
medveten om konsekvenserna av de tecken och symboler han eller hon formar 
medan exekutörens fantasi och spelskicklighet ofta ställs på svåra prov: 
graden av estetisk orientering och instrumentskicklighet blir utslagsgivande 
för resultatets kvalitet. Intentionen hos en tonsättare skiftar beroende på vilka 
konventioner som gäller för den tid tonsättaren lever i, men jag antar – oavsett 
tidsepok – att notationen formas för att visa en utgångspunkt samtidigt som 
den vilar på en redan etablerad praxis. Notbilden och dess problematik är 
alltså inte bara en fråga om ”tecken på papper” utan den står naturligtvis hela 
tiden direkt i förhållande till en levande musikutövartradition och uppenbarar 
något väsentligt om det musikaliska tänkandet under en viss tidsperiod. 
   Om utövaren genomgår arbetet med att konkretisera symbolen måste denne 
gå bakom verket för att göra detta. To be or not to be, är en replik i Hamlet, 
men Shakespeare överlämnar till skådespelaren att besluta över vilket tonläge, 
frasering och forcering som skall användas. Orden kan inte uttalas utan 
artikulering på ett speciellt sätt som tillhör verket i sin helhet. På ett liknande 
sätt kan man förklara att många av de symboler som använts i uppsatsens 
kompositioner får en utformning som påverkats av den omgivande miljö de 
uppträder i; kompassriktningen i figur 5 skulle kunnat ha utförts med 
militärisk precision eller slagverkaren i figur 12 skulle kunnat ha kastat 42 
stycken grancassastockar, en för varje snedmarkering, istället för att spela det 
som nu på ett mer traditionellt sätt.  
 
 
9 FÖRSLAG PÅ VIDARE UNDERSÖKNINGAR 

Efter att ha läst om notation, komponerat prototyper och genomfört dessa med 
studenter, tycker jag mig kunna se en del framtida forskningsfrågor. Som 
framgår i kapitlet Tidigare forskning finns det väldigt lite skrivet om vad som 
händer i tolkningen av en notbild. Den tysta, praktiska kunskap som finns lyfts 
alltför sällan upp för genomlysning. Fokus ligger istället på estetiska 
frågeställningar som berör utförandesidan av ett verk och på ett annat plan.  
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En intressant frågställning är: Hur ser utövaren på notation – en viktig fråga 
utifrån betraktelsesättet att beakta utövarens behov för en väl fungerande 
notation. Att se hur olika nivåer; elever, studenter, amatörer och professionella 
tolkar samma notbild är en annan tänkbar undersökning. Ytterligare ett 
område att undersöka är vad som händer när ljud skall visualiseras i form av 
skulpturer,72 eller har annat visualiseringsmedium.73  
 
   I slutet av mitt uppsatsarbete har jag valt att slumpmässigt sätta samman de 
redovisade ljudexemplen i en studioproduktion till en fem minuter lång 
komposition med arbetsnamnet Cold Prometheus, ljudexempel 19. Här 
uppstår en rad nya frågeställningar som inte ryms i uppsatsen, men där jag ser 
en rad frågor som berör upphovsmannens roll, instudering och notbildernas 
transformation till ett nytt medium. Vidare väcker detta frågor som utmanar 
traditionella synsätt och begrepp. 
 
   Denna uppsats öppnar upp för många följdfrågor, vilket kan bero på 
uppsatsens breda ingång, något som inte har varit helt lätt att hantera. Jag tror 
dock att uppsatsen har gett en inblick i förhållandena mellan komposition, 
notation och interpretation. 
 

 

10 SAMMANFATTNING 

Jag har i den här uppsatsen undersökt frågeställningar som berör interaktionen 
mellan komposition – notation – interpretation. Bakgrunden skildrar olika 
typer av problemställningar som en utövare ställs inför i mötet med en ny 
notbild. I min förstudie av kompositionen Constellation II av Bengt 
Hambræus upptäckte jag skillnader mellan det handskrivna partituret och 
förlagets utgåva som kan komma att påverka framförandet. Avsnittet avslutas 
med frågan: Vad fordras av en notskrift? 
 
   Den litteratur som behandlar notbilden har jag funnit främst genom böcker 
av Bengt Hambræus: Om notskrifter och Erhard Karkoschkas: Das Schriftbild 
der Neuen Musik. Med hjälp av dessa böcker har jag sökt mig vidare till annan 
för arbetet relevant litteratur. 
                                         
72 Tonsättaren Rolf Enströms hemsida: ”Min skulptur […] består av en titankonstruktion och konstruktioner 
av polykarbonatglas i kombination med elektroniskt styrda fläktar vars hastigheter kontrolleras av 
slumpmässigt avskärmat ljus och ljudgenererande objekt.” 
73 Se hemsidan för Institut National de l’Audiovisuel. 



 
56 

 
   I analysdelen presenteras röster och instrument, enskilt eller i ensemble, i 
arton korta kompositioner som finns inspelade i uppsatsens bilaga. 
Kompositionernas tonmaterial består av naturtonserien medan rytmiska val 
behandlats friare. 
 
   Genom ett flexibelt notationssystem undersöker jag om det är möjligt att 
uppfatta den tillagda detaljrikedomen i nya auditiva mönster och redovisar 
detta i en analys. 
  
   I ett avslutande ljudexempel, där alla kompositioner slumpvis satts samman, 
uppstår nya frågeställningar som berör upphovsmannens roll, instudering och 
notbildens transformation till ett nytt medium. 
 
   Uppsatsens slutsats blir att en traditionell notbild sitter djupt rotad i 
exekutörens förvärvade spelkunskap medan införandet av symboler och 
språkliga anvisningar ger ett stort utrymme för olika typer av tolkning. 
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Bilaga: CD-skiva med inspelade kompositioner 
 
Ljudexempel 
 
1. Flöjt  
2. Oboe 
3. Klarinett 
4. Fagott 
5. Valthorn 
6. Trumpet I och II 
7. Trombon I, II, III och Tuba 
8. Slagverk utan tonhöjd med elektroakustisk stämma 
9. Slagverk med bestämd tonhöjd 
10. Slagverk med en blandning av bestämd och obestämd tonhöjd 
11. Cembalo 
12. Cembalo med lutdrag 
13. Gitarr 
14. Blandad kör 
15. Barnsopran 
16. Tenor 
17. Sopran 
18. Stråkorkester 
19.  Cold Prometheus   


