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En gjennomhøring av Soul of Things I
Denne hovedoppgaven er en gjennomhøring av Soul of Things I, en jazzballade

skrevet av Tomasz Stanko og innspilt med hans kvartett. Jeg vil høre på og analysere

den rytmiske utviklingen i låten og diskutere noen teoretiske betingelser for begrepet

rytme. 

Den rytmiske utviklingen er en prosess, en utvikling i tid, noe som må høres for å

kunne forstås. Med en tilnærming til musikken som prosess vil jeg forsøke å løsrive

meg fra den tradisjonelle analytiske metoden jeg har fått presentert gjennom grunnfags-

og mellomfagsstudiet. Notebildet analyseres som et objekt. Som om det er musikken. 

Ingmar Bengtsson setter fokus på en tilnærming til musikken som prosess i artikkelen

Empirisk rytmforskning:

"I korthet sagt gäller det främst undersökningar, som tar sin utgångspunkt inte i

noterad musik utan i klingande "musikaliska" ljudförlopp och går ut på att

studera dels egenskaper hos sådana förlopp, dels samband mellan dem och

mottagares reaktioner."1 

Tilnærmingen til musikk som prosess krever en refleksjon over kommunikasjons-

kjeden mellom det klingende lydforløpet og mottagerreaksjoner. Bengtsson setter

anførselstegn rundt adjektivet musikalsk når det opptrer sammen med det han kaller

klingende lydforløp. Dette er den fysiske lyden, som er empirisk målbar i fysiske

termer. Den første antagelsen er at dette lydforløpet først "blir" musikalsk når det

oppfattes av en mottager. Det følger at det vi kaller struktur bør undersøkes som en

prosess på mottagersiden i kommunikasjonskjeden. Det som kalles struktur er altså noe

mottageren hører i lydforløpet. 

Notasjon er ikke en nødvendig del av denne kommunikasjonskjeden, og det er fullt

mulig å sette opp betingelser for begrepet struktur uten å gå veien om

notasjonssystemets måte å representere forløp og prosess på. Notasjon er et meget

praktisk verktøy i en annen kommunikasjonskjede, nemlig den mellom musikere og

den mellom analytikere og teoretikere. Notasjon utformes med den hensikt å

kommunisere grunnleggende trekk ved strukturen, enten til praktiske formål eller til

analytiske og teoretiske formål. 

Jeg bruker transkripsjon som et redskap for å danne meg et bilde av den strukturelle

oppbygningen. I tillegg har jeg forsøkt å gi beskrivelser av de musikalske hendelsene

som er vesentlige i utviklingen av formen. Jeg brukte mye tid på å transkribere låten

1 Bengtsson, Ingmar/Gabrielsson, Alf/ Thorsén, Stig-Magnus: Empirisk rytmforskning, en orientering om

musikvetenskaplig bakgrund, utveckling och några aktuella projekt, STM 51, utgitt i 1969, s. 49



før jeg gikk i gang med å skrive. Det var lærerikt, blant annet ble jeg mye bedre kjent

med musikken gjennom å høre så nøye på detaljene og bruke tid på å finne en god

måte å notere dem på. Dette arbeidet ga grunnlaget for de beskrivelsene jeg supplerer

med, og jeg vil si at det ga meg ny analytisk innsikt. Å transkribere låten innebærer å

notere en forståelse av lydforløpet som musikalsk struktur. 

Den rytmiske utviklingen er det jeg har valgt å konsentrere meg spesielt om. Begrepet

rytme byr på en kompleksitet og en teoretisk diskusjon som jeg syns er spennende med

hensyn til dannelsen av begrepet struktur. Formuleringen av hovedoppgavens

problemstilling vil ta utgangspunkt i dette forholdet. Hva er betingelsene for rytmisk

struktur i Soul of Things I?

Som mottager hører jeg Soul of Things I med en nysgjerrig musikers øre, og er opptatt

av å finne ut hvordan dette bandet har fått til et uttrykk som er så ubeskrivelig fint.

Utført med fingerferdighet og presisjon, med innlevelse og kjærlighet formidler

musikken utvilsomt noe mer enn det som kan noteres i en transkripsjon. Hva er dette

og hva har det å gjøre med avgrensningen av begrepet struktur? 

Som mottager har jeg også forsøkt å legge vekk min forforståelse av musikk som

struktur og høre Soul of Things I med en "normal lytters" øre. Det var tildels umulig,

for min bakgrunn som musiker spiller alltid inn som forforståelse, men dette forsøket

vakte en interesse for musikken som estetisk uttrykk og spøsmålet som godt kan

trekkes inn, er hva et intuitiv inntrykk av det strukturene formidler har å si for

avgrensningen av begrepet struktur. 

Som mottager har jeg valgt en analytisk tilnærming til Soul of Things I med en

avgrensning til en undersøkelse av betingelsene for rytmisk struktur. Et av de mest

interessante spørsmålene jeg har reflektert over, er hvilken rolle en analytiker har som

mottager. I arbeidet med transkripsjonene av Soul of Things I ble det klart at mine egne

erfaringer som musiker spiller en stor rolle med hensyn til mine måter å oppfatte

struktur på. Videre har alle hørelæretimer med øvelser og oppgaver bidratt i stor grad

til å utvikle mine analytiske evner. Arrangeringskursene og leksjonene i orkestrering

har hjulpet meg til å få bedre oversikt over tilgjengelige notasjonssymboler, men de har

også vært med på å utvikle min personlige musikksmak. Disse praktiske fagene mener

jeg er de viktigste i en analytisk tilnærming til musikken. Som mottager bør

analytikeren, etter min mening, ha erfaringsbakgrunn både som musiker (avsender) og

som "normal lytter". Ved siden av dette har analytikeren et bredt spekter av teorier å

knytte sine empiriske funn opp mot. 



Struktur er, som jeg nevnte, noe som tilhører motagersiden i kommunikasjonskjeden.

En grunnleggende antagelse i denne oppgaven er at først når lydforløpet oppfattes og

forstås som musikk, "blir" musikalsk, kan det være snakk om struktur. Det fysiske

lydforløpet inneholder ikke hverken åttendeler, fjerdedeler, A-er eller C-er, men har

egenskaper som gir opphav til oppfattelsen av slike strukturelle elementer. Det handler

om måten luft flytter seg på. I denne oppgaven vil jeg hele tiden vende meg mot det

klingende lydforløpet og oppfattelsen av dette for å undersøke betingelsene for rytmisk

struktur. 

Jeg avslutte innledningen med å si at de muikkvitenskaplige diskusjonene om struktur

foregår på så mange plan at jeg ikke kan ta med alle forhold som avgrenser begrepet.

Diskusjonene om hvordan mening formidles av det strukturelle innholdet og

diskusjonene om sosiale strukturer (kommunikasjonen mellom musikerne og

tilhørerne) vil ikke komme med her. Den kommunikasjonen jeg tar opp og vil se

nærmere på er, som sagt, den mellom det fysiske lydforløpet (det musikerne skaper) og

min forståelse av det jeg hører. 

Flere avgrensninger kommer senere. Nå vil jeg presentere noen fakta om Soul of

Things I og min motivasjon for rytmeanalyse. 



Soul of Things

CD-en ”Soul of Things”  inneholder 13 spor, Soul of Things I – XIII, komponert av

Tomasz Stanko. Innspillingen er gjort med hans kvartett, Tomasz Stanko Quartett, i

Oslo (Rainbow Studio, Jan Erik Kongshaug) og er utgitt på ECM Records (ECM 1788)

i 2002. Kvartetten består av Michal Miskiewicz på trommer, Slawomir Kurkiewicz på

kontrabass, Marcin Wasilewski på piano i tillegg til Tomasz Stanko på trompet.

Innspillingen er produsert av Manfred Eicher. 

                                                                                             
Ill. 1, CD-omslaget. Et still fra ”Éloge de l’amour” av Jean-Luc Godard

I omslaget til CD-en finner vi:

"A personal note by Marcin Kydrynski: If things have soul, if they absorb and

retain energy, if they have their own history and memories, so does music. One

could recognise here echoes and shadows of tunes Tomasz Stanko first played

as a young man, almost a boy. But as a man’s face gains maturity, as its features

harden along with the years and the changes of the soul itself, so Tomasz’s

music has its own life. It grows. It is nurtured and nourished. It escapes. Each

time Tomasz approaches his music, its colour varies. Intensity increases as the

same motif evolves from serenety to fury, and Stanko’s playing over the years

has embraced risk-taking in a search for truths. His music, in a studio or before

an audience, is always deeply touching and conveys the truth of the moment.

And, seldom satisfied, Stanko tries again and again to achieve the impossible,

to find all the answers. To go deeper, toward the soul of things."2

Tingenes sjel

Marcin Kydrynski har et poeng jeg vil bruke litt tid til å tenke over. "Dersom tingene

har sjel, ...har musikken også det". I dette utsagnet ligger det to spørsmål, nemlig: Har

musikk sjel? og har ting sjel? I tider da vi levde mer i pakt med naturen var det ikke

noe spørsmål om ting hadde sjel.3 Det var selvsagt at de hadde det. Nåtildags tenker vi

helst på sjel som noe som er forbeholdt levende vesener, og vi tenker oss døde ting

som sjelløse. Dersom noen påstår at en dør eller en bil har sjel, er dette å oppfatte som

2 Fra omslaget til CD-en Soul of Things.
3 Aristoteles snakker om tingenes sjel som egenskaper ved tingene, og ikke bare som personifiseringer.



metaforer, men også som uttrykk for at vedkommende har et spesielt forhold til døra si

eller bilen sin. At døra eller bilen virkelig har sjel virker usannsynlig. 

Men dersom tingene ikke har sjel, er musikken også sjelløs da? Logisk sett er det ikke

nødvendigvis slik, og vanligvis tenker vi heller på musikk som noe annet enn en

hvilken som helst død ting, musikk er kunst. Musikk har en eksistens som estetisk

objekt, og lever i en annen verden enn vanlige objekter. En død ting, ta et trestykke for

eksempel, har ikke uten videre noen eksistens som estetisk objekt, men det kan

tillegges estetisk verdi og bli et kunstverk ved at det settes inn i en kontekst der det

oppleves som kunst. Trestykket er ikke lenger bare et dødt, sjelløst, anonymt – hvilket

som helst trestykke. Det oppleves som uttrykksfullt, det kommuniserer på egenhånd,

avgir en slags energi, om du vil, knytter seg  til en historie, knytter  til seg  historie og

minner (som Kydrinski sier) og blir noe mer og noe annet enn et vanlig objekt. Det

som skjer med trestykket når det blir kunst er det samme som når lyd oppfattes som

musikk. Trestykket og lyden oppfattes nå som materiale som formidler en annen

virkelighet, en virkelighet som beskrives med ikke-fysiske begreper, en estetisk

virkelighet. Kunsten har altså en fysisk og en ikke-fysisk eksistens. Lik et menneske.

Både kunst og menneske består av noe fysisk og noe ikke-fysisk. Kroppen er fysisk,

mens sjelen er ikke-fysisk. Lyden av Stankos trompet er fysisk, trestykket er fysisk,

mens musikken Stanko spiller og ansiktet utskåret i trestykket ikke er forståelige som

sådanne i fysiske termer. Det kan bare forstås på samme måte som man forstår et

menneskes bevegelser og reaksjoner. De er noe mer enn forflytninger av fysisk

materie, de er uttrykk for menneskets ikke-fysiske substans, dets sjel. Forskjellen ligger

i at kunstens ikke-fysiske eksistens avhenger av at den oppfattes som en estetisk

virkelighet av et menneske. En sprukken trompettone uttrykker noe, det skjeve smilet

på leppene til ansiktet utskåret i trestykket uttrykker noe, men er dette uttrykk for

verkenes sjel? Når jeg smiler er det et tegn på at jeg er glad, smilet er et uttrykk for min

sjelstilstand i øyeblikket. Smilet i trestykket vil alltid være en avbildning av et smil.

Det uttrykker glede, som om det speiler en sjel. Men sjelen til tresnittet vil være en sjel

som tillegges bildet når det oppfattes som kunst, når det oppfattes som et smil og ikke

bare som en utskåret trebit. På samme måte må det være med musikkens sjel. Den

tillegges kunstverket når dette oppfattes som et uttrykk for noe sjelfullt, det er snakk

om sjel i overført betydning. Den sprukne tonen oppfattes ikke bare som en sprukken

tone, men som et uttrykk for noe som kommer fra en sjel. Dette er en sjel vi forestiller

oss finnes når vi hører musikken, det er en sjel vi tillegger den. Det er snakk om en

metaforisk sjel. Det er snakk om at den som påstår at disse tingene har sjel, også har et



spesielt forhold til disse tingene. 



Motivasjon for rytmeanalyse

Måten musikk bruker tid på forstått som et rytmisk forløp fra begynnelse til slutt er

rammen for formen og inndelingen av denne. I tillegg avslører den uttrykkskraften som

bestemmes av rytmen og den rytmiske framførelsen ikke bare sjangertilhørighet og

stilidentitet, men også karaktér og personlighet. Musikernes egenskaper, ferdigheter,

musikalske tilhørighet og bevandring høres i måten musikken utvikler seg på. Rytme

og den rytmiske framførelsen er følgelig av de vesentligste parametre vi har i analyse

og beskrivelse av musikk. Det er derfor et eksepsjonelt viktig tankekors Roger Scruton

trekker fram når han skriver et kort kapittel om rytme i The Aesthetics of Music:

"Strangely, whole schools of musical analysis have emerged ... which make

next to no mention of rhythm. Without rhythm, however, there is no musical

surface to analyse."4

Uten rytme – hvordan skulle dét høres ut? Her er et eksperiment: Dette notebildet er en

representasjon av den musikalske overflaten, takt 1 – 4. Det reduserer overflaten til et

bilde (representasjon) som viser en sammensatt helhet bestående av tonale og rytmiske

strukturer, fordelt mellom de ulike instrumentene.

Ill.2  åpningen, de fire første taktene

Tradisjonelt, i samsvar med de skolene det vises til i sitatet over5, ville jeg, utrolig nok,

sett på dette notebildet (som er en representasjon av et lydinntrykk) som et objekt, som

jeg ville kalt et musikalsk uttrykk. Deretter ville jeg gitt meg i kast med å beskrive

tonaliteten, som i dette tilfellet er utrolig spennende og innholdsrik. Jeg ville følt at jeg

hadde beskrevet innholdet i disse fire taktene til fulle når jeg var ferdig med

gjennomgangen av de tonale fargene, og jeg ville kanskje ikke engang nevnt det som

4 Scruton, Roger: The Aesthetics of Music, s. 39
5 Til analyse av tonalitet i jazz ville jeg brukt Russel: The lydian chromatic concept of Tonality for

Improvisation. 



skjer i trommene, enda de også farger lydinntrykket på en bestemt måte. Deretter ville

jeg kanskje forsøkt å knytte de funnene jeg gjorde i undersøkelsene av tonaliteten til

følsomheten i uttrykket for å kunne beskrive det jeg mener er interessant i et estetisk

perspektiv. Alt dette ville jeg gjort uten å tenke på rytmen som gir musikken dens

bestemte særegne bevegelse, jeg ville kanskje ikke engang brydd meg om å tenke på at

denne bestemte bevegelsen i tid er dét som gir denne musikken følsomhet og liv. Jeg

ville i hvertfall ikke kommet over tanken om at musikken umulig kan eksistere uten

rytme, og at de rytmiske strukturene må være grunnleggende for det musikalske

uttrykket. 

Dette fant jeg først ut etter å ha kommet over tankekorset i Roger Scrutons bok, og jeg

forsøkte å forestille meg at de fire første taktene av Soul of Things I ble spilt uten

rytme.

Det første jeg fant ut, var at det ikke er mulig å spille noe som helst uten rytme.

Dersom de aktuelle tonene og slagene i disse fire taktene ble spilt i rekkefølge uten at

det ble tatt hensyn til varigheten til hver enkelt tone og hvert enkelt slag, ville jeg si at

de ble spilt urytmisk. Det er noe annet enn å spille noe uten rytme. For dersom denne

urytmiske versjonen ble tatt opp og transkribert, ville det jo vise seg at de rytmiske

strukturene bare var forandret. Det ville ikke vært en versjon uten rytme. Det ville vært

en variant, som kanskje ville blitt oppfattet som feil, eller endret, eller som en helt ny

komposisjon. Dette viser at når toner og slag spilles etterhverandre i tid, dannes alltid

en eller annen rytmisk struktur som knytter til seg en bestemt identitet. Jeg fant dermed

ut at negasjonen av rytme må befinne seg på et annet plan. 

Å gjennomføre negasjonen av rytme er bare mulig i et abstrakt tankeeksperiment der

tonene forestilles uten rekkefølge og varighet. 

                                   
Ill. 3 Uten rytme

I dette notebildet representeres en abstrakt overflate. Dette notebildet viser ikke noe

annet enn hvilke toner de fire første taktene inneholder. Det representerer en

forestilling om musikken løsrevet fra den rytmiske virkeligheten den høres i.

Representasjonen av lydinntrykket ville vært tomme notelinjer, for lydinntrykket ville



ikke kunne eksistere. 

Men er det ikke nettopp dette jeg ville gjort dersom jeg skulle analysert denne

musikken på den tradisjonelle måten jeg beskrev over? Jeg ville sett på notebildet som

musikken, som objektet jeg skulle putte under lupa, og jeg ville tatt for meg det tonale

uten å tenke på grunnen til at tonene kommer etterhverandre. Det som er slående, er at

i denne abstraksjonen, der rytmen er fraværende, finnes heller ikke konseptene for

tonalitet. Melodi, harmoni, bakgrunn og forgrunn, tekstur og dynamikk er parametre

som brukes til å analysere tonaliteten og beskrive det estetiske innholdet, men alle

disse konseptene er fraværende. De forsvinner med rekkefølgen i tid. De er avhengige

av rytme.

Dersom en tone skal kunne eksistere må den begynne, vare en stund slik at den kan

høres, og avsluttes. En tone uten begynnelse og slutt kan ikke ha noen konkret

eksistens, men den kan forestilles som en idé om en evig klang, et abstrakt individ som

kunne fått en konkret eksistens dersom den ble satt inn i en tidsdimensjon. 

Dersom tonene tenkes uten rytme mister de sin konkrete eksistens, og det man forsøker

å analysere når man ser bort fra de rytmiske strukturene i helheten er ikke overflaten,

men en abstrakt forestilling om musikken som tonal idé. Det som representeres i Ill. 3

Uten rytme er de tonene som var i bruk i de fire første taktene. Tonene i illustrasjonen

danner en rekkefølge av tonehøyder fordelt mellom de ulike instrumentene. De er

farger som ikke har noen overflate å være i, de er sjeler uten kropp, idéer uten konkret

eksistens, de er dermed utilgjengelige for vår forstand.

Gjennom forsøket på å negere rytme lærte jeg altså at de rytmiske strukturene dannes

av den bestemte varigheten til hver enkelt tone og hvert enkelt slag. Musikken kan ikke

ha noen konkret eksistens uten at den er satt inn i en tidsdimensjon, og det ser ut til at

denne tidsdimensjonen knyttes til de rytmiske strukturene ettersom disse dannes av

varigheten til hver enkelt tone og hvert enkelt slag slik de er spilt.

Ved å ta vekk de tonale strukturene satt jeg igjen med de rytmiske strukturene isolert

og jeg spurte meg selv hva dette notebildet viser:



Ill. 4 Uten tonalitet

Fra venstre til høyre kan det musikalske forløpet leses som en rytmisk bevegelse fra

slag til slag, en kontinuerlig overgang fra øyeblikk til øyeblikk på vei fra fortiden inn i

framtiden. Dette er en representasjon av et konkret forløp i tid. Det er som et bilde der

fargene er redusert til sort-hvitt. Det jeg syns er interessant med sort-hvitt bilder, er at

de viser konturene og tingenes form. Sammenligner vi det rytmiske forløpet med

konturene i et bilde og lar tonaliteten være fargene, og spør hva som er mest essensielt,

konturene eller fargene, får vi to svar som begge er like gode. Konturene viser tingenes

form, uten konturer kjenner vi ikke igjen noen ting. Fargeløse ting er usynlige. Rytmen

er hørbar, altså har den farge. Vil vi utvide tonaliteten til å omfatte rytme? Hva med

trommer? De er per definisjon ikke-tonale. Er de fargeløse? Får begrepet rytme en ny

dimensjon hvis vi inkluderer tonalitet i oppfattelsen av rytme? Etterhvert skal vi se at

visse tonale bevegelser er avgjørende for oppfattelsen av den rytmiske strukturen. 

Oppgavens problemstilling

Disse to innledende kapitlene om musikkens sjel og rytmens funksjon som

fundamental setter fokus på kommunikasjonskjeden og begrepet struktur. For å

behandle betingelsene for rytmisk struktur i Soul of Things I er kommunikasjonskjeden

en viktig ramme. Musikkens sjel som metafor for det estetiske meningsinnholdet åpner

for beskrivelser av musikkens karaktér og personlighet, dens identitet. Uten en

opplevelse av musikken som meningsfull, uten en opplevelse av Soul of Things I som

noe mer og noe annet enn strukturell sammensetning, er en analyse umulig. Denne

opplevelsen danner rammen for valgene jeg tar underveis i analysene. Det som skaper

mening er det som er viktig og interessant å analysere.

Det første problemet jeg kommer over når jeg vil sette opp betingelsene for rytmisk

struktur i Soul of Things I, er dualismen mellom det jeg metaforisk vil kalle musikkens

kropp og musikkens sjel. Det er et skille mellom det fysiske og det ikke-fysiske,

mellom det konkrete som gjerne forbindes med det fysiske og det abstrakte som

forbindes med noe ikke-fysisk. Jeg opplever denne dualismen som en konflikt mellom



en analytisk empirisk tilnærming til musikken og en estetisk-filosofisk tilnærming der

musikkens betingelser som estetisk objekt eller som fenomen diskuteres. 

I det jeg har lest av jazzforskning er det en tendens til å ikke-intellektualisere, mens det

som skrives av seriøse estetiske betraktninger stort sett avgrenser seg fra å involvere

improviserte former. Jeg tenker meg en løsning på denne konflikten som går ut på å

bruke resultater fra fenomenologiske undersøkelser av tonal musikk til empiriske

undersøkelser av rytmisk utvikling. Den eneste fellesnevneren jeg har funnet så langt er

en almen oppfatning om at musikk kommuniserer noe. Deretter sprer diskusjonene seg

ut i hver sin retning. Empiriske undersøkelser og estetiske teorier samsvarer såpass lite

at jeg ikke har noe videre grunnlag for å ta opp en slik problemstilling. Gapet mellom

de to retningene er for stort og omfanget på diskusjonene er for omfattende til at

hovedoppgaveformen strekker til. 

Jeg må derfor avstå fra den mest interessante problemstillingen nå, og velge en av

retningene. Jeg avgrenser meg til å ta for meg den rytmiske utviklingen av Soul of

Things I utfra en empirisk tilnærming med diskusjoner rundt dannelsen av begrepet

struktur. Med utgangspunkt i den klingende musikken oppfattet som en utvikling fra

begynnelse til slutt vil jeg studere de rytmiske bevegelsene og diskutere forholdet

mellom den konkrete bevegelsen og oppfattelsen av denne som strukturert.  

Jeg har satt sammen oppgaven slik at den vil fungere som en gjennomhøring av låten

der jeg tar for meg en og en del, analyserer det som skjer og knytter det til diskusjonen

av de teoretiske problemene. 

Gjennomhøringen av den første delen av Soul of Things I tar sikte på å vise at det er en

sammenheng mellom det fysiske lydforløpet og en forestilling om bevegelse. Dette

fører til opprettelsen av det metriske systemet.  

Likheter og forskjeller i utviklingen er temaet for gjennomhøringen av den andre delen.

Det fysiske lydforløpet byr på en stor grad av gjentagelse og variasjon på alle metriske

nivåer. Gjennomhøringen konkluderer med at dersom begrepet struktur skal kunne

sirkles inn, må forholdet mellom de konkrete bevegelsene, som innebærer en

opplevelse av det fysiske lydforløpet, og den abstrakte pulsen, som de konkrete

bevegelsene formidler og forholder seg til, undersøkes med mer eksakte

analyseredskaper. 

Forskjell i samtidighet ved trefningspunkter (anslag fra to eller flere instrumenter

relatert til det samme pulsslaget) gir en bestemt karaktér til den konkrete bevegelsen,

og spørsmålet i gjennomhøringen av den tredje delen er hva dette har å si for

plasseringen av pulsen. Jeg bringer også en videre sammenligning av det som skjer i



denne delen i forhold til de to første.

Med gjennomhøringen av den fjerde delen settes regelmessighet inn i sammenhengen,

og spørsmålet er om det er absolutt regelmessighet, som fra en metronom, eller den

opplevde regelmessigheten som er grunnlaget for struktureringen av lydforløpet og

forståelsen av dette som rytmisk struktur. 

Jeg har delt gjennomhøringen av den siste delen i to fordi jeg følte behovet for å gå

riktig hardt til verks med en analyse av varighet i lydforløpet. De fire første taktene av

denne delen er derfor blitt gjenstand for en måling og tabellføring av differansene i tid

mellom anslagene som forekommer i disse fire taktene. Dette er kanskje en

objektifisering av utviklingen, men den ga noen resultater som overrasket meg og jeg

har forsøkt å se nærmere på hva de har å si for opplevelsen av regelmessighet. 

Det overordnede prosjektet i disse gjennomhøringene er jakten på struktur. Hva er det

som må tas i betraktning når den rytmiske strukturen skal analyseres? Denne jakten har

brakt på banen noen flere teoretiske skiller som fører med seg spennende muligheter til

teoridannelser. Som det viktigste vil jeg nevne skillet mellom gjenstand og opplevelse,

et skille som ikke er enkelt å behandle når det er musikk som skal analyseres. "Musikk

som gjenstand" høres søkt ut, for musikk er alltid en utvikling i tid, best forstått som en

prosess. Men i gjennomhøringene og analysene har jeg hele tiden tenkt at jeg forsøker

å omgjøre musikken og forståelsen av den til to objekter som jeg kan holde i hver sin

hånd, bedømme på avstand og veie mot hverandre. Spesielt i femte del der tabellene

gir veldig liten følelse av deltagelse i en kommunikasjonssituasjon. Det neste skillet er

den rytmiske strukturens konkrete og abstrakte bevegelse. Den setningen jeg har

skrevet flest ganger og tenkt mest på er "måten de konkrete bevegelsene formidler og

forholder seg til en puls på". Med de konkrete bevegelsene mener jeg en opplevelse av

det fysiske lydforløpet som rytmisk, noe jeg mener man kan ha uten å ha et analytisk

forhold til pulsen og den metriske inndelingen. Abstrakt bevegelse kunne betydd mye,

mye mer enn det jeg legger i det i denne sammenhengen. Puls, regelmessighet,

forventning om gjentagelse og metrisk inndeling er det jeg vil skille fra de konkrete

bevegelsene. Skillet baserer seg dermed på det jeg viser i fjerde og femte del, at pulsen

ikke eksisterer i lydforløpet eller opplevelsen av dette som konkret bevegelse. Pulsen

noteres ikke i notasjonssystemet, men uten kunne det blitt vanskelig å analysere

rytmisk utvikling som struktur.  



Begrepet rytme

Det er skrevet mye om rytme, og mangfoldet i det som er skrevet er uoverskuelig. En

av konsekvensene er at det er vanskelig å enes om en definisjon av rytme. 

"What is rhythm?  The answer, I am afraid, is, sofar, just – a word: a word

without generally accepted meaning. Everybody believes himself entitled to

usurb it for an arbitrary definition of his own. The confusion is terrifying

indeed."6 

Curt Sachs har følge av mange teoretikere i sin frustrasjon. Den franske forskeren Paul

Fraisse presenterte et kaleidoskop av definisjoner i 1956 i Les structures rythmiques.

Og når han ser tilbake på dette arbeidet i forordet til Psychologie du ritme, sier han: 

"Tuttavia tentare di definire il ritmo dal punto di vista lessicale è un compito

impossibile"7 

Det er ikke mulig å gi en definisjon av rytme fra et bokstavlig synspunkt. Han mener at

de største forfatterne ikke har klart å enes fordi de legger vekt på ulike perspektiver.

Roger Scruton foreslår en definisjon i The Aesthetics of Music: 

"Rhythm exists when sounds occur in regular succession, with accents that

divide the sequence into definite measures. Against the background which such

organization provides, we hear the sounds as arranged in order, and come to

expect the repeated emphasis. In such circumstances a rhythm is heard: which

is simply to say that our perceptions are informed by a particular expectation."8 

Forslaget er etter hans egen oppfatning uadekvat fordi lyd også kan oppstå i sekvenser

som repeterer seg uten at vi vil kalle dette rytme. Han mener at når vi hører rytme i

lyden av hjulene til en togvogn, er det fordi denne lyden høres på denne måten. Det

krever en innsats fra den som hører det slik: 

"...the perception of rhythm involves a movement to another perceptual level."9 

Lyden av toghjulene er ikke rytme, men lyden kan enkelt høres som rytme fordi den er

regelmessig og repetetiv. Men regelmessighet er heller ikke noe begrep som kan brukes

til å definere rytme. Kompliserte sekvenser kan være komponert for å oppheve

oppfattelsen av det repetitive. Dette er også rytme. Han peker videre på at det er mulig

å høre rytme i èn eneste tone, og forklarer det med at vi hører den som på vei til eller

6 C. Sachs: Rhythm and Tempo (New York, 1953)
7 P. Fraisse: Psicologia del ritmo, (Roma, 1996 oversatt til italiensk av Luigi Calabrese). Første utgave

kom i 1974, Paris.
8 Scruton, s. 22
9 R. Scruton, s 23.



fra et down-beat. Uten at det er opprettet noen repetitiv sekvens eller regelmessighet.

Det ser ut som om to av de mest iøynefallende betingelsene for å definere begrepet har

sviktet.

Det er viktig å utfordre begrepet regelmessighet for å se hvor komplisert dette

forholdet egentlig er. Scrutons definisjonsforsøk er et utsøkt eksempel på en slik

utfordrende holdning, og er derfor et godt utgangspunkt for å nærme seg rytme fra et

analytisk perspektiv.  

Fraisse går helt tilbake til antikkens greske begrep om rytme, da det ble forstått som

bevegelse og bevegelighet. Fraisse siterer Benveniste som mener ordets greske

opprinnelse kan tolkes som flyt som havets bølger. Dette leder oss over på en mer

poetisk behandling av begrepet.

""Ritmo", a partire dal contesto in cui è dato, designa la forma nell’istante quale

è assunta da ciò che è in movimento, mobile, fluido, la forma di ciò che non ha

alcuna forma organica: si addice al pattern di un elemento fluido, ad una lettera

arbitrariamente modellata, ad un peplo drappeggiato secondo il gusto personale,

alla disposizione particolare del carattere o dell’umore; è la forma

improvvisata, momentanea, modificabile."10

Begreper som er vesentlige å tenke videre på i forbindelse med rytme, er bevegelse og

flyt, analogien "en arbitrært utformet bokstav", personlig smak, karakter, humør og

humor, improvisert, momentant og foranderlig. 

Den enorme avstanden mellom disse ordene og de som brukes til å beskrive rytmisk

struktur (orden, organisering, regelmessighet, repetisjon, osv.) viser noe av mangfoldet

i dette som kalles rytme. 

Alt beror på bruken av metaforer både i beskrivelse av rytme utfra begrepets innhold,

jf. Fraisse, og i definisjonsforsøk, jf. Scruton. Å finne gode navn til de ulike

elementene i strukturen og gode beskrivelser av deres funksjon innebærer å bruke

språket til dets ytterste grenser. Lenger kan vi ikke gå, selv om det alltid står igjen noe

som ikke lar seg binde av beskrivelsene. 

Som nevnt vil denne oppgaven gå i en analytisk retning med et bestemt mål om å finne

betingelser for rytmisk struktur. Jeg vil altså gå mer i retning av å snakke om rytme slik

Scruton presenterer begrepet enn Fraisse og Benveniste, men jeg syns det er en fin

10 Fraisse, s 11: ”Rytme, for å gå ut fra innholdetdet er gitt gjennom, tegner formen til øyeblikket som har

tatt på seg  bevegelse, forflytning og flyt, en form som ikke er organisk: den kler seg i mønsteret til et

flytende element, fra en arbitrært utformet bokstav, fra en peplon (gresk kvinnedrakt) utformet etter

personlig smak, til særskilte disposisjoner for karaktér og humor; det er en improvisert, momentan og

foranderlig form.”



motvekt i denne poetiske innfallsvinkelen. 



Rytmisk bevegelse – rytmisk struktur

Metaforen bevegelse beskriver en måte å oppfatte et lydforløp som rytmisk på. Tenker

man nøye etter finner man fort ut at det ikke egentlig er mye annet enn lydbølgene som

beveger seg når man hører for eksempel Soul of Things I. De beveger seg i tid ved at

de varer og forandrer seg, og det må være inntrykket av denne fysiske lyden som gir

forestillingen om en bevegelse. I gjennomhøringen av den første delen av Soul of

Things I vil jeg undersøke hvordan denne forestillingen om bevegelse danner

opplevelsen av struktur. Jeg vil ta utgangspunkt i det klingende forløpet slik det

strømmer mot meg fra høytalerne og forsøke å beskrive det jeg hører som en bevegelse

fra øyeblikk til øyeblikk, fra slag til slag, fra takt til takt. Dette utgangspunktet vil sette

begrepet struktur slik jeg kjenner det, på prøve. 

Dette kjernebegrepet innen analyse har vært formet etter notasjonssystemet og dets

svakheter. Dette har langt på vei fått definere hva struktur er. Det som kan skrives ned

er strukturen, resten hører til framførelsen og fantasien. Dette røffe skillet har også

vært utgangspunktet for min forståelse av begrepene rytme og tonalitet. Når jeg nå skal

gå i gang med gjennomhøringen av første del, vil jeg få et mer nyansert utgangspunkt

for å diskutere dannelsen av begrepet rytmisk struktur. Gjennomhøringen gir en sterk

opplevelse av struktur uten at det nødvendigvis følger en klar oppfatning av hvordan

strukturen skal nedtegnes i notasjonssystemet. Det kan se ut som om struktur er noe

mer enn det som noteres. 



1. Gjennomhøring av første del
For å forstå hva dette kapitlet handler om, og for å kunne følge beskrivelsene av

bevegelse, er det viktig å ha Soul of Things I i ørene. En CD med hele låten er lagt ved

oppgaven. Låten består av fem deler og den første delen tar ca. ett minutt. 

For å kunne oppløse bevegelsen i struktur og notere den inn i notesystemet, er det et

par begreper jeg må presentere før selve gjennomhøringen. Det er først og fremst

slaget, som kan oppfattes på ulike måter. Dernest er det skillet mellom konkrete og

abtrakte slag. Dette skillet er grunnlaget for i det hele tatt å kunne snakke om rytmisk

struktur fordi det gjør det mulig å skille mellom pulsen og den rytmiske bevegelsen. 

Et slag

Benevnelsen slag defineres som alt fra å være den fysiske lyden av en tromme til å

være en note i notasjonssystemet, til å være en bestemt måte å oppfatte en musikalsk

hendelse på. Scruton reserverer det engelske ordet beat11 som vi også kan oversette

med slag til å beskrive 

"... the underlying pulse of music: the movement with which we move, when

we enter into the spirit of the piece."12 

Dette virker litt kontraintuitivt fordi det jeg følger når jeg går inn i musikkens ånd må

vel ikke nødvendigvis være pulsen? Dette vil jeg undersøke som et skille mellom

konkrete og abstrakte slag der de konkrete samsvarer med det man noterer på

notelinjene, mens de abstrakte danner pulsen og det metriske systemet. 

Nå innebærer dette også et skille mellom det konkrete lydforløpet og oppfattelsen av

rytme i dette lydforløpet. Ingmar Bengtsson, som ledet en gruppe forskere ved Uppsala

universitet, forklarer det slik:

"Beträffande existensen av något som kan kallas rytm i ljudförloppet måste

konstaters att det är en absurditet. Det existerar ingenting i själve ljudet, som

kan identifieras med något vi kallar rytm. Vad man där kan finna är fysikaliska

svängningsrörelser, beskrivbara i storheter som frekvens, ljudtryck och tid, men

inte dessutom något som "är rytm". Däremot – och detta är någonting helt annat

– är det av största vikt att noggrant studera ljudförloppet med hänsyn till alla

där iakttagbara faktorer, händelser och relationer, som kan vara med och ge

upphov till rytmreaktioner. Istället för omöjligheten "rytm i ljudförloppet" går

det alldeles utmärkt att tala om "rytmbetingande faktorer i ljudförloppet",
11 Til forvirring brukes dette ordet beat også på norsk til å beskrive et bestemt forhold mellom konkrete

fysiske slag og pulsen i framførelsen av en groove
12 Scruton, s. 24



varvid alltså underförstås att rytm definierats på reaktionssidan."13

Siden fysiske slag og ansatser ikke kan defineres som rytmiske, vil jeg bruke

benevnelsen konkrete slag om det som noteres på notelinjene. Det er altså slag som er

oppfattet som elementer i en musikalsk struktur, og eksisterer som sådanne ettersom de

oppfattes som noe mer og noe annet enn fysiske hendelser. For å kunne notere inn et

konkret slag i notasjonssystemet må det oppfattes i forhold til en puls og som regel i

forhold til en taktinndeling. 

Abstrakte bevegelser

Forestiller jeg meg at det første slaget er tungt, knytter jeg denne forestillingen til en

bevegelse nedover. Som en kontrast tenker jeg meg et lett slag, og jeg forestiller meg

en bevegelse oppover fra det tunge slaget til det lette. Deretter tenker jeg meg at denne

bevegelsen repeterer seg selv i det uendelige. På denne måten følger jeg pulsens

bevegelser fra slag til slag.

Pulsslagene beveger seg med en egen kraft, og bevegelsen fra slag til slag er en jevn,

kontinuerlig veksling mellom tunge og lette slag. Vi beveger oss med disse slagene,

ned i de tunge og opp med de lette, bare for å falle nedigjen med det neste tunge.

Pulsen har liv, og bevegelsen stopper ikke opp. Den fortsetter på grunn av sin egen

indre kraft. Dette er kilden til liv i musikken. Med denne forestillingen om pulsen som

en livgivende bevegelse som pendler ustoppelig mellom tunge og lette slag, skapes en

repetitiv bevegelse. 

For å illustrere denne forestillingen, har jeg forsøkt å tegne pulsens bevegelse. 

                                                                   
Ill. 5  firetakt

Helt tilfeldig og uten å tenke meg særlig om har jeg visst tegnet fire slag, og denne

bevegelsen representerer en inndeling av pulsslag som vi kaller firtakt fordi den består

av fire slag med lik varighet, men ulik tyngde. I den sjangeren Soul of Things I tilhører,

er dette den vanligste taktarten.

Det første slaget i en firetakt er tungt, og bevegelsen går ned til dette slaget. Det andre

slaget, toeren, er en kontrast til den tunge eneren. Toeren er lett og bevegelsen går opp
13 Bengtsson, s. 58



fra eneren til toeren. Treeren og fireren gjentar denne bevegelsen, men treeren er ikke

så tung som eneren. Treeren er også en kontrast til eneren siden den deler takta i to og

er midtpunktet. Tegningen kunne vært slik:

                                   
Ill. 6 alla breve

Her ser vi treeren som kontrast til den tunge eneren. En slik bevegelse består av fire

slag, men toeren og fireren underordnes eneren og treeren som underdelinger av disse,

og takten består av to underdelte slag, et tungt og et lett.

I tretakt forestiller jeg meg en bevegelse der den tunge eneren kontrasteres av toeren og

treeren leder inn til en ny, tung ener. 

                                    
Ill. 7 tretakt

Grunnbevegelsene i tretakt og firetakt kan kombineres etter hverandre, f.eks. til sjutakt

(= 4 + 3 eller 3 + 4). Bevegelsene kan også kombineres samtidig, f.eks. ved

polyrytmiske bevegelser. Her ser vi en bevegelse som kombinerer tre og fire slag

samtidig.

                              



Ill. 8  polyrytmisk, tre på fire

Grunnbevegelsene i fire, tre og to er enkle bevegelser som veksler mellom tunge og

lette slag. Mens kombinasjonen av tre og fire, og også kombinasjonen av tre og to slag

samtidig er komplekse grunnbevegelser.

Disse grunnbevegelsene angir inndelingen av pulsslag i takter. Det siste slaget i hver av

bevegelsene går inn til et nytt tungt slag slik at det oppstår en statisk sirkelbevegelse.

Disse inndelingene av slagene gir referansepunkter som gjør det mulig å henvise til

bestemte øyeblikk i det musikalske forløpet. Det er en abstrakt inndeling som fungerer

som en målestokk for bevegelsene i det konkrete forløpet. Med pulsen som grunnlag er

det mulig å strukturere lyden og beskrive dens bevegelser som rytmiske. 

De fire grunnbevegelsene jeg har forsøkt å illustrere i dette kapitlet, er pulsens

bevegelse fra slag til slag. Bevegelsen gjentar seg i sirkler og blir en statisk, jevn

grunnbevegelse som fungerer som en målestokk for de konkrete bevegelsene denne

pulsen formidles av. De kan altså ikke eksistere annet enn som abstrakt idé uten at de

settes i sving av en eller annen konkret bevegelse.

Fra trommene hører vi helt konkrete slag, men fra bassen og pianoet hører vi anslag.

Når vi tenker på trompeten blir det vanskeligere å kalle ansatsen for et slag.

Trommenes slag, bassens og pianoets anslag og trompetens ansats er fysiske

betingelser for oppfattelsen av en rytmisk struktur, det Bengtsson kaller

"rytmbetingande faktorer i ljudförloppet". Når disse fysiske hendelsene oppfattes som

noe mer enn å slå på et skinn, slå an en streng og blåse en lyd, oppfattes øyeblikket og

opplevelsen av dette, idet disse fysiske hendelsene inntreffer, som noe mer og noe

annet enn fysisk tid. Øyeblikket har tatt på seg bevegelsen til et slag, et anslag og en

ansats og oppleves som en strukturell enhet, som også kalles slag. Nå er det derimot et

fenomen, et slag som lever i en estetisk virkelighet. Det er et slag som kan noteres i

notasjonssystemet (konkrete slag) og oppfattes som strukturert i forhold til en jevn

puls, som også består av slag (abstrakte slag). Men disse slagene finnes ikke i noen

fysisk form. De er bare tilstede som forestilling. Pulsen formidles gjennom

oppfattelsen av de konkrete slagene som struktur. 

I neste kapittel skal vi se nærmere på hvordan de abstrakte grunnbevegelsene kan

utledes av de konkrete slagene slik de spilles. Vi skal finne pulsen til Soul of Things I



De konkrete bevegelsene i takt 1 - 4. 

"Rhythm involves the pattern of durations that is phenomenally present in the

music, while metre involves our perception and anticipation of such patterns."14

Jeg vil bruke den samme forestillingen om en bevegelse mellom tunge og lette slag til

å forsøke å illustrere den konkrete bevegelsen fra slag til slag, fra anslag til anslag.

Illustrasjonen viser at mønstret av varigheter som finnes i det konkrete lydforløpet

danner en forestilling om bevegelse, en musikalsk bevegelse som jeg beveger meg med

når jeg forstår den musikalske strukturen. Bevegelsen jeg følger er en sammensatt

utvikling i tid, og forstås som strukturert på bakgrunn av pulsen den formidler. Det

dualistiske skillet går mellom det konkrete rytmiske forløpet og det underliggende

metret, som skal vise seg å være noe enda mer komplisert enn inndelingen av pulsslag i

takter.

Her er de rytmiske bevegelsene i de fire første taktene notert.

    
Ill. 9  fire første, rytmisk

Pulsbevegelsen er en bakgrunn som de konkrete bevegelsene høres mot, og i

notasjonssystemet tegnes de konkrete bevegelsene ned slik de forstås på bakgrunn av

pulsbevegelsen og metret. Deretter leses pulsbevegelsen ut av de konkrete bevegelsene

slik de er notert, samtidig som inndelingen av pulsbevegelsen i takter bestemmer

måten de konkrete bevegelsene skal leses på. Brøken i begynnelsen av notelinjene er

en rytmisk nøkkel som gir all den informasjonen som trengs for å kunne lese den

konkrete bevegelsen riktig. Soul of Things I går i fire-fjerdedels-takt, og vi kan

forvente oss bevegelser som følger de to første grunnbevegelsene jeg forsøkte å

illustrer over, ill. 5 og 6. Bevegelsen fra eneren til toeren spilles av cymbalet, og kan

tenkes som en bevegelse opp fra eneren til toeren. Denne bevegelsen oppover

forestiller jeg meg på samme måte som pulsens bevegelse opp fra et tungt mot et lett

slag. Dette er selvfølgelig ikke den eneste måten å forestille seg bevegelsen på, og det

kan kanskje virke litt banalt. Bevegelsen er forestilt, betegnet med metaforer og

14 New Grove Dictonary,  bind 21, s. 278



illustrasjonen er et forsøk på å vise en opplevelse av bevegelsen. Grunnen til at jeg

gjennomfører denne undersøkelsen er at jeg opplever bevegelsen som noe mer enn en

inndeling av varigheten til de konkrete slagene. Følgelig vil det vise at forestillingen

om rytme bærer i seg noe mer enn det som ble definert i tidligere forsøk, nemlig "the

pattern of durations that is phenomenally present in the music", eller "when sounds

occur in regular succession, with accents that divide the sequence into definite

measures." Jeg er på jakt etter den forestillingen som får meg til å notere bevegelsen

slik jeg har gjort.

Tilbake til bevegelsen fra eneren til toeren i første takt av Soul of Things I.

Underdelingen av eneren kan oppfattes på to ulike måter, enten hører den til eneren,

slik det ser ut når den noteres, 

eller den hører til toeren som et forslag. Jeg har valg å ta hensyn til at slaget høres ut

som om det er nærmere toeren enn eneren. Jeg vil illustrere bevegelsen slik:

                                          
Ill. 10  bevegelse fra eneren til toeren

Denne bevegelsen har en likhet med grunnbevegelsen fire på tre. I begge bevegelsene

er det første slaget tungt og langt, og etterfølges av to lette, raske slag. Til forskjell fra

grunnbevegelsen fire på tre, går denne konkrete bevegelsen fra eneren til toeren litt

saktere. (Gitt at tempoet er det samme)

Dette minner også om bevegelsen fra eneren til toeren i grunnbevegelsene i tretakt og

firetakt, fra en tung ener beveger vi oss opp til en lett toer. Med denne

sammenligningen må det lille slaget jeg har tegnet inn som et forslag til toeren i

illustrasjonen forstås som en underdeling og de to første pulsslagene i Soul of Things I

er definert. Utfra disse kan en forventning om et tempo og en plassering av det tredje

pulsslaget dannes.

Når jeg tar med det neste konkrete slaget, som spilles i cymbal og piano, blir likheten

med bevegelsen fire på tre tydeligere, mens likheten med bevegelsene i tretakt og

firetakt vanskeligere å forklare. Det neste slaget er lettere enn toeren, og kommer på

toerens underdeling, to-og. 



                                          
Ill. 11  bev. fra eneren til to-og

Dette slaget kontrasterer eneren. Det er det lette slaget bevegelsen går opp til, og med

dette slaget snur bevegelsen og faller ned igjen. Likheten med bevegelsen fire på tre er

tydelig, men for å forklare likheten med bevegelsen i firetakt, må to-og ses på som en

forskyvning av treeren. Akkurat som underdelingen av eneren hører hjemme sammen

med toeren, hører to-og hjemme sammen med treeren, og to-og er en antesipasjon av

midtpunktet i takta.

                                  
Ill. 12  bevegelsen fra eneren til treeren

Treeren kommer med ny tyngde i cymbalet mens pianotonen fortsetter å klinge. Inni

pianoklangen begynner en ny bevegelse i cymbalet. Fra treeren går den framover og

bærer pianotonen inn i neste takt. 

                        
Ill. 13  bevegelse fra to-og som går framover

Med denne bevegelsen er det klart at den pulsen som ligger under cymbalets rytmiske

bevegelser går fra åttendel til åttendel. Sammen med disse raske bevegelsene til

cymbalet går bassen og pianoet med langsommere bevegelser. Basstonen varer hele

takta og om den følger åttendelspulsen til cymbalet eller fjerdedelspulsen som ble



definert som grunnpulsen, er vanskelig å si. Pianotonen som kommer på to-og gir

inntrykk av å være rolig, og jeg vil anta at pulsen til den rytmiske bevegelsen i pianoet

går fra fjerdedel til fjerdedel. 

Den konkrete bevegelsen i takt 1 har en likhet med grunnbevegelsen i tretakt. Opp fra

den tunge eneren til ett kontrasterende slag, her to-og, videre med de underdelte

åttendelene fram til eneren i takt 2. Det danner et rytmisk mønster bestående av 3 + 2 +

3 åttendelspulsslag. Det er måten disse konkrete bevegelsene er spilt på som gir denne

inndelingen. Dette er en figur vi skal se mer til senere. Som bakgrunn for denne

bevegelsen består pulsens syklus av enten fire eller åtte slag. 

                      
Ill. 14  takt 1, bevegelser

I takt 2 høres en variant av den konkrete bevegelsen i tre over grunnpulsbevegelsen i

fire. Bevegelsen i tre består nå av 3 + 3 + 2 åttendelspulsslag. Piano og bass er sammen

om å skape bevegelsen i tre. Nå er det på tide å begynne å spørre om pulsen virkelig

går fra fjerdedel til fjerdedel. Den strukturelle inndelingen og åttendelspulsen i

cymbalet tilsier at taktarten heller skulle defineres som åtte åttendelstakt. Men det er

noe med måten dette er spilt på som gir grunnlag for å hevde at pulsen går fra fjerdedel

til fjerdedel og er underdelt. Dette utvikler seg til å bli en del av forventningen til den

videre utviklingen av det rytmiske forløpet i Soul of Things I.



                
Ill. 15.  piano & bass over trommer, bevegelse med noter

I begge taktene går bevegelsen fra den tunge eneren opp til kontrasten i to-og der den

snur og driver inn mot neste takt. I takt 2 kommer den drivende underdelte bevegelsen

en åttendel tidligere enn i takt 1, og måten takt 2 leder inn i takt 3 på, er en variasjon av

bevegelsen i takt 1. 

    
Ill. 16  takt 1 og 2 med noter som viser forflytningen

Bevegelsen i slutten av takt 1 går direkte inn i takt 2, mens bevegelsen i takt 2 stopper

opp på den siste åttendelen og faller tungt ned på eneren i takt 3. Denne lille detaljen

deler de fire første taktene i to, og binder de to første taktene sammen til en bevegelse.



Ill. 17  takt 1 – 2

Dersom det går an å skille mellom slaget både som fysisk, som en rytmereaksjon (slik

det noteres som konkret) og som abstrakt underliggende bevegelse, er det også mulig å

beskrive det slik Scruton gjør i sitatet innledningsvis: 

"...the movement with which we move, when we enter into the spirit of the

piece."15 

Etter min mening er den bevegelsen vi fanges av når vi går inn i musikkens ånd noe

som bare kan oppleves som et forhold mellom de konkrete slagene og pulsen. Det er et

helhetsinntrykk av den konkrete bevegelsen som organisert. Siden forestillingen om

abstrakt bevegelse (puls) formidles av den konkrete bevegelsen, og denne forstås som

organisert på bakgrunn av pulsen, vil jeg argumentere med at den livgivende

bevegelsen vi følger må være et forhold mellom disse. Dersom jeg foreløpig kan

referere til dette forholdet som struktur, vil jeg skille det fra de fysiske slagene

strukturen formidles gjennom. 

Bevegelsen fortsetter i takt 3 og lander på eneren i takt 4. 

                

15 Scruton, s. 24



Ill.18  binding to og tre takter.

Bevegelsen i takt 3 går også fra eneren til to-og for deretter å lede inn i takt 4, men

bevegelsene i denne takta er mer intense enn i de to foregående taktene.

                                         
Ill. 19  takt 3 med bevegelse og noter 

Det siste slaget i denne takta er en synkopering av fir-og. Slaget kommer på

underdingen før fir-og, og det er en antesipasjon som gir bevegelsen et kick til å

fortsette over til neste ener. Denne ujevne bevegelsen synkoperingen skaper, risper noe

kraftigere i overflaten,16 og er med på å gi Soul of Things I karakter. Bevegelsen til

synkopen er sterkere enn bevegelsen som bandt de to første taktene sammen

(cymbalbevegelsen stoppet opp et øyeblikk, tenkte seg om før den datt ned på eneren i

takt 3) og binder bevegelsen fra den første eneren fram til eneren i takt 4 sammen til en

bevegelse. 

Bevegelsen i tre over grunnbevegelsen i fire går på 3 + 2 + 3 åttendeler, og synkopen

kan forstås som en todeling av de tre siste åttendelene. En spennende

variant.

Det som er slående med disse konkrete bevegelsene er kompleksiteten og hvor håpløst

det er å prøve å illustrere dem. Den intuitive oppfattelsen av musikalsk bevegelse er

allikevel grunnlaget for forestillingen om at bevegelsen er strukturert og ordnet i

forhold til en jevn puls. Det er to ting som er vesentlige i forholdet mellom den

konkrete bevegelsen og pulsen. Det er for det første likheten mellom bevegelsene i

overflaten som skaper den underliggende bevegelsen. Denne likheten viste seg allere

med bevegelsen fra eneren til toeren i takt en. Måten denne bevegelsen er utformet på

gir en forventning til at bevegelsen videre skal følge samme puls. 

For det andre er det måten den konkrete bevegelsen binder sammen slag på.

Grupperingen av de konkrete slagene skaper en forestilling om en bevegelse som er i

stadig forandring. Analysen av de konkrete bevegelsene i de tre første taktene har vist

gruppering i takter. Dette er grunnlaget for oppfattelsen av metrium som er en

16 Jf. Scrutons beskrivelse av groove, s. 37: "To play jazz properly it is not enough to move with the

beat: you must also enter the 'groove' of it, which means riding alongside it with those playful gestures

that ruffle the rhythmic surface and fill it with light."



gruppering av den abstrakte pulsbevegelsen. 

For å peke ut metret vil jeg ta utgangspunkt i bevegelsen fra den første eneren fram til

eneren i takt fire, som rammes inn av grunnbevegelsen fire på tre. Begynnelsen av

dette mønstret finner vi i takt 1, men resten dukker ikke opp før på fireren i takt 3.

Synkopen i slutten av takt 3 kompletterer mønstret. 

                                 
Ill. 20  tre på fire med noter

Dersom dette mønstret spilles med svingte underdelinger, slik tilfellet er i Soul of

Things I må det  noteres slik. 

                                 
Ill. 21  tre på fire svingte underdelinger

Jeg har valgt å forenkle            til              fordi denne bevegelsen kan forstås på flere

måter, som nevnt.  

De tre første taktene av Soul of Things I er en utlegning av denne bevegelsen. Den

rammer inn disse tre taktene, og jeg vil konkludere undersøkelsen av de fire første

taktene med at mønsterlikhet har mye å si for oppfattelsen av struktur. Noen av

eksemplene, som dette, viser at mønsterlikheten mellom de konkrete bevegelsene og

forventede grunnbevegelser kan befinne seg på ulike nivåer.                            

                       
Ill 22  utlegning av fire på tre

I de tre første taktene har vi en utlegning av et rytmisk mønster som kan oppsummeres

i seks nivåer. Metret, som danner grunnlaget for en forventning om en jevn

pulsbevegelse inndelt i takter, er et hierarki av bevegelser på flere nivåer. 



                           
Ill. 23  rytmiske nivåer

1. Rundenivået. På dette nivået finner vi grupperingen av de tre første taktene i en

bevegelse som leder inn til eneren i takt 4. Det er denne bevegelsen som samler opp

bevegelsene på de andre nivåene slik at de første taktene av Soul of Things I høres ut

som én bevegelse.  

2. Halvrundenivået. Dette nivået er en underdeling av rundefølelsen som skapes av

bevegelsen på nivå 1.  Foreløpig ser vi ikke hva dette nivået virkelig bidrar med i

hierarkiet, men det er verdt å merke seg den bevegelsen som er tegnet inn. Den er en

halvering av bevegelsen på rundenivået og en dobling av bevegelsen på neste nivå. 

3. Taktnivået. Her finner vi bevegelsen som skaper følelsen av at pulsens bevegelser er

inndelt i takter.  

4. Fjerdelspulsens nivå. Denne bevegelsen skaper pulsen, vi finner den i pianoet i takt

1. Det er en bevegelse som går fra eneren til midtpunktet av takta som den synkoperer

gjennom en antesipasjon. Bevegelsen er egnet til å gi en tydelig følelse av at pulsen går

fra fjerdedel til fjerdedel ettersom den føles som en bevgelse over to og to fjerdedeler

samtidig som den underdeler fjerdedelene.

5. Åttendelspulsens nivå. Dette nivået opprettes som et pulsnivå gjennom bevegelsene

i cymbalet. 

6. Underdelingsnivået. Her finner vi bevegelsen som underdeler åttendelene, en

bevegelse som foreslår at åttendelene er grunnlaget for inndelingen av pulsbevegelsene

i en jevn grunnbevegelse. Det kan se ut som om Soul of Things I har en sammensatt

pulsbevegelse som beveger seg på to nivåer. Det blir et spørsmål for de videre

analysene om vi velger ett av nivåene som pulsen og forklarer det andre som en

dobling eller en halvering av pulsen, eller om vi velger å høre det som to bevegelser

som konkurrerer om å få definere pulsen.

Denne organiseringen av det konkrete rytmiske forløpet i tid er en strukturering av



lydinntrykket i forhold til den jevne underliggende bevegelsen dette lydinntrykket selv

formidler og forholder seg til.

De konkrete slagene er grunnlaget for opplevelsen av den jevne pulsen. Det er jo bare

disse som er tilstede i lydstrukturen. Pulsen utledes som en bevegelse mellom tunge og

lette slag, og forstås som en bevegelse den konkrete forholder seg til. Dette forholdet

mellom en overflate som forholder seg til en tenkt bakgrunn er det første skrittet i

utledningen av det kompliserte hierarkiet jeg har skissert over. Det er en inndeling av

tidsenheter, og varigheten til hver enhet er det viktigste kriteriet for å sette opp en

oversikt over struktureringen av det rytmiske forløpet. Det er imidlertid flere forhold

som spiller inn når vi grupperer slag i takter og forstår en konkret bevegelse i forhold

til denne grunnbevegelsen. 



Takt 4-8, den første runden avsluttes

Eneren i takt fire er landingspunktet for bevegelsen fra eneren i takt 1. Denne

bevegelsen ble beskrevet som en bevegelse opp fra eneren i takt 1 til eneren i takt 4.

Det er en bevegelse som befinner seg på nivå 1, rundenivået. Jeg vil følge denne

bevegelsen videre og finne det neste landingspunktet. Her er de rytmiske bevegelsene i

takt 4 – 5.

                    
Ill.  24 takt 4 – 5.

Bevegelsen daler ned i tammen på eneren i takt 5, for å fortsette fram til takt 6. Eneren

i takt 6 er et nytt landingspunkt. Bevegelsen i disse to taktene er en bevegelse ned og

fram, i motsetning til bevegelsen opp og fram som er beskrevet som karakteristisk for

bevegelsen i de tre første taktene. Mønstret fra de tre første taktene brytes med en

kontrast.

Den beskrevne følelsen av å dale ned i tammen og drive fram til eneren i takt 6, er

nyansert. Fram mot landingspunktet på eneren i takt 6, kommer bevegelsen både

nedenfra i cymbalet og bassen, og ovenfra i pianoet, noe som intensiverer denne

bevegelsen.

Fra eneren i takt 6 går bevegelsen i piano opp til eneren i takt 7. I takt 8 avsluttes den

første runden i Soul of Things I. Bevegelsen ned til eneren i takt 6 er en opptakt til

avslutningen av runden. 

               
Ill 25  takt 6 – 8

I takt 6 i pianoet kommer den karakteristiske bevegelsen fra de tre første taktene



tilbake, opp fra eneren til to-og. Synkopen fra fireren i takt 3 gjentas tre ganger

etterhverandre  i cymbalet, og preger bevegelsen. Fireren i takt 6 til toeren i takt 7

annonserer avslutningen av runden. Som denne synkopen førte fram til landingspunktet

for bevegelsen fra begynnelsen fram til eneren i takt 4, leder den fram mot

avslutningen av runden. Forskjellen ligger i gjentagelsene i takt 7 som fører til at

bevegelsen bremses og lander på eneren i takt 8. 

I takt 7 kombineres begynnelsen og slutten av bevegelsen fire på tre. De to første

slagene i denne bevegelsen finner vi i basstromma, mens de to siste slagene i

bevegelsen kommer samtidig i cymbalet. Dette gjentas på toeren. 

Bevegelsen i takt 7 går ned til fireren i stortromma. Over synkoperes bevgelsen i piano

og leder inn i takt 8. Denne synkopen er en variant av synkopen på fireren i takt 7, den

befinner seg et nivå over.

Oppsummering av introen

Den første runden av Soul of Things I har utspilt seg og jeg vil oppsummere det som

har skjedd.  Illustrasjonen på neste side viser hvordan inndelingen i takter på

rundenivået, nivå 1, også kan finnes igjen på de neste nivåene. På nivå 4, 5 og 6 har jeg

også tegnet inn variasjoner av inndelingen.

Ill. 26  rymiske nivåer, varianter

En slik skjematisk oversikt over struktureringen av metret er bare mulig fordi de

konkrete bevegelsene oppfattes i forhold til en jevn pulsbevegelse. Beskrivelsen av en

bevegelse fra eneren til to-og er et godt eksempel. Benevnelsen "eneren" refererer til

det første pulsslaget i en takt, mens "to-og" refererer til et slag som befinner seg midt

mellom toeren og treeren, det andre og det tredje pulsslaget i takten. Disse

benevnelsene er nødvendige når den konkrete bevegelsen skal analyseres, for de er

referansepunkter i det rytmiske forløpet. De er referansepunkter som det konkrete

forløpet selv formidler at det forholder seg til, som en underliggende, jevn bevegelse.



Denne forestillingen om at den konkrete bevegelsen som oppleves som fri flyt av

musikalsk energi er strukturert og organisert i et komplisert hierarkisk system av

inndelinger av slagenes varighet er basert på skillet mellom konkret og abstrakt

bevegelse. Et slag, slik det høres, er konkret samtidig som det formidler et abstrakt slag

som knytter seg til forventningen om en puls. Denne formidlingen av en underliggende

bevegelse skjer ved at de konkrete slagene beveger seg på bestemte måter som

frambringer forestillingen om en pulsbevegelse. Som vi så i takt 1, er det første slaget i

Soul of Things I oppfattet som et tungt slag med en påfølgende bevegelse opp til et

kontrasterende lett slag. Oppfattelsen av en slik bevegelse som ligner en forventet

pulsbevegelse er med på å skape forestillingen om at den konkrete bevegelsen følger

en puls. Ved at konkrete slag stadig faller sammen med forventede abstrakte slag,

verifiseres stadig pulsen. Dette skjer allerede i takt 1 med den underdelte

åttendelsbevegelsen i siste halvdel av takten. Denne bevegelsen har en veldig viktig

strukturell funksjon i og med at den verifiserer pulsen som ble skapt av bevegelsen opp

fra eneren til to-og. Samtidig underdeler den pulsbevegelsen og gir en bestemt

opplevelse av framdrift. Denne underdelingen av pulsbevegelsen er et karakteristisk

trekk ved det rytmiske forløpet i Soul of Things I. Jeg skal se mye nærmere på det

senere, for det er av stor interesse med hensyn til opplevelsen av den rytmiske

strukturen som musikalsk forløp. 

Et lite tilbakeblikk på Scrutons definisjonsforsøk av begrepet rytme viser at det må

være en annen side ved dette begrepet enn å finne pulsen, dvs. forstå en musikalsk

utvikling, en prosess, som organisert, og dermed forståelig, i strukturelle termer. Er

formidlingen av en jevn, abstrakt pulsbevegelse i det hele tatt et kriterium for å høre en

musikalsk utvikling flate som rytmisk? 



Tiltrekningskraft, andre runde
I gjennomgangen av den første runden har vi sett hvordan pulsen formidles av den

konkrete bevegelsen i overflaten, som en abstrakt underliggende bevegelse som danner

grunnlaget for inndelingen i takter og runder. Den underliggende bevegelsen, som

brukes som målestokk for de konkrete bevegelsene, oppstår gjennom måten de

konkrete bevegelsene er spilt på. De er spilt slik at de gir inntrykk av å følge en slik

puls. Når jeg nå vil gå i gang med gjennomhøringen av andre runde, vil jeg se nærmere

på dette forholdet mellom de konkrete og de abstrakte bevegelsene. Inndelingen av

pulsslag i takter og grupperingen av takter i runder er også strukturer som formidles av

de konkrete bevegelsene. 

Når trompeten kommer inn i takt 9, er det klart at den første runden var en innledning,

et forspill, som setter stemningen og bygger opp til en temapresentasjon. Dersom vi,

fra begynnelsen av, ikke visste at bandet er en kvartett, ville vi kanskje ikke forventet

trompeten i det hele tatt, men hørt på innledningen som en presentasjon av en utsøkt

pianotrio (standardbesetning: piano, bass og trommer). Når trompeten kommer utvides

pianotrioen til en kvartett. Pianoet som var i forgrunnen i innledningen går inn i

bakgrunnen sammen med kompet og trompeten utvider bildet og skaper en ny

forgrunn. Lyden fra trompeten plasserer seg i midten av lydbildet og omgis av

cymbalet og de lyse pianoklangene over og de mørke pianoklangene, bassen, tammene

og stortromma under. 

Når trompeten kommer med melodien, begynner en ny runde som består av tre

melodiske fraser. Den første, takt 9 - 10, består av to trompettoner. De farger den

rytmiske overflaten sammen med to klanger fra pianoet og en lang basstone, samt den

nyanserte klangen fra cymbalene. 

For å beskrive hvordan de konkrete bevegelsene formidler en gruppering av pulsslag i

takter, et metrum, vil jeg utvide forestillingen jeg har bygget rundt oppfattelsen av

rytme som en konkret bevegelse som formidler en puls. Det jeg forventer å finne er en

bevegelse som går mot eneren i hver takt, slik vi har sett for eksempel i de fire første

taktene. Se illustrasjon 18. 

Det er slik at jo flere slag som spilles per pulsslag, jo fortere går bevegelsen fra tone til

tone og fra slag til slag. Cymbalgroovens stadige veksling mellom åttendeler som er

underdelte og åttendeler som ikke er underdelte, skaper dermed en bevegelse som

veksler mellom å gå fortere og saktere. Jeg tenker meg i første omgang at de raske

underdelingene tiltrekkes av et kraftfelt og får fart nok til å passere dette, men

virkningen av kraftfeltet trekker slagene tilbake og vil ikke helt slippe dem forbi.



Bevegelsen går saktere. Etterhvert kommer bevegelsen inn i gravitasjonen til det neste

kraftfeltet, blir tiltrukket av dette, og skyter fart igjen. 

                                             
Ill. 27  tiltrekkes av et kraftfelt

Pilene viser tiltrekningskraften som får bevegelsen til å gå fortere og saktere, mens

kulene er plassert der bevegelsen passerer et kraftfelt. Cymbalgrooven går fortere mot

treeren i takt 9 og langsommere etter, men får fart igjen av tiltrekningskraften til

kraftfeltet i midten av takt 10. Det tyder på at bevegelsens hastighet samsvarer med

antall slag per pulsslag, og at dette avgjør plasseringen av kraftfeltene. Den varslede

forventingen om at kraftfeltene skulle havne ved eneren i hver takt, ser derimot ikke ut

til å innfris helt. 

                        
Ill. 28  bevegelen takt 9 - 10

Forestillingen om disse kraftfeltene som har tiltrekningskraft på de konkrete

bevegelsene er skapt av det konkrete lydinntrykket. Hvordan slagene og tonene spilles

gir en forestilling av å være på vei til noe nytt og på vei bort fra noe som er passert.

Dette er en opplevelse som ikke nødvendigvis går sammen med antall slag per

pulsslag. Trompettonens kvalitet og dynamikk avgjør om bevegelsen er på vei til eller

fra. 

I takt 9 - 10 er kraftfeltene plassert i begynnelsen og midten av hver takt, og faller

sammen med de tunge slagene til den underliggende pulsbevegelsen. De lette

pulsslagene ser ikke ut til å være belemret med kraftfelt, men de faller sammen med

den konkrete bevegelsens vendepunkt, der den går over fra å være på vei vekk fra et

kraftfelt den har passert til å være på vei inn i gravitasjonen til det neste.

På overgangen til takt 11 svarer bass og piano bevegelsen til trompeten.



                    
Ill. 29  hele svaret i takt 11, alle sammen med kraftfeltene på to og fire

Den bevegelsen piano og bass er sammen om, fullføres med et velplassert slag på

tammen, på toeren i takt 11. Bevegelsen fra toeren til fireren kjenner vi igjen fra

tidligere, fra slutten av takt 3 og 6, men nå er den flyttet slik at den beveger seg fram til

en firer og ikke fram til en ener. Kraftfeltene i cymbalgrooven blir å finne på toeren og

fireren, og når trompeten kommer inn i denne bakgrunnen, ser vi igjen at bevegelsene

går mot hverandre. Cymbalgrooven er på vei vekk fra fireren i takt 11 og på vei til

treeren i takt 12, mens trompeten kommer med en bevegelse som går inn til eneren i

takt 12. 

                     
Ill. 30 takt 11-13

Dette er den andre melodiske frasen i denne andre runden. Den begynner med at de to

tonene fra den første frasen gjentas, men denne gangen går bevegelsen i trompeten

videre. Når klangen på eneren i takt 12 settes, er bevegelsen i cymbalet midt mellom to

kraftfelt og har stoppet opp. Cymbalgroovens kraft overføres til forgrunnen og er med

på å bygge opp bevegelsen fram til eneren i takt 12. Bevegelsen i forgrunnen ledes av

trompet, mens piano og bass følger. De danner en bakgrunn som støtter forgrunnen,

men cymbalgrooven danner en annen bakgrunn som beveger seg kontrasterende. Piano

og bass følger også cymbalet, og er derfor midt mellom trompeten i forgrunnen og

cymbalet i bakgrunnen. 



Basstonen i takt 12 driver bevegelsen inn mot et nytt kraftfelt på eneren i takt 13, som

er høydepunktet i denne frasen. Bassens bevegelse er et svar på pianoets bevegelse en

takt tidligere.

                                     
Ill. 31  takt 12 og 13, bass og piano

Begge bevegelsene er sammen om å bygge opp til eneren i takt 13. Cymbalbevegelsen

går fram til treeren i takt 13 og her kommer et vendepunkt i runden, den går mot

avslutning. 

                  
Ill. 32  takt 13 og 14, cymbalgroove med kraftfelt

Midt i takt 14 kommer trompeten med den tredje frasen. Bevegelsen består av to toner

i trompet, med samme dynamiske utvikling som i den første frasen. I takt 16 stopper

første del opp. Takten er uten tempo.

          
Ill. 33  takt 13 - 16.

Det er spennende å merke seg at den forventede bevegelsen fra ener til ener, som skulle

gi løsningen på spørsmålet om hvordan metret dannes, ikke samsvarer med

forestillngen om bevegelsens tiltrekning til disse kraftfeltene. Bevegelsen går mot helt

andre slag også, og det ser ut til at den konkrete bevegelsen leker med den jevne

taktinndelingen. I tillegg er det vanskelig å oppfatte den konkrete bevegelsen som én

bevegelse med én retning. Uten at jeg på noen måte vil si at Soul of Things I høres

kaotisk ut, det er heller snakk om at den konkrete bevegelsen er sammensatt og at den

er såpass komplisert at slike enkle illustrasjoner ikke har mulighet til å beskrive den. 



En kort oppsummering av første del

At det går an å forestille seg en bevegelse fra slag til slag, og at denne bevegelsen har

en slags retning til noe og fra noe, er vist. Hva denne bevegelsen er, og hva det er den

beveger seg mot og prøver å komme seg videre fra, er spørsmål som ikke lar seg

besvare uten teorier om opplevelse av tid og en fenomenologisk undersøkelse av

forestillingen om rytme. 

Bevegelsen som skapes av det konkrete rytmiske forløpet er sammensatt og oppleves

som en fri flyt, en utvikling som er i stadig forandring, en veksling mellom tunge og

lette slag, en veksling mellom til og fra. Det er denne bevegelsen som er grunnlaget for

oppfattelsen av en puls og inndelingen av denne i takter. Jeg vil se nærmere på

forholdet mellom de konkrete bevegelsene og pulsen i neste kapittel.



Rytme og regelmessighet

I Soul of Things I oppleves pulsen som regelmessig. Den konkrete bevegelsen

formidler en abstrakt bevegelse som går fra fjerdedel til fjerdedel, og fra åttendel til

åttendel. Den karakteristiske måten åttendelene underdeles på gjentas også på den

samme måten, og gir forventning om at dette mønstret skal komme igjen. Den konkrete

bevegelsen formidler også en inndeling i takter ved at bevegelsen i hver takt leder inn i

neste. For å se nærmere på denne forestillingen om en sammensatt abstrakt

grunnbevegelse som definerer de rytmiske nivåene, er det avgjørende å få tak i hva

som ligger i oppfattelsen av pulsen som regelmessig. 

I New Grove Dictionary brukes denne forestillingen om en slik organisering til å sette

et skille mellom rytme som substantiv og rytmisk som adjektiv.

"If ‚rhythm‘ refers to patterns of duration, and if ‚rhythmic‘ characterizes such a

pattern as more or less regular, then the question arises as to what determines

regularity. ...  For a temporal patten to be a ‚regular rhythm‘ its recurrent

features have to be intelligible to the human ear, and this suggests that both

‚rhythm‘ and ‚rhythmic‘ refer to the smaller-scale features of musical

experience."17 

Det jeg har forsøkt å vise i analysene av den første delen av Soul of Things I, er at

regelmessigheten oppleves som noe den konkrete bevegelsen følger, samtidig som den

regelmessige pulsen skapes av de konkrete bevegelsene. I Soul of Things I er det

enigheten om pulsen som skaper regelmessighet som grunnlag for oppfattelsen av den

rytmiske bevegelsen som strukturert og organisert. Musikerne spiller med en presisjon

som virkelig er til å bli imponert over, og enigheten er tydelig. Man merker at alle

følger samme puls, og for å forstå utviklingen som struktur, må man gå inn i den

samme bevegelsen og forestille seg den samme pulsen. 

Når den konkrete bevegelsen oppfattes i forhold til en jevn puls og en metrisk

inndeling, kaller vi den rytmisk. Når denne konkrete bevegelsen oppfattes på tvers av

den jevne pulsen og den metriske inndelingen, eller vi mister pulsen kaller vi den også

i enkelte tilfelle rytmisk. Ta som eksempel siste takt i del 1 av Soul of Things I, der

trompeten lander på en mørk fiss og grooven løses opp. Den sterke følelsen av en puls

forsvinner i denne takta som dør ut i en pause. Det blir helt stille. Tiden går. Det skjer

ingenting. Vi venter. Det eneste som ikke stopper i denne pausen er tiden. Men det er

fortsatt å oppfatte som en musikalsk hendelse og som sådann vil jeg påstå at den er

17 New grove Dictionary, s. 277 Rhythm



rytmisk. 

"A series of events (wether muscal notes or the blows of a hammer) is

commonly characterized as ‚rhythmic‘ if some or all of those events occur at

regular time intervals. But being ‚rhythmic‘ is not the same thing as being ‚a

rhythm‘. For a musician or musicologist ‚rhythm‘ signifies a wide variety of

possible patterns of musical duration, both regular and irregular. A musician is

apt to observe that a regular rhythm exhibits metric properties – or, to put it

directly, regular rhythms involve metre. While all music involves some type of

rhythm, not all music involves metre. Thus in common usage the adjective

‚rhythmic‘ often signifies what might more precisely be described as a

‚metrically regular series of events‘."18

Finnes det urytmiske rytmer? Dersom rytmer kan være både regelmessige og

uregelmessige, og bare de regelmessige formidler en oppfatning av et metrum, vil den

siste takten i del 1 av Soul of Things I kunne beskrives som en rytme, det som skjer i

denne takten er lovlige og mulige mønstre, men de formidler ingen puls og grooven

løses opp. Jeg opplever allikevel ikke den siste takten i del I som urytmisk, og jeg vil

foreslå at adjektivet løses fra betingelsene om regelmessighet.

Hos Scruton går begrepene takt, metrium og puls sammen. 

"Measure, or metre. ... Rhythm plays with regularity, but is not reducible to it:

the pulse is both counted and discounted. Psychological studies have shown,

what is a priori obvious, that even the most exact performer will imbue a piece

with a minute rubato, and this rubato is the mark of a living organism – the

unnoticed vacillation of the pulse. (E.F.Clarke, Structure and Expression in

Rhythmic Performance, J.a. Sloboda, the musical mind: the Cognitive

Psychology of Music) When this rubato is absent – as when someone plays in

time to a drum machine or a metronome – it is precisely rhythm that is the

primary victim."19 

Det er rytmen som lider dersom den blir utført for regelmessig. Det ser ut til at det er

måten rytmen er spilt på som skaper den aktuelle forestillingen om regelmessighet.

Videre vil jeg si at det handler om et forhold mellom den konkrete bevegelsen og

pulsen, ikke om den konkrete bevegelsen i forhold til en absolutt regelmessighet. Det

handler om hvordan bevegelsen slik den er spilt oppfattes.

Med sin empiriske innfallsvinkel kommer Bengtsson til en annen forklaring: 
18 New grove Dictionary, s. 278
19 Scruton, s. 24



"Tempo är en traditionsförankrad term, och tempo bör betraktas som ett

specialfall av hastighet, nämligen avseende antalet (mer eller mindre)

regelbundet återkommande betoningsmoment per tidsenhet, annorlunda uttryckt

en typ av upplevd "pulshastighet" (alltså ett frekvensbegrepp). Musik som ej

leder till upprättandet av ett sådant tidsmetriskt refernssystem – en viss

"pulsnivå" – kan inte sägas ha ett betämt "tempo"; däremot kan man alltjämt

tala om ljudhändelsers upplevda varaktighet, hastighet, "täthet" och eventuellt

regelbundethet i tiden."20 

Dette åpner for en annen måte å skille melom rytme og rytmisk på som er mer i

samsvar med det jeg har funnet i forholdet mellom konkrete og abstrakte bevegelser.

Dersom metrum er en forestilling som bygger på forventningen om gjentagelse, jf.

sitatet fra New Grove Dictonary, skulle man kunne anta at denne forestillingen

vedvarer også når grooven og tempoet oppløses. Følgelig er det som skjer i den siste

takten i del 1 fortsatt rytmisk, uten at det er en eneste hendelse som verifiserer eller

falsifiserer plasseringen av pulsslag. Konklusjonen blir veldig åpen. Alt som har

varighet i et musikalsk forløp er rytmisk og er rytme. Skillet klappet sammen av den

grunn at det ikke kan være regelmessighet som setter betingelsen for å kalle noe

rytmisk. 

"... innebär bl. a. att det måste vara fråga om på något sätt strukturerade förlopp,

som försiggår i kronometrisk tid och ger upphov til eller går samman med

tidsupplevelse."21

Jeg syns dette er en spesielt interessant konklusjon fordi den rokker ved noe jeg

opplever at både musikere og teoretikere lener seg på i beskrivelser og analyser av

rytme. Det er noe trygt og godt i forestillingen om den stadige jevne gjentagelsen.

Samtidig viser sitatet fra Scruton at nettopp dette jevne og regelmessige kan føre til en

forflatning når det overdrives. Det kan ganske enkelt bli dødskjedelig. Den vesle

rubatoen Scruton henviser til, som kommer fra utøverens framførelse, er med på å

animere bevegelsen. 

Denne teorien om at måten musikken leker med sin egen regelmessighet på skaper liv

og animerer en ellers død rytmisk struktur gjennom måten den er framført på setter

også betingelser for avgrensningen av det som kalles rytmisk struktur. Denne

innfallsvinkelen, som knytter seg så sterkt til begrepet regelmessighet, gir noen

teoretiske paradokser som har betydning for empiriske undersøkelser. Dersom den
20 Bengtsson, s. 59
21 Bengtsson, s. 57



jevne pulsen antas å være absolutt regelmessig, vil den kunne beskrives som

maskinaktig, livløs og kjedelig. Å kunne følge og forholde seg til en slik puls er et

ideal og en sikkerhet for musikere i en samspillsituasjon, og en analytiker med erfaring

som musiker vil nærmest automatisk lete etter en slik regelmessighet i lydforløpet.

Samtidig er både musikere, lyttere og analytikere opptatt av det som skaper liv og

risper i overflaten, fyller den med lys og sørger for en stadig fornyelse, en kontinuerlig

forandring, som jeg skal ta opp senere, og forsøker å forklare dette som rubato, avvik,

variasjoner og andre former for forskjellighet. Skaper slag som avviker mye mer liv og

bidrar mer til karaktéren i uttrykket enn slag som kommer i jevne "tidsintervaller"?  

2. Gjennomhøring av andre del
Den andre delen av Soul of Things I vil jeg bruke til å høre på hvordan den rytmiske

strukturen er sammensatt for å se om det fører til en bedre forståelse av metret. Som vi

har vært inne på i gjennomhøringen av den andre runden av del 1, er metret noe som

involverer forventningen om gjentagelse av bestemte rytmemønstre. 

I gjennomhøringen av denne delen forlater jeg illustrasjonsmetoden fra forrige kapittel

og tar i bruk transkripsjoner av låten. Dette fordi disse transkripsjonene viser den

strukturelle sammensetningen slik at det er lett å orientere seg i utviklingen av låten og

enkelt å referere til bestemte øyeblikk i lydforløpet. De sier derimot ingenting om

opplevelsen av den konkrete bevegelsen, og for å få kontakt med denne er det viktig å

ha Soul of Things I slik den klinger friskt i minne.

         
Ill. 34  takt 17-20

Cymbalet åpner med det samme rytmemønstret som i første del. Er dette en ny intro

etter den avbrutte førstedelen? Det mønstret som rammet inn de tre første taktene i del

en,  kommer i takt 17, og dersom dette er en ny intro, er den komprimert.

De fem tonene i piano har en raskt stigende bevegelse og trompeten kommer inn lyst i



takt 19. Bevegelsen i trompet går fram mot eneren i takt 20 og minner om bevegelsen i

takt 9 - 10, da trompeten kom inn med melodien i første del. Da begynte den mørkt og

gikk opp til den tonen bevegelsen landet på, men nå går den fra en lys tone og lander

på tonen under. Pianoets stigende toner i takt 18 minner om den stigende

oppbygningen av klangflaten i takt 1 - 4, og jeg vil se på de to første taktene i del 2

som en komprimering av den innledende runden fra takt 1 - 8. De fem tonene i takt 18

+ eneren i takt 19 er spilt med en utsøkt teft. 

Måten tonene er spilt på er umulig å notere nøyaktig, men den gjenspeiler en mesterlig

musikalsk forståelse av hvordan en bevegelse skal utføres. Denne bevegelsen er ikke

ment å være på noen annen måte enn nettopp slik den er spilt. Det er altså en konkret

bevegelsen i overflatens forgrunn, en bevegelse som forstås på bakgrunn av pulsen

som en bevegelsen mot pulsens bevegelser. Bevegelsen i cymbalet og bassen, samt

pianoets korder danner grunnlaget for å utlede pulsbevegelsen, og overflatens bakgrunn

holder seg nærmere til pulsbevegelsen enn overflatens forgrunn.

Takt 19 - 20 gjenspeiler resten av del 1 og denne delen er gjenfortalt på fire takter

gjennom musikalske assosiasjoner til det som har skjedd allerede. Den lyse bevegelsen

i takt 18 svares mørkt i stortromma i takt 20 og den karakterisktiske kontrasten mellom

lyse og mørke farger spennes enda videre ut. 

Bevegelsene i cymbalet ser ut til å være påvirket av langsomheten til trompeten og

bassen, akkurat som om den venter på å få fortsette med noe nytt. Resten av runden

består av to melodiske fraser i piano og to i trompet. Disse svarer hverandre, og jeg

forestiller meg en slags dialog mellom to stemmener, trompeten og de melodiske

pianofrasene. Pianoet begynner med en bevegelse som går inn til takt 22. Denne takten

hører til introen, som en overgang til melodirunden, jf. den andre runden i del 1.

Introen til del 2 er da på 5 takter. Trompeten svarer pianoets lyse bevegelse oppover

med en mørk bevegelse nedover i takt 22 – 23. Pianoet svarer igjen med en

oppmuntrende frase i takt 24, og trompetens svar i takt 25 – 26 har en særegen

intensitet. Den går opp til høydepunktet i den første runden i del 2. 



Ill. 35  takt 21 - 29

I bakgrunnen til disse frasene er bassen og cymbalet mer aktive enn i de fire første

taktene av denne delen. Cymbalet fikk fart på seg på fireren i takt 27, men stopper opp

igjen på toeren i takt 28. Fra takt 29 går cymbalet videre i en åttendelsgroove som

veksler mellom åttendeler som er underdelte og åttendeler som ikke er underdelte. Fra

treeren i takt 24 og ut takt 25 spiller cymbalet bare ensomme åttendeler over tammens

gjentagelser av 

Lyden av det mørke slaget på tammen i takt 21 blander seg med basstonen og gir en

spesiell effekt under de lyse pianotonene. Om de stigende fjerdedelene i takt 21 i piano

skal beskrives som en frase eller en videre oppbygning av klangflaten fra takt 18,

kommer an på om man hører dem som melodiske eller som harmoniske. Lyden av de

siste to fjerdedelene farges av de syngende cymbalene i bakgrunnen, og lydbildet er et



helhetlig inntrykk av det som skjer når pianotonene spilles akkurat slik mot en

bakgrunn av syngende cymbaler som synger akkurat slik de gjør her. Bevegelsen i

piano lander på eneren i takt 22 sammen med basstonen. Bassens bevegelse fra ener til

ener i takt 21 - 23 er typisk for grooven til Soul of Things I. Den veksler mellom å ikke

spille idet hele tatt og å spille lange mørke toner og lange lyse toner. De rolige

bevegelsene i bassen skaper et statisk fundament, men den jevne bevegelsen fra ener til

ener løses av og til opp med en effektiv markering av et annet pulsslag. I takt 26 spiller

bassen fireren og blir stille på eneren i takt 27.

På eneren i takt 28 kommer bassen inn igjen, men den skifter tone og det fører til en

annen farge i bildet.

En slik fargeendringen i bakgrunnen skjedde samtidig med at trompeten kom inn i del

1, takt 9. Dette delte del 1 i to runder. Jeg vil la fargeendringen i bakgrunnen dele del 2

i to runder på samme måte. Den første runden av del 2 er takt 17 - 27, elleve takter

hvor de fire første er en assosiasjon til introen i del 1, mens takt 21 - 27 struktureres av

to pianofraser og to trompetfraser. I den andre runden av del 2, takt 28 – 35,

intensiveres aktiviteten i hele bandet. 

       
Ill. 36 takt 29 – 32 

Den begynner med en frase i piano i takt 28. Trompetens frase som svarer begynner på

treeren i takt 29 og denne opptakten markeres med en godbevegelse i bassen. Når

bassen bryter den langsomme bevegelsen den har spilt til nå med denne oppgangen,

skjer det virkelig noe. I trompetfrasen kommer en ny pianofrase og lyden av hi-haten

som klapper sammen i bakgrunnen bringer en ny farge i overflaten. Takt 32 - 35

minner om de fire siste taktene i del 1, trompeten er alene i forgrunnen igjen, og

pianoet går inn i bakgrunnen sammen med kompet. Samtidig som del 2 kan forstås

som delt i to runder markert av toneskiftet i bassen, kan den deles i tre. Først en



gjenfortelling av del 1, så en melodisk dialog mellom piano og trompet, og tilslutt en

omvending av melodien i de fire siste taktene i del 1.

         
Ill. 37 takt 33 – 35

 Oppsummering av andre del

Det er store likheter mellom denne delen og den første. Begge avsluttes på samme

måte, med en lang, dyp, mørk trompettone og oppløsning av den rytmiske framdriften.

Følelsen av at den rytmiske bevegelsen stopper og begynner på nytt med eneren i første

takt av neste del er grunnlaget for struktureringen av formen i fem deler. Begge de to

første delene har vi hørt som strukturert i to runder. Den karakteristiske underdelingen

av pulsen har vært gjennomgående også i denne andre delen. Vi har også hørt en stadig

gjentagelse av bestemte bevegelsesmønstre. For å analysere disse likhetene videre, er

det nødvendig å utvide begrepsapparatet og jeg vil diskutere Bengtssons teori om

rytme før jeg foretar gjennomhøringen av tredje del. 

Den stadige gjentagelsen og variasjonen av bestemte karakteristiske mønstre gir en

forventning om at de også vil fortsette å komme igjen og igjen. Den karakteristiske

kontrasten mellom cymbalet som forholder seg til den underdelte pulsen og bassen

som i stor grad beveger seg fra ener til ener gir ikke bare opphav til en inndeling av

pulsen i et bestemt hierarkisk system. Den gir også opplevelsen av at det er et bestemt

forhold mellom de konkrete bevegelsene og pulsen. 



Ingmar Bengtsson og systematiske variasjoner
I 1950 innledet Bengtsson en ny retning innen musikkvitenskap ved Institututionen för

musikforskning i Uppsala, en retning han kalte empirisk grunnforskning. Som jeg

nevnte helt innledningsvis presentere han denne retningen slik: 

"I korthet sagt gäller det främst undersökningar, som tar sin utgångspunkt inte i

noterad musik utan i klingande "musikaliska" ljudförlopp och går ut på att

studera dels egenskaper hos sådana förlopp, del samband mellan dem och

mottagares reaktioner."22 

På bakgrunn av likhetene mellom del 1 og del 2, kontinuiteten i den rytmiske

utviklingen og inndelingen av formen vil jeg fortsette å se nærmere på variasjoner i

rytmemønstrene og oppfattelsen av disse. 

Variasjonene vil være å finne på alle metriske nivåer og vil være av betydning både for

oppfattelsen av struktur og det strukturen formidler av estetisk innhold. For å kunne

vise dette vil jeg begynne med de variasjonene som er avgjørende for plasseringen av

pulsen. Siden pulsen ikke er tilstede som noe annet enn en forestilling dannet på

bakgrunn av en forventning til den rytmiske utviklingen, er det avgjørende for en

empirisk tilnærming til begrepet rytmisk struktur at det finnes et samsvar mellom

egenskaper i lydforløpet og oppfattelsen av disse som strukturert. 

Til å analysere Soul of Things I har jeg brukt notasjonssystemet til å transkribere de

musikalske strukturene. Dette var et stort arbeid som medførte at jeg ble bedre kjent

med dem. Mitt utgangspunkt for å transkribere var musikken slik den klinger og min

oppfatning av den. Problemet med å transkribere lot ikke vente lenge på seg. Hvordan

skal det første slaget i den første takten av Soul of Things I noteres? Hører man nøye

etter, er ikke cymbalet samtidig med bassen og pianoet. De kommer en tanke tidligere

enn cymbalet. Hører denne forskjellen i samtidighet med til den rytmiske strukturen?

Hva har den å si for plasseringen av pulsen og hvordan høres de konkrete slagene som

plassert i forhold til et abstrakt pulsslag? 

Notasjon

Når Bengtsson snakker om notasjon i de følgende sitatene, gjelder det for

sammenhenger der musikken framføres etter noter. Ettersom dette ikke nødvendigvis

er tilfelle for Soul of Things I, og de notebildene jeg presenterer her er transkripsjoner

gjort etter måten musikken er spilt og opplevd på, må sitatene leses med et generelt

blikk på forholdet mellom notasjon og musikken slik den klinger og oppleves. 

22 Ingmar Bengtsson: Empirisk rytmforskning



"Ofte inngår även noteringen i den musikaliska kommunikasjonskedjan. Att

dess tecken och teckenrelationer är någonting som är skilt från både ljudförlopp

och reaktioner förefaller vara en självklarhet. Ändå pekar åtskilligt inom det

gängse "musikteoretiska" begreppsförrådet i annan riktning. I större

utsträckning än man brukar göra klart för sig är detta förråd bundet till

notbildens schematiseringar, och många terminologiska oklarheter beror på

sammanblandningar av och glidningar mellan de tre områdena ljudförlopp,

notering och upplevelser."23

I den aktuelle kommunikasjonskjeden mellom Soul of Things I og mine analyser, er

rekkefølgen: Soul of Things I – oppfatning (mottak) av musikken – notasjon.

Problemet er allikevel det samme, notebildet sier ikke alt om den rytmiske strukturen,

men er en skjematisering av strukturen. 

Veldig ofte må rytmiske bevegelser noteres på en unyansert måte. Et slikt tilfelle hadde

vi i takt 18, (ill. 34, på side 47) der bevegelsen oppleves som en bestemt måte å bevege

seg mot pulsen på, og ikke som en måte å definere pulsen på. Ettersom bevegelsen ikke

kan noteres nøyaktig må den høres for å kunne forstås.

Dette har åpenbare konsekvenser for notasjonssystemets status og det er et spørsmål

om hvor godt det egentlig fungerer som analytisk verktøy. 

"... är det tveksamt om man kan tala om "notering av rytm" annat än i ett slags

överförd bemärkelse, som en praktisk förkortning av en omständig beskrivning

av hur teckenrelationer i noteringen kan utgöra signaler till beteenden som ger

upphov till ljudförlopp som framkallar rytm."24 

Oversatt til den kommunikasjonskjeden vi har med å gjøre i denne oppgaven, dreier

det seg om hvorvidt transkripsjonene virkelig kan kommunisere den rytmiske

strukturen til Soul of things I. 

"Tecknen symboliserar enkla heltalsrelationer och kan ge sken av att detta

också representerar en akustisk-kronometrisk verklighet, ehuru symbolerna

måste anses stå för klasser av (relativa) tidsvärden med varierande klassbredder.

I detta hänseende fullgör noteringen funktionen att ge tidsmetriska schemata."25

Som jeg viste i gjennomhøringen av del 1 er opplevelsen av bevegelse et viktig

element i struktureringen av lydforløpet. Kan opplevelsen av rytme reduseres til

tidsmetriske enheter? Jeg tror opplevelsen av bevegelse kan være ganske uavhengig av
23 Bengtsson, s 55
24 Bengtsson, s. 62
25 Bengtsson, s 62



den analytiske oppfattelsen av lydforløpet som strukturert i relative tidsverdier. Til å

undersøke dette nærmere trengs et nytt sett begreper som ikke baserer seg på

notasjonssystemet. 

Et annet problem med notasjon ligger i konvensjonene for å skrive og lese de

musikalske bevegelsene. 

"Mycket av vad vi kan kalla rytm ... beror på avläsningsvanor och

avläsningssätt, överhuvud på konvetioner vid sidan av själva noteringen. Dessa

tillkommande faktorers roll uppenbaras först via konkreta framföranden och i

upplevelser av dem, resp. är egenskaper som kan tillskrivas sådana

upplevelser."26

I forhold til mine transkripsjoner er det spørsmål om jeg har notert de konkrete

bevegelsene på en god og riktig måte. I mange tilfelle er det flere måter å notere på,

ettersom selve bevegelsen ikke følger inndelingen i enkle heltalsrelasjoner. 

Disse problemene med rytme og notasjon førte Bengtsson til følgende konklusjon:

"Om man i centrum för empirisk grundforskning på musikvetenskapligt område

placerar studiet av relationer mellan ljudförlopp och mottagares reaktioner

inför samma ljudförlopp, så följer att man såvitt möjligt måste eftersträva

systematisering och hygglig mätbarhet beträffande variabler på båda sidorna,

som kan vara relevanta för de korrelationer man vill kartlägga."27

Det er enkelt å tenke seg hvordan man kan måle tidsrelasjonene mellom hvert enkelt

anslag i lydforløpet. Til det kreves et lydprogram som viser lydtrykkvariasjonene i

forhold til en tidslinje. Det som bare såvidt er mulig å undersøke empirisk, er den

oppfattelsen av rytmisk struktur disse tidsrelasjonene danner grunnlaget for.

Oppfattelsen må konkretiseres på en eller annen måte, og siden struktureringen er

basert på noe så abstrakt som opplevelsen av puls, må den relativt regelmessige pulsen

samsvare med noe i lydforløpet. Som vist gjennom sitatene og undersøkelsene av del 1

og 2 dannes den metriske inndelingen som en abstrakt bakgrunn for de konkrete

bevegelsene, og den foreløpige hypotesen om dannelsen av struktur, er at rytmisk

struktur er et forhold mellom de konkrete bevegelsene og denne abstrakte bakgrunnen.

Det empiriske prosjektet, å se på samsvar mellom struktur og betingelsene for struktur

i lydforløpet, krever dermed, i følge Bengtsson, målbarhet på reaksjonssiden.

Forventningen til den videre utviklingen i Soul of Things I må konkretiseres og gjøres

tilgjengelig. 

26 Bengtsson s. 58
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Variasjoner

Opplevelsen av rytme er intuitiv. Som sådann er den enhetlig og danner grunnlaget for

kvalitative og kvantitative vurderinger av musikken. Vi er inne i estetikken igjen. 

"Mycket ofta hör eller gör man värderande iakttagelser av typen "detta

framförande är rytmiskt" eller "detta framförande är orytmiskt", "mekaniskt",

"dött" e.d. Endast de förstnämndafallen värderas positivt, anses vara

"acceptabla" eller "riktiga". Framföranden kan också i en musikaliskt väsentlig

mening bedömas vara mer eller mindre "rytmiska". Bedömningarna kan med

andra ord vara både kvalitativa och kvantitativa."28 

Hvis vi husker skillet mellom rytme og rytmisk slik jeg fant det i New Grove

Dictonary, ser vi en bredere bruk av ordet "rytmisk" i dette sitatet fra Bengtsson.

Rytmisk som knyttet til regelmessighet er ikke nødvendig, og det spørs om

regelmessighet er et egnet begrep til å definere hva som oppleves som "rytmisk". Den

lille forskjellen i samtidighet som jeg påpekte i det første slaget i den første takten

kunne kanskje oppfattes som upresist og dermed urytmisk, dersom begrepet rytmisk

var knyttet altfor sterkt opp mot regelmessighet og begrepet struktur var begrenset til å

gjelde det som kan noteres. Siden det er opplevelsen av dette slaget slik det klinger

som er grunnlaget for analysen, må det finnes andre avgrensninger av disse begrepene

som gir muligheten til å beskrive forskjellen slik den oppleves, nemlig som rytmisk.

Den er både akseptabel og riktig, den har videre en egenskap som gjør at den rytmiske

bevegelsen lever fra første øyeblikk. 

Til å se nærmere på disse forholdene presenterer Bengtsson begrepet systematiske

variasjoner: 

"I allt musikutförande kan man räkna med existensen av såväl slumpvariationer

som systematiske variasjoner. De förstnämnda är tillfälliga och oavsiktliga (t.

ex. uppkomna genom speltekniska ofullkomligheter), medan de systematiska

variationerna s. a. s. ingår i den gestaltande aktiviteten. De sistnämnda kan vara

av många slag och vara både medvetna och omedvetna. Till de medvetna hör

variationer betingade av sådant som "uttrycksvilja" och avsikter att framhäva

bestämda strukturella egenskaper i musikförloppet."29 

Dette syns jeg høres veldig spennende ut. Dersom det er mulig å spore uttrykksvilje,

karaktér og personlighet i måten musikken er spilt på, gjennom å finne bevisste

systematiske variasjoner, gir dette muligheter til å beskrive de detaljene og nyansene i

den konkrete bevegelsen som ikke lar seg notere. Transkripsjonenes funksjon blir å gi
28 Bengtsson, s. 94
29 Bengtsson, s. 95



referansepunkter som gjør det mulig å henvise til bestemte øyeblikk i det musikalske

forløpet. 

Før gjennomhøringen av den tredje delen, må dette nye begrepet klargjøres. Bevisste

systematiske variasjoner tillegges musikernes utførelse. Det kan være:

 "visse dynamiska förändringar, intonationsval, rubateringar, rallentandi etc." 

Dette er endringer musikerne velger å utføre på en bestemt måte. Det som forblir litt

uklart forløpig, er skillet mellom bevisst og ubevisst. Bengtsson fortsetter med å knytte

ubevisste forandringer til slumpvariasjoner, men sier videre at: 

"Executören kan vara medveten om att han "talar dialekten" men inte om hur

han bär sig åt för att realisera den."30 

Dette nyanserer forholdet og skiller ubevisste variasjoner fra slumpvariasjoner. Ethvert

musikalsk uttrykk har en stiltilhørighet og knytter seg til en eller flere sjangre. Soul of

Things I er en jazzballade, og utføres med de særtrekk som er karakteristiske i

jazzsjangeren. For å forstå de variasjonene som finnes i utførelsen i forhold til skillet

mellom systematisk variasjoner og slumpvariasjoner, er det absolutt nødvendig å sette

seg inn i sjangerens "dialekter", og skaffe seg oversikt over hva som er vanlig å gjøre

når man spiller i denne bestemte stilen. Dersom slumpvariasjoner dreier seg om

spillefeil eller problemer med å uttrykke seg innen den bestemte stilen, og systematiske

variasjoner dreier seg om dannelsen av bevegelser som oppfattes som riktige og

aksepteres, vil det være ganske påfallende forskjeller mellom sjangrene med hensyn til

hvordan dette skillet trekkes opp. 

Det første slaget i Soul of Things I kommer med en forskjell i samtidighet. Hørt uten

fortrolighet med sjangeren er det umulig å si om denne forskjellen er slump eller om

den er med på å knytte Soul of Things I til en bestemt sjanger. Hørt med et jazzøre vil

jeg si at det er utført med en bevisst presisjon, og må aksepteres som en riktig måte å

utføre slaget på. Når det gjelder spørsmålet om slaget virkelig var bevisst utført akkurat

så lenge etter anslaget i piano og bass, har jeg bare min opplevelse av dette slaget som

riktig å forholde meg til, og jeg syns det er vanskelig å bruke skillet mellom bevisst og

ubevisst til å beskrive utførelsen. 

Kommunikasjonskjeden som går mellom lydforløpet og oppfattelsen av dette som

rytmisk struktur til notasjonen i transkripsjonene utvides ved å spørre etter årsakene til

lydforløpets egenskaper og svarene søkes hos musikernes utførelse. Dette er en

utvidelse av den kommunikasjonskjeden jeg avgrenset meg til å se på. Årsaksforholdet

mellom musikernes aktivitet og lydforløpet blir tatt for gitt i denne avgrensningen.

30 Bengtsson, s. 95



Konsekvensene av å åpne et nytt kapittel i kommunikasjonskjeden er at begrepet

struktur og formidlingen av estetisk innhold må omdefineres. Det holder ikke lenger å

se på betingelsene for opplevelsen av struktur i lydforløpet, hele prosessen som ligger

bak skapelsen av dette lydforløpet må undersøkes. Spørsmålene om komposisjon og

improvisasjon blir aktuelle, rollefordelingen i bandet settes i fokus, samspillsituasjonen

må analyseres og musikernes ferdigheter spiller en sentral rolle. Denne

kommunikasjonskjeden begynner å ligne den jeg opplever i en konsertsituasjon der jeg

er tilstede som "normal lytter" og lar meg imponere over musikernes evner til å

formidle et estetisk uttrykk. Som jeg var inne på helt innledningsvis er dette en

situasjon der jeg forsøker å legge av meg min teoretiske musikerbakgrunn og nyte. Nå

vil jeg si at selv om dette er viktig for den intuitive forståelsen av Soul of Things I, og

danner grunnlaget for kvalitative og kvantitative vurderinger, setter det et fokus på

begrepet struktur som omfatter en enorm teoretisk utvidelse av avgrensningen i denne

oppgaven. Spørsmålet om hvorvidt det er et bevisst eller et ubevisst valg som er

årsaken til en variasjon (som kan påvises gjennom målinger av lydforløpet) må forstås

som en analytisk vurdering av forholdet mellom lydforløpet og oppfattelsen av dette,

altså en lytters oppfatning av intensjon. Den behøver ikke å samsvare med musikerens

intensjon i det øyeblikket lydforløpet ble skapt.

For en bedre forståelse av begrepet vil jeg se på Bengtssons hypoteser.

"Den första grundhypotesen innebär att det existerar typer av systematiska

variationer i form av inom den enskilda återgivningen återkommande

karakteristiska och dominerande "mönsterbildningar", vilka på specifika sätt är

relaterade til rytm. Dessa systematiska variationer – i det följande betecknade

SYVAR – bör kunna påvisas och mätas i det fysikaliska ljudförloppet."

Forskjellen i samtidighet som jeg har påvist i det første slaget i låten er en systematisk

variasjon dersom denne forskjellen kommer igjen og danner et karakteristisk mønster

som er relatert til rytme. Det er en forskjell som absolutt er målbar i det fysiske

lydforløpet, og det er en forskjell som er relatert til rytme med hensyn til hvilken rolle

denne forskjellen har i den rytmiske strukturen. Jeg stilte dette spørsmålet litt

annerledes tidligere: Hører denne forskjellen til strukturen siden den ikke er notert i

transkripsjonen? Det som etterhvert er blitt klarere er at det som kalles rytmisk struktur

må være noe mer enn det som noteres, og spørsmålet går videre til neste instans. Er

denne forskjellen en del av strukturen ettersom den er en systematisk variasjon?

Først vil jeg bekrefte at den er en systematisk variasjon. Det som gjenstår for å komme

til denne konklusjonen, er funn av flere slike variasjoner, der det er forskjell i



samtidighet, der denne forskjellen ikke kan karakteriseres som slump, og der den

oppfattes som riktig. Dersom det skulle dukke opp flere slike tilfeller, må de

sammenlignes og analyseres i forhold til om de danner karakteristiske mønstre. 



3. Gjennomhøring av tredje del
Den tredje delen av Soul of Things I brukes til å høre på forskjeller i samtidighet. Del 2

avsluttet på samme måte som del 1, med en lang tone og oppløsning av grooven,

pulsen og den metriske inndelingen etterfulgt av en pause. Del 3 begynner på samme

måte som del 2 med å sette i gang igjen med en ny intro. Det er som om alle de tre

første delene begynner på samme "sted". Følgelig ville det være interessant å

sammenligne det første slaget i hver del. Forskjellen i samtidighet er mulig å oppfatte i

det første slaget i del 3. De som er med er piano og to cymbaler, ett lyst (det som hele

tiden har holdt åttendelsgrooven) og ett mørkt som brukes til å farge den rytmiske

bevegelsen med utsøkte rytmiske effekter. Det lyse cymbalet kommer en ørliten tanke

før pianoet. Det mørke cymbalet kommer enda tidligere. Når jeg sammenligner disse

forskjellene i begynnelsen av del 3 med begynnelsen av del 2, finner jeg ingen likhet

for jeg oppfatter ingen forskjell i samtidighet i begynnelsen av del 2. Sammenligningen

med begynnelsen av del 1 gir derimot et positivt resultat. Måten det mørke cymbalet

kommer tidlingere på i begynnelsen av del 3, oppleves å ligne måten bass og piano

kom før det lyse cymbalet i begynnelsen av del 1. 

Ill. 38 takt 36 – 39  

Det er få trefningspunkter mellom de fire instrumentene i disse fire taktene. De lange

basstonene som kommer på eneren i takt 37 og 38 og 39 kommer med ørsmå

forskjeller i forhold til anslagene i piano. I takt 39 kommer bassen en tanke etter

cymbalslaget, og anslaget i piano er såpass forsinket i forhold til eneren at det ikke

noteres som en ener. 

Disse forskjellene er egenskaper ved lydforløpet, de er påvist og er følgelig målbare. På

reaksjonssiden er det uklart hva disse forskjellene skal forstås som. For å gå videre



med skillet mellom konkrete og abstrakte bevegelser, vil jeg la konkret bevegelse

tilsvare det Bengtsson kaller lydforløp som fenomen, mens jeg vil bruke lydforløp til å

betegne den fysiske lyden. De abstrakte bevegelsene som formidles av de konkrete

bevegelsene, er pulsen og inndelingen av denne i et metrum. I forhold til begrepet

struktur har jeg sett etter muligheten for å organisere de konkrete bevegelsene i forhold

til den abstrakte pulsen og metret. Jeg har tidligere spurt om begrepet struktur er

betinget av en slik organisering, og funnet at det er en slik organisering som danner den

rytmiske strukturen til Soul of Things I. Når jeg nå går nærmere inn på egenskaper ved

lydforløpet (som ikke kan sies å ha rytme, men kan gi opphav til rytmereaksjoner) er

det et spørsmål om hvilke forskjeller i samtidighet som er med på å gi reaksjonen:

Denne konkrete bevegelsen (lydforløp som fenomen) formidler og forholder seg til den

abstrakte pulsen. 

For å gjøre spørsmålene mer konkrete, vil jeg forsøke å beskrive de forskjellene i

samtidighet som jeg har funnet. Det kan vise seg at ikke alle av dem er viktige i

forhold til formidlingen av pulsen. Er det første pulsslaget i Soul of Things I som

formidles av det første slaget i den føste takten sammen med bass og piano, eller er det

sammen med cymbalet? Kan det være at bass og piano er litt før pulsslaget, mens

cymbalet er litt etter? Det samme gjelder de forskjellene jeg har funnet i del 3. På hver

ener er det trefningspunkter, og disse kommer med forskjeller i samtidighet.

Spørsmålet om viktigheten av disse forskjellene i forhold til pulsen må være et

spørsmål om reaksjonen på forskjellene. Det må være den konkrete bevegelsen

oppfattet på bakgrunn av lydforløpets rytmebetingende forhold som gir svar på hvilke

forskjeller som er viktige for plasseringen av pulsen. 

Den første konkrete bevegelsen i del 3 begynner med cymbalslaget en ørliten tanke før

klangen i pianoet. Det kan være mange grunner til denne forskjellen. For det første

kommer slaget etter en pause der grooven løses opp og pulsen blir svakere. Det er

vanskelig å sette et slikt slag presist. Denne forklaringen går i retning av at det kan

være en andel av slump i denne forskjellen. Dette er en forklaring som ikke stemmer

med resten av inntrykket jeg har av presisjonsnivået til musikerne. Jeg føler at jeg

behandler dem urettferdig når jeg sitter her og ser bare etter forskeller i samtidighet

uten å holde disse opp mot alle de tilfellene av presise plasseringer som finnes. Den

første bevegelsen i del 3 går fram til treeren i takt 1 der piano overtar. Måten dette

anslaget er plassert på vitner om et nesten umenneskelig nivå av presisjon og en

utførelse i dyp konsentrasjon. 

Hvordan kan jeg vurdere denne plasseringen slik når det ikke er noe trefningspunkt på



denne treeren? Jeg kan ikke forstå noe annet enn at det må være på bakgrunn av en

forestilling om en abstrakt puls formidlet av den forutgående bevegelsen, en

forventning om en bestemt videre utvikling, en verifisering av pulsen og en oppfyllelse

av forventningen. 

Pianobevegelsen som overtar på treeren (der cymbalbevegelsen stopper opp) i takt 1 er

utrolig spennende fordi den går på tvers av den opplevde pulsen. Det er både skiftet i

underdeling fra en todeling av fjerdedelen (som er karakteristisk for

cymbalbevegelsen) til en tredeling av fjerdedelen i åttendelstrioler, og fraseringen.

Bevegelsen er ikke frasert som en triol, men to og to toner bindes sammen slik vanlige

rette åttendeler normalt fraserses. Resultatet blir en polyrytmisk bevegelse slik den er

notert, men den kan høres som en åttendelsbevegelse i et annet tempo. Om den skal

analyseres slik, avhenger av oppfattelsen av pulsen. Skaper denne bevegelsen en ny

puls, eller er dette en bevegelse som leker med forventningen om den allerede etablerte

bevegelsen? 

For å svare på dette vil jeg se nærmere på forskjellen i samtidighet på eneren i takt 37

der bassen kommer. Det høres nesten ut som den siste pianotonen i takt 36 venter litt

på bassen. Allikevel kommer anslaget i piano en ytterst ørliten tanke før basstonen.

Den brilliante pianobevegelsen i slutten av takt 36 er utført med en rubato, den forter

seg litt opp til topptonen der den må vente litt for å lande på eneren. 

At det er bassen som kommer med eneren, er en opplevelse som bygger på en etablert

forventning til den rytmiske utviklingen. Det som er karakteristisk for bassbevegelsen,

er at den går fra ener til ener. For å vurdere forskjellen i samtidighet på eneren i takt

38, må pulsen som etableres av den underdelte åttendelsbevegelsen i takt 37

videreføres (ettersom cymbalbevegelsen stopper opp på treeren) og opplevelsen av en

samtidighet i forhold til pulsen avgjør om de konkrete slagene oppfyller forventningen

til den videre utviklingen av det rytmiske forløpet. Tre gjennomhøringer av takt 36 –

38 ga tre ulike oppfatninger. Først hørte jeg piano og bass som samtidige en tanke før

eneren. Da jeg prøvde igjen hørte jeg forskjellen i samtidighet på eneren i takt 38, men

var ikke nok fokusert på å videreføre pulsen fra cymbalgrooven. Ved tredje forsøk la

jeg merke til at bevegelsen i takt 37 fra bassen til den siste tonen i pianobevegelsen (litt

før toeren) videre til trompettonen (som kommer mellom toeren og treeren) til det

synkoperte anslaget i piano før bevegelsen kommer til eneren i takt 38 deler takten på

en annen måte enn åttendelspulsen som formidles av cymbalbevegelsen fra en-og til

treeren. Å videreføre pulsen fra cymbalbevegelsen uten å innlemme de andre

bevegelsene i takt 37 gir ikke noe grunnlag for å vurdere forskjellen i samtidigheten



mellom bass og piano på eneren i takt 38. 

Betingelsen for å kalle lydforløpet for rytmisk struktur er oppfattelsen av en

organisering i lyden. Uten å – enda – kunne forklare helt hvor det blir av pulsen i

slutten av takt 38 har jeg en sterk opplevelse av den konkrete bevegelsen som

strukturert, og at det er en organisering som ikke helt og fullt lar seg nedtegne i

notasjon. Et nytt forsøk på å høre på den samlede bevegelsen i takt 37 ga meg en

opplevelse av en polyrytmisk inndeling, og etter flere forsøk kom jeg til at bevegelsen

fra bassen til den siste tonen i pianofrasen videre til trompettonen fortsetter med

treeren i cymbalet. Dette stopper opp, og det neste anslaget er den synkoperte

opptakten til takt 38. Det er en bevegelse som deler takt 37 i 6 der det femte slaget ikke

markeres. Det vil si, det er ingenting som begynner i det øyeblikket der det femte slaget

skulle komme, men trompettonen slutter der. Avslutningen på trompettonen er en

rytmebetingende hendelse i lydforløpet som kommer sammen med opplevelsen av en

bestemt strukturell inndeling av varighet og påvises å være organisert i relativt

regelmessige inndelinger av varighet. I første omgang er det nok opplevelsen av en

kvalitet av typen "detta framförande är rytmiskt" som gir opplevelsen av organisering

og danner grunnlaget for å kalle den konkrete bevegelsen (som fenomen) en struktur. 

Den videre utviklingen i formen

I den videre gjennomhøringen av del 3 vil jeg beskrive de viktigste elementene i

utviklingen uten å gå i detalj med hensyn til forskjeller i samtidighet. Dette for å

oppfylle løftet om en gjennomgang av formen. Diskusjonen om forskjellene i

samtidighet vil jeg fortsette i gjennomhøringen av del 4.

        
 Ill. 39 takt 40 – 42

Høydepunktet i del 3 er i midten av takt 39. Etter en tretakters intro, takt 36 - 38, som



er en variant av introen i del 2, freser trompeten opp til topps og daler langsomt ned

igjen i en bevegelse som varer til takt 42. Grooven låser seg under den dalende

bevegelsen til trompeten, og gjentar det samme rytmiske mønstret. Dette får

spenningen i dette høydepunktet til å vare helt til trompetfrasen har dalt ned i bånn av

registret. Da løser grooven seg opp igjen og den første runden i del 3 avsluttes med

cymbalets stadig langsommere bevegelse i takt 43 - 44 over de romlende sekstendelene

i tammen i takt 43. 

       
Ill. 40 takt 43 – 46

I takt 45 kommer toneskiftet i bassen, og denne hendelsen markerer at en ny runde

begynner. Denne overgangen til en ny runde markeres også i cymbalet, ved at den

langsomme bevegelsen i takt 44 stopper opp på treeren, fir-og leder til takt 45 og er

opptakt, og i takt 45 går bevegelsen igjen med raske underdelinger. Kontrasten mellom

langsomme og raske bevegelser markerer overgangen til noe nytt.

I takt 45 - 48 danner en pianosolo forgrunnen og jeg assosierer disse taktene med

dialogen i del 1 der trompet og piano spilte mot hverandre, takt 21 - 31. Del 3 avslutter

med en variant av avslutningene i del 1 og del 2. Disse likhetene mellom delene gjør at

del 3 som en avsluttet helhet kan ses som en variant av del 1 og del 2 som også er

selvstendige avsluttede deler. Jeg har en idé om at de forskjellige delene beskriver det

samme på ulike måter, og at de derfor er varianter av hverandre.



         
Ill. 41 takt 47 – 50 

Etter at den lange mørke tonen som avslutter del 3 er gått over i stillhet, forventer jeg

en ny begynnelse, en ny variant av den første klangen i hver del som vi har hørt i takt

1, 17 og 36.

Forventningen om gjentagelse finnes på alle de seks nivåene jeg beskrev i

gjennomhøringen av del 1. Det er en forventning i forhold til den jevne utførelsen av

underdelingene, åttendelspulsen, fjerdedelspulsen, bevegelsene fra takt til takt og på

rundenivå. I tillegg ser vi at det er en forventning til gjentagelser fra del til del.

Bevegelsen i takt 37 som deler takten i seks danner et mellomnivå i dette metriske

systemet.

     
Ill. 42 takt 51 – 54  



4. Gjennomhøring av fjerde del
For å gå videre med analysene av forskjeller i samtidighet i lydforløpet og samtidighet

i forholdet mellom de konkrete bevegelsene (fenomen) og pulsen (abstrakt), vil jeg

bringe inn Bengtssons andre grunnhypotese. Han antar 

"...att det i repertoarer och traditioner av ovan utpekade slag är systematiske

variationer i ljudhändelsernas kronometriska tidsrelationer (SYVAR-Df)"31 

I forforsøkene Bengtsson gjennomgår i artikkelen har han brukt en metode for å måle

tidsforhold i lydforløp og sammenholdt dette med opplevelsen av rytme. Ved å måle

varigheten til hvert enkelt slag og hver enkelt tone i forhold til varigheten til en takt i

prosent, kan han beskrive forholdet mellom lengden til hvert enkelt slag. Ved å utføre

målingen i flere påfølgende takter og regne ut gjennomsnittsverdiene kan han beskrive

forholdene i varighet som karakteristiske. 

Grunnen til at han går til det skritt å analysere lydforløpets fysiske egenskaper er som

han sier: 

"Olika slag av SYVAR i olika variabler bör vara lättast åtkomliga om de kan

betraktas och beskrivas som avvikelser från en norm. Beträffande

durationsfaktorn (tidsvärdesrelationer) kan för åtskilliga arter av musik den

(fiktiva) kronometriska motsvarigheten till noteringens enkla heltalrelationer

begagnas som en sådan norm: man kan direkt studera avvikelserna från det

"rationellt-mekaniska"."32

Når slike målinger holdes opp mot rytmereaksjoner på mottagersiden i

kommunikasjonskjeden, vil målingene av variasjonene i varighet kunne verifisere og

falsifisere antagelser om hvorfor en konkret bevegelse høres regelmessig ut. Dette ved

å se nærmere på fysiske forhold i lydforløpet. Gitt de føringene jeg har lagt mot en

definisjon av struktur som en måte å oppleve forholdet mellom en konkret bevegelse

og pulsen den formidler og forholder seg til, vil jeg spørre etter et eventuelt samsvar

mellom målingene av varighetsforhold i den fysiske lydkilden og opplevelsen av den

konkrete bevegelsen (som rytmisk struktur) i forhold til opplevelsen av en puls.

Ettersom det sjelden er samsvar mellom kronometrisk tid (målingen av en fysisk

bevegelse i sekunder) og opplevelsen av tid (den relative opplevelsen av bevegelsen

som hurtig eller langsom, evt. av at tiden går fort eller sakte), behøver det ikke å være

noe samsvar mellom opplevd puls og fordelingen av varighetsforhold i den fysiske

31 Bengtsson, s. 99
32 Bengtsson s. 96



lyden. 

Jeg har allerede stilt spørsmålet om "hvor" pulsen skal defineres der det er forskjell i

samtidighet. Enerene, som er strukturelt viktige slag, kom, som vi så, med større og

mindre målbare forskjeller, og dersom det skal være mulig å finne et samsvar mellom

varighetsforhold i lydforløpet og opplevelsen av pulsen, må pulsen kunne plasseres i

forhold til slagets fysiske betingelser. Det blir å skille mellom fysisk samtidighet og

opplevd samtidighet, der jeg tenderer mot å mene at det er den opplevde samtidigheten

som danner bakgrunnen for å kalle en konkret bevegelse struktur (konkret bevegelse

fortsatt i betydningen opplevd, noe som må holdes adskilt fra egenskaper ved det

fysiske lydforløpet). 

Jeg vil nå bringe resultatene av noen enkle målinger jeg har gjort i et lydprogram, der

forskjellene i lydtrykk vises som en amplitude. Det er dermed enkelt å se på skjermen

hvor hvert slag er plassert i forhold til en tidslinje som er inndelt i minutter, sekunder

og millisekunder. I de fire første taktene i del 4 er det forskjeller i samtidighet på hver

ener. Differansene vises i fjerde kolonne i tabellen.
Takt

53 cymbal II

3:13,28

9

13

6

bass

3:13,42

5
Takt

54 cymbal II

3:16,62

6

20

9

piano

3:16,83

5
Takt

55

Hi-hat,

åpen

3:20,03

0

16

2

piano

3:20,19

2
Takt

56 bass

3:23,58

2

11

4

piano

3:23,69

6

Tabell 1

Før disse målingene kan brukes til å regne ut lengden til hver takt, må pulsen kunne

plasseres. Dersom bassen i takt 53 er på eneren, vil cymbalslaget høres som et forslag.

Dersom det er tilfelle at cymbalet høres som forslag til pianoet i takt 54, kan pulsen

plasseres samtidig med pianoet. Det samme gjelder eneren i takt 55, dersom hi-haten

oppleves som før eneren vil pulsen plasseres sammen med pianotonen. Det er

imidlertid problematisk, for piano kan være etter, særlig siden tonen som forholder seg

til eneren i takt 55 er den siste i en melodisk bevegelse. I takt 56 kommer bassen før

pianotonen, og spørsmålet blir også her om det er bassen eller pianoet som definerer

pulsslaget. 



I tillegg til disse problemene kommer flere kvalitative vurderinger. Fra anslaget tar det

litt tid før lyden av instrumentet har vokst seg ferdig. For cymbal II og bass tar det

lengre tid enn for cymbal I og de lyse pianotonene. Plasseres pulsen ved anslaget eller

der lyden oppfattes som ferdig utviklet?

Som en arbeidshypotese vil jeg anta at pulsen plasseres ved anslagene. Det neste

problemet som melder seg er om pulsen i det hele tatt lar seg konkretisere på denne

måten. Dersom jeg velger å plassere enerene samtidig med anslaget til bassen i takt 53

og pianoet i de neste tre taktene, varierer lengden til hver av de tre første taktene med

152 millisekunder.
Eneren i takt

53

3:13,42

5

3,41

0
Eneren i takt

54

3:16,83

5

3,35

7
Eneren i takt

55

3:20,19

2

3,50

4
Eneren i takt

56

3:23,69

6 *

Tabell 2

* Differansen avhenger av plasseringen av eneren i takt 57 der trompeten kommer inn. 

Disse tre taktene har en gjennomsnittlig varighet på 3,423 sekunder. Antatt et stabilt

tempo og en regelmessig puls med fire slag per takt, vil hvert pulsslag vare 856

millisekunder, som gir tempoangivelsen mm.= 70,1 

         
Ill. 43 takt 55 – 58

Når jeg setter på metronomen i lydprogrammet og plasserer bassanslaget i takt 53

samtidig med et slag fra metronomen, hører jeg at denne metronomen kan fungere som

en norm for varigheten til hvert pulsslag. Metronomen går i riktig tempo i forhold til de

konkrete bevegelsene. Allikevel høres denne metronomen som ikke følger bevegelsen

litt feil ut, og det ville være interessant å se nærmere på hva dette kommer av. Dersom



den absolutte regelmessigheten metronomen gir ikke samsvarer med den opplevde

pulsen, er det heller ikke samsvar mellom målbar regelmessighet i tid og opplevd

regelmessighet. Da må det være andre kriterier som legges til grunn for regelmessighet.

Differensen mellom metronomslagene og de slagene som forholder seg til pulsslagenes

inndeling av taktene i fire, avhenger av hvordan metronomen plasseres. I det følgende

eksperimentet har jeg satt metronomen slik at den kommer samtidig med anslaget i

bassen på eneren i takt 53, som har tidsangivelsen 3:13,425. Det gir følgende

differanser:

Takt

konkret

slag metronomslag

differanse i

ms
53, eneren 3:13,425 3:13,425 0
53, toeren 3:14,039 3:14,281 -258
53, treeren 3:15,117 3:15,138 -21
53, fireren 3:15,948 3:15,994 -46
54, eneren (piano) 3:16,836 3:16,850 -24
54, toeren - 3:17,706 -
54, treeren 3:18,491 3:18,563 -72
54, fireren 3:19,334 3:19,419 -85
55, eneren 3:20,192 3:20,275 -83
55, toeren - 3:21,131 -
55, treeren

(piano) 3:21,900 3:21,987 -87
55, fireren - 3:22,843 -
56, eneren 3:23,680 3:23,699 -19
56, toeren - 3:24,555 -
56, treeren 3:25,350 3:25,411 -61
56, fireren 3:26,170 3:26,267 -97
57, eneren 3:27,080 3:27,123 -43

Tabell 3

Bortsett fra toeren i takt 53 er ikke avvikene mellom de konkrete slagene og

metronomen mer enn 87 millisekunder. Det er en tendens i målingen at alle de

konkrete slagene kommer før metronomen, og det ville være interessant å forsøke å

flytte metronomen fram og høre om inntrykket av metronomen fortsatt er at den ikke

følger de konkrete bevegelsene. Først vil jeg sette metronomen fram med 19 ms så den

kommer samtidig med eneren i takt 56. Det hjelper også i forhold til eneren i takt 54,

men bevegelsen mellom disse to enerene høres ikke ut til å samsvare med den pulsen

metronomen foreslår. En annen sak er at de to ulike plasseringene av pulsen i forhold

til den konkrete bevegelsen gir ulike opplevelser av den konkrete bevegelsen. Det

høres ut som om pulsens plassering er med å forme inntrykket av den konkrete

bevegelsen. Med pulsen plassert slik tabellen over viser, høres pulsen litt slapp og treg

ut. Etter at jeg flyttet den 19 ms fram, høres den mer våken og presis ut. Den stemmer

bedre.  



     
Ill. 44 takt 59 – 62

Kan en slik oppdagelse gi videre grunnlag for en hypotese om samtidighet? Dersom

det er slik jeg har antatt at den abstrakte pulsen formidles av den konkrete bevegelsen

som en regelmessighet, må jeg også anta at den konkrete bevegelsen forholder seg til

den abstrakte pulsen på en bestemt måte. Videre må jeg anta at denne bestemte måten

bevegelsen forholder seg til pulsen på har noe å si for inntrykket og opplevelsen av

uttrykkskraft og vilje. 



Ill. 45 takt 63 – 69

Et godt eksempel på en slik kvalitet finner vi her i andre runde av del 4, fra takt 63 til

69. Dette er det høyeste høydepunktet i Soul of Things I, og kommer som en utblåsning

av undertrykt spenning. Det avslører en uttrykkskraft som bare kan komme med et høyt

presisjonsnivå og en vilje kombinert med velutviklet evne. 

For å gi et svar på hvordan den konkrete bevegelsen i disse taktene forholder seg til

pulsen, har jeg slått av igjen metronomen og gitt meg i kast med å høre meg fram til

hvor hvert enkelt pulsslag bør plasseres utfra sammenhengen i den konkrete

bevegelsen. Deretter har jeg målt avstanden mellom hvert pulsslag jeg har satt inn. Jeg

begynner med å se på avstanden mellom enerne:
Takt

57

3:27,07

7

3,575

ms
Takt

58

3:30,65

2

3,516

ms
Takt

59

3:34,16

8

3,426

ms
Takt

60

3:37,59

4

3,423

ms
Takt

61

3:41,01

7

3,462

ms
Takt

62

3:44,47

9

Tabell 4

Takt 57 – 58 er litt lengre i varighet enn takt 59 – 60. Takt 61 er også noe lengre i

varighet, noe som betyr at i disse taktene er tempoet litt lavere. Det er verdt å merke

seg at tempoet ser ut til å stige ganske så jevnt fra takt 57 til takt 59, der varigheten

igjen er nær opptil gjennomsnittsvarigheten jeg brukte til å justere metronomen i

forrige forsøk, den var 3,423 slik den er i takt 60. 

Når jeg sammenligner resultatet fra dette forsøket, der jeg har satt inn pulsslagene slik



de kjennes riktige i forhold til den konkrete bevegelsen, viser lengden av hver takt noe

som kan ha sammenheng med viktige kvaliteter i den musikalske utviklingen. I forrige

forsøk, der jeg satte metronomen som norm for de konkrete bevegelsene, ga slike

svingninger i tempoet seg utslag i tabellen gjennom større avvik (tydeligst ved treeren

og fireren i takt 54 og ved eneren og treeren i takt 55). 

Problemet med forrige eksperiment var at pulsen gir en bestemt måte å oppleve de

konkrete bevegelsene på, og disse er spilt i forhold til en puls (som ikke nødvendigvis

er metronomisk). Dermed, når jeg sammenligner disse to forsøkene, vil jeg si at det

lønner seg å sette pulsen der den oppleves. Da vil ikke temposvingninger, som i seg

selv høres riktige ut og som er utført med vilje, leses som avvik. 

Også etter dette kapitlet står det igjen å løse et stort problem knyttet til regelmessighet

og begrepet rytmisk struktur. Dersom utgangspunktet er en absolutt regelmessighet i

tid, der lydforløpet måles i sekunder, ser det ut til at pulsen må forklares som

avvikende. Selv om forskjellene mellom den metronomiske pulsen og de

tilstedeværende rytmebetingende hendelsene i lydforløpet kan være av interesse når de

samsvarer med en bestemt rytmereaksjon, må det fysiske lydforløpet forstås som

struktur før det kan analyseres med henblikk på et slikt samsvar. Det ser videre ut til at

organiseringen av lydforløpet når dette forstås som konkrete musikalske bevegelser

avhenger av hvordan de formidler og forholder seg til en puls. Som nevnt er denne

pulsen selv ikke tilstede i lydforløpet alene, men avhenger av hvordan lydforløpet

oppleves og forstås som struktur. Dette er opplevd regelmessighet, og den behøver

ikke å samsvare helt med den metronomiske regelmessigheten. Når det da altså er

opplevelsen av regelmessighet i tid som danner en av betingelsene for begrepet rytmisk

struktur, vil jeg fortsette å analysere variasjonene i varigheten i den opplevde pulsen. I

Bengtssons terminologi vil dette være durasjonsfaktor phi. 

På ett vis kan det se ut til å stemme med det Bengtsson konstaterer, nemlig at det ikke

finnes rytme i lydforløpet. Rytme hører til reaksjonssiden i kommunikasjonskjeden, og

det som kan spores i lydforløpet er rytmebetingende hendelser. Mitt spørsmål til

Bengtssons system blir om det er mulig å se på forholdet mellom lydforløpet og

opplevelsen av dette gjennom en analyse av lydforløpet som  struktur organisert i

forhold til en puls.  

Oppsummering 

Etter gårsdagens analyser av del 4 i forhold til en metronomisk og en opplevd puls, har

jeg veid for og imot begge metodene med sterke argumenter for begge retningene.

Argumentene faller ned på skillet mellom det som fysisk er tilstede og måten dette



oppleves på. En analyse av de fysiske betingelsene for rytmereaksjon krever en

strukturering av lydforløpet som noe mer enn varighet i tid. Det er flere kvalitative

vurderinger som ligger til grunn for vurderingen av hvilke variasjoner og hvilke avvik

som er viktige, som gir opphav til rytmereaksjon, som er med på å bygge opp eller løse

opp forventningen til videre regelmessighet og som hører med til strukturen. Disse

vurderingene kan ikke gjøres uten at lydforløpet først er oppfattet som musikalsk

struktur, dvs. forstått som organisert i forhold til en abstrakt puls som de konkrete

bevegelsene formidler og forholder seg til. 

Den andre metoden jeg forsøkte igår var nettopp dette, å sette inn pulsen der den høres

riktig ut (kvalitativ vurdering) og måle avstanden mellom disse slagene. Idéen med

dette forsøket var å konkretisere den abstrakte pulsbevegelsen så den ble målbar som

fysisk lydhendelse på samme måte som lydforløpet. En slik framgangsmåte avhenger

av presisjonsnivå på framføringen, kvaliteten på lydopptaket og presisjonsnivået i

oppfattelsen av pulsen. Det krever detaljert gjennomhøring i dyp konsentrasjon.

Fordelen med denne måten er at pulsen man kommer fram til følger de konkrete

bevegelsene og temposvingninger, forseringer og spesielle plasseringer av slag regnes

ikke som avvik, men som norm. Ulempen med denne framgangsmåten er at

opplevelsen av samtidighet, som det hele koker ned til, avhenger av et knippe

kvalitative vurderinger. Det jeg oppdaget er at plasseringen av pulsen må være enten

ved anslaget eller der lyden har vokst seg stor. Dette avhenger av en vurdering av

lydhendelsens kvalitet, om den er ment å være sånn eller om det tilfeldigvis ble sånn,

og i begge tilfelle om den bestemte utviklingen i lyden høres som riktig, presis,

uttrykksfull og villet. En slik kvalitativ vurdering av samspillet ligger også tilgrunn for

plasseringen av pulsen der det oppstår trefningspunkter med forskjell i samtidighet.

Når bass og piano begge setter eneren i takt 57 og trompeten kommer litt etter må

pulsslaget plasseres slik at denne konkrete bevegelsen og pulsen høres riktige ut

sammen. 

Tilslutt kommer problemet med å konkretisere pulsen som et slag plassert i forhold til

den konkrete bevegelsen. I lydprogrammet har jeg brukt en lyd som ikke finnes i

lydstrukturen fra før, og den skiller seg derfor fra de konkrete bevegelsene. Jeg prøvde

med forskjellige lyder og forskjellige balanseforhold mellom den konkretiserte pulsen

og de konkrete bevegelsene, og fant ut at det også har noe å si for opplevelsen av

samtidighet. 

Betingelsene for rytmisk struktur ser ut til å være både kvantitative og kvalitative. Det

ser ut til å være en vekselvirkning mellom lydforløpet og oppfattelsen av dette. (Uten



en forståelse av lydforløpet som musikk kan ikke strukturene pekes ut og måles, uten

en oppfattelse av regelmessighet kan ikke lydforløpet forstås som strukturert i forhold

til en puls.)

Til nå har jeg knyttet regelmessighet tett opptil det en metronom antyder, og som kan

måles som jevn avstand i tid mellom hvert slag. Med begrepet groove utvides begrepet

regelmessighet i retning av fri flyt, øyeblikket i bevegelse, jf. den siterte definisjonen

av rytme presentert av Fraissé innledningsvis. Hva slags opplevelse av bevegelse i tid

gir en slik jevn strøm av metronomiske slag?  



5. Gjennomhøring av siste del
Undersøkelsene av betingelser for rytmisk struktur i forholdet mellom lydforløpet og

oppfattelsen av dette kan samles i begrepet groove. Med dette begrepet settes måten de

konkrete bevegelsene er utført på i fokus. Jeg vil bringe den dialogiske undersøkelsen

av innholdet i begrepet fra boka Music Grooves av Charles Keils og Steven Feld:

"Music Grooves. We’ve got a duality, maybe a double duality, in the title" ...

"As a verb, music pulls and draws you, through participatory discrepancies, into

itself, and gives you that participation consciousness." … "OK, the present

verb. It’s the music that grooves. To groove, to cycle, to draw you in and work

on you, to repeat with variation..." … "When we say, It grooves, we’re also

saying there’s something that’s regular and somewhat sustainable, identifiable

and repetitive." … "Amiri Baraka’s changing same" … "slight variations

become magical, hypnotizing, mesmerizing. They give you deep identification

or participatory consciousness."33

Dualiteten er den samme som jeg har presentert innledningsvis, at musikken har noe

fysisk og noe ikke-fysisk. Vi har sett hvordan strukturen beskrives med metaforer som

overfører sin mening fra den fysiske virkeligheten. Bevegelse, opp og ned, tyngde,

kraft, fart osv. er brukt som metaforiske beskrivelser av det strukturelle innholdet.

Denne forestillingen om musikkens fysiske bevegelser går sammen med forestillingen

om at disse er villet, de har liv og sjel. Den doble dualiteten ligger i at dette speiler

mennesket som opplever musikken. Opplevelsen av musikken som noe objektivt, som

noe subjektet påvirkes av og tiltrekkes av, er avhengig av opplevelsen. Det er en

forestilling som bare oppstår i møtet mellom musikk og menneske, og den kalles

deltagende bevissthet. Det er musikkens dionysiske og apolliniske krefter som

forénes.34 Groove er et begrep som samler og slår sammen skillene mellom musikken

og opplevelsen av den idet den som hører blir ett med musikken. Deltagelsen er i

dionysos’ ånd, men kan bare finne sted i kombinasjon med den apolliniske

drømmetilstanden, en verden av forestillinger. 

"In examining the aesthetics of popular music, then, I want to reverse the usual

academic and critical argument: the issue is not how a particular piece of music

or a performance reflects the people, but how it produces them, how it creates

and constructs an experience – a musical experience, an aesthetic experience –

that we can only make sense of by taking on both a subjective and a collective

33 Music Grooves, C. Keil & S. Feld, s 22 – 23. 
34 Nietzsche: Tragediens fødsel



identity. The aesthetic, to put this another way, describes the quality of an

experience (not the quality of an object); it means experiencing ourselves (not

just the world) in a different way. My argument here, in short, rests on two

premises: first, that identity is mobile, a process not a thing, a becoming not a

being; second, that our experience of music – of music making and music

listening – is best understood as an experience of this self-in-prosess."35

Det må være opplevelsens kvalitet i et speil, der selvet-i-prosessen gjenkjenner seg selv

i musikken ved sin deltagelse. Et apollinisk drømmebilde.

"So what about grooves as a noun? It also has a dual meaning. The grooves are

the feeling and the participatory experience of music, but also the physical

recesses on the disc, the sound patterns and cycles as held, as commodified, as

physically engrained forms."36

Følelsen og opplevelsen av deltagelse går sammen med forestillingen om mønstre som

fysiske former, den estetiske opplevelsen av musikken er grunnlagt i forestillingen om

det fysiske. Sirkelbevegelser og vital driv, kontinuerlig forandring og variasjon er

metaforer som forsøker å klargjøre denne forestillingen om det fysiske, men det er

vanskelig: 

"What is this thing called swing, vital drive, process? Aside from a close

examination of the music itself, we have only a brief chapter from a book by

French critic André Hodeir to help us. It is from Hodeir, in fact, that I have

borrowed the term "vital drive". Although he designates the phenomenon and

stresses its importance, he goes no further: "There is another element in swing

that resists analysis and that I would hesitate to mention if my personal

impressions had not been echoed by many jazz musicians. What is involved is a

combination of undefined forces that creates a kind of ‘rhythmic fluidity’

without which the music’s swing is markedly attenuated" (1956:207). All we

have, then, from Hodeir is one more ambiguous term to add to our burgeoning

catalogue."37 

Det kan jo være at dette er et av de fenomenene det er verdt å stoppe opp litt ved, og

ikke forhaste seg med å konkludere. Forholdet mellom det strukturelle, som lar seg

analysere, og den tilstedeværende kraften som gir forestillingen om rytmisk flyt,

kontinuerlig forandring, deltagelse, vitalitet og sjel skal kanskje ikke kunne reduseres

til et enkelt begrep. Groove forblir en konstruksjon av et begrep som forsøker å se
35 Simon Frith, Music and Identity, s 109
36 Music Grooves, C. Keil & S. Feld, s 22 – 23. 
37 Music Grooves, s 59, sitatet fra Hodeir: Jazz, its Evolution and Essence, New York: Grove, 1956



under ett en dualisme som ikke lar seg analysere fra ett perspektiv. 

Keil presenterer en definisjon på swing, som stammer fra Joost Van Praag, fra 1936: 

"Swing is a psychic tension that comes from the rhythm’s being attracted by the

metre".38

Sving, som er en bestemt måte å bevege seg på, blir beskrevet som rytmens væren som

tiltrukket av metret. Det er klart at det ligger en dualisme i forholdet mellom

forestillingen om fri flyt, øyeblikkets bevegelse, og forestillingen om den statiske,

jevne målebevegelsen som kalles meter. Det er også klart at det er opplevelsen av dette

forholdet som danner grunnlaget for å si at dette svinger, dette groover. 

Det som ikke er så klart er hvordan dette forholdet skal analyseres og forstås.

"Paul Bley compared it to a river, Hodeir to a train: "Swing is possible ... only

when the beat, though it seems perfectly regular, gives the impression of

moving inexorably ahead (like a train that keeps moving at the same speed but

is still being drawn ahead by its locomotive)""39 

Metaforen beskriver én egenskap en groove kan ha. Framdrift er relativt, som vi har

sett i analysene av cymbalbevegelsene fra åttendel til åttendel med og uten

underdelinger. De underdelte sekvensene har mer framdrift, og kan sammenlignes med

et lokomotiv som trekker. Det finnes dermed også sekvenser som har mindre framdrift,

de som ikke er underdelte, som vil bli å sammenligne med et lokomotiv som bremser.

Dette er en metafor som er mye brukt for å beskrive inntrykket av en rytmisk

bevegelse. Det er igjen et forsøk på å se dualismen i groovebegrepet fra et fysisk

perspektiv. Dette levner alltid følelsen av at det er noe mer å forklare, noe som kanskje

er umulig å forklare. 

Keil foreslår et begrep for å se nærmere på enkelte egenskaper ved en groove:

"Discrepant is as good a term as I’ve been able to find for the phenomena that

make music a peculiarly powerful vehicle for participatory consciousness and

action: "not consistent or matching; disagreeing [from the Latin] discrepare, to

sound different, vary"."40

Som Bengtsson lander Keil på en løsning som handler om å analysere forskjell.

Forskjell i forhold til hva?

"...the concept of PDs and groove are given a very wide scope – they may be

used to describe very specific rhythmic phenomena on the one hand (the ’swing

groove’ as opposed to the ’polka groove’), as well as being used as concepts to
38 Music Grooves, s. 59.
39 Music Grooves, s 67. Hodeir, s. 198
40 Music Grooves, s. 98



characterize the ethos of a culture."41 

I sin artikkel i Studia Musicologica Norvegica, nr 30. 2004, tar Tellef Kvifte for seg

skillet mellom syntax og prosess i beskrivelse av groove. Han tar utgangspunkt i

Charles Keils PD, som vi straks skal stifte nærmere bekjentskap med, og Ingmar

Bengtssons SYVAR, systematiske variasjoner. 

"Both schools explicitly point out the importance of studying the music as

performed, in opposition to music as in a score, and show an interest for the

relation between properties of the sounding music and reactions and feelings of

the receivers – musicians, listeners and participants."42

Karaktér og personlighet

Hvordan er de konkrete bevegelsene tiltrukket av metret? For å si det enkelt, hvordan

svinger Soul of Things I, hva er det som skaper vitalitet og driv, uttrykkskraft og vilje,

personlighet og karaktér? For å gi et svar må visse kvalitative vurderinger av de

konkrete bevegelsene legges til grunn for analysene. Jeg skal trekke fram noen avvik

som er typiske for den rytmiske bevegelsen i del 5 og forsøke å forklare hvordan de gir

opphav til deltagelse.

Opplevelsen av flyt, kontinuerlig forandring og utvikling er en lang bevegelse som

viser seg i forminndelingen. At de fire første delene var strukturert på samme måte

skaper en forventning om at dette skal gjenta seg også i siste del. 

Forventningen danner grunnlag for en kvalitativ vurdering av det som skjer i del 5 og

gjør det mulig å si noe om variasjonene som finnes i denne delen.  

Del 5 begynner med en ny variant av den samme hendelsen som åpner hver del. Det er

en ny intro som kvalitativt beveger seg på samme måte som introene i de fire forrige

delene. Bevegelsen som begynner i cymbalet går over i piano og fortsetter i cymbalet

som en jevn strøm. De lange klangflatene i piano og bass beveger seg langsomt i

forhold til denne strømmen, og skaper den typiske kontrasten som er karakteristisk for

måten Soul of Things I beveger seg på. Jeg vil anta at det er spenningen mellom disse

to bevegelsene som er opphav til vitalitet, driv, flyt, og deltagelse, men også struktur. 

For å teste om også disse kvalitative vurderingene basert på en forventning som skaper

assosiasjoner til det som har vært, hører med til det som kalles rytmisk struktur, må jeg

undersøke forholdet mellom kvantitative målinger av lydforløpet og den kvalitative

opplevelsen av bevegelsen. I forrige del foretok jeg kvantitative målinger av

durasjonsfaktoren i lydforløpet for å se nærmere på forholdet mellom de konkrete

41 Studia musicologica Norvegica, 30.2004, description of grooves and syntax/process dialectics, s 75
42 Tellef Kvifte, Description of Grooves and syntax/process dialectics, s. 55



bevegelsene og pulsen. Jeg fant ut at det må være visse kvalitative vurderinger som

ligger til grunn for plasseringen av pulsen, og at denne plasseringen påvirker

opplevelsen av de konkrete bevegelsene. Det virker sannsynlig at det er mer enn

durasjonsfaktoren i lydforløpet som gir opphav til opplevelsen av rytmisk bevegelse. I

så fall inneholder begrepet rytmisk struktur noe mer enn den rasjonelt-mekaniske

analysen av bevegelsen i tid der varigheten til hvert slag oppløses i enkle

heltallsrelasjoner. 

I dette kapitlet skal jeg foreta en undersøkelse av de fire første taktene og måle

durasjonsfaktoren i lydforløpet. Til dette har jeg et lydprogram der jeg enkelt kan finne

anslagene i forhold til en tidslinje som er inndelt i minutter: sekunder, millisekunder.

Deretter vil jeg se om denne utvidelsen av det teoretiske grunnlaget kan gi noen

ytterligere hjelp. 

     
Ill. 46  takt 70 – 73

Varigheten til hver enkelt basstone (målt fra anslaget) i takt 70 – 73 gir følgende

differanser:

1.
anslag

4:17,99
0

1795
ms

2.
anslag

4:19,78
5

2388
ms

3.
anslag

4:22,17
3 128 ms

4.
anslag

4:22,30
1

2621
ms

5.
anslag

4:24,92
2

3408
ms

6.
anslag

4:28,33
0

3400
ms



7.
anslag

4:31,73
0

Tabell 5

Varigheten til hver enkelt klang i pianoet (ikke den melodiske frasen, men det som er

notert med rytmenotasjon i venstrehånd) gir delvis samsvarende verdier i forhold til

bassen:
1.

anslag

4:18.13

0

3345

ms
2.

anslag

4:21,47

5

3455

ms
3.

anslag

4:24,93

0

3435

ms
4.

anslag

4:28,36

5

2520

ms
5.

anslag

4:30,88

5

1131

ms
6.

anslag

4:32,01

6

Tabell 6

Ved følgende trefingspunkter oppstår dermed følgende forskjell i samtidighet

(differansen mellom bass og piano til høyre i tabellen er positiv når bassen er først ute):
1.

pianoanslag

4:18.13

0

1.

bassanslag

4:17,99

0

140

ms
3.

pianoanslag

4:24,93

0

5.

bassanslag

4:24,92

2 8 ms
4.

pianoanslag

4:28,36

5

6.

bassanslag

4:28,33

0 35 ms
6.

pianoanslag

4:32,01

6

7.

bassanslag

4:31,73

0

286

ms

Tabell 7

Disse trefningspunktene er ved enerne i takt 70, 72, 73 og 74 og tilsvarer radene i

tabellen. Presisjonsnivået i målingene avhenger av hvordan anslaget vises som

amplitude på tidslinjen i lydprogrammet. Den kvalitative vurderingen av disse

trefningspunktene er at bass og piano kommer samtidig i takt 72 og 73. Den tonen

bassen spiller svinger med en grunntonefrekvens på 55 Hz43 og selv om det er mye

oktav i klangen av denne tonen (110 Hz) tar det flere millisekunder (ca 10 – 25 ms) fra

anslaget til tonen begynner å svinge (har vokst seg stor). Anslaget i takt 72 gjemmer

seg i pianoanslaget og er utført slik at det holder liv i tonen, som allere er der. Det er et

spesielt mykt anslag som er utført med presisjon og intensjon. Ved så små forskjeller

som 8 ms i takt 72, er det umulig å avgjøre om det er bassen eller pianoet som er først
43 "The double bass is notated an octave higher than it actually sounds" (Samuel Adler: Orcestration, s

88) Basstonen er notert som en A i store oktav, og når enstrøken a har 440 Hz har denne store A 110 Hz.

Derifra må vi enda en oktav ned for å finne grunntonefrekvensen: 55 Hz. 



uten å gjøre flere tekniske grep, som å halvere hastigheten til lydforløpet. Den lille

forskjellen som vises i tabellen betyr i praksis at bass og piano er samtidige på eneren i

takt 72. 

Det som er mer spesielt er de store forskjellene ved enerne i takt 70 og 74. En

kvalitativ vurdering av den strukturelle betydningen til disse forskjellene avhenger av

pulsens plassering. 

Varigheten til hvert enkelt cymbalslag i disse fire taktene (målt fra anslaget) gir

følgende differanser til høyre i tabellen:
Takt 70 1. anslag 4:18,056 731 ms

2. anslag 4:18,787 150 ms
3. anslag 4:18,937 267 ms
4. anslag 4:19,204 120 ms
5. anslag 4:19,334 272 ms
6. anslag 4:19,606 143 ms
7. anslag 4:19,749 283 ms
8. anslag 4:20,032 144 ms

9. anslag 4:20,176

3046

ms

Takt 71 (10. anslag (cymb.II)

4:22,950

)
11. anslag 4:23,222 699 ms
12. anslag 4:23,921 132 ms
13. anslag 4:24,053 251 ms
14. anslag 4:24,304 612 ms

Takt 72 (15. anslag (cymb.II)

4:24,772

)
16. anslag 4:24,916 435 ms
17. anslag 4:25,351 433 ms
18. anslag 4:25,784 418 ms
19. anslag 4:26,065 137 ms
20. anslag 4:26,202 279 ms
21. anslag 4:26,481 138 ms
22. anslag 4:26,619 289 ms
23. anslag 4:26,908 133 ms
24. anslag 4:27,041 284 ms
25. anslag 4:27,325 123 ms
26. anslag 4:27,448 261 ms
27. anslag 4:27,709 589 ms

Takt 73 28. anslag (cymb.II) 4:28,298 450 ms
29. anslag 4:28,748 438 ms
30. anslag 4:29,186 410 ms
31. anslag 4:29,596 296 ms
32. anslag 4:29,882 128 ms
33. anslag 4:30,010 282 ms

Hi-hat

lukkes 34. anslag 4:30,292 152 ms
Tam 35. anslag 4:30,444 856 ms
cymb I 36. anslag 4:31,300

Tabell 8 

Det denne tabellen i første om gang viser er at aktiviteten i cymbal I er større i disse

fire taktene, noe som allerede er påpekt. Kontrasten mellom få anslag i piano og bass

og mange anslag i cymbal gir to forskjellige bevegelsesmønstre, ett langsomt og ett

hurtig. Denne kontrasten har jeg observert og påpekt i alle analysene hittil, og det ser ut

til å være et typisk trekk ved den konkrete bevegelsen. Når dette viser seg også i disse

målingene, er det altså observert et samsvar mellom den musikalske opplevelsen av

bevegelsen og målingen av lydforløpet i disse fire taktene. 



I del 1 ble denne karakteristiske kontrasten grunnlag for en antagelse om

pulsbevegelsen, nemlig at Soul of Things I har to pulsbevegelser samtidig. Den ene

formidles av de langsomme bevegelsene som i hovedsak går fra ener til ener, mens den

andre pulsbevegelsen går fra åttendel til åttendel. Allikevel argumenterte jeg for å

velge fjerdedelen som grunnleggende telleenhet. Det eneste jeg hadde å forholde meg

til i denne første analysen var en kvalitativ oppfattelse av at bevegelsen forholder seg

til en slik fjerdedelspuls. I del 2 så jeg på hvordan de konkrete bevegelsene tiltrekkes

av bestemte øyeblikk i utviklingen, og kom til at forholdet mellom pulsen og den

konkrete bevegelsen er på en bestemt måte. Det som ble klart i analysen av del 2 var at

Soul of Things I gjentar og varierer enkelte bevegelsesmønstre og bygger opp en

forventning til den videre utviklingen. 

Den overordnede hensikten med analysene i del 1 og 2 var, som jeg nevnte, å vise at

det beveger seg, ikke hvordan. Det kan jeg først se på nå som jeg har ordentlige

analytiske hjelpemidler. Dette at det er en bevegelse jeg analyserer, nyanseres med

Bengtssons og Keils teorier. For å vise hvordan bevegelsen er, vil jeg se på hva de

tabellførte målingene har å si. Jeg har forsøkt å framstille dem i illustrasjonen under

slik at de begynner å ligne et notebilde. Den øverste horisontale linjen i illustrasjonen

viser differansen i tid mellom anslagene i den melodiske frasen i piano på overgangen

til takt 71. Den neste øverste linjen viser anslagene til klangene i piano mens den nest

nederste viser anslagene i bassen. På den nederste linjen er anslagene i cymbal I og II,

samt hi-hat og tam markert. De vertikale linjene angir ett sekund. 



                  
Ill. 47  De fire første taktene av del 5

Utrolig at slike relasjoner er utgangspunktet for opplevelsen av regelmessighet og

struktur! Som i alle de forutgående analysene er spørsmålet også her hvordan disse

relasjonene i lydforløpet formidler og forholder seg til en puls. Det er gjennom

opplevelsen av regelmessighet at pulsen formidles, og denne opplevelsen må komme

fra lydforløpet når dette forstås musikalsk. Forholdet mellom regelmessighet og puls

involverer både kvantitative egenskaper ved lydforløpet og kvalitative oppfatninger

med vurderinger som en stilfortrolig lytter hører inn. Struktur er dermed et resultat av

det fysiske lydforløpet og opplevelsen av dette. Men som jeg tidligere har vært inne på

(i analysene i del 4) må struktur handle om organisering i forhold til absolutt

regelmessighet (noe som gir differansene i durasjon i illustrasjonen over) eller i forhold

til opplevd regelmessighet (som jeg argumenterte for i analysene i del 4, da dette ga

muligheten til å sette en norm (pulsen) som følger den konkrete bevegelsen). 

Illustrasjonen over er et forsøk på å vise det som gir opphav til opplevelsen av

regelmessighet. Det er en tendens i differansene som kan tyde på en regelmessighet

(fysisk):



Mange verdier i cymbal viser rundt 130 – 140 ms fra et anslag til det neste. Differansen

til anslaget før viser ofte rundt 270 – 280 ms, og når disse legges sammen blir det 400

– 420 ms. Det finnes mange verdier i målingen som viser nettopp denne differansen,

men også endel som overstiger med verdier helt opp til 555 ms. Videre er det mange

verdier mellom 800 og 900 ms. I bass og piano vises flere verdier mellom 3400 og

3500 ms. 

Disse verdiene gir opphav til inndelingen i takter, fjerdedeler, åttendeler og

underdelinger når lydforløpet forstås som struktur. Tendensen i målingene tilsvarer den

metriske inndelingen av varighet i enkle heltallsrelasjoner. Metrum involverer

forventningen om en slik organisering og baserer seg på opplevelsen av

regelmessighet. Den kvalitative vurderingen av avvikene i forhold til en opplevd

regelmessighet er avgjørende for opplevelsen av rytmisk struktur, groove, deltagelse,

vitalitet, uttrykksvilje osv.

Jeg vil fortsette å argumentere med at denne forventningen bygges på forholdet mellom

de konkrete bevegelsene og den abstrakte pulsen. Med denne siste analysen er det enda

viktigere å skille mellom lydforløpets fysiske egenskaper og opplevelsen av disse som

konkrete bevegelser. Det er mulig å ha en forestilling om en bestemt bevegelse i form

av en dynamisk utvikling uten å ha en analytisk oppfatning av pulsen. Som en

kontinuerlig forandring, en elv eller et lokomotiv, som et øyeblikk i bevegelse kan

lydforløpet oppfattet som musikk gi en forgrunn av estetiske, delvis private

forestillinger, uten at det er mulig å forklare nærmere hvordan sammenhengen mellom

lydforløpet og disse forestillingene ter seg. 

Som en bakgrunn for en slik estetisk helhetsoppfatning spiller de strukturelle analysene

en rolle dersom de kan vise veien fra lydforløpets kvantitative egenskaper til de

kvalitative vurderingene som ligger tilgrunn for struktureringen av lydforløpet.

Analysene av lydforløpets fysiske egenskaper kan verifisere teorier om forventningen

til metrisk inndeling og vise at avvik spiller en rolle med hensyn til oppfattelsen av

regelmessighet. I praksis vil det si at illustrasjonen over, som bare viser fordelingen av

anslag i et tidsforløp, må tolkes for å kunne forstås som struktur. Det involverer en

stadig veksling mellom undersøkelser av forventningen til og oppfattelsen av

lydforløpet og de fysisk målbare egenskapene i lydforløpet. 



Den videre utviklingen av den siste delen

Jeg vil gjerne fullføre gjennomhøringen av del 5 med beskrivleser av de bevegelsene

som er å høre. Et konsept jeg presenterte i del 1 var opplevelsen av fart og framdrift.

Fra og med takt 74 høres det ut som om utviklingen bremses, intensiteten trekkes

tilbake og det er en mer resignert stemning. 

,       
Ill. 48  takt 74 – 77 

Motrytmen i piano i takt 74 peker seg ut som et virkemiddel som er med på å skape

denne stemningen. Samtidig blir cymbalgrooven betydelig luftigere med flere pauser

og mindre driv. De mønstrene vi ser i cymbal I er fragmenter av den grooven cymbalet

har "mast" med gjennom hele utviklingen fram til høydepunktet i del 4 (der det låste

seg i et statisk mønster). Denne fragmenteringen viser seg også i større grad av

skiftninger mellom cymbal I og II, i tillegg er det en ny cymballyd i lydbildet, i takt 70,

71 og i de fire siste taktene, som er mixet til motsatt side (er dette et tredje cymbal?)  I

takt 77 kommer rundeskiftet og piano legger inn en ny type driv som ikke har vært

tilstede før. De synkoperte bevegelsene fra takt 78 har en annen virkning enn tidligere

synkoperte bevegelser fordi stemningen er en annen i denne delen. Samtidig er det ikke

noe "strukturelt" nytt med disse synkopene, de beveger seg mot metret på en enklere

måte enn mange tidligere bevegelser.  



    

     
Ill.49 takt 78 – 85

I takt 82 tar bassen over denne motrytmen som piano har lagt opp til i de fire

foregående taktene, og vekslingen mellom klangene i piano og bass, som ikke kommer

sammen, men utfyller hverandre gir en helt spesiel driv fram til takt 85. Bassen blir

liggende, måten trompeten setter an på gir beskjed om at vi er ved veis ende, cymbalet

som er mixet til høyre er notert en linje under og det er tydelig utfra notasjonen å se

hvordan denne skiftningen fra side til side går. Den driven som ble etablert løses opp.

Melodisk kommer de fire siste takene med en variant av de siste taktene i del 1. Når

Soul of Things I lander tungt på den siste takten er det slutt. Likevel er låten en

innledning til en symfonisk oppbygning gjennom de neste tolv variasjonene.

"Strukturelt" sett har hver av de fem delene sluttet "på samme måte", og dette skaper



forventningen om en fortsettelse etter Soul of Things I. 

         
Ill. 50  takt 86 – 88 

Oppsummering og konklusjoner
Tingenes sjel, musikkens sjel, forholdet mellom kropp og sjel, mellom det fysiske og

den forestillingsverdenen Soul of Things I formidler, spenner over et filosofisk og

musikkteoretisk landskap som er så vidstrakt at det ikke har latt seg gjøre å komme til

noe mer enn antydninger om en retning. Nå vil jeg oppsummere disse antydningene og

konkludere tre hovedhypoteser fra oppgaven. 

Fra å forstå rytmisk struktur som det som representeres i en transkripsjon har jeg

kommet til at flere kvantitative og kvalitative egenskaper ved lydforløpet og

opplevelsen av dette er avgjørende for avgrensningen av begrepet uten at de noteres i

notasjonssystemet. Da jeg satt med transkripsjonene, før jeg begynte å utføre analysene

og skrive teksten i denne oppgaven, fikk jeg problemer med å representere viktige

nyanser i den rytmiske utviklingen. Det var ofte mulig å representere en bevegelse på

flere ulike måter, og det var ikke alltid bare varigheten til hvert enkelt slag som

avgjorde hvilken notasjonsmåte jeg fant best. Ofte spilte både tonale, dynamiske og,

for meg, mer mystiske kvaliteter inn. For eksempel oppfattelsen av triolunderdeling i

del 5, svært få av de konkrete bevegelsene er notert som trioler, men det er en måte

bevegelsene er spilt på som gjør at triolene passer veldig godt inn. De er på en måte

forventet. 

Det er også mange forekomster av forskjell i samtidighet som ikke kan noteres presist.

Valget har ofte stått mellom om et anslag som kommer før pulsen skal noteres som en

overbundet underdeling av slaget før, som et forslag eller utelates i notasjonen.

Likeledes med anslag som kommer etter pulsslaget, om de skal noteres på pulsslaget



eller med en liten pause på pulsslaget før tonen. Det er andre kvalitative vurderinger

som ligger til grunn for oppfattelsen av bevegelsen og valget av noteringsmåte enn bare

varigheten og forholdet til pulsen. 

Dette er en konklusjon som sikter for høyt i forhold til det jeg har hatt mulighet til å

diskutere i denne oppgaven, men den setter en ramme for min argumentasjon. Dette

mystiske som unnslipper og ikke lar seg assosiere med begrepet rytmisk struktur, men

som allikevel har noe med saken å gjøre, ble gjenstand for mange lange tankerekker.

Disse har jeg holdt utenfor denne oppgaven selv om de har betydning for det jeg

skriver, og jeg skulle gjerne gått videre med disse tankene. Det er først og fremst

tanker om sammenhengen mellom tid og rytme. Korresponderer forholdet mellom

"fysisk tid" og opplevd tid med forholdet mellom rytmebetingende hendelser i

lydforløpet og oppfattelsen av rytme? I så fall er det også en sammenheng mellom

regelmessigheten man kan påvise gjennom målinger av fysiske bevegelser og

opplevelsen av varigheten til disse og det samme mellom målinger av tid i det fysiske

lydforløpet og opplevelsen av disse varighetsrelasjonene som rytme. En slik

teoridannelse spenner over et filosofisk, matematisk og fenomenologisk landskap som

jeg ikke har forutsetninger for å bevege meg i selv om jeg syns det er spennende og

tiltrekkes av disse tankene. 

Den retningen som antydes i gjennomgangen av Soul of Things I bygger på en

moderasjon av denne konklusjonen. Denne kommer med en avgrensning i forhold til

det jeg metaforisk har kalt musikkens sjel innledningsvis, som dreier seg om det som

kan kalles musikkens poesi eller pragmatiske meningsinnhold, og som dreier seg om

behandlingen av rent estetiske forestillinger. Jeg oppfatter dette som en abstrakt

verden, delvis privat, og i alle tilfelle eksisterer den bare som tolkning og innhøring av

mening i en helhetlig opplevelse av den musikalske prosessen. 

Det er måten Soul of Things I er utført på som gir opplevelsen av en særegen,

karakteristisk og personlig musikalsk utvikling. Dette viser seg både i målinger av

varighetsrelasjonene mellom anslagene og i oppfattelsen av de konkrete bevegelsene i

forhold til en puls og et metrum. Med denne konklusjonen kommer det viktigste skillet

mellom graden av regelmessighet målt i det fysiske lydforløpet og opplevelsen av

regelmessighet som etterhvert resulterer i forsøk på å konkretisere pulsen. Det som

kvalitativt bestemmer om en forskjell i samtidighet skal oppfattes som riktig,

systematisk, medvirkende til vital driv eller som feil, slumpmessig og forstyrrende for

den rytmiske utviklingen må kunne påvises som et samsvar mellom analyser av det

fysiske forløpet og analyser av oppfattelsen av karakter og personlighet i det



musikalske uttrykket. Dette skiller seg fra en undersøkelse av musikkens sjel fordi den

aldri kan vise noe mer enn at disse samsvarene har noe å si. Aldri hvordan eller hva. 

Hele historien om regelmessighet som fysisk målbare varighetsrelasjoner på den ene

siden, og opplevd, i form av organisering av de konkrete bevegelsene i forhold til en

puls og et metrisk system, på den andre, dreier seg om et presisjonsnivå i utførelsen og

samspillet mer enn om forholdet mellom notert og opplevd struktur i den musikalske

prosessen. At de små forskjellene i samtidighet har noe å si for opplevelsen av driv og

at de kan beskrives som riktige kan forklares strukturelt med henvisning til et samsvar

mellom det som egentlig er tilstede av varighetsrelasjoner og oppfattelsen av disse som

medvirkende til utviklingen av strukturen. 

Dette gir ett utgangspunktet for å studere det som metaforisk kan kalles musikkens

kropp, som jeg mer presist vil kalle den rytmiske strukturen. Jeg har tatt en oppfattelse

av musikkens estetiske innhold for gitt, uten å kunne forklare det, som grunnlag for

undersøkelsen av musikkens strukturelle sammensetning. 

Det andre grunnlaget for studiet av struktur er de empiriske hypotesene for analysene.

Den første kom med det innledende eksperimentet der forholdet mellom de rytmiske

og de tonale strukturene ble undersøkt. Hypotesen var at de rytmiske strukturene er

grunnleggende i den musikalske strukturen. Verifisert gjennom at de tonale konseptene

er avhengige av en fordeling i tid. Hypotesen falsifiseres med en teori om de

metafysiske betingelsene for lyd og tid, noe jeg ikke har mulighet til å komme inn på

her. Konklusjonen som kan settes opp som en ny hypotese for videre undersøkelser, er

at tonalitet og rytmikk står i et gjensidig avhengighetsforhold og en helhetlig

oppfattelse av en musikalsk struktur omfatter summen av rytmisk og tonal struktur. 

Gjensidighetsforholdet forklarer enkelte observasjoner som har vakt interesse

underveis i analysene. Basstonenes slingringsmonn er større enn cymbalets når det

gjelder forholdet mellom målt regelmessighet i lydforløpet og opplevelsen av

regelmessighet. Dette har å gjøre med det fysiske forholdet at dype toner, med lavere

frekvens, bruker lengre tid på å komme igang enn lysere toner, med høyere frekvens.

De dype tonene har alltid hatt denne egenskapen og vi har lært oss å spille dem, høre

dem og oppfatte dem som riktige når de er utført på en bestemt måte. 

En annen konvensjon, som jeg vil trekke fram her, uten at den har vært undersøkt i

gjennomgangen, er overgangen fra tone til tone i trompeten når bare den første tonen

har ansats. Dersom vi forestiller oss at vi er tonedøve og ikke hører forskjell på tonale

frekvenser, ville et legato toneskift vært å forstå som én lang lyd fra trompeten. Siden

vi hører overgangen fra tone til tone som rytmisk struktur uten at hver tone settes an,



må vi konkludere med at tonalitet også har noe å si for opplevelsen av slike bevegelser

som rytmiske. Til forskjell fra slike eksempler, vil jeg nevne den siste tonen i del 2, 3,

4 og 5 der trompeten spiller en trille, og vi kan helt tydelig høre at de fire eksemplene

demonstrerer ulik hastighet i toneskiftet. Disse trillenes toneskifter er heller ikke noe

mindre regelmessige enn noen annen rytmisk struktur i Soul of Things I, og det må

være enda en konvensjon som definerer triller som noe annet enn tonalt/rytmiske

bevegelser.

Forestillingen om bevegelse danner den andre hypotesen, som sier at det er et skille

mellom konkrete og abstrakte bevegelser. De konkrete bevegelsene er opplevelsen av

det fysiske lydforløpet som en prosess og en utvikling. På bakgrunn av den abstrakte

bevegelsen, som er pulsen og den metriske inndelingen, forstås lydforløpet som

organisert og strukturert. Dette er den desidert viktigste hypotesen, og den knytter til

seg en hypotese om regelmessighet. Struktur er resultatet av opplevd regelmessighet.

Dette knytter seg videre til den eventyrlige hypotesen om forventning, at lydforløpet

oppleves som strukturert når forventningen om struktur oppfylles.

Det er en sirkel som skulle vært undersøkt nærmere, men det innebærer en gigantisk

diskusjon som ikke kan føres innenfor rammene av denne oppgaven. Jeg skulle gjerne

likt å føre den i et annet medium ved en annen anledning.

De tre hypotesene kan konkluderes hver for seg. Forholdet mellom pulsen og de

konkrete bevegelsene danner strukturen ved at de konkrete bevegelsene forstås som

organisert ved at de formidler og forholder seg til denne pulsen. Konklusjonen kommer

av behovet for en logikk som  en betingelse for struktur. Den metriske inndelingen av

pulsen i nivåer danner et grunnlag for en oppfattelse av logisk system i den rytmiske

utviklingen, og har vært grunnlag for videre diskusjoner som jeg heller ikke har sett

muligheten til å bringe inn. Dersom det er et grammatisk system for oppbygningen av

meningsfulle rytmiske fraser, vil det være mulig å gjennomskue systemet og generére

nye meningsfulle fraser på bakgrunn av systemet. Denne diskusjonen som baserer seg

på språkmetaforen, at musikk er et språk, at fraser oppfører seg som setninger og gir

mening på en tilsvarende måte, har større mening når det er snakk om forholdet

mellom musikk og tekst i sanger enn når analysene tar for seg instrumentale former. 

Som metafor er ikke denne sammenhengen mellom språket og den rytmiske strukturen

mer søkt enn når grooven beskrives som en elv eller et lokomotiv. Diskusjonen som

går rundt bruken, funksjonen og viktigheten av metaforer i analyse og beskrivelse av

musikk er også utelatt av hensyn til behandlingen av de analytiske gjennomhøringene

av Soul of Things I. Det er umulig å behandle forestillinger uten metaforer, og dersom



det virkelig er slik at organiseringen av rytmisk struktur baserer seg på opplevd

regelmessighet, er metaforer uunngåelige i videre undersøkelser av meningsinnholdet. 

Avgrensingen til å undersøke musikkens kropp gir meg anledning til å nøye meg med å

påvise at det er en slik videre overgang til et estetisk nivå, uten at jeg behøver å vise

hvordan det er mulig, hvordan forestillingene er eller hva de inneholder. 

Ett problem som hold på å skape en krise i forhold til denne avgrensningen var

Scrutons beskrivelse av slaget som den underliggende bevegelsen vi følger når vi går

inn i stykkets ånd, med referanse til pulsen og ikke til de konkrete bevegelsene. I stedet

for å reservere "slaget" til å gjelde pulsslag, har jeg valgt å skille mellom konkrete og

abstrakte slag. De konkrete er tilstede som anslag, ansatser og toneskifter i lydforløpet

og i oppfattelsen av disse fysiske egenskapene som elementer i en struktur. For meg

har dette vært nok til å følge det jeg metaforisk har kalt bevegelse, høre inn flyt og

kontinuerlig forandring, vitalitet, personlighet, karaktér og musikalsk vilje allerede før

forholdet mellom denne konkrete bevegelsen og pulsen har vært analysert. Å gå inn i

stykkets ånd, eller få kontakt med sjelen til Soul of Things I, har veldig lite å gjøre med

pulsen. Det har derimot veldig mye med en abstrakt forestilling å gjøre, men jeg tror

ikke dette er den samme som den abstrakte forestillingen om pulsen og den metriske

inndelingen, som jeg har sett på som en statisk, død målebevegelse, kun til analytisk

bruk. Avgrensningen til å ta opp forhold som gjelder den rytmiske strukturen og ikke

gå videre enn å påvise at musikalsk mening involverer flere abstrakte nivåer, gjør at

jeg ikke har kunnet gå for Scrutons måten å beskrive "slaget" på. 

Til analytisk bruk er pulsens regelmessighet avgjørende for hvordan de konkrete

bevegelsene skal analyseres. Dette viste seg tydeligs i del 4 der jeg gjorde forsøk med

metronomisk og opplevd puls. Den opplevde pulsen styres av de konkrete bevegelsene,

slik jeg argumenterer at det må fungere, og må dermed ikke være regelmessig. For at

den skal være tydelig må det derimot være et visst presisjonsnivå i utførelsen og

oppfattelsen av de konkrete bevegelsene. En argumentasjon jeg gjerne skulle hatt

muligheten til å gå nærmere innpå, er om den opplevde pulsen står i et eller annet

forhold til absolutt regelmessighet (metronomisk). 

Det jeg oppdaget da jeg foretok analysen av del 4 var at metronomen har en sterkt

oppdragende virkning på sanseapparatet, og det var mange nyanser i de konkrete

bevegelsene jeg ble vâr først etter at jeg hadde justert meg inn etter den metronomiske

pulsen. For samspillet er også den absolutte regelmessigheten et ideal man knytter seg

opp mot. Den enigheten som er å høre i samspillet i Tomasz Stanko Quartett er basert



på et høyt presisjonsnivå og en dyp konsentrasjon sammen med en velutviklet

rytmesans. 

Den tredje hypotesen om forventning kan kanskje oppfattes som litt underlig i

tilknytning til en empirisk tilnærming til analyse uten en videre teori om stimulus og

reaksjon, slik Bengtsson presenterer, eller en velfundert teori om rytmereaksjon i det

hele tatt. Forventningen om gjentagelse peker ut variasjoner og forventningen om

videre utvikling er i tråd med det som har vært. Denne hypotesen er så grunnleggende

for musikkoppfattelse og musikkforståelse at den ikke kan stå tilbake uten en

konklusjon. Problemet er at en empirisk undersøkelse av en forventning som sådann

ikke kan gjennomføres, forventningen er knyttet til en reaksjon, og det eneste som er

mulig, er å vise til at siden det er observert en reaksjon, har det vært en forventning

forut for reaksjonen. Om dette er et nødvendighetsforhold kan jeg ikke si noe om uten

videre teoretiske utvidelser.Videre er forventning knyttet til nær sagt alle plan i

oppfattelsen, opplevelsen og forståelsen av musikk, og for å begrense dette til å dreie

seg om den forventningen jeg kan påvise hos meg selv i forhold til den strukturelle

utviklingen av Soul of Things I, vil jeg ta fram en observasjon som overrasket meg. I

gjennomhøringen av Soul of Things I har jeg hele tiden hatt opplevelsen av at pulsen

verifiseres gjennom den måten de konkrete bevegelsene er utført på. Jeg har hatt en

opplevelse av deltagelse i grooven uten å bli rykket ut og satt til side av forstyrrende og

overraskende hendelser. En bestemt forventning til den videre utviklingen har fått

bygge seg opp, og det er en forventning til gjentagelser og variasjoner på alle

strukturelle nivåer. Fra del til del har jeg beskrevet hvordan de viser seg å være likt

oppbygd, men med ulikt innhold. Hver del har en inndeling i to runder. I del to, når

dette rundeskiftet tydelig minner om rundeskiftet i del 1, og del 2 også slutter på

samme måte som del 1, og del 3 kommer med enda en ny variant av åpningen i del 1

og 2, er forventningen til et rundeskift midtveis i del tre sterkt bygget opp. Den innfris.

Det gir en opplevelse av deltagelse. Bevegelsen fra ener til ener har også vært

beskrevet som et karakteristisk mønster, og i de taktene hverken bassen eller pianoet

setter eneren, føles tomrommet. Dette kan tilskrives den forventningen som bygges opp

og en manglende innfrielse. Når jeg sier at det ikke er noe som setter meg ut av

grooven har dette med måten de konkrete bevegelsene er utført på, og jeg fortsetter å

vente. Den raske cymbalgrooven i kontrast til de langsommere bevegelsene i bassen er

også et typisk trekk som gir en forventning om at det skal fortsette på samme måten.

Etterhvert blir også den stadige skifningen mellom raskere og langsommere bevegelser

en del av forventningen. Den helhetlige bevegelsen som stadig strømmer videre og



videre og overleveres fra cymbal til piano, tilbake og til trompeten, til bassen og til

tammene i en dans som kunne vart evig, brytes temmelig tvert med den siste tonen i

første del. Dette avbruddet gjentar seg i slutten av del 2, grooven stopper og

trompettonen ligger der nede på en langsom trille. Når dette gjentar seg også i tredje

del er det på en måte ikke så overraskende, men det er allikevel et avbrudd. Før fjerde

del setter i gang igjen med den samme jevne godbevegelsen, får ikke klangen dø ut slik

tilfellet var i del 1 og 2. Vi går videre igjen med det samme. Del fire avslutter med

samme avbrytelsen, men utført på en så annerledes måte og i en så annerledes

sammenheng at selv om den er forventet ettersom den har vært før, er den

overraskende. Del 5 begynner også mens klangen fra den siste takten av del 4 ligger

der. Dette påviser at den rytmiske utviklingen spiller på forventningen ved å innfri og

utsette innfrielsen, men ikke mer enn at vi forblir deltagende. 

Det jeg hører og forventer at skal holde seg ved like, er en jevnt strømmende

bevegelse. I analysene har jeg sett at den består av ulike variasjoner av ganske få

rytmiske mønstre, og jeg var nysgjerrig på samsvaret mellom denne opplevelsen av

regelmessighet og de faktiske relasjonene mellom anslagene i det fysiske lydforløpet.

Analysen av de fire første taktene av del 5 viser bare en tendens i retning av

regelmessighet og delbarhet. 

Målingene av varigheten mellom anslagene viser ikke engang at disse distinkte

anslagene formidler hverken puls eller metrisk inndeling, og de sier dermed heller

ingenting om hvordan denne inndelingen forholder seg. 

Dette fører til et kjempeproblem for hovedhypotesen, at struktur er organiseringen av

de konkrete bevegelsene i forhold til pulsen og den metriske inndelingen. Dersom det

er som jeg har antatt, at de konkrete bevegelsene formidles av de fysisk

tilstedeværende anslagene, og disse konkrete bevegelsene oppfattes som organisert ved

at de formidler og forholder seg til en puls, som gjerne har noe med regelmessighet å

gjøre, og dette videre er opphav til forventning og opplevelse av deltagelse, må struktur

i veldig stor grad være innhøring av de strukturelle betingelsene i lydforløpet. 

I forbindelse med begrepet groove snur Keil dette problemet på hodet og bruker det til

å forklare at musikken har en egen evne til å trekke deg til seg og dytte deg litt på

avstand og jobbe med deg, få deg til å delta. Bengtsson går til verks med en litt annen

avstand, og ser på systematikken i varighetsrelasjonene for å finne karakteristiske

trekk. Jeg har tenkt meg at det må være opplevelsen av et bestemt forhold mellom de

konkrete bevegelsene og den abstrakte pulsen som gir den rytmiske bevegelsen, den

bestemte driven og vitaliteten, men så lenge det ikke er noe mer enn et utilgjenglig



begrep om forventning som knytter lydforløpet og opplevelsen av dette sammen, kan

jeg bare konkludere den empirisk undersøkelsen med at det er et mystisk forhold

mellom det fysiske lydforløpet og begrepet rytmisk struktur.
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