
 

Undersøgelse af at lade notation, opførelse og 

produktion af min musik påvirke hinanden 

 

 

 
 

 

Asbjørn Elle 

RMB - DJM 

Vejleder; Christian Windfeld 

Anslag; 40629 

 

 



 

Abtract 

This project is focuses on how to develop a system for graphic music notation. The aim is to 

describe how it affects the music to notate it graphically instead of in the traditional note system. In 

trying to understand the correlation between music and pictures I discuss different views on how 

color and notes could relate to each other. Furthermore the project discusses how a good creative 

process is always curious, aware of and welcoming towards new inputs and directions.  
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Indledning 

Når man arbejder med kunst må man alrig blive for skråsikker og stoppe med at eksperimentere. Så 

snart man gør det får værkerne en flad og unispirerende energi og virker ikke spændende for 

beskueren. Derfor har jeg i dette projekt opsat nogle dogmer der gør at jeg er nød til at gå meget 

eksperimenterende til værks og forholde mig kritisk og kreativt til processen hele vejen igennem. 

Projektet går ud på at lade den søgende proces være med til at skabe et værk. En proces der kommer 

til at virke som et kontroltab for mig, i kraft af at jeg i høj grad lader processen være styrende for 

det kunstnerriske output.  

Jeg vil i dette projekt undersøge hvordan jeg i højere grad kan skabe en æstetisk sammenhæng 

mellem den musik jeg skriver og den måde jeg noterer den på. Jeg synes at man bør arbejde med 

værket som en helhed, og derfor føler jeg ikke det er relevant for mig at notere mine værker på 

noder. Det skyldes både at jeg arbejder med lyduniverser hvor præcis hvilke toner der spilles er 

mindre væsentligt end hvordan de spilles. Værkerne er enten droneagtige synth universer eller 

simple tematiske fraser der i høj grad finder sit udtryk i det nøjagtige valg af lyd de spilles med. For 

mig er det altså mere væsentligt at notere stemningen i værket og så lade det præcise tonevalg være  

improviseret i opførelsen af værket. Derudover mener at når man arbejder med kunst skal man 

betragte værket som en helhed. Jeg kunne godt tænke mig der var en æstetisk sammenhæng mellem 

det der bliver spillet og så udseenet af notationen. Det er et livssyn jeg for tiden bliver trukket mere 

og mere ind i – Alt vi skaber er kunst. Vi skaber vores egne liv, bolig, mad, relationer, etc. Det hele 

liver en del af værket. Jeg ville have skabt et andet værk hvis jeg havde spist havregrød i morges og 

boet i et andet hus. Jeg ville sandsynligvis have skabt et dårligere værk hvis jeg havde spist noget 

dårligere mad i morges og boet i grimmere hus. Derfor ville jeg også spille en dårligere koncert 

hvid jeg skal sidde og kigge på et forholdsvist intetsigende nodebillede. Det er sorthvid og i min 

optik følelseskoldt og uinspirerende at kigge på. Min løsning har i lang tid været at spille uden, 

demonstrativt nægte at performe live med den slags uinspirerende papir på et stativ foran min næse, 

det gør ikke noget godt for mig. Samtidig vil jeg gerne være bedre til at strukturere det jeg spiller, 

det bliver tit lidt flyvsk og søgende når man ikke har noget skrevet at forholde sig til. Så jeg vil i 

denne opgave forsøge at lave et system hvor der er en æstetisk sammenhæng mellem udseenet på de 

notationer jeg spiller efter og udtrykket i den musik jeg gerne vil spille, samtidig med at 

notationerne indikere f.eks. form, dynamik og tonemateriale(modus) der skal spilles.  

Min arbejdsmetode bliver at forsøge at lade notation, opførelse og produktion af min musik påvirke 

hinanden. Det vil sige at jeg i opførelsesfasen vil improvisere nogle stykker musik og optage dem. 

Derefter vil jeg i produktionsfasen klippe disse stykker sammen til et længere værk. Det vil jeg så 

notere grafisk og derefter redigere den grafiske notation. Den notation vil jeg så igen indspille og 

producere og notere. Altså en cirkulær proces hvor jeg er sikker på der opstår et værk jeg ikke 

kunne have kommet op med på andre måder. Det er ikke sikkert at der bliver redigeret i alle ledene. 

Jeg er åben for hvis det viser sig at jeg eksempelvis bedst kan overskue at redigere i det noterede 

materiale, at det så primært er der redigeringen finder sted. Men jeg vil også gerne undersøge hvad 

det gør for udtrykket at man redigerer i de forskellige faser.  
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Jeg har lavet projektet for at udfordre min egen måde at tænke musik og komposition på. Det er et 

projekt der handler om at bryde mine egne vaner og eksperimentere med komposition og 

tværkunstnerriske forbindelser mellem billede og lyd. Der er mange ting man kan gøre for at bryde 

sine mønstre og få input i sin musik. Jeg føler jeg har fundet en måde i dette projekt hvor der ikke 

som sådan er et input udefra, men at processen ligesom skriver musikken i sig selv. Der er 

selvfølgelig brug for et input af en art, men selvom det er mig der er skabende hele vejen er det en 

lidt ustyrlig proces. Jeg ved ikke hvad de valg jeg tager kommer til at betyde for det færdige 

produkt. I det lys tænker jeg projektet  trækker tråde tilbage til tidlig elektronisk musik og 

serialisme f.eks Karlheinz Stockhausen, i den forstand at det i nogen grad er en fralæggelse af 

ansvar i skriveprocessen. Så selvom det er organisk og mig der i hele processen er skabende kraft 

sætter det alligevel værket lidt fri, og det virker som om det lige så meget er metoden der skaber 

værket som det er kunstneren. Kunstneren bliver i højere grad en fascilitator for metoden end en 

descideret skabende kraft, og metoden bliver skaberen af værket. Projektet er helt organisk og 

derfor er det en tilnærmelse at sige det trækker tråde til tidlig elektronisk musik, men jeg synes der 

er en lighed i det at lade metoden være skabende for værket.  

For at få min egen proces til at foløbe mere glidende har jeg indlagt et dogme omkring redigering af 

indspillet materiale. Jeg vil ikke bruge fortryd funktionen. En funktion man hele tiden bruger når 

man redigerer musikalsk materiale digitalt. Jeg vil gerne have at redigeringsfasen kommer til at 

have vilkår der ligner de to andre faser mere; når man opfører musik er der ingen vej tilbage, når en 

tone er spillet er der ingen vej tilbage, og man må acceptere den og inkludere den, om man kan lide 

den eller ej. På samme måde er det når jeg noterer grafisk med maling på papir, når først jeg har 

malet et strøg er der ingen vej tilbage og hvis jeg ikke kan lide det må jeg enten starte forfra eller 

forsøge at indpasse det i billedet. Når man arbejder med digital redigering af lyd er der helt andre 

spilleregler. Hvis man ligger en effekt på eller klipper et lydklip ud, vil man altid kunne gå tilbage 

og lave det om. Der er på den måde ingen konsekvens af ens valg. Det synes jeg kan være 

bremsende for processen, især når det som i dette projekt skal indgå i den kreative fase af at skabe 

værkerne. Derfor vil jeg gerne undgå det og vil primært redigere lyden analogt på en båndmaskine. 

Hvis man klipper et bånd over er det klippet, og så må man i ret høj grad acceptere hvor klippet 

ligger, ligesom i de andre to faser.  

Fremgangsmåden i projektet beskriver en cirkulær proces uden nogen ende. Det er derfor svært for 

mig at fastsætte et endeligt mål. Jeg vil hellere beskrive en proces der igangsættes og som ikke 

nødvendigvis kommer til at ende med et produkt, men snarere en række værker der  er udtryk for en 

udvikling. Som det tit er med den her type projekter viser det sig tit at være helt andre udfordringer 

man kommer til at bruge sin tid på at arbejde sig igennem, frem for det man tror bliver problematisk  

man fra start skitserer opgavens process. Da jeg skrev endelig formulering havde jeg et 

notationssystem færdigudviklet på et teoretisk plan. Egentlig virker det også efter hensigten. Men 

det er ikke så intuitivt og det er ikke nemt at spille. Kompositionen bliver for låst i forhold til 

målsætningen om at der skal bevares en del frihed til improvisation. Derudover dikterer systemet 

farvevalget på notationen ud fra toneart på en måde jeg ikke så godt kan lide. Både den lidt smalle 

opfattelse af modus og skala jeg brugte til at bygge systemet op omkring og nogle af de farver jeg i 

praksis blev ”tvunget” til at male min notation med irriterede mig. Der var rigtig mange ting der 
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ikke fungerede. I selve notationsdelen af arbejdet blev jeg også irriteret på modellen pga. det 

tidslige aspekt der er i musikken og ikke i billedet. Jeg havde i den model besluttet at opfatte 

maleriet som noget der skulle læses lineært, fra venstre til højre. Men når jeg prøver at notere et 

indspillet stykke grafisk på den måde føler jeg det karambolerer med kunstformens væsen. Det er 

imod maleriets vilje, og for så vidt også urimeligt overfor den kunstart ikke at anerkende dens 

præmisser og prøve at tvinge den ind i en boks den ikke er beregnet til. Det stod hurtigt klart for 

mig at jeg er nød til at male den grafiske notation af stykket uafhængig af tid, og så senere beskære 

det og ordne det i tid. Et stykke bliver altså til et maleri hvor der hverken er indeholdt form, 

dynamik, kun stemningen bliver noteret nu uafhængig af tid. Det bliver nogle flottere billeder når 

jeg gør det på den måde. Men der kommer til at ligge en udfording i at redigere dem og lave dem til 

et stykke musik. Ideen er at male flere billeder og klippe dem sammen så jeg til sidst har et længere 

stykke musik som så skulle indeholde de forskellige notationer sat i rækkefølge og læst fra venstre 

til højre. Jeg tænker også jeg i samme omgang indskriver en indikator for dynamik og måske 

tonalitet.  

Jeg anerkender at der er en måde der er rigtig. Der er en måde tingene passer sammen på. Der er 

nogle sandheder i kunsten og i mødet mellem kunstformer som jeg gerne vil tage alvorligt. Jeg vil 

ikke forcere koblinger for at fremtvinge et projekt som jeg havde tænkt det skulle være. Jeg var ikke 

klar over før langt inde i processen hvor mange sandheder jeg skulle støde på. Med sandhed mener 

jeg at det pludselig viser sig for mig at det jeg er ved at fremtvinge går imod de essentielle værdier 

og naturlige vilkår kunstformerne hver især har. Musikken er lyd ordnet i tid, mens billedkunsten er 

uafhængig af tid men udstrakt i rummet. I oversættelsen mellem billede og lyd er  det oplagt at 

betragte den ene dimension i maleriet som udtryk for tid. Men jeg har oplevet i den del af processen 

hvor jeg noterede indspillet materiale grafisk at den måde at gøre det på ikke var tilfredstillende og 

føles urimeligt overfor billedets natur.  

Jeg har i mit arbejde ladet mig inspirere meget af tre kunstnere/teoretikere som jeg lige hurtigt 

skriver lidt om til at starte med. Det er rart at se hvordan andre tidligere har håndteret relationen 

mellem farver og lyd. Især Olivier Messiaen har en meget livlig opfattelse af sammenhængen som 

er unik og naturlig. Det virker som om det er den største selvfølge at den sammenhæng findes. Han 

betragter det som en virkelig ting, som en direkte forlængelse af musikteorien. Newton beskriver 

jeg også hurtigt fordi han med fysikken i hånden har lavet en model over hvilke toner og farver der 

passer sammen. En teoretiker der hjælper med at understrege at det er en sammenhæng, det er ikke 

bare noget jeg finder på. Det har været rart for mig at have den slags autentifikation af mit arbejde, 

der er andre der har haft den slags ideer før, og endda nogle af de meget interessante og anerkendte 

peronligheder indenfor deres felter. Jeg vil også skrive lidt om John Cage da han har været en 

central figur i sidste århundredes udvikling af alternative notationsformer og været med til at flytte 

grænserne for hvad  man kunne kalde musik. Både i kraft af de ting han har sagt og de værker han 

har lavet.  

Derefter vil jeg forsøge at forklare hvordan notationssystemet er udviklet og hvordan det virker. 

Systemet har efterhånden været igennem en del faser, og er konstant i udvikling, men jeg vil 

forsøge at forklare processen fra start til hvor det er nu, og hvorfor de ændringer der er sket 
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undervejs har været nødvendige for mig. Begrundelsen for ændringerne kommer primært ud fra 

kritikpunkter fra de tidligere forsøg. Men selvom jeg kritiserer de første forsøg på ret mange 

punkter skal det ikke ses som en afstandstagen fra de værker. Jeg synes stadig det er gode 

kompositioner, systemet de er noteret med er bare ikke helt færdigudviklet. Kritikken skal altså ses 

som kritik af systemet mere end kompositionerne.   
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Olivier Messian og symmetriske skalaer 

Olivier Messian var en fransk komponist, organist og ornitolog der levede fra 1908 til 1992. Hans 

værker er rytmisk og tonalt komplekse og bygger typisk på symetriske skalaer der udgør en række 

modes han har bygget meget af sin musik på. Han er interessant for mig pga. de ting han siger om 

forholdet mellem farve og musik. Han har lyttet meget til fugle og forsøgt at genskabe deres sange i 

sine værker, fordi de efter hans mening er de bedste musikere der findes. Han har undervist i næsten 

40 år på konservatoriet i Paris, og har derfor også været meget indflydelsesrig inspirator for andre 

kunstnere blandt andre Karlheinz Stockhausen, Piere Boulez og George Benjamin.  

Han brugte farver i sine kompositioner, eller måske er det mere korrekt at sige han forstod musik i 

farver. Forskellige modes svarer for ham til en farve, en noget mere kompleks farve end dem jeg til 

at starte med arbejde i. Han har udviklet en serie modes som er symmetriske skaler. Der er syv 

modes der hver har mellem 2 og 6 transpositioner. Transpositioner er antallet af forskellige 

versioner af skalaen der findes. For eksempel har en heltone skala 2 transpositioner, da den 

indeholder de samme toner hvis man bygger den fra C, D, E, Gb, Ab eller Bb. Det er en 

transposition, og så er der en, en halv tone forskudt; Des, Es, F, G, A og B. Der findes kun de to 

heltoneskalaer, og den har derfor 2 transpositioner. Messians første to symmetriske skalaer kender 

vi som heltone skalaen og halv-hel 8 tone skalaen. Derefter kommer der en række mere specielle 

modes som klinger karakteristisk på hver deres måde, og som allesammen har en form for symmetri 

i sig
1
. For Messiaen er det mest den atonale musik han forbinder med farver, eller i hvert fald klare 

farver, jo mere tonalt det bliver des svagere bliver farverne for ham. Han forklarer at kun nogle 

andre komponisters værker ser han i farver, men de fleste er så så svagt farvet at han ikke tænker på 

det på den måde. Han siger at historien kun kender få farve-orienterede komponister
2
.  

Det at en skala er symetrisk betyder at den gentager et mønster en eller flere gange i oktaven. Et 

godt eksempel er 8 tone skalaen halv hel, der er Messians andet mode. Den kan deles ind i fire 

sektioner af hver tre halvtoner som er ens ift. intervaller, de er markeret med buerne på oversiden af 

nodebilledet herunder.  

3
 

 

I Messians hoved vil farven på den samme akkord transponeret en oktav op være den samme bare 

lysere eller tonet hvidere, og samtidig vil en akkord transponeret en oktav ned genskabe den samme 

                                                           
1
 Beato, Rick “Olivier Messiaen modes of limited transposition” 

2
 Messiaen, Olivier; Music and color s. 61-65 

3
 https://en.wikipedia.org/wiki/Modes_of_limited_transposition 
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farve tonet mørkere. Omvendinger af akkorder derimod bliver i hans system meget komplekst og 

uforudsigeligt. Han beskriver som eksempel:  

”With the fundamental on C-sharp, the upper range is the color of rock crystal and citrine; the 

lower range, of copper with gold highlights. In the first inversion on C-sharp: wide expanse of 

sapphire blue rimmed with less intense blue (fluorine blue, light Chartres blue) and with outer rims 

of violet. The second inversion on D-flat is orange, with stripes of pale yellow, red, and gold. The 

third inversion on D-flat, from high to low, moves through pale green, amethyst, and black.
4
”  

Han arbejder altså med meget komplekse farver og mange forskellige farver indenfor same mode. 

Det er meget inspirerende den helt synæstetiske
5
 måde han tydeligvis opfatter musik på. Samtidig er 

det alt for komplekst til at jeg kan bruge det i den form, og jeg vil gerne lave et noget simplere 

system til at udtrykke toner med farve og omvendt. Jeg kommer til at lave et system der er statisk i 

den forstand at en mode kommer til at have en farve lige meget hvilken omvending den 

forekommer i. Modsat Messiaen opfatter jeg øget tonemængde som mørkere farver og akkorder 

med få få toner som lysere farver uafhængig af hvor på klaveret de spilles. Derfor har jeg lavet en 

oversigt der beskriver en farveovergang fra hvid til blå til sort sammen med en angivelse af toner. 

Således at man ved farven hvid spiller ingen toner og ved sort spiller alle. Alle nuancer af blå er 

beskrevet med de 12 toner hvor de lyse nuancer af blå svarer til grundtone og kvint og man så 

gennem farveovergangen mod sort spiller flere og flere. Herunder er et eksempel på en model jeg 

har lavet af det. Det er ikke helt symmetrisk, men klinger meget åbent på en måde jeg er blevet glad 

for. Som man kan se på oversigten er tertserne gemt til ret langt ovre i de mørke blå nuancer. Det 

har jeg gjordt fordi jeg gerne vil have et åbent og gennemsigtigt udtryk, og tertserne bliver meget 

definerende for humør og stemning. Derimod er tritonus 9’ere og 6’ere med til at bibeholde det lyse 

åbne univers meget længere.  

 

 

  

                                                           
4
 Ibid. s. 65  

5
 Synæstesi er en psykologisk tilstand hvor man opfatter flere sansefænomener samtidig og uadskilleligt fra hinanden, 

f.eks. hvor musik opleves som farver. 
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Sir Isaac Newton og farvecirklen 

Newton var en matematiker, astronom og fysiker fra england der levede fra 1642 til 1727. Han er 

kendt for at have ”opfundet” tyngdekraften, hvilket i praksis betyder han har formuleret nogle 

fysiske love om massetiltrækning og lægemers bevægelse som stadig er aktuelle i dag
6
. For mig er 

han interessant i kraft af de ting han sar skrevet om lys og farve. Han opdagede ved hjælp af prismet 

at hvidt lys er sammensat af farver. Hvis man sender hvidt lys igennem et prisme kan man få det til 

at danne en regnbue. Newton identificerede 7 farver fordi han mente at farverne i regnbuen havde 

en sammenhæng med tonerne i den doriske skala. Som vist herunder lod han mellemrummene 

mellem tonerne have en farve snarere end tonerne selv havde farver
7
. Tonerne bliver altså i newtons 

model skillelinjer mellem farverne i regnbuen.   

8
 

Den teori er senere blevet kritiseret voldsomt og tilbagevist med argumenter som at toneskalaen er 

repetetiv og gentager sig op ad frekvensspektret mens farvespektret ikke gør det. Det vil altså sige 

at hvis man spiller kammertonen 440 hz og en frekvens der er det dobbelte 880 vil begge toner være 

et a, men hvis man ser elektromagnetisk stråling med en frekvens omkring 400 terahertz vil man 

opfatte det som rødt lys, mens elektromagnetisk stråling med en frekvens omkring 800 teraherz ikke 

vil være til at opfange af det menneskelige øje og betragtes som ultraviolet, altså en helt anden 

farve. Farvespektret gentager sig alstå ikke.
9
  

Men det er jo også umuligt at sige hvilken tone der er den dybeste så på den måde er toneskalaen og 

farveskalaen ikke mulige at forbinde på en måde hvor man udnævner en tone til at være den 

dybeste. Siden den veltemperede og ligesvævende stemning i endnu mindre grad end før da man 

                                                           
6
 http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Fysik/Fysikere_og_naturvidenskabsfolk/Isaac_Newton 

7
 https://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/48584/title/Newton-s-Color-Theory--ca--1665/ 

8
 Ibid. 

9
 Poul Roed Kristensen – Mundtligt overleveret i Gymnasiet 
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brugte pythagoræisk stemning af klaveret. C-dur og A-mol var på det tidspunkt de renest klingende 

tonearter, fordi man med pythagoræisk stemning får mere skævredne tonearter jo længere man 

bevæger sig væk fra C i kvintcirklen. Det sker fordi tonerækken dengang var fastlagt med rene 

kvinter hele vejen rundt i kvintcirklen. Men det går ikke helt op hele vejen rundt i cirklen, så de 

tonearter der ligger langt fra C lyder falskt når klaveret er stemt sådan. I slutningen af 1600-tallet 

forsøger man at udjævne den ulighed, så skævheden der er i naturtonerne blev udjævnet over hele 

skalaen som vi kender det i dag. Så i moderne stemning af et klaver er alle kvinter lige skæve, hvor 

de førhen var forskellige. Med den ligesvævende stemning bliver kvintcirklen og symetrisk hele 

vejen rundt, hvor den før var ujævn.
10

  

Jeg har tænkt viddere i Newtons retning, men også med øje for at det godt måtte være mere 

symmetrisk, og er kommet frem til at jeg vil prøve at sammenkoble kvintcirklen med farvecirklen. 

Det giver netop den symmetri Messiaen efterspørger i sine farvetanker og farvestyrede 

kompositioner, samtidig med at det ligger tæt på newtons oprindelige tanke. Jeg har vendt det på 

mange måder, men er til sidst kommet frem til at det bedst passer sammen som vist på billedet 

herunder.  

 

 

 

                                                           
10

 https://www.musikipedia.dk/stemningssystemer 
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John Cage 

John Milton Cage var en amerikansk komponist og musikteoretiker der levede fra 1912 til 1992. 

Han har været banebrydende for moderne musik siden 1940’erne og har været med til at formulere 

filosofiske spørgsmål det at frembringe musik og kunst. Han har f.eks sat fokus på stilheden og at 

fraværet af lyd er lige så væsentligt som tilstædeværelsen af det. Cages og udtalelser kan 

forekomme mindst lige så interessante som hans musik, som han også selv udtrykker i et berømt 

citat; ”Jeg er ikke interesseret i resultatet af mit arbejde, jeg er interesseret i at være i live.”
11

  

Han samlede i 1969 en bog med forskellige andre kunstneres grafiske notationer. Den har været ret 

inspirerende at kigge i, der er alle mulige gode takes på at notere musik grafisk. Det er en bog der 

har hjulpet mig med at gentænke hvad notation af musik også kan være, ved at sætte klassiske 

nodebilleder ved siden af meget abstrakte tegninger og instruktioner. Men for eksempel Walter 

May’s notation som ses på billedet herunder viser hvordan man kan notere grafisk på en måde der 

skal læses fra venstre mod højre og hvor der er angivet en form for tidsindikator i langs bunden. 

Samtidig er det meget frit til fortolkning hvordan det præcis skal spilles. Det er meget rart at ligge 

så meget ansvar hos fortolkeren.  

12
 

Det virker dog ikke som om at særlig mange af notationerne i bogen er lavet med et æstetisk mål for 

øjet. Det ligner der er tænkt mere i notation for musikkens skyld. Jeg har jo netop den ide med 

opgaven at det gerne må være holistisk, og derfor at æstetikken i notationen skal afspejle den jeg 

gerne vil udtrykke i musikken, frem for at være. På eksemplet herover er ligner det der er tænkt på 

æstetikken samtidig med at det er en notation der udfolder sig lineært over tid. Det er den retning 

jeg gerne vil bevæge mig, det er for mig at se ret nemt at forholde sig som udøver til en notation 

som denne.  

                                                           
11

 
http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Musik/Klassisk_musik/Udenlandske_komponister_efter_1950/John_Cage 
12

 Cage, John; “Notations” – 1969, Something Else Press s. 183 



10 
 

Jeg har også brugt Cages eget værk Four
6 

 som kilde til ideer. Især i måden han bryder med 

taktangivelser og musiske indikatorer på tid, og bruger et stopur til at angive hvor langt i stykket 

man er nået.  
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Udviklingen af et notationssystem 

Til at starte med må man gøre sig klart hvad man gerne vil diktere og hvad der skal være mere til fri 

fortolkning i notationen. Det handler jo for mig netop om at løsne lidt op, i forhold til hvis jeg 

havde noteret stykket på noder. Samtidig har jeg en klar ide om at det er vigtigt for mig der er en 

noget tematisk der går igen gennem stykket. Jeg arbejdede i starten hen mod at lave et system der 

kunne læses af alle, men har valgt at lave et system for min solo performance til at starte med. Det 

system alle kan læse bliver for omfattende og indviklet som det ser ud lige nu, så jeg håber at når 

jeg har et færdigt sytem for mig selv er de unødvendige ting faldet fra, og det er nemmere at gøre 

tilgængeligt. Billedet herunder viser en notation. Det skal læses fra venstre mod højre. Højden af 

den midterste sektion er udtryk for stykkets dynamik og farven angiver tonalitet. De symboler der er 

malet i midten er tematiske elementer og kvaliteten af omridset skulle angive skarpheden af 

lydbilledet, dvs. et rystet strøg betyder et mere diskant lydbillede og en rolig streg er et mere dybt 

lydbillede. 

 

For flere musikere er ideen så at tematikken skal noteres som trin afhængig af en grundtone som så 

farven dikterer, og også at det ikke nødvendigvis stod klart hele tiden hvad farve der var på et 

bestemt sted i notationen. I forhold til tid er jeg ikke endnu kommet op med en passende løsning, og 

det problem forsvandt også da det gik over til at gælde for solo performance i stedet for en gruppe. 

Men når systemet skal videreudvikles tænker jeg at sætte tidsindikatorer langs bunden og så forsyne 

hver musiker med et stopur. Samme måde som f.eks. John Cage i sin tid løste samme problematik i 

værket ”Four
6
”

13
. 

Billedet herover er en af de første notationer jeg har lavet på den her måde. Bilag 3 er en optagelse 

af en koncert hvor jeg spiller stykket live første gang. Der er et par ting jeg godt kunne tænke mig at 

ændre før jeg spiller det igen.Stykket består af nogle tematiske elementer hvor et af dem går igen. 

Elementerne er taget fra forskellige improvisationer jeg tidligere har indspillet. Jeg har givet dem 
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navne, og herunder ses de symboler de er givet. Det første hedder Tapes Jan 18 og er vedlagt som 

bilag 4. Det nederste tematiske element er har arbejdstitlen smaddersangen er vedlagt som bilag 5.  

 

Hvis man sammenholder koncertcafeen og de indspilninger af temaelementerne kan man høre at jeg 

har forsøgt at bibeholde de lyduniverser der er i indspilningerne men samtidig at skåret det mere ind 

til benet, så de har fået mere karakteristisk klang. Dvs. at de oprindelige versioner af temastykkerne 

(bilag 4 og 5) er meget længere end den form de optræder i notationen. Beskæringen har altså 

fundet sted i notationsprocessen.  

Dette er en notationsmetode der ligger det hele meget fast, i den forstand at det improvisoriske 

element er begrænset til nærmest kun at være overgangene mellem stykkerne. Der er nogle 

problematikker ved at notere det så fast. Jeg havde i denne notation mistet næsten alt hvad der 

hedder improvisation, og kunne nærmest lige så godt have haft en normal sætliste og give numrene 

navne. Men det var dejligt at have det så visuelt. Især at have dynamikken udpenslet visuelt følte 

jeg gav et overskud i forhold til at lave en flot dynamisk opbygning. Samtidig er det nemmere for 

mig at huske mange ting og koble dem op på symboler frem for navne. På notationen var der utrolig 

meget information i hvert symbol, mange synthesizer knapper der skulle drejes meget præcist og på 

det helt rigtige, når stykkerne skifter - fem komplette lyduniverser. Der var stadig frihed til at udføre 

dynamikken og længden af stykkerne som jeg følte for det i momentet, men jeg havde en låst 

fornemmelse. Det var svært at opføre, meget svært! Fordi jeg på forhånd havde fastlagt ret præcist 

hvordan det skulle lyde i mit hoved, var jeg ikke ret opmærksom på hvad der skete i momentet. Jeg 

greb ikke de ideer og indskud der kom underkoncerten, og der kom ikke rigtig nogen fordi jeg ikke 

var åben overfor det. Det er noget af det sværeste jeg har prøvet, så jeg kunne godt tænke mig at 

lave systemet nemmere. Åbne op for mere fri fortolkning i opførelsen. Jeg vidste præcis hvordan 

stykket skulle lyde. Både stenming, lyd og tematik. Næste gang vil jeg forsøge at notere færre 

konkrete musik-tekniske parametre, og gå mere op i at notere en stemning eller en følelse. Det der 

er godt ved at holde det lidt mere improviseret er at det er nemmere at forstå kvaliteten i de ting der 

kommer til at lyde lidt anderledes end man havde tænkt sig de skulle. Jeg kender mange der kalder 

det fejl, men hvis man ser på det med lidt andre øjne lyder det tit bedre end det man havde tænkt sig 

at spille, og det handler altså bare om at komme et sted hen hvor man kan forstå kvaliteten i det i 

stedet for at blive bange for kontroltabet. Det er helt naturligt for mennesker at frygte kontroltabet, 

men i musik er det mest en ulempe.  
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Viddereudvikling af systemet 

Det går meget hurtigt op for mig at det er urealistisk at forsøge at notere det linært fra venstre til 

højre. Det er simpelthen umuligt ikke at se på billedet som en helhed, i hvert fald i maleprocessen. 

Det er ikke billedets natur at blive opfattet lineært. Jeg føler at jeg prøver at forcere realiseringen af 

nogle tanker som ikke lader sig gøre i praksis. Det er ikke naturligt, og det står klart for mig at jeg 

må gentænke situationen, og lade billedet eksistere på sine egne præmisser med sine to rumlige 

dimensioner udenfor tid. Jeg må løse det senere, det med at musikken udfolder sig over tid og 

biledet er udenfor det. Tidsdimensionen fungerer ikke i denne del af processen hvor man noterer et 

stykke musik grafisk. Men for at det giver mening at opføre det vil jeg gerne på en måde reinstallere 

et tidsligt element i værket. Jeg har noteret to længere improvisationer på papir, og er godt tilfreds, 

jeg synes jeg kan genkende stemningen fra musikken på bilederne.  Jeg må bare klippe dem 

sammen, redigere og skære billederne ud i en form så de kan beskrive en tidsdimension i musikken. 

Jeg har også lyst til at udvikle modellen med farver og toner. Lave en ny model der beskriver 

stemninger i musikken over for hvilke farver der er brugt. Hvilke stemninger er der i musik. Musik 

kan sammenlignes med tilstande i det menneskelige sind, så musik må kunne deles op i arketyper. 

Min ide er at bruge nogle modeller der beskriver nogle forskellige menneskelige grundtræk til at 

kortlægge forskellige musikalske stemninger. De mest farverige og interessante arketyper jeg kunne 

komme i tanke om er dem man finder i astrologien. Dyrekredsen der beskriver 12 arketyper som er 

inddelt i fire grundkategorier; Ildtegn (løven, vædderen, skytten), Jordtegn (stenbukken, tyren, 

jomfruen), Lufttegn (vandbæreren, tvillingen, vægten) og Vandtegn (fisken, krebsen og 

skorpionen). Herunder har jeg først taget den klassiske beskrivelse af menneskelige arketyper i de 

forskellige elementer, og så har jeg forsøgt at overføre det til musikalske parametre.  

Ildtegnene gnistrer af energi, optimisme og foretagsomhed, deres intuition er stærk og de er 

beslutsomme aktive og utålmodige. I musikalsk sammenhæng; højernergisk, vildskab, trance og 

intensitet 

Lufttegnene er knyttet til mentale funktioner, fornuft, logik og resonnement. Elsker det 

intellektuelle, abstrakte begreber og kunst.  I musikalsk sammenhæng; ekvilibrisme, tempo, lethed, .  

Vandtegnene er knyttet til det følelsesmæssige. Har stærke følelser og lader sig påvirke af det i 

deres liv. De har stor meneskelig indsigt og forståelse. I musikalsk sammenhæng; Underbevidsthed, 

følelser, drømme, medmenneskelighed, dybde.  

Jordtegn er knyttet til det praktiske og realistiske, og har et godt greb om den reelle verden. Det gør 

dem naturligt mere tålmodige og selvdisciplinerede. I Musikalsk sammenhæng; Kropslighed, 

simplicitet, fylde, tyngde. 

Jeg har ladt selve modellen være meget inspireret af de hinduistiske 5 elementer.  Udover de fire 

elementer jeg har beskrevet, vil jeg påstå der også er en universel kraft, visheden om at alt er et. 

Hinduisterne kalder typisk det 5. element æther, og med det menes der egentlig rum. Ikke luft, men 

rum. For at få beskrevet arketypen der passer til har jeg haft fat i nogle tarotkort der også med lidt 
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tilnærmeæse arbejder med de fire førnævnte kategorier og så en 5. trumf kategori. Kortene fortæller  

om arketyper og grundlæggende handler den 5. kategori om visheden om at alt er et. Universel ro 

og accept af  livets gang som det går.  

Herunder er en model der viser hvordan man skal forstå farver i forhold til de 5 elementer. Et grønt 

billede f.eks. beskriver altså en komposition med jord-arketypens musikalske værdier; kropslighed, 

simplicitet, fylde og tyngde. Det opmærksomme øje vil måske også bemærke at den stjerne der er 

tegnet svarer til farvecirklen foldet sammen, ift. hvilken rækkefølge farverne kommer. Især hvis 

man forestillede sig der lige var lidt mere gul farve mellem grøn og rød, hvilket egentlig også var 

tilsigtet. Derfor kan begge modeller godt være gyldige samtidig, hvilket jeg synes er ret fedt.  

 

 

Hvordan bruger man det i en komposition? De to billeder jeg har malet ind til videre er blå og lilla, 

og bevæger sig altså i området æther og vand måske lidt over mod luft. Det er primært der mine 

kompositioner til dette projekt kommer til at ligge, da jeg stræber efter at lave det her rolige og 

ambiente værk. Det er en lidt sjov erkendelse at komme frem til, at tanken om at alle elementer 

skulle være til stede i værket er nød til at vige for projektets helhed. Det er som om projektet er ved 

at tage styringen selv. Et kontroltab jeg egentlig er ret glad for nu hvor jeg har accepteret det. Det er 

jo netop det jeg har lagt op til i opgavebeskrivelsen, ideen om at metoden tog over og blev en 

styrende faktor i kompositionsprocessen. Jeg agerer og laver noget, men det er i høj grad styret af 

hvad jeg kan mærke projektet vil. Det er netop ideen med de dogmer jeg har sat op, at udvide og 

undersøge hvad der sker hvis jeg sætter et regelsæt op der bliver styrende for produktet i sidste end. 

Billederne på deres egne præmisser, farverne på deres egne præmisser og musikken på sine egne 
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præmisser. Billedet skal netop ikke males med fokus på at det skal kunne spilles, det er 

redigeringsprocessen af billederne der skal gøre det muligt at betragte som en noteret komposition. 

Jeg har indtil nu også arbejdet hen imod et resultat der er en notation af et stykke musik jeg kan 

opføre live, men principielt kunne det lige så godt være i redigeringsprocessen af det indspillede 

materiale at formen opstår. Med det mener jeg at det er fint at inspille enkelte temaer og så redigere 

dem sammen til et sammenhængende stykke. Begge de ting ligger jo netop i den ramme jeg har sat 

op. Så det handler om at bruge de rammer jeg nu en gang har sat, i stedet for at arbejde hen imod et 

på forhånd besluttet lydbillede.  

 

Værket der afspejler hvor jeg er nået til 

Jeg havde malet to billeder og stod og skulle lige til at klippe i dem for at lave det om til en 

notation, da det gik op for mig at begge billeder sagtens kunne bruges som færdige notation. Det 

ene skulle lige vendes på hovedet for at det fik en harmonisk form når man betragtede det lineært 

fra venstre mod højre, men så kunne det faktisk nemt spilles. Det er blevet det stykke jeg har 

vedlagt som bilag 2. Det er et 27 min. langt improviseret stykke over billedet herunder (det ligger 

som bilag 6 i fuld størrelse 155x65 cm.). Det er indspillet i en omgang på bas, flygel og div. synths. 

Det andet billede har jeg vedlagt som bilag 7, men jeg har ikke nået at indspille det.  
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Konklusion 

Jeg har prøvet at sætte flere regelsæt op for hvordan man kan tolke billederne praktisk i en 

musikalsk sammenhæng. Men jeg føler jo mere jeg låser det des mindre interessant undersøgelse og 

projekt bliver det. I starten hvor jeg lod symboler være udtryk for et bestemt stykke melodi og 

stemning endte jeg med at undertrykke billedsiden af projektet til bare at være en indikator for 

toneart og dynamik, og ikke rigtig være andet end en huskeseddel. Farverne udtrykte tonaliteten  

stykket, hvilket for det første er lidt ligemeget, og for det andet er for grov en simplificering. 

Farverne udtrykker en stemning, og det kan tonaliteten blandt andet gøre, men det er for voldsom 

simplicificering at lade farverne være dikteret af stykkets tonart. 

Der er en sandhed jeg ikke kan løbe fra. Jeg har forsøgt at tvinge projektet retninger det ikke vil, 

fordi jeg troede det ville passe godt. Jeg har haft et alt for forudtaget og naivt billede på hvordan det 

færdige projekt skulle se ud. Der er mange ting jeg troede var nemme men ikke kunne lade sig gøre 

uden at være uærlig overfor projektets natur. Ligesom man må anerkende musikken på dens egne 

præmisser må jeg når jeg arejder på denne måde anerkende billedkunsten på dens egne præmisser. 

Jeg vil gerne notere/fremmane på billeder den stemning jeg gerne vil have ligger i musikken. Der 

behøver ikke være så meget mere information end en stemning. Det er der værket bliver flot og 

interessant fordi kunstformerne slippes fri og lader sig påvirke af hinanden hen mod et fælles 

udtryk. Men jeg skal lade dem utrykke sig og ikke forsøge at styre billederne til at blive en 

mindreværdig huskeseddel. Lade dem eksistere selv. 

Jeg synes det er lidt svært at beskrive med ord hvad der er sket når jeg har ladt de tre processer 

påvirke hinanden. Det er for mig klart at høre på musikken at det får et meget statisk og roligt 

udtryk. Det udvikler sig meget langsomt og nærmest uafhængig af tid. Musikken er nem at 

forsvinde i og inviterer til underbevidste og søvnlignende sindstilstande. Man kan fornemme 

kontroltabet og en ro og frihed der kommer at give slip og lade musikken udvikle sig. Billedsiden er 

for mig meget rar at have med i kompositionsprocessen fordi det hjælper mig huske at give slip. 

Simpethen fordi jeg ikke er så trænet i at male, så har jeg meget lettere ved at give slip og lade 

maleriet udvikle sig. Det er lettere at bryde med ens vaner når de ikke er så indgroet som det nogen 

gange kan være når man som konservatoriestuderende spiller musik. Det er nemmere med et felt 

som kunstmaling hvor jeg er tvunget til at bevæge mig søgende frem, det er en vildt dejlig energi at 

tage med ind i det musikalse univers. Man mister tit den søgende og nysgerrige energi til fordel for 

rutine og viden. Det er aen af farende ved at gå på en musikuddannelse, udviklingen af en ikke 

nysgerrig og selvtiltrækkelig tilgang til musikken. Man kan udvikle en vished om at man ved det 

hele og ikke behøver søge. En nærmest arrogant holdning til at man ved hvad udtryksformen musik 

kan og ikke kan. Det er selvfølgelig en tendens i alt slags uddannelse og læring at man bliver 

mindre søgende jo længere man beskæftiger sig med et område, men lige ift. de kunsnterriske fag er 

det meget vigtigt at bibeholde den søgende og eksperimenterende tilgang for at blive ved med at 

have et interessant og tilfredsstillende output. Derfor er det rart at beskæftige mig med et område 

jeg er ret ny i, fordi det minder mig om de her ting. Jeg føler faktisk jeg ret ubesværet kan bringe 

den søgende proces jeg er tvunget ud i, i forbindelse med kunstmalingsdelen, med ind i det 

musikalske område.  
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Der er meget at lære om proces i dette bachelorprojekt. Den søgende åbne tilgang til kunsten er et 

meget vigtig når man arbejder på denne måde. Det handler om at have en åbenhed i forhold til at 

lade projektet udvikle sig som det gør i stedet for at være alt for besluttet på hvor det skal hen fra 

starten. Jeg troede da jeg startede på dette projekt at beskrivelsen var meget åben og at jeg ville 

have nemt ved at give slip og lade det udfolde sig. Men det har vist sig undervejs at jeg å rigtig 

mange måder havde en alt for foruindtaget ide om hvordan det skulle se ud og foregå. Jeg har en 

god fornemmelse af at jeg til sidst fik givet slip på det hele, og det har været en rigtig god 

erkendelse for mig som jeg kan tage med viddere. Det er sjovt hvordan jeg troede jeg bare var helt 

åben og klar til at lade projektet udfolde sig og så viste noget nær det modsatte sig. Men jeg går 

videre med en ny forståelse for hvordan man planlægger og gennemfører åbn processer, og jeg 

håber at projektet siger noget om det på en måde hvor man som læser også kan føle sig inspireret. 

Inspireret netop i forhold til det med at give slip på sin forudindtagelse og arbejde den retning 

projektet naturligt tager.  

Så det der rent faktisk sker når jeg lader de tre områder opførelse, notation og produktion påvirke 

hinanden er at jeg bliver tvunget ud i en mere eksperimenterende og legende proces, der automatisk 

gør at værket bliver mere nysgerrigt og søgende. Det er en god måde at holde mig vågen på, at 

udfordre mig selv på metodevalg så jeg er nød til at eksperimentere. Derudover synes jeg at den 

grafiske notationsform giver stykkerne et meget defineret lydunivers. Det er godt til at notere 

stmeninger i musikken på en noget mere fyldestgørende måde end jeg før har prøvet. Det har sat 

nogle tanker i gang og givet mig nogle redskaber til at nuancere de her lyduniverser. Musikken 

bliver mere statisk og udvikler sig mindre i tid, eller i hvert fald langsommere over tid. Jeg har 

igennem hele projektet arbejdet med meget lange dynamiske kurver, og er begyndt at skrive stykker 

der varer over 20 minutter og som jeg ikke synes kan kortes ned uden det mister en del af essensen. 

Musikstykkerne udvikler sig mere i rum når jeg lader billederne eksistere på deres egne præmisser 

(uden at udnævne den ene dimension til at være udtryk for tid). De to udtryksformer smitter altså af 

på hinanden. Hvis jeg insisterer på at lade billederne tale på deres præmisser og eksistere rummeligt 

trækker det musikken den vej – i retning af statisk musik der udvikler sig i rum. Det viser sig altså 

at jeg er mere tilbøjelig til at insistere på at billederne skal have lov til at ekseitere på deres egne 

præmisser end at musikken skal det. Det giver god mening i forhold til at dette nok når alt kommer 

til alt er et musikalsk projekt hvor jeg gerne vil se hvad der sker når jeg lader musikken blive 

påvirket af billeder frem for det omvendte.  
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