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Abstract 
Criztian Brieba. Music of the Noises – A Revolution in Composing Technique? 
Högskolan Dalarna: Sound Production 2005. C-essay. 
Swedish title: Oljudens musik – En revolution i kompositionsteknik? 
 
Noise music is created around sounds not often welcome in a musical context. 
Since the birth of electronic music in the 1950s a new perspective on composing 
has emerged. In electronic music, sounds and their timbre are as much important 
as melody, harmony and rhythm. This composing perspective is not often 
observed. Therefore I have examined a musical genre that stretches the boundaries 
of what we consider music, sound, noise, beautiful and terrible. 
    The aim of this thesis is to investigate what aesthetic ideals noise musicians 
have when they create music. I examine the composing processes of three noise 
musicians, by asking the following questions: Do you compose in advance or do 
you improvise, how do your control of sound look like, how do you use the 
human voice and how do you categorize sound? 
    The thesis is constructed around interviews I have made with the musicians and 
an extensive historical background concentrated on the alternative composing 
techniques that has led to the development of noise music. 
    Among the results I found that these noise musicians always improvise with 
material, but the real essence of noise music is the character of the sounds, not 
their origins or material. Composing in advance for sound is a lot more difficult 
than traditional composing. Another result is that these noise musicians have 
extensive control of their instruments and can produce the sounds they wanted. 
They point out the importance of instruments that produce sound not directly 
controlled by themselves, something that create a musical quality that they aspire. 
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”If ‘noise’ means uncomfortable sound, then pop music is ‘noise’ to me.” 
  – Masami Akita 
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INLEDNING 
 

 

 

Vad är musik? En av människosläktets större frågor. Vi kommer nog aldrig att enas om ett svar, 

men för det behöver vi inte sluta försöka. Om vi här utgår från att musik uppstår i hjärnan hos 

lyssnaren kan vi istället flytta fokus till en minst lika intressant fråga: Hur skapas musik? Vad 

händer under sammansättningen av det vi i efterhand oftast har så svårt att förklara? Går det 

överhuvudtaget att tala om några specifika regler för skapandet, eftersom varje människa alltid, 

oavsett influenser, erfarenhet eller marknadsstrategi, är individuell och formar sin musik utifrån 

sig själv. 

    För att ställa frågan hur musik skapas så har jag vänt mig till en mycket speciell musikgenre, 

nämligen noisemusik. Jag tycker noisemusik är ett lysande exempel på en musikgenre där 

musiken skapas enligt helt andra konventioner än de traditionella västerländska och genom att 

studera en stil som utnyttjar alla de alternativ som finns breddar vi vår förståelse om musik som 

fenomen. 

    Jag tycker det är tråkigt att så lite forskning och uppmärksamhet ges musik, som främst skapas 

av ljud med en passande klangfärg istället för musik av passande melodier och harmonier. Jag 

vill med min studie av en osynlig och annorlunda musikstil visa på de rika, spännande och 

framstående talanger som finns i musikvärlden, men som alltför sällan uppmärksammas. Min 

förhoppning är att mitt arbete ska inspirera flera att skriva om nya musikgenrer som inte passar 

in i konstmusiken eller pop/rockmusikens fack.  

 

NOISEMUSIK 
Att beskriva musik är alltid lika svårt eftersom vi bara kan utgå från de referenser vi själva har. 

När vi beskriver noisemusik med ord blir det ännu svårare eftersom få har någon erfarenhet av 

musikgenren. Ord som till exempel ”harsh noise” dyker upp. Även hos de få människor som har 

någon slags definition av ”harsh noise” kan denna skilja sig avsevärt människor emellan. 

Följaktligen är en detaljerad beskrivning av detta slag omöjlig. 

    Mitt försök till att verbalt förklara noisemusik lyder enligt följande: Musik utan melodi, 

harmoni och rytm, där sammansättningen av olika ljud skapar musiken. Ljuden är sällan 
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förekommande i andra musikaliska sammanhang. Det är ljud som människor helst inte lyssnar 

på, som oftast representerar fara eller skada. Ibland kan musiken liknas av olika kombinationer 

av pink noise. Noisemusik framförs oftast med skadligt hög ljudstyrka.1 Noisemusik är en 

musikgenre som funnits sedan början av 1980-talet.2

    En historik för noisemusiken finns i kapitlet Noisemusikens rötter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Jones. 1999. sid. 76. 
2 Huss. u.å. sid. 4. 
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SYFTE 
Syftet med denna undersökning är att bidra till förståelse för de estetiska ideal som finns hos tre 

noisemusiker. Jag studerar deras kompositionsprocess genom att ställa följande frågor: Är du 

kompositör eller improvisatör? Hur ser din kontroll över ljuden ut? Vilken plats har rösten i din 

musik? Hur kategoriserar du ljud?  
 

METOD 
Eftersom noisemusik är en liten musikgenre och sällan uppmärksammas i populär- och 

fackpress3, har jag valt att gå närmast ursprunget till musiken och kompositionsprocessen. Min 

metod blir en kvalitativ intervjuundersökning av tre noisemusiker som inom noisescenen 

betraktas som betydelsefulla. När mitt fokus ligger på estetiken och kompositionstekniken hos 

varje enskild noisemusiker motiveras mitt val att gå direkt till dem, eftersom det är precis där 

processen existerar. Vad som vidare motiverar mitt val av metod är den begränsade litteraturen 

(se vidare i avsnittet FORSKNINGSLÄGE) och möjligheten att ställa raka frågor, där svaren direkt 

motsvarade mitt syfte. Det ser jag som en stor fördel mot att hämta material från andras 

intervjuer. 

    För att få en större överblick har jag använt mig av en omfattande historik för att visa på den 

långa historiska utveckling som jag anser noisemusiken kommit från. Jag anser att en djupare 

historisk förankring ger ett bättre perspektiv på alla musikgenrer och definitivt för noisemusiken, 

med sin sällan nedtecknade egna historik. 

  

Jag var i förväg medveten om det svåra i min metod, att få kontakt med och få svar från 

musikerna. Jag räknade dock med den risken och kontaktade långt fler än tre kompositörer i 

början av arbetet. Det är emellertid en mycket liten och för allmänheten okänd genre jag studerar 

och tänker mig att de som i högsta grad är involverade i noisemusiken gärna hjälper till att öka 

förståelsen av sin genre. Jag tror också att de som kompositörer blir smickrade av mitt intresse 

för deras kompositionstekniker. 

 

                                                 
3 En enkel sökning på musikgenren ”noise” i Artikelsök gav fem relevanta träffar. Artikelsök indexerar innehållet i 
cirka 550 svenska tidskrifter och ett 30-tal dagstidningar sedan 1979. 
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MATERIAL OCH INSAMLING 
För en beskrivning av de utvalda noisemusikerna med min motivation till urvalet hänvisar jag till 

kapitlet INTERVJUERNA. 

    Mitt material har samlats in via personliga e-postintervjuer med tre noisemusiker. Jag skickade 

mina frågor den 18 mars 2005 i ett Microsoft® Word-dokument tillsammans med min e-post. I 

e-posten förklarade jag att min uppsats skrivs om noisemusik med perspektivet på 

komponerandet. Svarstiden varierade från en dag till tre veckor. Mina ursprungliga tio frågor 

utökades i ett fall med tre följdfrågor som skickades iväg några dagar efter att jag fått svar.  

 

Eftersom det finns så lite skrivet om noisemusiker, så har jag fått använda musikernas egna 

hemsidor som källa för deras korta biografier. Detta finner jag godtagbart eftersom det är 

musikerna själva som skrivit texten på hemsidan, något jag finner mycket mer tillförlitligt än om 

en pressansvarig på ett skivbolag skulle stå som författare. 

 

BEGREPP 
Det finns ett fåtal uttryck i mitt arbete som kräver en fastslagen definition för att undvika 

förvirring. 

    Då jag talar om traditionell musik, kompositionsprocess eller kompositionsteknik syftar jag på 

konstmusik och populärmusik i västerlandet. Jag går inte in på andra traditioner än de 

västerländska. 

    Elektronisk musik definierar jag i enlighet med kompositören och musikvetaren Hugh Davis: 

”Music designed to be heard over loudspeakers (including not only all music for electronic 

instruments but also tape, live electronic and computer music) is commonly known as ‘electronic 

music’ or ‘electroacoustic music’.TP

4
PT Det finns självklart traditionell musik som är elektronisk och 

elektronisk musik som är traditionell populärmusik. I dessa fall går begreppen ihop. 

    Uttrycket klangfärg och dess engelska motsvarighet timbre syftar till de egenskaper ljudet 

innehar, men som inte traditionellt räknas som musikaliska egenskaper. När vi talar om att 

någons röst är nasal eller att en synthesizer har en ”fyllig klang” så talar vi om klangfärg. Mer 

populärt kallat sound. 

                                                 
TP

4
PT Davis. 2002. sid. 44. 



 

FORSKNINGSLÄGE 
 
 
 
Överlag finns en mycket begränsad litteratur om noisemusik, speciellt på akademisk nivå. Dock 

finns det god forskning om traditionella kompositionstekniker och en kortare mer historisk 

kartläggning över futuristerna och den musique concrète och elektroniska musik som följde dem. 

    För att besvara min frågeställning har jag använt litteraturens återblick över andra icke 

traditionella kompositionstekniker, för att ge djupare förståelse för noisemusikernas estetik. Jag 

har också använt litteraturen för att utforma mina intervjufrågor. 

 

För beskrivningen av noisemusik har jag använt mig av det sannolikt enda svenska arbetet runt 

noise, nämligen Mattias Huss´ C-uppsats Stormen från Östern - Den japanska noisemusikens 

idévärld från Institutionen för orientaliskt språk, japanska avdelningen, Stockholms universitet. 

Huss´ idéhistoriska perspektiv ger en omfattande bild av noisemusiken och dess plats främst i 

Japan. Hans förståeligt korta musikhistoriska bakgrund har varit till stor hjälp för mig, och 

eftersom han delar samma vilja att beskriva noisemusiken på ett objektivt sätt, så litar jag på den 

historik han skriver. Huss har också haft två titlar som jag inte lyckades få tag på, nämligen 

Mason Jones ”Noise” (1999) och Michel Henritzis ”Extreme contemporary: Japanese music as 

radical exotism” (2001). Jones artikel är en mer allmän historik och Henritzis artikel är skriven 

ur ett musikteknologiskt perspektiv. Jag har ändå haft möjligheten att använda innehållet ur de 

här texterna på grund av Huss´ arbete. 

    Det finns enstaka artiklar publicerade i våra dagstidningar om noise, exempelvis Oljudets 

mästare tar nya vägar, en intervju med Masami Akita, noisemusikens största, ifrån Dagens 

Nyheter den 24 oktober 2004. De artiklar jag funnit skriver kortfattat om genren. Det är inte en 

introduktion, utan en beskrivning av det sammanhang som musiken förekommer i, exempelvis i 

filmen Tokyo Noise eller på festivalen Perspective 2004 i Västerås. Författaren till de här 

artiklarna förväntar sig alltså en liten förkunskap om hur noise låter av läsaren. 

 

För den historiska återblicken över alternativa kompositionstekniker har jag använt mig av 

främst tre böcker. David Ernsts bok The evolution of Electronic Music (1977) är uppbyggd runt 

musikanalyser av betydande verk inom den elektroniska musiken. I det kapitel jag använt mig 
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av, introduktionen, ges vi en resa genom den 2500 år långa utvecklingen inom musikteori, 

komposition och instrumentdesign, som har lett fram till den elektroniska musiken. Ernst berättar 

om utvecklingen av den musikteori vi använder oss av idag och de många alternativ som 

uppkommit de senaste trehundra åren. Ernst utgår ofta ifrån olika verk, men även instrument, 

som tillämpat de nya teknikerna.  

    Min egen värdering av historiken som ges är att den är mycket bra. Den är omfattande, både i 

tid, geografi och i stil. Jag kan tänka mig att den elektroniska musikens historia sällan berättats i 

denna omfattning. Ernst beskriver bra vad de oliktänkande ville ha istället för den traditionella 

musikteorin. Men utifrån texten framgår det inte hur stort medhåll de oliktänkande fick av sin 

samtid. Historien skrivs med utgångspunkt ifrån teori och kompositionsprocess (eller 

”strukturering” vilket är ett passande ord författaren använder), vilket är min egen utgångspunkt i 

min frågeställning. 

 

För den historiska återblicken runt futuristerna har min centrala litteratur varit konstvetaren 

Folke Edwards bok Den barbariska modernismen (1987). Boken presenterar futuristerna, deras 

bakgrund, ideologi, kort om deras efterföljare och deras betydelse för 1900-talets 

kulturutveckling. På ett tiotal sidor behandlas den futuristiska musiken, i en bok som annars 

riktar in sig främst på bildkonst. 

    Det kapitlet jag använt mig av är mycket genomtänkt. Edwards tar upp futuristernas 

spännande tankar och listar det viktigaste ur de två centrala skrifter futuristmusikerna skrev. 

Edwards beskriver insiktsfullt det viktigaste hos futuristmusikernas estetik. 

 

För kapitlet om Varèse, Cage, Schaffer & Stockhausen har jag använt redaktören och 

elektronmusikern Thom Holmes bok Electronic and Experimental Music (2002) samt David 

Ernst tidigare nämnda bok. Holmes bok ger en mer omfattande historik runt pionjärerna där han 

berättar det viktigaste i deras karriär och skriver särskilt om deras viktigaste verk. Han sätter in 

deras betydelse i det sammanhang som de påverkat och redogör detaljerat för deras 

kompositionsprocesser. 

    Holmes mycket goda urval och djup i sin beskrivning med dess detaljer om skapandearbetet 

gör detta till en viktig bok för musikhistorien, och ett självklart val för mig i mitt arbete. Holmes 

och Ernsts titlar har tillsammans utgjort grunden för min förståelse av alternativa 
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kompositionsprocesser. 

 

Ett större estetiskt perspektiv har journalisten och hörspelskreatören Teddy Hultberg tillfört med 

sin essä That Noise Called Music (1996). Essän är en genomgång av de kompositörer och 

musiker som berört oljud och buller utifrån ett konstmusikaliskt perspektiv. Därför behandlar 

Hultberg inte noisemusiken, men mycket av den utvecklingen han berättar om har direkt eller 

indirekt påverkat noisemusiken. 

    Hultberg tycks få med det som skapat den konstmusik som idag görs med hjälp av maskiner 

och elektronik istället för traditionella instrument. Han citerar med säkerhet runt estetiken som 

uppkom och diskuterar intressant runt de ideal ljudpionjärerna stod för. Möjligtvis kan tänkas att 

han har en romantisk syn på historien och överskattar olika händelser och personers egentliga 

betydelse i det stora sammanhanget. Den kunskap som Hultberg förmedlar tycks vara mycket 

hans egna, det vill säga detta är inte någon sammanställning av det allmänna kunskapsläget utan 

en ganska exklusiv kunskap som Hultberg med sin text vill sprida. Hultbergs text har främst 

fungerat som inspiration och idékälla för mitt urval och mina frågor till noisemusikerna. 

 

Eftersom jag inte kan japanska har jag inte genomsökt noisemusikens centrum, Japan, dess ljud- 

och musikvetenskapliga institutioner. Detta är en klar brist i min kartläggning av forskningsläget, 

men med tanke på den tid och den avsökning jag gjort av västvärldens forskning inom noise ser 

jag bristen acceptabel, speciellt med tanke på min inriktning på kompositionsprocessen och inte 

noisefenomenet som helhet. Mattias Huss, som också har letat undersökningar runt noise, 

bedömer situationen så här: "Möjligen bedrivs det flitigare universitetsstudier om noise i Japan 

som jag inte kunnat finna, men jag har inte fått några indikationer på att så är fallet.”5

 

Genom min avsökning av RILM Abstracts of Music Literature har jag inte funnit några arbeten 

som har varit intressanta utifrån mitt perspektiv.  

 

                                                 
5 Huss. u.å. sid. 1. 
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NOISE – EN HISTORISK BAKGRUND 
 

 

 

Följande sammanfattning är skriven utifrån det perspektiv min undersökning ställer och försöker 

inte på något sett vara komplett, utan endast visa de tankar och ideal som lett fram till 

noisemusiken. Jag har valt att ta med 2500 års utveckling för att läsaren ska ha en möjlighet att 

förstå den utveckling som lett fram till de alternativa kompositionsprocesser som den 

elektroniska musiken anammat. Den av förklarliga skäl korta historiken om noisemusik är 

olycklig, men genom det långa historiska perspektivet kan vi djupare förstå noisemusikens 

ursprung och förutsättningar. 

 

Det historiska urvalet bygger jag på min läsning av Holmes Experimental and Electronic Music 

(2002) och Ernst The Evolution of Electronic Music (1977). 

    Sammanfattningen är skriven i tre delar. Den första berättar om den långa utvecklingen ifrån 

antika Grekland fram till 1900-talets början. Mitt fokus ligger på utvecklingen av den 

traditionella musikteorin och kompositionstekniken samt de alternativ som uppstod.  

    Den andra delen täcker de 70 första åren på 1900-talet och fokuserar på estetiken och de ideal 

som jag finner paralleller till i noisemusik. Musiken och kompositörerna i det kapitlet behöver 

inte påverkat noisemusiker direkt, men har banat väg för noise som musikstil. Jag kommenterar i 

vissa fall de paralleller jag påträffat till noisemusiken. 

    Det sista kapitlet innehåller noisemusikens egen historik. Jag redogör för de musikgenrer som 

anses direkt ha influerat och givit upphov till noisemusiken. 

  

ANTIKA GREKLAND TILL 1800-TALETS SLUT 

Följande stycke bygger främst på David Ernst The Evolution of Electronic Music.6

 

Huvudsakligen har den elektroniska musiken utvecklats genom tre olika traditioner, nämligen 

musikteori, kompositionsteknik och instrumentdesign.  

                                                 
6 Ernst. 1977. sid. xiii-xl. 
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    I det antika Grekland grundades musikteorin på matematik. Pythagoras utvecklade en 

indelning av oktaven i olika harmoniska intervall utifrån vibrerande strängar. Han upptäckte att 

när en sträng delades in i två lika långa delar resulterade det i en tonhöjd en oktav högre än den 

ursprungliga tonhöjden. Kvinten och kvarten definierades när strängen delades i tre och fyra lika 

stora delar. 

    Kvartens indelning genererade de grekiska skalorna diatonisk, kromatisk och enharmonisk. 

Den sistnämnda spelade en nyckelroll inom instrumentdesign under 1500-talet och det sena 

1700- och hela 1800-talet. Den enharmoniska skalan innehöll nämligen kvartstonsintervallet. 

    Inom västerländsk musik har oktaven traditionellt delats in i tolv mer eller mindre jämnstora 

delar. Kvartstonsintervallet delar istället in oktaven i 24 delar, där avståndet mellan tonerna blir 

hälften så stort. Kvartstonsskalan var vanlig hos de antika grekerna, men försvann gradvis när 

den västerländska musiken utvecklades i Europa. Afrikanska och asiatiska musikkulturer har 

bibehållit kvartstonsintervallet.  

    Antika Grekland bidrog till att med symmetriska och logiska system tagna ur matematiska 

procedurer finna grundpelarna till västerländsk musik. De proportionella systemen definierade 

tonhöjd (pitch), duration (rytm) och olika stämningssystem. 

 

Vad som var ”musikaliska” ljud och vad som bara var ljud gavs en definition i början av 

medeltiden av den romerska filosofen och matematikern Boëthius (ca. 480-524). Han delade in 

musik i tre kategorier: musica mundana (harmoniken eller rytmen i universum), musica humana 

(harmonisken eller proportionerna i kroppen) och musica instrumentalis (vokal och 

instrumentalmusik). Den första kategorin stämmer överens med de antika grekernas sfärernas 

musik. Både Pythagoras och Boëthius förstod att rörelse skapar ljud och när hela världen 

omkring oss rör på sig så låter den också. Kroppens harmonik och proportioner fångade detta 

inom oss och det återstod endast sådant som våra röster eller instrument producerade, det som 

var ”musikaliska” ljud.  

    1000-tals teoretikern Region av Prüm trodde på de antika grekerna och på Boëthius tankar om 

att ljud färdas som vågor, men han delade in musik i två delar: naturliga och artificiella. De 

artificiella ljuden är samma som Boëthius musica instrumentalis. De naturliga ljuden omfattade 

universums rörelse (sfärernas musik), men också vokala ljud (där inte sång inbegreps) och 

djurläten. Kombinationen av musica munda och musica humana tillsammans med de nyfunna 
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djurlätena ger oss två kategorier av ljud, musikaliska och icke-musikaliska, en definition som 

fortfarande kan ses som allmänt vedertagen i västerlandet. 

 

Problematiken runt kompositionsprocedurer och noteringssystem behandlades av teoretiker som 

Guido av Arezzo, Franco av Cologne och Johannes de Grocheo. Från 1000-talet till 1200-talet 

vidareutvecklades grekernas system och harmoniska respektive dissonanta intervall bestämdes. 

Vid tidigt 1300-tal gav Marchetto da Paduas och Philippe de Vitrys arbeten en ökad rytmisk 

komplexitet när de delade in notvärdena i tvåtaktsvärden istället för de vanligare tredelade 

värdena. Deras arbete följdes av en stor tillit till proportionella relationer inom rytmiska 

strukturer.  

 

Don Nicola Vincento, en italiensk kompositör och teoretiker, konstruerade år 1555 ett 

multiklaviatursinstrument, Archicembalon, som delade upp oktaven i 31 steg. Vincentos 

instrument blev inte accepterat av sin samtid, men utvecklades dock vidare av Fabio Colonna 

genom hans La Sambuca lincea ifrån 1618. Colonnas instrument blev föregångaren till de 

mikrotonala instrument som dök upp under 1700- och 1800-talen. Dessa instruments betydelse 

för elektronisk musik är stor, instrumenten hjälpte till att bredda och omdefiniera kompositörers 

inställning till tonhöjd. De flesta instrumenten delade upp oktaven i över 50 steg. Den mest 

extrema gick så långt som till 167 steg per oktav. 

 

Under 1700-talets början fick den nya läran om akustik förklara fler fenomen runt ljud än de 

antika grekernas matematiska system gjort. Den kanske viktigaste upptäckten är den av 

övertonsserien, vars helhet fastslogs av fransmannen Joseph Sauveur år 1701. Övertonsserien är 

ett fysiskt fenomen som säger att en grundton, det vill säga den ton vi uppfattar spelas, alltid 

återföljs av högre frekvenser med en dalande ljudstyrka. Varje överton har i sin tonhöjd en 

relation 2:1, 3:1, 4:1 osv. till sin grundton. Sauveurs upptäckt stödde sig på tidigare tankar om de 

matematiska system som finns i ljud. Hans upptäckt var också grunden till de försök att 

kontrollera klangfärgers karakteristik som började i slutet av 1800-talet av den tyske fysikern 

Hermann von Helmholtz. 

    Under senare delen av 1700-talet gjordes fler viktiga upptäckter runt akustik, där fransmannen 

Claude Perraults står ut med tanke på elektronisk musik. Perrault fastslog att klangfärg (timbre) 
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var beroende av övertoner. Eftersom övertonernas styrka är betydligt svagare än grundtonen 

uppfattar vi bara förändringar i övertonerna som förändringar i klangfärgen hos ljudet. 

    Hermann von Helmholtz arbete ifrån 1896, Sensations of Tone, var banbrytande inom sitt 

ämne, akustik. Helmholtz var den förste som systematiskt förklarade klangfärg som ett resultat 

av en grundton med flera övertoner. 

 

Under 1870-talet kom tre uppfinningar som var nödvändiga för den kommande utvecklingen av 

elektronisk musik. Förutom Koenigs Tonametric, ett instrument som delade upp oktaven i 167,5 

steg, så lyckades Alexander Bell överföra den mänskliga rösten via elektricitet. Två år senare 

uppfann Thomas Edison fonografen och möjligheten att bevara ljud blev äntligen verklighet. 

Trots att fonografen var svår att hantera för denna sorts arbete, så började några franska, tyska 

och amerikanska elektronisk musik kompositörer använda den på 1920-talet och den förblev i 

deras tjänst två årtionden framåt. 

 
Telharmonium 1897. (Bilden är tagen ifrån http://sonhors.free.fr/) 

 

1897 byggde och konstruerade Thaddeus Cahill, med hjälp av teorierna i Helmholtz arbete, 

instrumentet Telharmonium. Klaviaturinstrumentet hade 36 steg per oktav, men viktigare var att 

det gick att kontrollera klangfärgen. Genom att variera antalet övertoner. Instrumentet kunde inte 

bara efterlikna traditionella instrument, utan kunde producera helt nya ljud. Tekniken som 

användes kallas additiv syntes och räknas som det vanligaste sättet att producera syntetiska ljud 
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än i dag. Instrumentet använde sig av tonhjul för att generera ljud som elektriska signaler, en 

teknik som även finns i Hammondorglar, som började tillverkas 40 år efter Telharmoniumet.  

 

Den sista uppfinningen på 1800-talet som öppnade dörrar för elektronisk musik var den danske 

forskaren Vlademar Poulsens telegrafonen, en tidig magnetisk bandspelare, även känd som 

trådspelaren. Genom att göra om ljudet till en elektrisk signal var telegrafonen överlägsen 

fonografen för kompositionsarbete. Tyvärr var inspelningsmediet, en pianotråd, inte tillräckligt 

tillförlitligt för att uppfinningen skulle bli en succé. Däremot banade den väg för den enormt 

lyckade magnetiska bandspelaren ifrån 1935. 

 

Helmholtz, Edison, Cahill och Poulsens arbete lade grunden till 1900-talets elektroniska musik. 

Nu ägnade sig fler kompositörer åt konstruerandet av nya instrument och den nya 

kompositionsteknik instrumenten gav upphov till. 

 
 
FUTURISTERNA OCH UPPTÄCKTEN AV BULLRET 
 

Futurismen föddes den 20 februari 1909 när Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), en poet 

ifrån Milano, publicerade Futurismens grundläggning och manifest i paristidningen Le Figaro.   

Futurismen var ett uppror emot den rådande traditionen i början av 1900-talet. Marinetti angriper 

hårt den idealiska verklighetssynen och den akademiska konstuppfattningen som dominerade i 

Italien vid denna tid. Marinetti ansåg att de nya vetenskapliga landvinningarna som t.ex. 

telefonen, fonografen, tåget, automobilen, flygplanet och biografen hade berikat världen med en 

ny skönhet, nämligen fartens skönhet. Alla dessa uppfinningar hade förändrat människans 

livsvillkor, medvetenhet samt tids- och rumsbegreppen. Marinetti såg den nya farten i världen 

som en befriare av traditionella fördomar och som ett löfte om en hejdlös utveckling. Att det just 

blev Italien som blev futurismens födelseplats kan bero på att de akademiska traditionernas tryck 

var långt mycket större där än någon annanstans och att den auktoritära katolska kyrkan höll 

Italien utanför det moderniserande Europa. 

 

Kulturvetaren Folke Edwards listar fyra futuristiska ställningstaganden som är intressanta ur ett 
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modernt avantgardistiskt perspektiv. 7

- futurismen hävdar det konstnärliga skapandets totala frihet 

- futurismen hävdar att konsten skall uttrycka sin tid och påverka sin tid 

- futurismen hävdar att formen måste följa funktionen istället för tvärtom 

- futurismen har i hög grad bidragit till att forma vår tids konst- och kulturuppfattning och 

påverkat utvecklingen på snart sagt alla konstområden. 

    Dessa fyra ställningstaganden återkommer i olika grad i den resterande nittiofemåriga 

historiken som har lett fram tills idag. Det kan vara nyttigt för läsaren att ha dem i minnet när 

resten av historiken läses. 

 

Den futuristiska musikens estetik utvecklades och realiserades, föga överraskande, mycket 

snabbt. Kompositören Balilla Pratella (1880-1955) skrev 1910 sin första version av De 

futuristiska musikernas manifest. Han hyllar först samtida europeiska kompositörer som Richard 

Strauss, Edward Elgar, Modest Mussorgskij och Jean Sibelius som förnyare av musiken. Den 

traditionella italienska scenen får dock inte samma lovsång:  

 
Vegeterande musikgymnasier, konservatorier och musikaliska akademier: försåtliga fällor för de unga 

och för konsten. I dessa sumpar för impotenta vidmakthåller lärare och professorer, ryktbara 

oduglingar, traditionalismen och motarbetar alla ansträngningar att vidga musikens område.8

 
Pratella fortsätter sitt korståg emot musikklimatet och framför elva ”oåterkalleliga 

rekommendationer” för blivande futuristiska musiker. Enligt min sammanfattning skall dessa 

musiker: 

- överge musikskolorna 

- bekämpa kritiken 

- hålla sig borta från kommersiella och akademiska kretsar 

- befria sig från imitation av det förgångna 

- lovprisa allt som är originellt och revolutionerande och ta opportunisternas förolämpningar och 

ironier som något hedrande. 

    Pratella ger inga direkta rekommendationer vartåt de framtida musikerna skall blicka, han 

berättar bara vad som inte är rätt för dem. Den sista rekommendationen tycker jag karakteriserar 

                                                 
7 Edwards. 1987. sid. 4. 
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utbrytandet hos vissa avantgardekulturer. Det är just att det de gör är annorlunda och de 

nedvärderar all annan musik som ger värde åt deras egna verk. 

    Jag anser att Pratellas estetik skiljer futuristernas musik ifrån de intelligenta uträknade system 

som deras efterföljare John Cage och Karlheinz Stockhausen använde sig av. Några år senare 

skulle dock ett system även för futuristernas musik dyka upp. 

 

Futuristmusikernas andra stora visionär fick sitt intresse väckt av en konsert som Pratella gav i 

Rom. Luigi Russolo (1887-1947) var först en futuristisk bildkonstnär, men fascinerades så av 

Pratellas musik att han den 11 mars 1913, två veckor efter konserten, publicerade sitt manifest 

kallat Arte de rumori eller Bullerkonsten. Det var enligt sin upphovsman ”den logiska följden” 

av Pratellas verk, Russolos tanke var att helt avskaffa den traditionella instrumentalmusiken till 

förmån för elektriska ljud- och bullermaskiner. Den klassiska musikens instrument begränsar 

uttrycksmöjligheterna alltför mycket, tyckte Russolo, och tack vare industrialismens genombrott 

har vår värld berikas med en ny sorts ljud, maskinljuden. Variationsmöjligheten som dessa 

bullerljud kan ge är för Russolo överväldigande: ”Om det idag finns tusen maskiner som kan ge 

oss tusen olika slags ljud så kommer det imorgon finnas trettiotusen maskiner som kan ge oss 

trettiotusen nya ljud, vilka i sin tur kan varieras i det oändliga.”9

 

Det är dock inte oväsen Russolo avser när han använder ordet buller: 
Ingen kan komma med invändningen att bullret bara är starkt och obehagligt för örat. Det tycks mig 

onödigt att räkna upp alla de svaga och fina bullerljud som ger behagliga akustiska sinnesintryck. 

    För att övertyga sig om bullerljudets överraskande stora mångfald räcker det att tänka på åskans 

dån, vindens vinande, ett vattenfalls brus, en bäcks porlande [...] på alla de ljud som de vilda och tama 

djuren åstadkommer och på alla dem som en människas mun kan frambringa utan att hon talar eller 

sjunger. 

    Låt oss vandra genom en stor modern huvudstad med öronen mer på helspänn än ögonen och vi 

kommer att få njuta av att urskilja kluckande av vatten, luft och gas i metallrören, brummandet hos 

motorerna som andas och pulserar som djur av något slag, [...] tryckerierna, elektricitetsverken och de 

underjordiska järnvägarna. 

    Vi får heller inte glömma de helt nya bullerljuden från det moderna kriget…10

Russolo hörde alltså två sorters ljud, och märk att alla ljud på vår jord var buller för honom: de 

                                                                                                                                                              
8 Qvarnström. 1977. sid. 24. 
9 Russolo. 1986. sid. 9. 
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naturliga som funnits sedan jordens födelse och de maskinella ljuden ifrån den nya industriella 

framtiden. Russolo ansåg att bullret föddes i samband med maskinerna under 1800-talet. Jag 

tycker att han är motsägelsefull, jag skulle hellre uttrycka det som att människan förstärkte det 

buller som funnits sedan jorden skapades, och förändrade då dess karaktär så avsevärt att det kan 

räknas som en pånyttfödelse. 

    Den franske filosofen Jacques Attali skrev 1985 "life is full of noise and that death alone is 

silent: work noise, noise of man, and noise of beast"11. John Cage uttryckte det 1937 som att 

"Wherever we are, what we hear is mostly noise. When we ignore it, it distrubs us. When we 

listen to it, we find it fascinating."12 Dessa tre tankar visar på ett ständigt närvarande buller. Ifrån 

Russolos tid till vår egna är det främst ljudstyrkan som förändrats. År 2005 är det inte längre 

tiden som förändrar bullret, det är vår egen förflyttning, ifrån landsbygdens tystnad till 

storstadens larm som förändrar.  
 

Russolos detaljerade manifest fortsätter med en gruppering av de elektriska ljud- och 

bullerinstrumenten: 

1. dån, åskmuller, explosioner, vattenbrus, dunsar. 

2. visslingar, väsningar, fnysningar. 

3. viskningar, mummel, brummande, sorl, porlanden. 

4. skrik, gnissel, skrapande, surr, sprakande, gnuggande. 

5. buller som uppstår genom slag på metaller, trä, skinn, stenar, terrakotta etc. 

6. djurs och människors läten, skrik, tjut, jämmer, vrål, hoanden, skratt, rosslingar, snyftningar. 

    Efter Russolos förkastande av allt traditionellt blir hans kategorisering av buller missvisande, 

eftersom kompositörer i hundratals år före honom hade kategoriserat sina respektive 

instrumentalgrupper. Jag tror det är möjligt att han använt sig av sina kategoriseringar, som en 

indelning för förenklar kompositionsarbetet avsevärt.  

 

Fram till den här delen av manifestet ger Russolo en bild av att hans tänkta musik är ren 

programmusik.13 Det är dock inte musikens syfte, menar Russolo, utan istället ska den genom en 

syntes av rytmer och ljud uttrycka den moderna människans verklighetsuppfattning. Under 

                                                                                                                                                              
10 Qvarnström. 1977. sid. 47. 
11 Attali. 1985. Utan sidhänvisning.  
12 Cage. 1968. sid. 3. 
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arbetet med Russolos egenhändigt konstruerade bullerinstrument, en intonarumori, så märkte 

han att ljuden den framställde fick lyssnaren att associera direkt till verkligheten. För att undvika 

detta hos de aktuella ljuden, t.ex. explosionsljud, smatterljud, surrljud och gnidljud, så kunde 

man variera ton och rytm för att ge ljudet en mer abstrakt klang. 

 

Russolo fick aldrig någon större framgång med sitt manifest eller de konserter han gjorde med 

intonarumorin.14 Mycket kan ha berott på den svaga ljudstyrkan och det därav tafatta intryck 

instrumentet gav under konserterna, men också på att den internationella turnén fick ställas in på 

grund av krigsutbrottet sommaren 1914. Efter krigsslutet hindrades spridningen av futurismen av 

den instabila politiska och ekonomisk situationen i Västeuropa. Futuristmusiken fick inte någon 

större betydelse förrän i mitten av 1900-talet.15

 

FYRA PIONJÄRER OCH ELEKTRONISKT BULLER 
 
Bland de 1920-tals tonsättare som inte var futurister så är Edgar Varèse (1885-1965) den som 

främst tagit fasta på den futuristiska idén att utveckla en ny ljudkonst, där icke-musikaliska ljud 

används i skapandet av musik.16 Den franskfödde New York-bon Varèse såg musik som 

"organiserat ljud" och av världens alla ljud så utgjorde rösten och de västerländska traditionella 

instrumenten bara en bråkdel.17 Varèse var också den förste kompositören som insåg att 

avantgardemusikens framtid låg i användandet av elektroniska instrument. Redan 1916 uttryckte 

han ett behov av fler instrument, "[...] In my own works I have always felt the need for new 

mediums of expression [...] which can lend themselves to every expression of thought and can 

keep up with thought."18

    Varèse skapade sin musik runt rytmer och sound i en frisk blandning, ofta med 

okonventionella instrumentkombinationer. 

    I början av 60-talet definierade Edgar Varèse alla ljud som buller:  

"Motspänstigt betvingade öron har alltid kallat det som varit nytt i musiken för buller. ”Men när 

                                                                                                                                                              
13 Edwards. 1987. sid. 57. 
14 Edwards. 1987. sid. 58. 
15 Ernst. 1977. sid. xxiv. 
16 Edwards. 1987. sid. 59. 
17 Holmes. 2002. sid. 131f. 
18 Ibid. sid. 131. 
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allt kommer omkring, vad är musik annat än organiserat buller?"19 Med denna definition får alla 

världens ljud samma ställning gentemot varandra, men när ljuden organiseras av en kompositör 

eller musiker så uppstår en hierarki. Thom Holmes anser mycket riktigt att Varèse komponerade 

utifrån sin egen hierarki som inte var lik någon annans och han lyckades inte bara kombinera 

detta smakfullt, det hela fick en tidigare aldrig hörd musikalisk kvalité.20

 

Den amerikanske kompositören John Cage (1912-1992) hade en sak gemensamt med 40-talets 

serialister.21 De ville alla skapa musik utan att kompositörens egen smak användes i 

kompositionsprocessen. Denna demokratisering av musiken var för serialisterna beroende av 

utarbetade regler som avgjorde valet för nästa not i stycket eller dynamiska förändringar. Cage 

såg däremot längre i sin jakt på slumpmusiken. Han begränsade sig inte till de toner som fanns, 

utan öppnade sina öron för alla möjliga sorters ljud och variationer på dessa. Hans 

kompositionssystem byggde på den uråldriga kinesiska boken Yijing - Förvandlingarnas bok22 

som med hexagram avgjorde de val som behövdes göras under processen. 

 

Pierre Schaeffer har haft stor del i tillkomsten av elektronisk musik genom sin musique concrète. 

Han förklarade själv att denna musik byggdes upp av tidigare existerande element, lånade ifrån 

vilket sammanhang som helst. Inspelade instrumentklanger eller naturliga ljud komponerades 

sedan samman till ett nytt verk.23

    Att komponera musique concrète skiljer sig avsevärt från den traditionella proceduren. 

Materialet kommer före strukturen. Det första verket som komponerades enligt denna metod var 

Études de bruits som efter ett års arbete färdigställdes 1948. Schaeffer hade med så kallade 

konkreta ljud ur verkligheten skapat fem stycken som hade premiär i radio. Den rytmiska och 

ljudliga struktur som Schaeffer gjorde av ljuden kunde liknas vid den en traditionell kompositör 

gör, men utgångsmaterialet gjorde att Schaeffers Études de bruits anses vara ursprunget till 

komponerad elektronisk musik. 

 

                                                 
19 Hultberg. 1996. sid. 184. 
20 Holmes. 2002. sid. 134. 
21 Ibid. Sid. 113. 
22 En populär utgåva är I ching : Förvandlingarnas eller Växlingarnas bok utgiven på Stockholm: Bergh, 1988. 
23 Hultberg. 1996. sid. 196. 
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Thom Holmes anger fyra nyckelfaktorer hos Études de bruits:24

- Kompositionsprocessen genomfördes med teknologiska hjälpmedel: sättet som ljuden 

organiserades var lika viktigt för resultatet som ljuden själva. 

- Många av ljuden hade naturligt, icke musikaliskt, ursprung. 

- Verket kunde spelas upp gång på gång tack vare dess slutgiltiga fixering på vinyl. 

- Verkets uppförande krävde inte mänskliga utövare. 

 De tre första faktorerna stämmer väl in på nutidens noisemusik, den sista är inte relevant i vår 

tid när musik oftast konsumeras i inspelad form.25

 
Karlheinz Stockhausens (f. 1928) nyckelverk ifrån 1955-56, Gesang der Jünglinge, anses vara 

50-talets kanske viktigaste elektroniska verk. Det bröt estetiskt med de två läger inom den 

elektroniska musiken som fanns vid denna tid, Parisstudion och tyska Kölnstudion.26 Gesang der 

Jünglinge var någonting helt nytt med dess sammansmältning av akustiska ljud från en barnkör 

och elektroniskt genererade ljud. Båda sorternas ljud behandlades lika och tillsammans skapade 

de verket. Ljudbilden var organisk och levande och hade nya klanger som var helt olika de som 

50-talets elektroniska musik innehöll. 

    Ur noisemusikens synvinkel är Gesang der Jünglinge intressant, eftersom Holmes beskriver 

temat som ”a continuous evolution of sound, shapes and dynamics rather than a pattern of 

developing tones”. Musik har inte längre blivit en frigörelse från de traditionella 

kompositionsvariablerna, 1956 blev dess nya form till vacker musik. Dynamiska förändringar av 

hela ljudbildens klangfärg var verkets behållning och en tidig version av ambient var född. 

   Jag ser en tydlig parallell till noisemusiken här, då jag antar att noisemusik byggs upp enligt en 

mycket liknande estetik, det finns inga teman, riff eller ”hookar” inom noise, utan det är istället 

den överväldigande klangbilden som är det centrala. 

 

                                                 
24 Holmes. 2001. sid. 93. 
25 Straw.  2001. sid. 55ff. 
26 Holmes. 2002. sid. 138. 
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NOISEMUSIKENS RÖTTER 
 

 

 

Följande stycke visar på de musikstilar som från 60-talet och framåt direkt givit upphov till 

noisemusik. Förutom den litteratur jag refererar nedan, är kommande indelning densamma som 

den amerikanska musikern och noiseentusiasten Mason Jones gör när han berättar om de 

musikstilar som givit upphov till noisemusiken.27  

    Populärmusiken från den andra hälften av 1900-talet har två skilda estetiska förhållningssätt.28 

Det ena sättet innebar ett bevarande av äldre musiktraditioner med orkesterliknande rockmusik, 

där virtuositet hyllades och endast få, mycket skickliga, ansågs kunna skapa musik. Det andra, är 

den stora kreativitet och nyskapande musikstilar som rock 'n' roll, psykedelisk rock, punk och 

techno kan ses som klassiska exempel på. De här fenomenen förde populärmusiken framåt, över 

redan vedertagna gränser med hjälp av användandet av äldre och ny teknik, kreativa experiment 

och en idé om att alla kan spela musiken.  

 

INDUSTRIELLT BULLER 

 

Under samma tid som punken höll på att explodera förändrades Storbritanniens "Fine Art". 70-

talet födde Performance Art, med grupper som använde förinspelat ljud i sina uppträdanden.29

 Musiken hade paralleller till Andy Warhols "The Exploding Plastic Inevitable" från sena 60-

talet, där uppträdandena var multimediala med flerskärmsprojektioner av undergroundfilmer, 

ljusshower och dans med musik av The Velvet Underground. Också John Cages stycken som 

t.ex. Variations IV, hade paralleller till Performance Artgrupperna. En viktig skillnad var att 

Cage använde slumpen för att fastställa varje detalj i musiken för att vid uppföranden ta bort alla 

tillfälligheter eller infall. Performance Artgrupperna förlitade sig mycket på improvisation, 

material som musikernas kroppar, olika objekt, ljus och ljud manipulerades i realtid på scen. 

Själva tiden och processen betraktades lika mycket som ett material som de konkreta objekten. 

Massvis med material spelades in från radio, TV och miljön runtomring, för att mixas och 

                                                 
27 Jones. 2001. sid. 77-99. 
28 Emmerson. 2000. sid. 149-163. 
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klippas upp till material de använde i sina framträdanden. Deras teknik var primitiv i jämförelse 

med arbetet i de elektroakustiska studiorna, men det överensstämde med deras "Do it yourself" 

attityd. 

    Det brittiska bandet Throbbing Gristle härstammade från en performance artgrupp kallad 

Coum Transmissions. Throbbing Gristle´s tidiga musik var mörk, kaotisk kakafoni. De 

improviserade med syntar, slidegitarr, kornett och basgitarr, förinspelat material, bandloopar och 

liveröster. Musiken var dränkt i fjäderreverb och bandeko och lät som ett grumligt, omslutande 

dån. Bandets uppförande förmedlade en känsla av gerillakrigföring, komplett med 

kamouflagejackor, militäruniformer och symboler, något som lätt kunde liknas vid fascistiska 

emblem. 

    Kort efter deras bildande startade Throbbing Gristle ett skivbolag vid namn Industrial 

Records. Av det namnet fick den nya musikgenren industrimusik sin titel. Två år senare, 1983, 

publicerades The Industrial Culture Handbook30, något som kan liknas vid ett manifest. I texten 

förklarades att den industriella åldern var uttömd och allt som var kvar i den kraschade 

ekonomins kölvatten var ett ruttnade kadaver, fullt av rostande maskiner, betongmonster och 

många människor som lunkade runt i ett liv av trista köer, grå mat och återanvänd television. 

Den industriella musiken hyllade detta avslut av en tidsålder och förutsåg den digitala tidsåldern 

byggd av ny, elektronisk teknologi. 

    Robert Wroby anser att punken byggdes av bullriga ("noisy") gitarrer medan industrimusiken 

behöll bullret, men använde en utökad instrumentpalett. Bandspelaren blev också ett mer givet 

instrument och alla ljud kunde nu användas i musikskapandet eftersom det var enklare än 

tidigare att spela in icke instrumentala ljud. 

    Throbbing Gristle och Industrial Records var extremt inflytelserika i det kreativa klimat som 

blomstrade under och efter punkeran. Industribandens entusiasm för att utforska och 

experimentera med ljud, men med en "anyone can do it" attityd, uppmuntrade många yngre band 

och artister inom populärmusiken att ifrågasätta den traditionella musikstrukturen av melodi, 

harmoni och rytm. De letade istället efter andra metoder för att sätta ihop ljud. 

 

De andra musikstilarna som direkt influerat noisemusiker är frijazz, modern tonsättarkonst och 

                                                                                                                                                              
29 Avsnittet baseras på Wroby. 2000. 
30 Vale, V. & Juno, Andrea (red.). 1983. 
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krautrock.31 Utgångspunkten är ett laborerande med nyskapande metoder med en eller flera 

musikgenrer involverade. Denna musik skrivs eller sätts inte ihop i förväg, utan är improviserad. 

Sång förekommer sällan. 

 

NOISE 

 

Eftersom noise inte bara är en ny företeelse utan också en mycket dåligt dokumenterad 

företeelse, så kallad undergroundgenre så finns det en begränsad historik nedskriven. Genren har 

genom sin undergroundkaraktär varit så pass osynlig att det som står att finna är några få TV 

reportage, fanzineartiklar och självklart diverse internetsidor. Följande historik är baserad på 

Mattias Huss redogörelse. 

 

Genren noise förknippas med Japan, vilket beror på att de första noisemusikerna var japaner. 

Den främste ibland dem och den person som brukar ses som personen bakom noisemusikens 

tillkomst är Masami Akita. Han började sprida sin noisemusik under tidigt 80-tal via så kallad 

"mail-art", heminspelade kassetter med egenhändigt gjorda unika omslag, till likasinnade 

musiker världen över. Hans otroligt omfattande skivutgivning under främst 90-talet banade väg 

för de japanska noisemusikerna och senare även västerländska musiker  

 

Efter Masami Akita och 80-talets pånyttfödelse av bullret, noise, så har det talats om tre 

generationer av noisemusiker. Till den första generationen tillhör, förutom Merzbow som är 

Akitas musikaliska alterego, även Hijokaidan, Hanatarash och Incapacitants. Den andra 

generationen uppstod flera år efteråt med band som C.C.C.C., Masonna och Aube som förnyade 

noisemusiken. Den sista generationen uppstod i slutet av nittiotalet och dit räknas Government 

Alpha och Pain Jerk. 

 

Författaren Michel Henritzi beskriver en annan sida av noisemusikens historia i sin artikel 

Extreme Contemporary: Japanes music as radical exotism.32 Henritzi ser tre faser, en inledande 

under det tidiga 80-talet som kännetecknas av att noisemusikerna använde primitiva och billiga 

                                                 
31 Jonas. 2001. sid. 77. 
32 Henritzi. 2001. sid. 36. 
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instrument och maskiner i sitt musikskapande. I den andra fasen fanns istället en uppsjö av 

avancerade hjälpmedel som gjorde det möjligt att kombinera ljudmattor på ett tidigare otänkbart  

sätt. Den sista fasen, som pågick vid 2001 enligt författaren, är mer minimalistisk i både musiken  

och framträdande. 
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INTERVJUERNA 
 

 

 

För att uppnå på mitt syfte har jag intervjuat tre aktiva personer inom noisemusiken. Eftersom 

min egen kunskap om noisemusik är begränsad och jag inte funnit någon bra övergripande 

historik som redogjort för nyckelpersoner har jag valt ut två av mina intervjupersoner efter 

rekommendation ifrån Tommy Carlsson. Jag har fullt förtroende för Carlssons 20-åriga 

erfarenhet av noise vilket gör att dem han rekommenderat har en viktig plats inom noisegenren. 

Jag är medveten om problematiken när mitt urval baseras på en person och hur jag inte kan ge en 

tydligare referens, men med tanke på det begränsade material som finns om noisemusik så anser 

jag det godtagbart.  

 

URVALET 

Tommy Carlsson har jag valt ut för att han är skivbolagsdirektör över ett av få, möjligtvis enda, 

skivbolag i Sverige som ägnar sig åt noisemusik. Genom sin ställning som direktör tror jag att 

han har ett mer neutralt perspektiv och att han ser på noise på ett mer övergripande sätt än en 

renodlad musiker. Lasse Marhaug har jag valt för att han har en mycket imponerande karriär 

bakom sig där han jobbat med många och Mikko Aspa är vald för att han har ett känt eget 

skivbolag. Båda två har varit med länge i noisevärlden. 

 

Jag är medveten om att mitt urval har blivit musiker ifrån Norge, Sverige och Finland. Denna 

geografiska samhörighet är enbart en slump, inget urval har gjorts ifrån geografisk eller social 

tillhörighet, ålder, kön eller utbildning. Att inga japaner är med i min undersökning, trots den 

japanska ställningen inom noisemusiken, är också en slump. 

 

Tommy Carlsson 

Skivbolagschef för SEGERHUVA33, den enda dedikerade noiseetiketten i Sverige. Han är 

tillsammans med Peter Thörneby medlem i Treriksröset. Carlsson har hittills stått för all den 

musik som producerats men Thörnebys medverkan är lika viktig för resultatet. 
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“We started Treriksröset with the clear intention of producing noise and nothing but noise.” 34

 

Lasse Marhaug 

Marhaug (f. 1974) har de senaste tio åren varit en av de ledande bakom den norska  

noisescenen.35 Som musiker och kompositör har han släppt över hundra titlar och han har 

turnerat flitigt i Europa, Asien och Amerika. Förutom sitt soloarbete är Marhaug mest känd för 

att vara medlem i Jazzkammer tillsammans med John Hegre. Han är även aktiv i projekt med 

DEL, Rishaug Marhaug och i en duo med Frode Gjerstad. Marhaug har samarbetat med en stor 

mängd av de ledande inom noisemusiken, men har under åren också jobbat med artister inom 

improvisationsmusik, frijazz, dronerock och den extrema metalscenen. Han har också varit aktiv 

inom teater, dans och videokonst. 
 

"Marhaug has an impressive range at his fingertips, veering wildly from shock-tactic maximal noise, to near-

silent contemplative drones. Much of the time loud and noisy, but also playful and even quiet, wintry and 

respectful of space and silence" 36

 

 

Marhaug live. © http://www.lassemarhaug.no/ 

                                                                                                                                                              
33 http://www.segerhuva.se/ [2005-05-20]. 
34 The Noiseis. Internettidskrift, nummer okänt. 
35 Lasse Marhaug. http://www.lassemarhaug.no/sound/biography.html. Officiel hemsida. 
36 Pinset, Ed. The Sound Projector. Citerat ifrån en recension ifrån okänt nummer av denna internettidsskrift.  
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Mikko Aspa 

Finländaren Aspa spelar i bandet Grunt och driver skivbolaget Freak Animal.37 Grunt har sedan 

1993 skapat och släppt material. Under visa perioder har Grunt koncentrerat sig mycket på bara 

rent noise, men det har oftast funnits röster och annorlunda metoder som skiljer artisten från 

traditionella ”harsh noise” artister. Grunt använder många olika ljudkällor istället för att förlita 

sig på synthesizers och/eller datorer, något många noisemusiker gör. 

 

 

Aspa live. © http://www.cfprod.com/fa/ 

 

                                                 
37 Freak Animal Records. http://www.cfprod.com/fa/grunt.htm. [2005-05-14]. 
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INTERVJUFRÅGOR 

Inspirationen till mina frågor har jag främst hämtat från David Ernst The Evolution of Electronic 

Music (1977) och Thom Holmes Experimental and Electronic Music (2002). Jag har också haft 

god hjälp utav Luigi Russolos Arte de rumori38  

 

1 Ser du dig som kompositör eller improvisatör?   

2 Har du traditionell skolning i kompositionsteknik? Vad har det gjort för ditt nuvarande 

komponerande? 

3 Vilka är de största skillnaderna mellan traditionell kompositionsteknik och din nuvarande? 

4 Delar du in olika ljud i kategorier? Hur ser en sådan indelning ut? 

5 Använder du den mänskliga rösten i ditt arbete? Hur?  

6 Har den mänskliga rösten en viktigare roll än andra instrument? 

7 Om du har ett ljud eller fras i tanken, kan du konkret få fram den genom dina instrument? 

Har du ett färdigt tillvägagångssätt som du vet fungerar eller blir det ibland kompromisser eller 

helt nya ljud? 

8 Vid liveuppföranden, ändrar du olika stycken efter uppförandes gång eller har du en idé från 

början som du håller fast vid under styckets gång?  

 

I ett fall skickade jag också ut följdfrågor för att de första svaren inte var tydliga nog. 

1. Hur gör du noisemusik? 

2. Varför använder du ditt sätt att göra noisemusik? 

3. Varför har du valt att göra noisemusik? 

 

FRÅGORNAS MOTIVATION 

Eftersom min redovisning och analys av svaren inte följer frågorna direkt, utan är tematisk i sin 

uppbyggnad, så anser jag det viktigt att motivera varje enskild fråga så att läsaren kan följa min 

väg till svaren. 

 

Ser du dig som kompositör eller improvisatör? 

Detta är något av det centrala i min undersökning, de som komponerar för noise, ser de sig som 

                                                 
38 Ursprungligen skriven 1913-1916. Jag har främst använt 1986 års utgåva ifrån New York: Pendragon Press. 
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kompositörer eller improviserar de? 

 

Har du traditionell skolning i kompositionsteknik? Vad har det gjort för ditt nuvarande 

komponerande? 

Om personen har traditionell skolning kan han avfärda dessa tekniker på ett annat sätt än en icke-

skolad kompositör. Frågan om vad det gör för hans noisemusik kan också visa om det är som det 

ofta sägs: För att bryta mot reglerna, måste man först behärska dem. 

 

Vilka är de största skillnaderna mellan traditionell kompositionsteknik och din nuvarande? 

Vad är det som gör att de förkastar det traditionella? Det kan inte bara vara för att man vill bryta 

mot det bara för sakens skull, det måste finnas något i deras sätt som gör att de kan få ut det de 

vill förmedla med sin musik. 

    Här kan jag också se om kompositörerna verkligen förkastar all traditionell teknik. Rytm är till 

exempel något som är lockande att ta med i sin musik, vilket exempelvis den stora artisten 

Merzbow gjorde på sin, av denna anledning uppmärksammade skiva Merzbeat.39

 

Delar du in olika ljud i kategorier? Hur ser en sådan indelning ut? 

Luigi Russolo delade 1913 in instrumenten i sin bullerorkester i sex olika kategorier. Inom 

traditionell musik har alltid instrument och de ljud de alstrar delats in i olika kategorier. Hur gör 

noisemusiker? 

 

Använder du den mänskliga rösten i ditt arbete? Hur? Har den en högre status än andra 

instrument? 

Vår röst har alltid haft en hög status i instrumenthierarkin. Balilla Pratella ville 1910 ”minska 

sångarens alltför dominerade betydelse”40 och Russolo ville tre år senare avskaffa de 

traditionella ljud sångare skapade till förmån för alla ljud som inte är tal eller sång.41 Den 

svenske avantgardekompositören Dror Feiler ville stoppa den instrumenthierarki där rösten 

härskar.42 Jag undrar om noisemusikernas estetik skiljer mellan rösten och andra instrument och i 

                                                 
39 Dusted Reviews: Merzbow. http://www.dustedmagazine.com/reviews/404 [2005-05-19]. 
40 Edwards. 1987. sid. 54. 
41 Ibid. sid. 56. 
42 Feiler, Dror. 1998. Musik, Oljud & Politik. 
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så fall hur?  

 

Om du har ett ljud eller fras i tanken, kan du konkret få fram den genom dina instrument? Har 

du ett färdigt tillvägagångssätt som du vet fungerar eller blir det ibland kompromisser eller helt 

nya ljud? 

När en traditionell kompositör skriver ett verk är han medveten om de instrument han jobbar 

med och vet vad de kan spela och inte spela. Detsamma gäller när en rockmusiker skriver en låt 

för sitt band. Jag skulle vilja kalla detta en medvetenhet om de möjligheter som finns tillgängliga 

för musiken.  Hur förhåller det sig för noisemusiker? 

 

Vid liveuppföranden, ändrar du olika stycken efter uppförandets gång eller har du en idé från 

början som du håller fast vid under styckets gång?  

Det är intressant att titta på skillnader mellan studio och live musicerande, eftersom noisemusik 

av många i första hand ses som livemusik. Min erfarenhet säger att elektronisk musik oftast är 

mer improviserad live, än pop och rockmusik.  
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RESULTAT OCH DISKUSSION 
 

 

 

I detta kapitel redovisar jag de svar jag fått ifrån intervjupersonerna och diskuterar runt de 

resultat min undersökning gett. Dispositionen följer frågorna i mitt syfte: Jag studerar deras 

kompositionsprocess genom att ställa följande frågor: Är du kompositör eller improvisatör? Hur 

ser din kontroll över ljuden ut? Vilken plats har rösten i din musik? Hur kategoriserar du ljud? 

 

KOMPOSITIONSPROCESSEN 

Följande är en saklig redogörelse för det praktiska arbetssättet de tre noisemusikerna använder.  

 

Tommy Carlsson 

Carlsson spelar in rundgång till någon slags inspelningsmaskin, kanske en portabel 

inspelningsmaskin, så kallad porta, med en hårddisk som inspelningsmedium. Där behandlar han 

sitt inspelade material med effekter och filter tills det förvrängs enligt hans tycke. I detta skeende 

lyssnar han extremt noga när han försöker ändra på ljuden efter det sätt han finner intressant för 

stunden. De olika inspelningar som produceras är mycket sällan ett färdigt stycke. För att 

färdigställa ett stycke använder Carlsson vanligtvis två till fyra av dessa grundinspelningar för att 

mixa ihop på ett ”mer eller mindre primitivt sätt” till ett färdigt stycke. Resultatet av denna 

kombination av olika inspelningar är enligt Carlsson ett fylligt och överbelastat ljud.  

    Carlsson spelar ibland också in grundinspelningarna utan övervakning, utan att han själv är 

med och aktivt påverkar ljudet. När ljuden processas genom flera effekter uppkommer oftast 

rundgång av olika slag och ljuden förändras över tidens gång av sig själva. Detta passar 

Carlssons grundestetik som han beskriver på följande sätt: ”Jag försöker att hålla fast vid en viss 

grundtanke. Mycket av min estetik bygger på enkelspårighet, monotoni och ett visst mått av 

"tråkighet" i musiken.” 

    Carlsson använder aldrig datorn i sitt arbete, inte heller använder han programmerbar 

utrustning, till exempel MIDI synthesizers och sequencers.  
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Mikko Aspa 

Aspa använder sig av en inspelningsmaskin, kanske en hårddiskporta, med en möjlighet att spela 

in fyra separata ljudspår samtidigt. Han spelar främst in från mikrofoner som tar upp intressanta 

ljud, som han sedan bearbetar genom effekter som också är anslutna till inspelningsmaskinen. 

Ibland spelar han också in analoga synthesizers. 

    Ett annat förfaringssätt som kan vara lika vanligt för Aspa är att göra ”field recordings”, att 

spela in olika konkreta ljud på en Mini Disc för att sedan processa ljuden till loopar och 

liknande.  

    Han kan använda datorer ibland när han ska skapa loopar men har annars en negativ 

inställning emot att arbeta med datorer. 

Aspas inspelningar från 2001 och framåt har ibland spelats in live ifrån ett PA-system. Därefter 

har mastring och redigering skett. Aspa menar att: ”This gives new touch the sound, compared to 

material which is created with low volumes by using field recordings or other such sources.”43

 

Aspa förklarar varför han använder sitt i huvudsak analoga förfaringssätt när han komponerar 

med följande: ”I like mostly physical noise, made of concrete physical objects that create noise 

when they are abused.” 

    Mikko Aspa gör inget direkt ställningstagande när han motiverar varför han gör noisemusik. 

Han konstaterar enkelt att det är: ”Because I like it”. 

 

Lasse Marhaug 

Jag har inte fått svar av Marhaug hur han rent praktiskt skapar sin musik. 

 

 

Sammanfattningsvis kan jag se att Aspas och Carlssons kompositionsteknik verkar vara snarlika. 

Båda tar olika ljud och bearbetar genom diverse effekter för att sedan kombinera ihop det till det 

slutgiltiga stycket musik. De tycks båda arbeta noggrant och lyssna länge efter det de är ute efter. 

Båda har en negativ inställning till datorer och använder dem sällan i musikskapandet. 

  

 

                                                 
43 Freak Animal Records. http://www.cfprod.com/fa/grunt.htm. [2005-05-17]. 
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KOMPOSITÖR ELLER IMPROVISATÖR? 

När någon ska skapa musik är ett av de fundamentala estetiska valen om musiken ska 

komponeras eller improviseras fram. Valet görs ofta omedvetet och kan vara resultatet av den 

musikgenre eller kanske det instrument som personen valt att arbeta med. Det går också att 

förena de båda förhållningssätten; i en jazzlåt kan harmoniken och vissa teman vara skrivna i 

förväg och alla solon kan vara improviserade. 

 

Ingen av de intervjuade musikerna komponerade traditionellt, genom att skapa melodier, 

harmonier och rytmer för att sedan notera dessa i ett partitur, alternativt repetera in. Men 

Marhaug och Aspa såg sig delvis som kompositörer ändå. Marhaug anser att "Improvisation for 

me is like instant composition. Or you can say that improvising is a part of composing." Aspa 

tycker "Composing means just more careful adjustment in sound creation." Komponerandet är 

helt enkelt inte knutet till melodi, harmoni och rytm, utan det som kräver estetiska val är istället 

ljudens karaktär och klangfärg.  

    Även om jag använder denna ovanstående definition av att komponera ser jag ändå två stora 

skillnader jämfört med traditionell kompositionsteknik. Först och främst är möjligheten inte stor 

att förutse de ljud deras instrument ska framkalla och dessutom tillkommer problematiken med 

hur noteringen ska gå till.  

    Tommy Carlsson ser sig först och främst som en improviserande musiker. När han beskriver 

sin komponeringsprocess visar han på stor medvetenhet om vad han vill ha: "För det mesta så 

lyssnar jag extremt noga, samtidigt som jag försöker ändra ljuden på det sätt som jag finner 

intressant för stunden" (Carlssons egen kursivering). 

 

Ingen av musikerna har heller någon skolning i traditionell kompositionsteknik eller musikteori. 

Både Marhaug och Carlsson pekar på en ”Do it yourself” attityd, att vem som helst kan spela 

musik, en idé född ur punk och industrimusik i mitten av 70-talet. Marhaug anser att det finns en 

fara i att lära sig musik genom att läsa böcker, den personliga prägeln kan ta skada och det enda 

rätta är: "You have to get your hands dirty". 

    Ovanstående speglas Marhaug och Carlssons bakgrund och nuvarande musikgenre deras 

tankar väl, det är utifrån rockmusikens gehörsbaserade kompositionsteknik som deras estetik 

fungerar. Då rockmusiker inte direkt säger att de behärskar musikteori, har de oftast en egen 
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sorts kunskap, ibland kallad ”tyst kunskap”, där de med egna termer beskriver musikteoretiska 

företeelser.44 En liknande kunskap hos de tre noisemusikerna tror jag inte finns. Dels för att de 

oftast gör musiken själva och om det inte skulle vara fallet behöver de inte spela med varandra i 

samma stora grad som rockmusiker måste, de kan till och med spela mot varandra. Dels kan det 

bero på att noisemusikerna vill hålla sin metod och sina termer hemliga, för att befästa sin 

position inom noisemusiken. 

 

Aspa sammanfattar en tanke som jag tycker karakteriserar noisemusiker. När jag frågade om 

skillnaden mellan hans kompositionsteknik och traditionell västerländsk musikteori, svarade han 

: "[The difference is] That I don't care about the academic approach. I'm just interested in result 

and consider it more as just "making noise", than compose, make art, etc." 

    Denna "rätt på" -attityd speglas i noisemusikers ofta våldsamma, men alltid direkta kontakt 

med sina ljud. De åstadkommer det de vill, inte sällan genom att bruka våld mot maskinerna, 

eller som Aspa uttrycker det: ”I’m more into sweaty and loud process of noise.” På vägen till det 

resultat noisemusikerna vill uppnå passar inte de traditionella reglerna in. 

 

För de här tre musikerna har valet att komponera fram sin musik inte varit aktuellt. Musiken och 

instrumenten är för kaosbetonade och att förutse resultatet är mycket svårt. Det tycks också vara 

en fråga om vad de vill få ut av musiken. Ett direkt budskap, som till exempel en text kan 

förmedla, får stå åt sidan för det groteska uttrycket av känslor allt oväsen ger.45

 
KONTROLLEN ÖVER LJUDEN 

Vilken kontroll har noisemusikerna över de ljud de arbetar med? En traditionell kompositör är 

väl medveten om möjligheter och begränsningar hos de instrument han skriver för. När en 

rockmusiker skriver en låt, har varje instrument en någorlunda given plats och låtskrivaren vet 

vad varje instrument är kapabelt till.  

    Hur förhåller det sig när en noisemusiker arbetar med ljud som inte kommer ifrån redskap och 

instrument som människan skapat för att få fram ljud med? Och hur skiljer sig arbetet i studion 

från den pressade situationen vid ett liveframträdande? 

  

                                                 
44 Lilliestam. 1995. sid. 137ff. 
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Tommy Carlsson har ofta ljud i tankarna men poängterar:  

”För det mesta är ljuden i min hjärna ouppnåeliga, så kompromisser sker hela tiden. Men 

eftersom jag improviserar fram ljuden, så finns det ofta gott om nya infallsvinklar som dyker upp 

under tiden man håller på.” 

    Det finns alltså aldrig några givna ljud som Carlsson strukturerar stycken runt, det är hans 

förmåga att arbeta med maskinerna och i viss mån slumpen som avgör de slutgiltiga ljuden.  

    Vid liveframträdanden har Carlsson en grundtanke han försöker hålla fast vid, men han pekar 

på att vid liveframträdanden så är det alltid något som går snett och en total kontroll över ljuden 

är inte möjlig. Just vid liveframträdanden ges den kaosbetonade delen mer utrymme och 

Carlsson välkomnar att han inte har total kontroll. 

 

Lasse Marhaug har inte fullkomlig kontroll över ljuden han framställer. Han vet hur hans 

instrument låter och kan producera de ljuden han gillar, men han påpekar "also they will 

mutate/operate in ways I couldn’t forsee. The element of chaos and the unexpected is always 

there, and it helps keep it fresh.” 

 

Mikko Aspa är förtrogen med sina instrument och kan få fram alla de ljud han önskar. "Often I 

don't have an idea in advance. It comes by accident. I know it's good when I hear it." Aspa 

välkomnar det osäkra på samma sätt som Marhaug, som här kommenterar liveframträdanden: 

”Possibility of failure adds some excitement, and few times due to malfunctioning minimal 

equipment, shows have transformed into full force harsh noise.” 

 

Viktigt att notera är också att Marhaug och Aspa talar om det Carlsson nämnde om sin 

kompositionsteknik. Deras instrument spelar av sig själva och ur det kommer en musikalisk 

kvalité som noisemusikern sedan bekräftar genom att välja ut de partier som är användbara i 

arbetet. 

  

Trots att Carlsson inte tycker sig kunna få fram de ljud han har i huvudet, något de andra två 

musikerna anser, så nämner alla tre att med improvisation så behöver de inte ha den totala 

kontrollen. De välkomnar istället det okontrollerbara som något som förhöjer kvalitén i musiken.  

                                                                                                                                                              
45 Hensley. 1999. 
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Jag tycker att det ibland går att likna vid en slags tillit till instrumenten och maskinerna; det är 

trots allt en musik som existerar endast på grund av elektroniska produkter och därför har 

noisemusikerna en slags outtalad maskindyrkan i delar av sitt arbete. Här ser jag därför en tydlig 

parallell till futuristmusikernas tankar om maskinernas överlägsenhet gentemot traditionella 

instrument. 

 
RÖSTEN 

Inom den västerländska musiktraditionen brukar musik än idag delas in i kategorierna 

instrumentalmusik och vokalmusik. Inom dagens populärmusik finns den största mängden 

instrumentalmusik att hitta i den elektroniska musiken. Vad har rösten för betydelse inom 

noisemusiken? 

 

För alla tre noisemusiker så har rösten en likartad funktion, den är nämligen bara ett annat sätt att 

få fram intressanta ljud. Tommy Carlsson har använt ett stort antal människors röster och skrik 

som en "organisk massa av ljud", där slutresultatet gör att man inte kan urskilja att 

ursprungsljudet är den mänskliga rösten. Han poängterar: "För mig är det ofta förvrängningen 

som är det intressanta, det trasiga och det skadade." 

    Lasse Marhaug använder rösten ibland och anser att "the human voice is incredibly rich 

material to work with". Men den har inte en viktigare roll än andra ljud, ljudets ursprung är inte 

viktigt för Marhaug, utan det är istället ljudet i sitt sammanhang som är viktigt. 

    Mikko Aspa använder den mänskliga rösten som vilket oljud som helst i sin musik, men också 

som "screaming vocals". Detta har han inte gemensamt med de andra musikerna. När han 

använder vilda, gutturala skrik, så antar jag att lyssnare uppmärksammar det annorlunda än de 

andra ljuden hon/han hör: eftersom när en människa låter på ett sådant sätt i andra sammanhang 

är det oftast förknippat med fara. Dessutom är jag övertygad om att när en ovan person lyssnar 

på noisemusik letar denne gärna efter saker hon/han är förtrogen med och dit hör röster. 

 

Trots att Aspa ibland ger rösten en mer framträdande roll har alla tre gemensamt att de inte ser 

rösten som något instrument som är exklusivt i sin förmåga att beröra lyssnaren. Det är ett ljud 

som vilket annat som helst, med egna kvalitéer och det är efter det ljudet används. Rösten är inte 

något som associeras med en person och med en text, vilket är fallet för i princip all vokalmusik i 

kategorin populärmusik. 
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KATEGORISERING AV LJUD 

Inom den traditionella musiken har ljud alltid delats in i olika grupperingar, oftast efter 

instrument. Luigi Russolo delade 1913 in alla bullerljud i sex olika kategorier. Detta för att 

lättare notera för hans egna bullerinstrument, intonarumorin. En indelning är både funktionell i 

noteringssammanhang som i själva skapandeprocessen. Eftersom noisemusiken har en sådan stor 

variation i de olika ljuden kan jag se det som troligt att musikerna kategoriserar in de olika ljuden 

med målet att effektivisera arbetet. 

 
Mikko Aspa är den ende av noisemusikerna som gör en indelning som kan liknas vid den 

Russolo gjorde. Hans kategorier är "harsh noise, rhythmic noise, field recordings, electronics, 

acoustic noise, etc." När han nämner harsh och rhythmic noise ser jag det som en slags 

motsvarighet till instrumentgrupper. Harsh noise skär i öronen på ett sätt som gör det omöjligt att 

förbise. Därför kan det räknas som ett slags ledande ljud. Rhythmic noise blir då den 

bakomliggande, någorlunda regelbundna grunden. 

    De andra kategorierna ser jag som en indelning efter ursprunget av ljuden. Den indelningen är 

mer funktionell för att hålla reda på de ljud som finns med under kompositionsprocessen och jag 

ser inget direkt samband till instrumentgrupper. 

 

Tommy Carlsson gör ingen indelning av ljud, förutom om ljudet är intressant eller inte. Han 

tillägger dock:  

”[…] ett ljud som kan vara intressant i en viss musikalisk mix kan vara klichéartat och 

ointressant i en annan. Till syvende og sidst är det hur ljuden används som är det avgörande.” 

     Detta ser jag som en naturlig fortsättning på det jag diskuterade under avsnittet KONTROLLEN 

ÖVER LJUDEN. Efter att valt ut ljud som musikern vill använda så kommer nästa steg, vilket är att 

kombinera och använda ljudet som en del av ett stycke musik. 

 

Lasse Marhaug gör ingen indelning utan konstaterar att "sound is sound is sound." 

 

Aspas indelning verkar främst vara en indelning efter det inspelade ursprunget, och inte efter den 

karaktär ljudet besitter. Carlsson och Marhaug gör ingen indelning alls. Ingen av musikerna gör 

någon slags indelning som kan liknas vid en traditionell och inte heller en indelning som kan 

liknas vid Russolos. 

35 



 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 

 

 

De medverkande noisemusikerna såg sig som improvisatörer, men Marhaug och Aspa påpekar 

att deras improvisation har kompositionsliknande inslag. De lyssnar alla tre väldigt noggrant 

efter de ljud som de letar efter. Jag anser att deras komponerande ligger i deras medvetenhet om 

ljuden och hur de noggrant arbetar för att få fram det de vill. Det finns för dem inget intressant i 

den traditionella musikteorin, då deras musik saknar melodi, harmoni och rytm. Det konstnärliga 

för noisemusiker finns i ljudens klangfärg och hur de kombineras och arrangeras, något som 

kräver en metod de traditionella kompositionsteknikerna saknar. 

    Jag ser också en ny sorts begränsning. Istället för de begränsningar, eller ramar, som jag anser 

musikteorin lagt på kompositörer, är det nu istället instrumenten och maskinerna som sätter 

begränsningarna. De framstående noisemusikerna bör därför vara de som finner nya 

tillvägagångssätt med sin utrustning och får ut ljud som deras jämlika inte trodde fanns. 

 

Marhaug och Aspa har sådan kännedom om sina instrument att de kan få alla ljud de önskar. 

Tillsammans med Carlsson påpekar de dock alla tre att det viktigaste är de oförutsedda ljud som 

skapas när de improviserar. Detta är något som alla tre välkomnar som ett av de viktigaste 

inslagen i skapandet. 

 

En intressant skicklighet som jag ser hos noisemusikerna är förmågan att urskilja och välja ut de 

ljud de vill använda. Med den ofantliga mängd ljud musikerna producerar i skapandeprocessen 

anser jag att en stor del av deras musikalitet ligger i deras förmåga att välja ut passande ljud ur 

den stora mängden. Det kan vara detta, tillsammans med musikernas förmåga med instrumenten 

och maskinerna, som gör att det skiljer sig så avsevärt mellan noisemusikers sound och stil. 

 

Den mänskliga rösten har för Carlsson och Marhaug ingen särställning men Aspa använder ofta 

”screaming vocals”. Marhaug pekar på att det intressanta med rösten är dess stora omfång. 

Musikerna, med visst undantag för Aspa, använder inte rösten som huvudinstrument eller central 

del i musiken. Men rösten är ändå annorlunda, eftersom den kommer från oss själva. En musiker 
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kan med rösten låta på det sätt han vill, nästan ögonblickligen, istället för att ta fram ljuden från 

något annat instrument. Jag tror också de flesta är mer medvetna om sin egen, och andras 

begränsningar i rösten vilket gör det lättare att arbeta med rösten som instrument. 

 

Beträffande kategorisering, något den traditionella musiken är mycket bra på, så kan det vara 

noisemusikernas förmåga att urskilja de ljud de vill använda ifrån en större massa ljud som gör 

att de inte har någon användning för att kategorisera dem. Men det kan också vara deras 

ointresse för ”academic approach” och deras benägenhet att gå direkt på, som gör att de inte 

kategoriserar och ordnar upp den kaosartade musiken. Det rent fysiska arbetet ser jag också som 

en slags motpol mot en traditionell kompositörs arbete, en som till exempel jobbar vid ett piano 

och med hjälp av det skriver de ljud andra instrument ska spela. Här går istället noisemusikerna 

direkt på instrumenten och ljudet de är efter. 

    Avsaknaden av en kategorisering gör också deras arbete svårare att följa för konkurrenterna 

och originaliteten inom noisevärlden borde på grund av detta vara hög. 

 
 

Avslutningsvis kan sägas att Tommy Carlsson, Lasse Marhaug och Mikko Aspa skapar musik på 

samma sätt som vilken traditionell kompositör som helst, genom att de kombinerar ljud som 

tillsammans skapar en eftersträvad helhet. Skillnaden ligger i att det material noisemusikerna 

arbetar med inte kan struktureras upp enligt konventionella parametrar som melodi, harmoni 

eller rytm. De struktureras istället runt den klangfärg som ljudet besitter. Eftersom det inte finns 

några givna regler för ljudets strukturerande, är noisemusiker mer fria än traditionella 

kompositörer i sitt arbete, vilket kan vara på både gott och ont. 

    Jag tror att det är i musikens förmåga att överraska och överväldiga som lyssnaren finner sin 

behållning. Värdet i musiken är alla de makalösa ljudens klangfärger och på de sätt som de under 

styckets framfart utvecklas, försvinner och byts ut. 
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”Alla vill harmoniskt och rytmiskt ordna och göra musik av alla dessa oändligt varierande 

bullerljud.” 
- Luigi Russolo, 1916. 
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 
 

KÄLLOR 

Intervjuer 

 

Tommy Carlsson, svarade 2005-04-08 över e-post. 

Lasse Marhaug, svarade 2005-04-26 över e-post. 

Mikko Aspa, svarade 2005-04-16 samt 2005-05-11 över e-post. 
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