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Forord
Jeg ønsker å uttrykke en stor takk til Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag,
for å ha gitt meg muligheten til å studere kvintolunderdeling og groove. Det er
mange personer som har bidratt i prosessen som har ført til denne avhandlingen.
Når jeg nevner noen av dem her, ønsker jeg først å rette en takk til
ansettelsesutvalget, spesielt Erik Gunvaldsen, som hadde tro på prosjektet mitt.
Deretter vil jeg takke mine veiledere: Knut Tønsberg, for inspirasjon og klare
tanker om prosjektets form og retning; Per Elias Drabløs, som på mesterlig vis
overtok etter Tønsberg, som gikk av med pensjon mens prosjektet pågikk; og
kunstnerisk veileder, Bruce Carl Rasmussen, for gode og berikende samtaler.
Takk til Tor Dybo og Michael Rauhut for en interessant og lærerik
opplæringsdel og nyttige tilbakemeldinger. I denne forbindelsen ønsker jeg å
takke mine medstudenter på ph.d.-programmet. Her vil jeg spesielt nevne Bjørn
Charles Dreyer, Annbjørg Lien, Ingolv Haaland, Kjetil Høyer Jonassen, Solveig
Korum og Erik Kimestad Pedersen, som har bidratt i samtaler, og som med sine
spesialkompetanser har medvirket til å styrke prosjektet mitt. Sistnevnte har også
bidratt som musiker. I tillegg til ham vil jeg gi en ekstra honnør til Torbjørn
Tveit, Øystein Heide Aadland og Øyvind Nypan for mange timer med øving
(spesielt Tveit), konsertering, gode samtaler og hjelp til analyser og noteskriving
– tusen takk! Takk også til Kristin Dahl og Joseph Henry, som var med som
sangere på «Den store kvintolkonserten».
Terry Bozzio, som i en opplysende samtale satte meg på sporet av en, for
meg, ny måte å forstå rytme på, og Carl Haakon Waadelands fruktbare
tilbakemeldinger i forbindelse med 90 %-seminar, må også nevnes. En annen
person som har bidratt til en kvalitetsheving er Kirsten Hemmer, som i sin
gjennomgang av teksten ikke bare har rettet feil, men også hevet språkføringen.
Jeg vil også benytte anledningen til å takke fakultetets administrasjon, som
har lagt forholdene til rette i forbindelse med kontor, og ekstra midler for å
gjennomføre prosjektet.
En stor takk til mine foreldre, Snefrid og Jan Ivar Nilsen, som har huset
meg mens jeg har vært stipendiat. Sist, men ikke minst, vil jeg takke min nære
familie: Linn Sigrid for uvurderlig støtte, og Jakob, Live og Amandus for
tålmodighet og inspirasjon.
Jan Inge Nilsen
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Summary
This thesis describes my experience with and understanding of groove as a
drummer. My research can be described as a research-creation project, as it
contains two distinct parts – an artistic and a scientific investigation – which are
intertwined. Through artistic exploration of quintuplet subdivision in my own
practice, and analyses of music written and performed in relation to this research,
central dimensions of groove are put into the context of groove experience while
performing music. The discussion departs from an understanding of groove as an
object in order to illustrate groove as a rhythmic feeling shaped by technique,
knowledge of musical meter and stylistic norms. The main objective is to
contribute to the field of research covering rhythm and groove by illuminating an
understanding of groove from a performers’ perspective.
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Time is emotionally charged: A passage of time is not for
us an irrational thing to contemplate, it’s something we lean into
– we are this passage of time, we are this constant computing of
time.
Carlo Rovelli1

Opptakt
Som liten hadde jeg en rytmisk søvnforstyrrelse2 som gjorde at jeg lå på magen
og dunket hodet og beina opp og ned i takt. Dette bare måtte gjøres for å få sove,
og jeg holdt på med denne dunkingen hver kveld fra jeg var seks måneder frem
til tolvårsalderen. Kanskje det er denne forstyrrelsen som har gjort at jeg har vært
så interessert i trommer gjennom hele livet? Det startet med marsjer i
toårsalderen – skarptromme var supertøft, og LP-plate med marsjer i
bursdagspresang fra onkel ble en hit. Drømmen om å spille trommer var trigget.
Dette viste seg imidlertid å bli vanskelig, siden det ble forventet en musikalsk
karriere på piano: «Så du kan spille en fin melodi.» Med en skarptromme som
belønning for å ta pianoundervisning i ett år ble jeg forsøkt ledet bort fra
trommene. Resultatet ble at når jeg endelig fikk tromma, så droppet jeg piano.
Det å spille trommer ble den største hobbyen min: Jeg spilte i bandet til flere kor,
og hadde mitt eget rockeband. Etter endt utdanning, også det med trommer i
sentrum, har trommingen fulgt meg videre inn i arbeidslivet. I denne
sammenhengen har jeg jobbet med kjente artister, band og orkestre3, spilt på
mange plateproduksjoner4, og spilt trommer i flere tv-produksjoner5.
Skolering i trommespill har jeg fått ved Agder musikkonservatorium, som
etter hvert ble en del av Høgskolen i Agder, fra 1991 til 1996. Det var i
forbindelse med disse studiene jeg gjorde min første undersøkelse av groove ved
1

Fra The Royal Institution (2018, 48:07-20).
For mer informasjon om rytmisk søvnforstyrrelse, se Heffron (2009).
3
I tillegg til å jobbe som freelance trommeslager, for bl.a. Lene Marlin, Sondre Bratland og Sigvart
Dagsland, spiller jeg også i prog-rockbandet The Tronosonic Experience, og mitt eget kvintolprosjekt.
4
En fullstendig oversikt har jeg ikke, men pr. 10.01.2021 er jeg registrert med 386 innspillinger på
Gramo.
5
For eksempel Idol 2006 og Stjernekamp 2012.
2
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å transkribere og studere funkgroover til, blant annet, Tower of Power og James
Brown. Det var likevel først da jeg tok en mastergrad ved Universitetet i Agder,
Institutt for rytmisk musikk, i perioden 2010-2012, jeg fikk en innføring i
populærmusikkvitenskap og akademisk forskning på groove. I masterstudiet
forsket jeg på kvintolunderdeling som grunnleggende underdeling i
populærmusikk (Nilsen, 2012).
Arbeidet i forbindelse med mastergraden er grunnlaget for
doktorgradsarbeidet som har ledet til denne avhandlingen. Her har fokuset dreid
fra kvintolunderdeling og mer over på grooveforståelse etter hvert som
forskningsprosessen har skredet fremover. Når jeg nå skriver om groove i
relasjon til utforskning av kvintolunderdeling, er det også ut fra mitt livslange
forhold med trommene.
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Innledning
«Hva har dette med groove å gjøre?» Jeg hadde nettopp avsluttet en presentasjon
av kvintolprosjektet mitt for medstudenter på doktorgradsprogrammet ved
Universitetet i Agder, Institutt for rytmisk musikk. Og i den forbindelse hadde
jeg delt ut en transkripsjon av en trommesolo jeg mente var et godt eksempel på
groovebasert solistisk trommespill med kvintolunderdeling. Det var her
spørsmålet dukket opp – det var skrevet inn i margen ved siden av notene på en
tilbakemelding fra en medstudent. Denne kommentaren ble en vekker, og gjorde
meg oppmerksom på at til og med personer i min egen musikalske omgangskrets
kan ha en ganske annen oppfatning av groove enn meg. «Groove», «groovy», og
uttrykk som «i grooven» – ord og fraser vi nærmest strør rundt oss i mitt virke –
blir brukt på vidt forskjellige måter og med ulikt begrepsinnhold. Her var det
altså en musiker i min egen omgangskrets som stilte spørsmål ved om det i det
hele tatt hadde noe med groove å gjøre, altså det jeg så på som et godt eksempel
på hvordan groove kan virke. Dette motiverte meg til å undersøke begrepet
groove nærmere.
Umiddelbart skulle vi kanskje tro at groove er definert og besvart i
populærmusikkvitenskapen. Her blir groove imidlertid forstått og definert på
flere måter, og blir undersøkt med vekt på ulike fokus, noe jeg kommer tilbake til
i neste kapittel. For å danne et grunnlag å bygge videre analyser og refleksjoner
på, vil jeg ta utgangspunkt i etymologien: I Merriam-Webster Dictionary Online
blir groove definert på flere måter, deriblant «an enjoyable or exciting
experience» og «a pronounced enjoyable rhythm» («Groove», u. å.-b). Med
røtter i ord som midt-nederlandske groeve «fure, grøft» og norrøne grod «grop,
grøft», men også det norrøne ordet gróf «bekk, elveleie», betyr det engelske ordet
groove imidlertid også lang smal kanal, fure eller et spor, gjerne laget av et
redskap («Groove», u. å.-a). Når vi tar med i betraktningen at ordet rytme
kommer fra gresk rhythmós, som betyr en form for «flyt, strøm, eller
bølgebevegelse» (Sundberg, 2018), kan vi danne oss et bilde av koblingen
mellom rytme og groove: Vi kan si at rytmen flyter av sted og beveger seg i
groovens spor, og liksom vann former sitt leie, er groove også formet av rytmen,
samtidig som grooven former rytmens flyt og bevegelse.
Sammen med de to definisjonene fra Merriam-Webster Dictionary Online,
nevnt over, beskriver dette bildet det jeg opplever som en kjerne ved groove – en
god følelse av å bevege meg i takt med groovens spor, eller å være i grooven. For
3

meg har altså groove først og fremst med opplevelse av rytme og takt å gjøre –
noe jeg opplever som godt, og som er koblet sammen med hvordan jeg forholder
meg til rytmene.
Ifølge Desain og Windsor (2000) kan rytmer beskrives som temporalt
organiserte hendelser (s. 12), og det er dette som er tema for denne avhandlingen
– mer spesifikt rytmer organisert ved hjelp av kvintolunderdeling. I The Oxford
Companion to Music blir en kvintol definert som «five notes that are to be
performed in the time of four or of three; they are indicated by the figure ‘5’
placed above or below the five notes» (Latham, 2011). I min forskning blir
kvintoler anvendt som hovedinndelingen av musikkens grunnpuls, eller beat, i
fem isokrone «like lange» pulser. Dette blir da en del av en referansestruktur – i
dette tilfellet et måleredskap – for å tolke musikkens rytme. I klassisk vestlig
musikkteori om rytmepersepsjon blir meter brukt som begrep på temporale
nettverk i forbindelse med måling av rytme (Cooper & Meyer, 1960, s. 6; Hasty,
1997, s. 3).
Den musikalske konteksten i avhandlingen er i hovedsak såkalt
groovebasert musikk, som i følge Câmara og Danielsen (2018) i
musikkvitenskapen er forbundet med afroamerikansk musikk: «the expression
“groove-based music” has primarily come to be associated with African
American musical styles, such as jazz, R&B, soul, funk, disco, and hip-hop» (s.
2). I tråd med dette er «groovebasert musikk med kvintolunderdeling» i
avhandlingen avgrenset til musikk med kvintolunderdeling, innenfor de nevnte
sjangerne.
Som utøvende trommeslager opplever jeg at det er prosesser og kvaliteter
ved groove som, i grooveforskningsfeltet, ikke virker å bli fullstendig belyst.
Dette er noe jeg ble oppmerksom på i arbeidet med masteroppgaven, som viet
god plass til drøfting om groove som sound (se Nilsen, 2012, s. 25-45). Gjennom
diskusjon basert på litteratur og egne funn i forskningen fant jeg blant annet at
oppfattelsen av gitte rytmiske hendelser er avhengig av taus kunnskap og erfaring
(Nilsen, 2012, s. 31-33, 42, 76-78, 81), og at dette kan forandres ved å lære seg
nye tolkningsgrunnlag (Nilsen, 2012, s. 78-79). Likevel definerte jeg groove
primært som et lydprodukt som fremkaller bevegelse, samtidig som jeg også
konkluderte med at oppfattelsen av groove er en subjektiv opplevelse.6 I ettertid
6

I masteroppgaven definerte jeg groove slik: «En groove kan sies å være formet av alle klingende
elementer som har en perkussiv karakter i et gitt tidsforløp, og som danner rytmestrukturer i en periode,
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har jeg kommet til at en definisjon av groove som et klingende rytmemønster
inneholdende en slags kraft som får lytteren til å bevege seg, ikke representerer
min forståelse av groove – groove er for meg, som nevnt nederst på side 3,
knyttet til selve følelsen av å bevege meg i takt, og denne følelsen er ikke
nødvendigvis indusert av klingende rytmer. I denne avhandlingen har jeg derfor
valgt å gjøre en ny, mer omfattende drøfting av groove fra flere perspektiv, og
med et betydelig større kildemateriale i form av litteratur og empiri hentet fra
videre forskning på kvintolunderdeling i egen praksis.
Avhandlingens hoveddel inneholder av den grunn først og fremst en
drøfting av begrepet groove og relaterte aspekter, sett i lys av både det
vitenskapelige og det praktiske feltet, fortrinnsvis gjennom mine egne erfaringer.
Diskusjonen, som tar utgangspunkt i funn gjort i forbindelse med analysen av
låten «All Alone»7 fra masteroppgaven, samt nyere funn, går bort fra en
forståelse av groove som et lydprodukt i form av rytmemønster, og beveger seg
mot groove som en følelse. Konteksten er altså utforskning av kvintolunderdeling
– en måte å dele inn beaten på som har skapt nye og uvante groover og gitt meg
nye opplevelser, innsikt og kunnskap. Dermed er kvintolunderdeling også et
nyttig redskap i min undersøkelse av groove. Gjennom diskusjoner med fokus på
fem grooveaspekter, knyttet sammen med beskrivelser av egne erfaringer og
analyser av musikk skapt gjennom forskningen på kvintolunderdeling, vil jeg
forsøke å illuminere min opplevelse og forståelse av groove. Den overordnede
problemstillingen er følgelig todelt:
Hva innebærer det «å være i grooven» i min utøvende praksis
som trommeslager, og hva er groove i denne konteksten?
Sett fra mitt perspektiv som trommeslager er et hovedmål å trekke linjer mellom
groove som rytme og groove som en følelse. Hensikten er å bidra med kunnskap
til det populærmusikalske forskningsfeltet som omfatter groove.
eller også perioder, og som blir timet i forhold til referansestrukturer, og repetert på en slik måte at de
underbygger pulser som beveger lytteren. Groovebasert musikk er musikk som er fundamentert på slike
fenomener. Hvordan groove blir oppfattet er en subjektiv opplevelse» (Nilsen, 2012, s. 45).
7
Losnegård og Nilsen (2011). All Alone. Ikke utgitt. Siden denne, og flere andre låter blir nevnt gjentatte
ganger i avhandlingen, har jeg valgt å skrive referanseopplysninger til låter i en fotnote første gang de blir
nevnt, med komponist/artist, årstall, tittel, ev. artist – hvis forskjellig fra komponist, album, type
utgivelse, utgivelsesland, plateselskap og katalognummer. Der det er snakk om coverlåter som er spilt inn
på nytt i forbindelse med avhandlingen, har jeg henvist til originalinnspilling/utgivelse og nevnt dette
etter tittelen på låten.
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Grooveforskningsfeltet
Erich Moritz von Hornbostel, en østerriksk antropolog som undersøkte afrikansk
musikk ved begynnelsen av det forrige århundret, var opptatt av hvordan denne
musikken ble utøvd: «What really matters is the act of beating» (Hornbostel,
1928, s. 53). For å få tak i essensielle kvaliteter i denne musikken argumenterte
Hornbostel for å ta utgangspunkt i lydinnspillinger (Hornbostel, 1928, s. 32).
Den svenske studien «empirisk rytmforskning», som startet opp i Uppsala
på slutten av 50-tallet, gjorde nettopp det.8 Med utgangspunkt i klingende
musikalske forløp fokuserte man her på å studere egenskaper i slike forløp,
sammenhengen mellom dem, utøvelsen av dem, og mottagernes reaksjoner. I
samarbeid med forskere fra eksperimentell psykologi, elektronikk og datateknikk
ble det bygd et laboratorium for å analysere og registrere utøvd musikk
(Bengtsson, Gabrielsson & Thorsén, 1969, s. 49). I denne studien blir rytme
definert som en opplevelse betinget av ulike detaljer i den klingende musikken:
«Istället för omöjligheten ‘rytm i ljudförloppet’ går det alldeles utmärkt att tala
om ‘rytmbetingande faktorer i ljudförloppet’, varvid alltså underförstås att rytm
definierats på reaktionssidan» (Bengtsson et al., 1969, s. 58). En av hypotesene i
denne forskningen er at variasjoner i utøving kan være bevisste ekspressive
variasjoner, men også strukturelle, idiomatiske variasjoner. Dette kan være i form
av variasjoner i frekvens, lydtrykk, lydens varighet, bølgeform og
spektrumkomponenter. Ulike musikkstiler har ulike «dialekter», eller måter å bli
spilt på. I «empirisk rytmforskning» blir dette kalt for «systematiske
variasjoner», som blir forkortet til SYVAR. I motsetning til tilfeldige variasjoner
som følge av spilleteknisk ufullkommenhet inngår da systematiske variasjoner i
den helhetlige utøvende aktiviteten. I forbindelse med empirisk rytmforsknings
vektlegging av å måle lyders durasjon, er en annen hypotese at det kan finnes et
mønster i lydhendelsers kronometriske tidsintervaller (SYVAR-D) – for
eksempel at wienervals har kort førsteslag (eller tidlig andre slag) (Bengtsson et
al., 1969, s. 94-99).

8

Carl Haakon Waadeland (2000, s. 38) nevner at Alf Gabrielsson, som var en del av forskningsprosjektet
ved Uppsala, påpeker at dette ikke var det første som tok for seg utøving av musikk. Gabrielsson (1999)
peker på et forskningsprosjekt som fant sted i Iowa rundt 1930, ledet av Carl E. Seashore, som et av de
første. Resultatene er beskrevet i to bind (Seashore, 1932, 1937). I denne forbindelsen nevner Waadeland
også to andre tyske undersøkelser, Kries (1926) og Truslit (1938), som tok for seg hvordan utøvingen av
musikk avviker fra det som er notert, for å «bringe liv» i musikken.
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Den amerikanske etnomusikologen Charles Keil beskriver groove som en
del av en prosess der selve musiseringen står i sentrum. I denne sammenhengen
definerer han musikk som en interaktiv sosial aktivitet:
Music is about process, not product; it’s not seriousness and
practice in deferring gratification but play and pleasure
(French, 1985, sitert i Keil, 1995, s. 1) that we humans need
from it; “groove” or “vital drive” is not some essence of all
music that we can simply take for granted, but must be figured
out each time between players; music is not so much about
abstract emotions and meanings, reason, cause and effect, logic,
but rather about motions, dance, global and contradictory
feelings; it’s not about composers bringing forms from on high
for mere mortals to realize or approximate, it’s about getting
down and into the groove, everyone creating socially from the
bottom up (Keil, 1995, s. 1).
Groove oppleves ved å delta i musikken gjennom bevegelse, dans og følelser.
Keils syn på musikk som en sosial prosess ble først formulert i artikkelen
«Motion and Feeling through Music» (Keil, 1966).9 Artikkelen uttrykker en
kritikk av Leonard Meyers bok Emotion and Meaning in Music (1956). Meyer
behandler musikk i hovedsak som syntaks – hvordan takter og slag er organisert i
henhold til ulike kategorier10 – for å finne musikkens iboende mening (Feld &
Keil, 1994, s. 54). Ved å ensidig legge vekt på dette aspektet mener Keil at vi
mister viktige faktorer ved utøving av musikk som en interaktiv kreativ handling.
Aspekter i relasjon til hvordan musikken er spilt, kommer ikke frem i lyset.
Groove ses da på som en slags opplevd kraft som oppstår som følge av hvordan
ulike slag er plassert, eller timet, i forhold til en fast referansepuls, og musikerne
seg imellom.11 Keil finner for eksempel at en trommeslager som er frempå, og
som spiller med en bassist som er bakpå, frembringer et annet type driv enn en

9

Artiklene «Motion and Feeling Through Music» (Keil, 1966) og «Participatory Discrepancies and the
Power of Music» (Keil, 1987), er gjengitt i boken Music Grooves (Feld & Keil, 1994, s. 53-76, og 96108).
10
«Syntax concerns concepts like bars and beats and how they are ordered; in other words, the ordering
of time-value classes» (Kvifte, 2004).
11
Når jeg snakker om time her, er min forståelse av begrepet lik Per Elias Drabløs’: «By ‘time’, I refer
particularly to knowledge of rhythm manipulation» (Drabløs, 2012, s. 6). Se også Clarke (1999, s. 490).
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trommeslager som spiller bakpå sammen med en bassist som er mer frempå (Feld
& Keil, 1994, s. 61-66).
Det er spenningene som oppstår i det kollektive samspillet mellom
individuelle avvik og ujevnheter, som skaper det som vi opplever som verdifullt:
«Music, to be personally involving and socially valuable, must be “out of time”
and “out of tune”» (Feld & Keil, 1994, s. 96). For å gi musikken fremdrift og
kraft er det viktigste hvordan rytmene er timet i forhold til en rytmisk referanse.
Det er med andre ord ikke selve rytmefigurene i seg selv som er sentrale i denne
prosessen, men samspillet mellom ulike former og grader av timing, noe Keil
kaller participatory discrepancies «deltagende diskrepanser» (PD) (Feld & Keil,
1994, s. 96-97). Denne teorien har vært, og er fortsatt, en sentral
inspirasjonskilde til mye forskning.
Tellef Kvifte (2004) hevder at PD-teorien til Keil er så sentral at vi kan
snakke om en egen retning innenfor grooveforskning, som kan kalles PD-skolen
(s. 55).12 I denne forbindelsen knytter Kvifte Keils PD-teori sammen med
SYVAR-D, og hevder at groovens styrke (som her kan forstås som kilden til driv,
eller drivkraften) kan sies å finnes i forholdet mellom syntaks (rytmefigurer og mønstre) og prosess (PD). I samspill med PD hører dermed også rytmens syntaks
med til opplevelsen av rytme. Rytmisk referanse kan i denne sammenhengen
være en jevn puls, men kan også bli forstått som et stilistisk formet
referansemønster som består av ujevne pulser (for eksempel wienervals), der
selve normen er ujevn i seg selv. Dette kan også forstås som mønstre av
sirkulerende perioder med ujevne slag som kan kobles til formen på et
bevegelsesmønster i ulike danser. PD og SYVAR-D kan da skilles ved at PD tar
for seg mer dynamiske forhold – som selve timingen mellom trommer og bass,
mens SYVAR-D beskriver mer statiske forhold, som varierende kronometriske
tidsintervall over lengre strekk i enkeltinstrumenter (Kvifte, 2004, s. 61-63).
I kontrast til at driv i musikk skal være skapt av avvik fra en referanse,
eller norm, argumenterer Björn Merker i artikkelen «Groove or swing as
distributed rhythmic consonance: Introducing the groove matrix» (2014) for
rytmisk konsonans gjennom å forstå rytmer som harmoniske kombinasjoner av
ulike frekvenser. Merker mener det ikke virker logisk at opplevd driv i musikken
skal komme som et resultat av avvik fra en norm, eller referansestruktur.
12

Se bl.a. Butterfield (2006, 2010, 2011); Danielsen (2010); Friberg og Sundström (2002); 2007)2004);
Prögler (1995); Waadeland (2000).
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Opplevelsen av groove må være basert på rytmisk harmoni – ikke ujevnheter og
avvik. Han hevder at ved å dele en periode inn i et intrikat nettverk av ulike
frekvenser som grunnlag for rytme, er det mulig å forklare det som i andre teorier
kan virke som avvik fra en norm, som selve normen.
Når det gjelder teoriene som omhandler mikrorytmiske avvik som følge av
timing – at ørsmå forskjeller i lydenes plasseringer i forhold til hverandre på
tidsaksen skaper spenninger mellom ulike lydkilder som gjør at musikken har et
driv – er det også i flere undersøkelser konkludert med at slike mikroforskjeller
ikke nødvendigvis har betydning for om lyttere opplever at det groover. Aspekter
ved lydenes karakter – som frekvens, styrkegrad, lengde og anslag – kan synes å
ha innvirkning på den enkelte lyds «autoritet» i relasjon til et større lydbilde med
tanke på opplevelse av groove (Davies, Madison, Silva & Gouyon, 2013; Senn,
Kilchenmann, Georgi & Bullerjahn, 2016; Zeiner-Henriksen, 2010). Som et
motsvar til dette synet vises det til målinger av mikrorytmiske aspekter ved selve
lydens anslag, og det hevdes at selv om ulike lyder starter på samme sted, så vil
lydens intensitetskurve gjøre at vi oppfatter det som at lyden starter senere når
den har et lengre anslag (tiden fra begynnelse til maksimal intensitet), enn lyder
med kort anslag. Dermed finnes det mikrorytmiske forhold som kan påvirke
groove her også (Danielsen et al., 2019).
I studiet av groove har begrepet entrainment etter hvert fått en sentral
plass. Vi «oppdager» meteret gjennom at vi involverer oss i musikken og
synkroniserer oss til dens rytme, og dette fører til at vi beveger oss (Carlsen &
Witek, 2010; Doffman, 2009; Jones, 2004; London, 2012). Et relatert arbeid er i
så måte Robin E. S. Attas’ doktorgradsarbeid «Meter as process in groove-based
popular music» (Attas, 2011). Attas skriver om å oppleve groove gjennom å
danse til musikk. I denne sammenhengen anvender hun i sitt arbeid Christopher
Hastys teori om meter som rytme (Hasty, 1997). Meter, som en referanse for
hvordan rytmer blir oppfattet, blir her forstått som en prosess som forandrer seg
etter hvert som musikken utfolder seg, og hva som fokuseres på i musikken
(Attas, 2011, s. 6). Groove ses da på som et objekt: en melodisk/rytmisk idé
skapt av sammensetninger av riff, som igjen kan defineres som små rytmiske
figurer, eller fraser (Spicer, 2004, s. 30). Her kan også nevnes Maria Witek
(2017), som hevder at det er groovens syntaks gjennom synkoperinger13 som
innbyr til deltagelse. Ved at lytteren beveger seg til pulsen, som ikke
13

En synkope kan sies å være en markert opptakt som ikke blir forløst i et klingende taktslag.
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nødvendigvis finnes eksplisitt i musikken, opplever lytteren glede ved å bevege
seg til musikkens rytme ved å «fylle igjen hullet» som skapes ved en synkope (s.
152). Med henvisning til Danielsen (2006, s. 11-12, 215); Roholt (2014) og
Janata, Tomic og Haberman (2012), skriver Câmara og Danielsen (2018) at
groove i en slik sammenheng kan frembringe en euforisk sinnstilstand som
gjerne blir referert til som «being in the groove». En tilstand som også kan
påvirke vår opplevelse av tid, som paradoksalt nok ikke lenger er en opplevelse
av tid (s. 5).
Trommeslager og filosof Tiger Roholt bruker imidlertid begrepet «being
in the groove» noe annerledes. I forbindelse med at han forklarer at
kroppsbevegelse ikke bare er et produkt av vårt engasjement med rytmen, men
noe som brukes aktivt i det som kan kalles en kroppslig oppfatning av groove, er
«being in the groove» forbundet med et slags «kroppslig grep» om rytmen:14
Body movement is not merely a sympathetic reaction to a
rhythm. […] “Getting” a groove, “grooving”, or “being in the
groove” means that one possesses a noncognitive, felt, bodily
grasp of a performance’s or a recording’s pulse, rhythmic
pattern, and various timing nuances (Roholt, 2014, s. 108).
Vi begriper altså groovens energi, og føler rytmen gjennom å «prøve den ut» ved
å bevege kroppen. Bevegelse av kroppen er derfor en aktiv del av vår forståelse
og opplevelse av groove, og dette gjelder også ved utøving (Roholt, 2014, s. 2-6,
86). I forbindelse med å undersøke trommespill relatert til groove kan vi derfor
dra linjen tilbake til 1928 og Erich M. von Hornbostel: «What really matters is
the act of beating» (Hornbostel, 1928, s. 53). Det er altså ikke bare lyden av
slagene som former grooven, men selve utførelsen av slagene.

Groove – rytme og følelse
Om vi går inn på de ulike definisjonene og teoriene om groove vil vi se at de
aller fleste kobler begrepet opp mot rytme som hendelser i forhold til en
referanse. Selv om det ifølge Mats Johansson (2010c) finnes flere måter å forstå
rytmisk referanse på, beskriver de enkelte forklaringene ulike typer
referanserammer for hvordan rytme blir oppfattet (s. 56). Dette innebærer at de
også forklarer ulike måter å oppfatte rytmiske hendelser på som innebærer ulike
14

Se også Clayton, Sager og Will (2005); Iyer (1998); Johansson (2010b); Leydon (2002); Witek (2017).
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former for organisering av rytmene. En distinksjon mellom rytme og meter kan i
enkelte tilfeller likevel være vanskelig (Johansson, 2010c, s. 46-49), men det er
mulig å skille mellom dem ved at meter kan sies å danne rammen for hvordan
rytme blir organisert. Rytme kan da for eksempel ses på som det aktuelle (det
klingende), mens meter er rytmens mentale, eller virtuelle referanseskjema, som
kan oppstå i relasjon til rytmen (Danielsen, 2006, s. 47).
I lys av gjennomgangen av grooveforskningsfeltet over ser det ut som det
er mest vanlig å undersøke groove i relasjon til rytmiske fenomener der rytme og
meter virker sammen i for eksempel rytmemønstre. Måling av rytme kan i denne
sammenhengen sies å være et sentralt problemfelt. Ulike ordninger i rytmiske
aspekter kan skape et velbehag – «pleasure» – gjennom vårt engasjement med
rytmen, som igjen fører til kroppsbevegelse (Attas, 2011; Carlsen & Witek,
2010; Danielsen, Haugen & Jensenius 2015; Doffman, 2009; London, 2012;
Witek, 2017). Ifølge Janata et al. (2012) er det å ville bevege seg til rytmen selve
den gode følelsen (s. 56). Når Câmara og Danielsen (2018) skriver at groove kan
ses på som et rytmemønster som generer velbehag, hevder de at studiet av groove
har utviklet tre forskjellige tilnærminger som hver for seg fokuserer på ulike
aspekter: (1) groove som rytmemønster og utøving, (2) groove som velbehag og
en appell til bevegelse, (3) groove som en tilstand (s. 1-2). Om vi setter disse
aspektene etter hverandre i sammenheng, må groove nødvendigvis være et
fengende rytmemønster som fører til en trang til å bevege seg, som igjen fører til
en affektiv tilstand (figur 1).

Et fengende
rytmemønster

En lyst til å
bevege seg

En opplevelse av å
være i grooven

Figur 1. Et fengende rytmemønster igangsetter en følelse.

Følelsesdimensjonen synes å være et gjennomgående og sentralt aspekt med
groove, også i relasjon til utøving:
[...] most musicians will say that the feel of a groove is its
dominant aspect (one way to highlight its dominance is to notice
that when a drummer attempts to perform a groove, she
determines whether or not she has succeeded by how it feels)
(Roholt, 2014, s. 2).
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Dette kan bety at groove i første rekke er et følelsesfenomen. Når Keil (1995) ser
på groove som et opplevd «vitalt driv» i forbindelse med utøving, er det å
«komme ned og inn i grooven» noe som må finnes ut av hver gang (s. 1).
Rytmiske fenomener i musikken kan være med på å skape denne følelsen (Feld
& Keil, 1994, s. 62). Dette leder oss frem til det Steven Feld hevder er en vanlig
oppfattelse av hva groove er: «an intuitive sense of style as process, a perception
of a cycle in motion, a form or organizing pattern being revealed, a recurrent
clustering of elements through time» (Feld & Keil, 1994, s. 109). Vi kan altså ha
en intuitiv groovesans. Feld sier videre at «one’s intuitive feelingful sense of a
groove or beat is a recognition of style in motion» (Feld & Keil, 1994, s. 112).
Vår sans for groove er med andre ord blant annet formet av vårt forhold til ulike
musikkstiler. Her refererer Feld til hva Meyer sier om musikkstil: «a finite array
of independent melodic, rhythmic, harmonic, timbral, textural, and formal
relationships and processes», og at dette er noe som er lært (Meyer i Feld &
Keil, 1994, s. 112). Det kan bety at oppfattelsen av groove er avhengig av
hvordan vi forholder oss til, forstår og oppfatter rytme gjennom innlærte
konvensjoner.
Hans H. Grelland skriver i boken Følelsenes filosofi (Grelland, 2005) at en
følelse er en måte å forholde seg til noe på (s. 51). Dette betyr i så fall at hva
slags musikalsk kunnskap og erfaring vi har, og hvordan vi velger å ta stilling til
rytmen, også innvirker på vår opplevelse og fornemmelse av groove. Groove som
rytme, og groove som følelse, henger da sammen. Groove blir rytme-og-følelse.
Waadeland (2000) viser i denne forbindelsen til Schuller (1989) og skriver at
ulike kroppsbevegelser kan ses på som en konsekvens av rytmens påvirkning på
oss (Waadeland, 2000, s. 2).15 På den andre siden skriver Waadeland at
kroppsbevegelse også representerer en tilstand som kommer forut for utførelsen
av musikalsk rytme, en «indre rytmisk intensjon» som fysisk blir artikulert i
bevegelser av kroppen og interagerer med et instrument (Waadeland, 2000, s.
3).16 Ved utøving kommer altså bevegelse før klingende rytme.
Kroppsbevegelse kan ses på som en nødvendig del av selve
persepsjonsprosessen både ved lytting og utøving. Roholt (2014) hevder at vi
ikke kan fatte groove med intellektet, som gjennom forklaringer og konsepter, vi
må erfare den kroppslig:
15
16

Se også Zeiner-Henriksen (2010, s. 157-158).
Se også Jensenius, Wanderley, Godøy og Leman (2010, s. 13).
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We cannot grasp a groove by means of the intellect, by learning
certain propositions, principles, or concepts. […] We come to
understand grooves by moving (Roholt, 2014, s. 4).
Vi forstår, eller oppdager altså grooven ved å bevege kroppen. Roholt skriver
videre at ulike aspekter ved groove kan vektlegges forskjellig ut fra
musikktradisjon: Det kan være vanskelig for en hip-hoper å forklare sin
begeistring for hip-hop-beats til en countrymusikkentusiast – de vektlegger ulike
aspekter ved rytmen (Roholt, 2014, s. 5).17 Dette indikerer at det finnes
prinsipper og normer som former oppfattelsen av rytme, selv om grooven i begge
musikkstilene kan sies å kunne oppleves ved å bevege seg sammen med
musikken.
I sammenheng med at groove oppleves gjennom bevegelse, mener Roholt
at vi kan beskrive nyanser i timing relatert til følelsen, eller «feelen», rytmiske
konstellasjoner skaper gjennom metaforer, som at de «lener seg bakover»
(Roholt, 2014, s. 24). Selv om vi fornemmer dette ved å bevege kroppen, blir
rytmens plassering likevel beregnet: Den lener seg bakover i forhold til en
referanse. Det tyder på at groove er en følelse relatert til metriske aspekter.
Hvordan vi forstår, oppfatter og opplever groove gjennom kroppsbevegelse,
henger i så fall også sammen med hvordan vi forstår og bruker metriske
rammeverk i relasjon til rytme.18 Hvis dette er tilfelle, bør det være mulig å finne
forbindelser mellom ulike aspekter og prosesser ved groove med utgangspunkt i
et metrisk fenomen, som, for eksempel, kvintolunderdeling.

Kvintolunderdeling som forskningsobjekt og redskap
Da jeg begynte å studere kvintolunderdeling i eget trommespill i forbindelse med
masterstudiet mitt i 2010, var det av ren nysgjerrighet: Hvorfor var dette så lite
brukt? Bortsett fra sporadiske eksempler kan det se ut som det først er det siste
tiåret at kvintolunderdeling, som en metrisk kategori, har blitt tatt i bruk her i
Vesten.19 Antallet låter, og ikke minst «nerdevideoer» på YouTube, som
17

Se også Danielsen (2006, s. 214).
Se også Johansson (2010b, s. 267).
19
Se Nilsen (2012, s. 49-51). I India finner vi det vi kan kalle kvintolunderdeling, i flere typer musikk. Vi
kan finne eksempler i vestlig populærmusikktradisjon som er influert av indisk musikk (f.eks. The
Beatles). Mer spesifikt for trommespill med kvintolunderdeling: en trommesolo av Steve Smith underdelt
i kvintoler som er inspirert av Tala (Hudson Music, 2009). Jeg har valgt å se bort fra indisk
musikktradisjon i denne avhandlingen, som omhandler afro-amerikansk groovebasert musikk.
18
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inneholder kvintolunderdeling, øker nå raskt. Et eksempel på dette, og som kan
representere trenden, er popartisten Emilie Nicolas på låten «Nobody Knows»20.
Denne låten er underdelt i kvintoler på bridge-partiet. Nicolay Tangen Svennæs,
som var med på å produsere denne låten, spiller også i prog-rockbandet
Rendezvous Point, som i 2017 gav ut og laget musikkvideo til låten «Para»21,
også denne underdelt i kvintoler. Et annet eksempel er den tyske trommeslageren
Anika Nilles, som i 2015 la ut flere YouTube-videoer som inneholder
kvintolunderdeling. I 2017 gav Nilles ut albumet Pikalar med blant annet låten
«Mallay»22, som er underdelt i kvintoler. Hun har fått mye oppmerksomhet for
dette i deler av trommemiljøet.
Det er altså flere artister, band og utøvere (inkludert meg selv) som nå tar i
bruk kvintolunderdeling, og det er derfor ikke så ukjent i populærmusikalske
kretser som det var for bare noen få år siden.23 Bortsett masterprosjektet til
Kristian Frøland (2013) og mitt eget er jeg ikke kjent med vitenskapelige studier
om emnet i forbindelse med groovebasert musikk, og det finnes begrenset relatert
metodisk litteratur.24 Jeg mener det derfor er viktig at denne trenden blir tatt inn i
akademia og studert, slik at vi kan få mer kunnskap om emnet.
I dette doktorgradsprosjektet, som startet med en åpen tilnærming til
utforskning av kvintolunderdeling som en forlengelse av masterprosjektet mitt,
dreide fokuset fra kvintolunderdeling og mer over på grooveforståelse etter hvert
som forskningsprosessen tok form. I denne forbindelsen har kvintolunderdeling
gitt meg et originalt utgangsperspektiv i min undersøkelse av groove.
Sammenlignet med gjeldende praksis både i det kunstneriske og
vitenskapelige feltet som omhandler groovebasert musikk, er kvintolunderdeling
20

Nicolas (2014). Nobody Knows. På Like I’m a Warrior [CD – spor 1]. Europa: Columbia
88875002062.
21
Rendezvous Point (2015). Para. På Solar Storm [CD – spor 3]. Norge: Karisma Records KAR097CD.
22
Nilles (2017). Mallay. På Pikalar [CD – spor 5]. Tyskland: Sakurai Records 30535.
23
I forbindelse med låter som kan relateres til kvintolunderdeling (kvintolsving), kan også nevnes bandet
Rohey, med låten «Is This All There Is?» (Blomqvist, 2017. Is This All There Is?. På A Million Things
[CD – spor 3]. Norge: Jazzland Recordings 377 919 0) og deler av låten «Responsibilities» (Blomqvist,
2017. Responsibilities. På A Million Things [CD – spor 9]. Norge: Jazzland Recordings 377 919 0). I
klassisk musikk har inndeling av musikkens grunnpuls i fem vært kjent i snart 200 år: Det eldste stykket
jeg har funnet i forbindelse med forskningen, er klaverstykket «Etyde i E-dur, Op. 35 No. 12» av CharlesValentin Alkan (1848). Verket er notert i 10/16, og øverst i nota står det hvordan pulsen skal tolkes – som
en fjerdedelsnote og sekstendelsnote bundet sammen med bindebue.
24
For metodelitteratur, se bl.a. Chaffee, G. (1976b); Pfennig og Przemus (2015, 2018); Rothman, J.
(1984).
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interessant fordi det utfordrer de vanlige normene og teoriene, som vanligvis
består i å dele inn musikkens hovedpuls i henholdsvis todelte (åttendeler,
sekstendeler, osv.), og/eller tredelte (åttendelsdelstrioler, sekstendelstrioler, osv.)
kategorier (Danielsen, 2006; Desain & Honing, 2003; Friberg & Sundström,
2002; Montfort, 1985; Nketia, 1974; Novotney, 1998; Waadeland, 2000).
Kvintolunderdeling kan i denne sammenhengen gi et annet persepsjonsgrunnlag.
Dette fordi rytmer som vanligvis blir oppfattet som avvik fra en kategori og timet
foran eller bak denne, i enkelte tilfeller kan oppfattes ut fra kvintolunderdeling.25
Eksempelvis vil en type sving26 kunne forklares og forstås på flere måter: som
generert av ren metrikk (kvintolsving: 3 + 2 sekstendelskvintoler), som avvik fra
norm (PD) eller sving som en norm (SYVAR-D). Videre påvirker
kvintolunderdeling frasering og kan skape spennende polyrytmer og rytmisk
tvetydighet, men også hvordan groove i forbindelse med utøving føles.
I det neste kapittelet vil jeg beskrive hvordan jeg har gått frem for å
undersøke kvintolunderdeling og groove. Først vil jeg vise, og begrunne, hvor
forskningsprosjektet mitt hører hjemme innenfor de kunstnerisk utøvende
forskningspraksisene, deretter går jeg inn på de konkrete metodene.

Forskningsskaping
I Norge benevner vi den engelske termen artistic research som «kunstnerisk
utviklingsarbeid». Denne benevnelsen er omdiskutert, og i akademisk
sammenheng mener blant andre Lossius og Mortensen (2017) og Petersen og
Østern (2017) at begrepet burde oversettes med kunstnerisk forskning, for å
fremheve forskningselementet, men termen kunstnerisk utviklingsarbeid har
holdt stand. Siden begynnelsen av 2000-tallet har kunstnerisk utviklingsarbeid
utviklet seg til å bli en mer og mer akseptert måte å gjøre undersøkelser på
(Crispin & Gilmore, 2014, s. 10), men det hersker imidlertid ikke enighet om hva
et kunstnerisk utviklingsarbeid skal innebære, og dette gjelder også i relasjon til
musikk:
[…] discussion on the meaning and goals of artistic research of
music, as well as on its relation to existing music research,
25

Det er også mulig å forklare dette ved hjelp av andre oddetallsunderdelinger, som for eksempel
septolunderdeling, men jeg har valgt å avgrense arbeidet til kvintolunderdeling.
26
I denne avhandlingen brukes sving i hovedsak som benevnelse på fenomenet som oppstår når åttendeler
mellom taktslagene er plassert nærmere neste taktslag enn isokrone åttendeler.
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remains complex, politically charged and far from complete. An
ultimate definition of artistic research seems now as remote as
ever. […] the artistic research community has sought to
embrace a multitude of potentially usable conceptualizations
which embody connotations towards practice as a research
method (Aho, 2013, s. 65).
Kunstnerisk utviklingsarbeid kan i vid forstand altså ha ulikt innhold og
forskningsdesign, men et karakteristisk trekk er likevel at forskningen skjer «ut
fra og gjennom kunstnerisk arbeid, og formidler dermed innfallsvinkler og
erfaringer spesifikt fra dette ståsted» (Malterud, 2012, s. 58). Det foregår med
andre ord i en kunstnerisk praksis. Likevel kan ikke all utforskende aktivitet
innenfor en slik praksis kalles forskning:
Many practitioners would say they do ‘research’ as a necessary
part of their everyday practice. As the published records of the
creative practitioners demonstrate, searching for new
understandings and seeking out new techniques for realising
ideas is a substantial part of everyday practice. However, this
kind of research is, for the most part, directed towards the
individual’s particular goals of the time rather than seeking to
add to our shared store of knowledge in a more general sense
(Candy, 2006, s. 2).
Selv om arbeid som å tilegne seg nye ferdigheter og kunnskap om særtrekk ved
ulike stilarter for på den måten å forbedre egen utøvende praksis, kan inngå i
kunstnerisk utviklingsarbeid, innebærer det siste altså noe mer. Man søker å
skape og formidle mer generell ny kunnskap som er relevant og betydningsfull
for det gjeldende kunstneriske fagmiljøet – noe som også er en av grunnene til at
kunstnerisk utviklingsarbeid oppsto som en form for forskning:
Within the past decade there has been an intensification of
intellectual interest and curiosity concerning the field of musical
practice. We want a fuller understanding of how performances
and compositions come into existence, and what the motives and
methods used by musicians in the process of art-formation are.
[…] “Artistic research” as a field of enquiry has thus emerged
to meet the need both for a context in which to situate the
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questions of artists, and for a conceptual space in which they
may experiment with how those questions – and their answers –
might be communicated, whether through writing, speech and
presentation, or through actual compositions and performances
themselves (Crispin & Gilmore, 2014, s. 10-11).
Resultatene fra et kunstnerisk utviklingsarbeid kan altså formidles på ulike måter,
men det finnes likevel ulike syn på hva som er en hensiktsmessig
formidlingsform, og hvordan man skal gå frem for å gjøre selve undersøkelsen.
Den nye norske doktorgraden i kunstnerisk utviklingsarbeid legger for
eksempel mest vekt på rene kunstneriske metoder.27 I høringsnotatet i forbindelse
med opprettelsen av denne graden fra 2017 heter det at «graden er basert på
kunstneriske metoder, og dermed skiller den seg fra doktorgrader som er basert
på vitenskapelig metode» (Larsen & Buraczewska, 2017). Metodene er i større
grad knyttet til kunstnerisk praksis og kunsten som blir skapt, og forskningen
«anvender kunsten som inngang til å produsere erkjennelse og innsikt» (Lossius
& Mortensen, 2017, s. 3). Her kan et kunstnerisk produkt, sammen med en
refleksjon rundt dette, være resultatet av forskningen. Noe som kjennetegner
denne type forskning, er at kunstneren står fritt til å bruke de metoder hun eller
han finner tjenlig for å oppnå det kunstneriske målet. En utfordring med
kunstnerisk utviklingsarbeid er at ny kunnskap som blir generert, ikke
nødvendigvis blir tilstrekkelig synliggjort gjennom den kunstneriske
formidlingen. Når det også er kandidaten selv som velger medium og form for
refleksjonsdelen (se Universitet-og høgskolerådet, 2018), kan det hende at
formidlingen av funn ikke automatisk finner gjenklang i aktuelle eller
nærliggende kunstneriske miljøer – enda mindre i vitenskapelige miljøer, og av
den grunn kan oppfattes som uverifiserte personlige idéer heller enn ny kunnskap
av mer generell karakter.
En nær beslektet retning innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid, som vi
finner blant annet i Finland og Sverige (der det heter kunstnerisk forskning),
virker mer hensiktsmessig i så henseende, da denne innebærer handlinger

27

Forskriften for kunstnerisk ph.d. ble godkjent av UHRs styre 9.4.2018, etter ønske fra akademiske
kunstneriske institusjoner om en doktorgradsutdanning som «skal kvalifisere for kunstnerisk
utviklingsarbeid av internasjonal standard og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til
kunstnerisk innsikt og kompetanse, i samsvar med god akademisk skikk og etiske standarder»
(Universitet-og høgskolerådet, 2018).
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innenfor praksis kombinert med en relatert diskusjon (Hannula, Souranta &
Vadén, 2014, s. 15). Denne type forskning virker å helle mer mot en hybrid
kunstnerisk-vitenskapelig metodikk enn hva det nye kunstneriske
doktorgradsprogrammet i Norge gjør. Hannula et al. (2014) skriver at det finnes
en slags todelt formel for hvordan kunstnerisk forskning kan bli gjort: «artistic
research = artistic process (acts inside the practice) + arguing for a point of view
(contextual, interpretive, conceptual, narrative work)» (s. 15). Dette kan
innebære at kunstneriske undersøkelser blir støttet av og verifisert ut fra
vitenskapelige metoder og standarder, noe som er en styrke med tanke på å
formidle ny kunnskap. Ulempen er at den kunstneriske prosessen kan bli hemmet
av at forskeren må sette seg inn i vitenskapelige teorier, og bruke tid og plass til
diskusjoner som kan oppleves som sidestilte i forhold til selve det kunstneriske
målet (Lossius & Mortensen, 2017).
En tredje retning innenfor praksisorienterte kunstneriske fag, og som har
sin opprinnelse i Canada, er såkalt research-creation. Research står her for
akademisk forskning, og creation står for prosesser som fører til et kunstnerisk
resultat (Stévance & Lacasse, 2018, s. 3). Med fokus på årsakssammenhenger –
hvordan ulike fenomener påvirker hverandre i kunstneriske prosesser – åpnes det
opp for å kombinere forskningsmetoder med kreativ praksis på en fleksibel måte,
noe som kan føre til både kunstneriske og vitenskapelige produksjoner (Stévance
& Lacasse, 2018, s. 145). Prosjekter innenfor research-creation kan derfor være
samarbeidsprosjekter mellom forskere på tvers av flere disipliner. Tanken er at
kunstneriske og vitenskapelige forskere skal kunne komplementere hverandres
spisskompetanse for å styrke prosjektene med en bred kunnskapshorisont. Ifølge
Ingolv Haaland (2020) kan dette også bli en hemsko for forskningen siden
forskere med forskjellig kunnskap og forståelse av terminologier lett kan
misforstå hverandre. Forskningsprosessen kan dermed bli bremset heller enn
akselerert.
Hva så med mitt forskningsprosjekt, hvor skal det plasseres? Mitt arbeid
må sees på som et kunstnerisk-vitenskapelig prosjekt, og kan derfor i sin helhet
ikke plasseres som et kunstnerisk utviklingsprosjekt à la det nye kunstneriske
doktorprogrammet i Norge, der man jobber ut fra kunstneriske metoder. I min
utforskning av kvintolunderdeling og groove har jeg tatt i bruk multiple metoder,
både kunstneriske og vitenskapelige. Isolert sett kan det kunstneriske arbeidet
sies å ha store innslag av «kunstnerisk eksperimentering», som ifølge Darla
Crispin og Bob Gilmore (2014) innebærer å ha en utforskende og
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eksperimenterende holdning til et bredt spekter med spørsmål relatert til musikk
(s. 9-10). I en kunstnerisk praksis handler da ikke kunstnerisk eksperimentering
om å verifisere eller falsifisere eksisterende kunnskap, slik metodikken i
vitenskapelig forskning gjerne er lagt opp til:
Instead of testing theories, research happens on a daily basis,
through the concrete (and still most often) manual manipulation
of objects. Researchers appear as doers, not as illuminated
academics delivering proof of a given theory (Assis, 2018, s.
112).
Kunstnerisk eksperimentering er her en prosess som bygger videre på funn som
blir gjort underveis (Gilmore, 2014, s. 26). I denne sammenhengen kan det være
de uventede funnene som bidrar til ny kunnskap (Assis, 2018, s. 108).
Subjektive vurderinger representerer imidlertid her, i mitt arbeid, et
problem når det gjelder å skape generell kunnskap om groove, i og med at de kan
sies å være følelsesbaserte, og ikke kognitive (Roholt, 2014, s. 2). En kunstnerisk
forskningsprosess i denne sammenhengen kan være delvis styrt av følelser, og
kunnskap som utvikles, kan være i form av såkalt taus kunnskap – noe som ikke
umiddelbart er forenlig med vitenskapelig forskning. Så hvordan kan slik
forskning generere og best formidle generell kunnskap om groove?
I boken The New Natural Resources (Johnsen, 2016) argumenterer Hans
Christian Garmann Johnsen for et perspektiv der kunnskap blir sett på som
sosialt aksepterte påstander. I denne sammenhengen finner også Johnsen selve
termen taus kunnskap selvmotsigende, ettersom den ikke har en eksplisitt
«sannhetsgaranti» (s. 10). Siden empirien som bygger opp under min
argumentasjon i denne avhandlingen, hovedsakelig kommer fra egen utøving i
relasjon til utforskning av kvintolunderdeling, kan det jeg opplever som
kunnskap i denne sammenhengen, sies å være subjektive meninger og synspunkt
farget av egen innblanding i forskningsmaterien. For at min forståelse av groove
relatert til kvintolunderdeling skal kunne klassifiseres som kunnskap, er det
viktig å verifisere den med å prøve den mot etablert kunnskap (Qualley, 1997, s.
3). I mitt tilfelle betyr det å reflektere over mine erfaringer og funn, og videre, i
sammenheng med groove, drøfte dette i forhold til ulike teorier og kunnskap i
grooveforskningsfeltet.
Med intensjon om å bidra med kunnskap til grooveforskningsfeltet basert
på utforskning av kvintolunderdeling i egen praksis har jeg valgt også å ta i bruk
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vitenskapelige metoder, ikke kun for å støtte opp om det kunstneriske arbeidet
som Hannula et al. (2014) beskriver, men også som en metode i selve
forskningen. I den vitenskapelige delen knyttes utforskning av
kvintolunderdeling sammen med musikkvitenskapelig analyse, og drøfting av
groove. Selve forskningsdesignet bygger på både kunstneriske og vitenskapelige
bestanddeler som interagerer, noe som er i tråd med research-creation: «[...] an
approach where both research and creation reciprocally influence each other in a
dynamic and causal interaction» (Stévance & Lacasse, 2018, s. 125).
Utforskningen av kvintolunderdeling gjennom eget trommespill, som kan sies å
være teoribasert praksisledet forskning, dokumentert og formidlet gjennom
innspillinger, har iverksatt en vitenskapelig undersøkelse. Denne undersøkelsen
kobler kvintolunderdeling til andre aspekter og prosesser relatert til opplevelse av
groove. Med fokus på dette og årsakssammenhenger knyttet opp mot utøving og
grooveforståelse, danner utforskning av kvintolunderdeling arenaen for
undersøkelsen. Ved at analyser av audioinnspillingene i denne sammenhengen er
gjort retrospektivt, er denne delen av forskningen praksisbasert. I løpet av den
tiden forskningen har funnet sted, har min tiltagende teoretiske kunnskap
sammen med de ulike analysene ført til erkjennelser som også har bidratt i den
kunstneriske prosessen. Det har med andre ord vært en gjensidig påvirkning
mellom kunstneriske og vitenskapelige prosesser.
Av de tre retningene av kunstnerisk utviklingsarbeid som er beskrevet
over, ligner prosjektet mitt altså mest på research-creation. Det består av to
undersøkelser – en kunstnerisk og en vitenskapelig – flettet sammen i en
avhandling. Prosjektet mitt skiller seg ut i forhold til det som virker som et ideal i
research-creation – å legge vekt på samarbeidsprosjekter mellom forskere og
praktikere (Stévance & Lacasse, 2018, s. 136) – ved at forsker og utøver er
samme person i mitt prosjekt.28 En fordel med dette er at det ikke har oppstått
utfordringer som kommer av misforståelser mellom ulike forskende aktører på
tvers av fagdisipliner, da jeg kun har knyttet til meg aktører som er musikere.
Dette ser jeg på som en fordel, spesielt i det kunstneriske arbeidet, men samtidig
en potensiell ulempe i arbeidet med å generere ny, mer generell, kunnskap om
kvintolunderdeling og groove.

28

Ifølge Stévance og Lacasse (2018, s. 134) er det foreløpig mest vanlig at kunstner og forsker er samme
person i research-creation-prosjekter.
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Selv om groove, som nevnt på side 3, kan bli tillagt ulikt begrepsinnhold
blant musikere, er dette alle insider-perspektiver. I diskusjonen om groove
veksler jeg derfor mellom ulike teoretiske perspektiver fra
grooveforskningsfeltet, og mitt perspektiv som forskende trommeslager.
Drøftingen av groove er likevel orientert rundt hvordan jeg som utøver oppfatter
og opplever groove i relasjon til kvintolunderdeling, idet jeg henviser til
beskrivelser og egne opplevelser i forbindelse med prosesser knyttet til
analyseobjektene hentet fra denne delen av forskningsprosjektet. Ifølge Crispin
(2015, s. 61) kan en slik «indre dialog» være et verdifullt redskap som kan forme
forskningsprosessens resultat.
Som vi skal se senere i avhandlingen, påvirker teoretisk kunnskap i denne
sammenhengen forståelsen av kvintolunderdeling som fenomen. Dette igjen
påvirker utøvingen – selve den praktiske forståelsen, og da også ferdighetene, i
tilknytning til rytmene slik de blir utøvd.
Representasjonsformer i avhandlingen
Som en representasjonsform for å kunne eksemplifisere kvintolunderdeling slik
det blir brukt og kommer frem i min undersøkelse, har jeg, i tillegg til
beskrivelser, i stor utstrekning valgt å bruke noter. I forbindelse med notering av
musikk hevder Tellef Kvifte (2004, s. 74) at notasjon formidler idéer og ikke
målinger. Noter viser kategorier og ikke eksakte hendelser. Notasjon av rytmer
kan fremheve eller skjule ulike rytmiske kategorier, derfor ser jeg grunn til å
forklare og begrunne hvordan noteeksempler og den analyserte musikken er
notert i avhandlingen.
I forbindelse med kvintolunderdeling er notasjon og notekategorier ikke
helt uproblematisk, siden det ikke finnes enkle og gode måter å notere taktarter
med kvintolunderdeling på som fremhever den intenderte grunnpulsen. Vi kan
skrive taktarter underdelt i fem som 10/16-takt og 15/16-takt, og så videre, men
dette kan også i praksis tolkes som 5/8-takt med åttendelsunderdeling og 5/4-takt
med triolunderdeling. Jeg har valgt å notere musikken i analysene som taktarter
med fjerdedeler delt inn i kvintoler (2/4-takt, 3/4-takt med kvintolunderdeling)
siden dette gir et klart bilde av grunnpulsen som den viktigste enheten i
tolkningsgrunnlag for de spilte rytmene (se noteeksempel 1). Ulempen med å
notere rytmikken slik er at det blir et stort antall med 5-tall gjennom
transkripsjonene. Alternativet 10/16-takt (se noteeksempel 2) viser ikke
grunnpulsen som en enhet delt inn i kvintoler, selv om vi grupperer
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sekstendelene i fem. Grunnpulsen kan ikke gjøres til en enhet ved å notere en
punktering som for eksempel 6/8-takt, men må bindes sammen med bindebue.

Noteeksempel 1. Trommegroove med kvintolunderdeling notert som 2/4-takt.

Noteeksempel 2. Trommegroove med kvintolunderdeling notert som 10/16-takt.

I analysene brukes notasjon for å vise rytmiske syntaktiske forhold i grove trekk.
Der timing er en del av diskusjonen, blir dette beskrevet, og vist med andre
representasjonsformer som piler i notene, eller «Waveform». Waveform er bilder
fra editeringsvinduet i en DAW29, som viser amplituden i de ulike lydsporene i
en innspilling slik de utfolder seg over tid. Her har jeg valgt ut deler av filer jeg
mener kan representere timingen i spillet slik det kommer frem i lyden fra et
instrument. Videre har jeg klipt opp filene ved anslagspunkt, gitt dem ulike
farger og satt dem over hverandre for å sammenligne timing mellom de ulike
instrumentene. Dette mener jeg gir et bedre bilde av hendelsene slik de skjer i
forhold til hverandre på tidsaksen, enn å skrive inn tidsintervall i notene. Det
viser også rytmiske forhold, i form av avstand mellom anslagspunkt, klarere enn
bilder fra sonogrammer, som inneholder mye visuell støy, og i mine øyne er
vanskelig å tolke.
Kvintolunderdeling i praksis
I forbindelse med avhandlingens hoveddel, inneholder alle analyseobjektene –
foruten det første, som er hentet fra masterprosjektet mitt – mye improvisasjon.
Dette fordrer et repertoar av rytmiske kombinasjoner mellom ulike kroppsdeler
som muliggjør en form for frihet til å spille intuitivt innenfor gitte
referanserammer. I min forskning er kvintolunderdeling en del av en slik ramme.
29

DAW er forkortelse for Digital Audio Workstation, og henviser til digitale musikkediteringsprogram
som eksempelvis Cubase, Logic, Ableton LIVE osv.

22

Ved utøving og improvisert spill hentes ulike kombinasjoner fra det innøvde
repertoaret ubevisst. Som vi skal se i underkapittel 2.5 og 5.7, er en pre-refleksiv
kilde en viktig del av ferdighetene på et instrument, og er i stor grad med på å
forme det improviserende spillet. Et rytmisk repertoar kan også settes i
sammenheng med musikkstil og en utøvers spillestil og groove – spilleteknikk,
musikkstil og groove er relatert til hverandre (se underkapittel 5.4).
Ved doktorgradsprosjektets start hadde jeg begrensede ferdigheter i
forbindelse med utøving basert på kvintolunderdeling. Dette kom av at jeg etter
at masterprosjektet mitt var ferdig i 2012, av ulike årsaker ikke spilte musikk der
det var naturlig å trekke inn dette. Et første skritt på veien til kompetanseheving
var derfor å ta opp igjen tråden fra masterprosjektet. For å kunne utforske groove
med kvintolunderdeling gjennom eget trommespill der improvisasjon stod
sentralt, måtte jeg først og fremst heve det tekniske nivået på trommespillet mitt.
Jeg tok frem igjen metoder jeg hadde brukt før, for eksempel metoder som
springer ut fra Chaffees bøker Sticking Patterns, Time Function Pattern
(Chaffee, 1976a, b) og Rock Drumming with Quintuplets (Rothman, 1984). Mitt
rytmiske «vokabular», som kan sies å være et repertoar av spilleteknikker og
rytmiske kombinasjoner rettet mot idiomatisk og stilrelatert spillestil, har i stor
grad blitt formet av og med disse øvelsene som grunnlag. Bøkene til Pfennig og
Przemus (2015, 2018), som også omhandler trommespill med
kvintolunderdeling, ble ikke brukt, da jeg ikke fant at de tilførte viktig ny
informasjon eller metoder utover bøkene til Chaffee og Rothman. For å gi et
innblikk i de metodene jeg brukte, følger her en kort oppramsing av noen
tekniske øvelser i relasjon til kvintolunderdeling:30
• Øvingsetyder i 10/8-, 15/16- og 20/16-delstakt fra boken Sticking Patterns
(Chaffee, 1976a, s. 19, 38, 45, 48, 54, 56). Disse ble gjerne spilt på
øvingspad for å øve inn igjen ulike bevegelsesmønstre i hendene.
• For å øve på å bli fri til å plassere basstromma hvor som helst i
kvintolunderdelingen, skrev jeg en egen kvintolversjon av
«fatbackøvelsene» fra boken Time Function Patterns (Chaffee, 1976b, s.
11-14). Her skrev jeg ned alle mulige kombinasjoner av
basstrommeplasseringer innenfor to taktslag og øvde på dette mens jeg

30

For nærmere beskrivelse av enkelte øvelser, se «Kvintoler som grunnleggende underdeling» (Nilsen,
2012, s. 47-59).
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spilte ulike hi-hat-ostinat, eller betoninger, i høyre hånd og backbeat i
skarptromma.
• Andre stickingsøvelser var for eksempel å spille paradiddler (HvhhVhvv)
med kvintolunderdeling, noe som lagde en fem-over-fire-frasering (se
noteeksempel 3), og Hvv/Vhh-sticking, som genererer en fem-over-trefrasering (se noteeksempel 4). Den siste stickingen ble gjerne supplert
med en Hvvhh/Vhhvv-sticking på det fjerde taktslaget for at det skulle gå
opp i 4/4-takt (se noteeksempel 5), men ble også øvd på lineært slik at det
gikk opp etter tre takter.

Noteeksempel 3. Paradiddler i kvintolunderdeling.

Noteeksempel 4. 3a-sticking i kvintolunderdeling.

Noteeksempel 5. 5 x 3a + ½ 5a sticking x 2 i kvintolunderdeling.

• Side 4 i boken Rock Drumming with Quintuplets (Rothman, 1984), som
inneholder 30 kombinasjoner av stickings, ble utgangspunkt for mange
typer av øvelser jeg gjorde:
o Først øvde jeg på stickingene slik de står skrevet i boken, for å få
inn de ulike rytmiske mønstrene i hendene.
o Når dette ble flyttet over på trommesettet, markerte jeg alle enere i
basstromma. Høyrehåndsslag i stickingene ble spilt på hi-hat,
bortsett fra slag som traff på backbeaten – disse ble spilt på
skarptromma og markert tydelig. Venstrehåndsslag ble hele tiden
spilt på skarptromma som ghost-slag «veldig svake slag», unntagen
backbeat som ble markert tydelig. Markering av basstromme på
24

eneren og skarptromme på toeren gjorde da at jeg fikk en 2taktsfølelse (se noteeksempel 6).

Noteeksempel 6. Trommegroove basert på øvelse 1, side 4, i Rothman (1984).

o For å koble øvelsene sammen med tanke på å kunne spille rytmisk
fritt øvde jeg på de ulike øvelsene i kombinasjoner. Dette gjorde
jeg systematisk ved at jeg først koblet den første øvelsen sammen
med nummer 2, så nummer 3, og så videre. Etter å ha gått gjennom
alle øvelsene slik koblet jeg øvelse nummer 2 med nummer 1, så
nummer 3, og så videre (se noteeksempel 7).

Noteeksempel 7. Trommegroover basert på øvelse 1 og 2; 1 og 3 i Rothman (1984).

o Etter hvert spilte jeg åttendelskvintoler i hi-hat fot. Dette var en
bevegelse som oppstod spontant i forbindelse med øving til
masterprosjektet. Fordi jeg syntes åttendelskvintolene gav hint om
5/8-takt, sluttet jeg med dette etter hvert, og gikk over til å spille
første og fjerde slag i hi-hat fot (se noteeksempelene 8 og 9).

Noteeksempel 8. Åttendelskvintoler i hi-hat fot kan gi inntrykk av 5/8-takt.

Noteeksempel 9. 1. og fjerde slag i kvintolunderdelingen spilt i hi-hat fot.
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o Som oppvarming pleide jeg en periode å spille alle oppgavene på
side 4 i Rock Drumming with Quintuplets på øvingspaden etter
hverandre, med eller uten repetisjon, mens jeg trampet første og
fjerde slag i hi-hat fot.
o Når jeg spilte dette på trommesettet, kunne jeg spille høyre hånd på
gulvtam (eller veksle mellom flere tammer) for å bli vant til lyden i
fraseringene.
o Jeg kunne spille basstromme sammen med høyre hånd, som da
spilte ride, mens jeg spilte venstre på skarp, eller ulike tammer.
o En annen variant var å spille første og fjerde slag i hi-hat fot, første,
tredje og fjerde slag i ride, og spille stickingen mellom venstre
hånd og basstromme – her vekslet jeg litt, men det vanligste var å
spille det som var skrevet for høyre hånd, i basstromma (se
noteeksempel 10).

Noteeksempel 10. Bass-og-skarptrommeøvelse med første og fjerde slag i hi-hat fot,
og første, tredje og fjerde slag i ride.

• Jeg lagde også øvelser basert på rudimenter. En av disse var å flytte en
flam31, rundt på de ulike slagene i kvintolunderdelingen.
• Etter hvert som jeg ble tryggere på å spille i kvintolunderdeling, begynte
jeg å også å øve på og spille mer åpent slik at jeg byttet ut en del slag med
pauser.
I analysene i underkapittel 2.5 og 5.7 kan vi se at tekniske øvelser formet
trommespillet mitt ved utøving. Det gjelder særlig første og fjerde slag spilt i hihat fot, som etter hvert ble min måte å trampe takten på i forbindelse med
kvintolunderdeling.
For å utøve og utforske kvintolunderdeling i samspill dannet jeg et
forskningsband bestående av:
• Torbjørn Tveit, alumn fra Institutt for rytmisk musikk, UiA, på bass

31

Med flam menes et slag med et mindre artikulert slag rett før det tilhørende hovedslaget, som blir spilt
av den andre hånden.
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• Øystein Heide Aadland, masterstudent ved Institutt for rytmisk musikk,
UiA, på keyboard
• Øyvind Nypan, universitetslektor ved Institutt for rytmisk musikk, UiA, på
gitar
Vi møttes flere ganger våren 2017 for å jamme på og utvikle idéer som kunne
være vesentlige for forskningen. Selv om det ble utviklet halvferdige
demoversjoner av ulikt låtmateriale i dette arbeidet, ble ingenting realisert i form
av ferdige låter før det hadde gått flere måneder. Analysene i underkapittel 3.3,
4.4 og 5.7 bygger på opptak gjort med dette bandet.
I prosessen med å spille og øve på groover og bli rytmisk fri innenfor
rammene av kvintolunderdeling, øvde jeg fra høsten 2016 til sommeren 2018
flere perioder ukentlig sammen med bassist Tveit. Målet for disse øvelsene var
først og fremst at vi skulle få groover med kvintolunderdeling til og føles naturlig
å spille – få det til å groove. Vi tok gjerne utgangspunkt i øvelser fra Chaffee
(1976a, 1976b) og Rothman (1984). Ut fra disse eksperimenterte vi med å lage
ulike groover (som repeterende rytmemønstre) i trommer og bass. Etter hvert
som vi ble komfortable med dette, videreførte vi denne prosessen ved å legge inn
improviserte fills. Andre metoder var å lage små fraser vi plasserte inn i slutten
av en slik groove, og flyttet disse en sekstendelskvintol fremover når vi hadde
øvd inn den forrige plasseringen. Vi kunne også øve på improvisering ved at en
av oss spilte en fast groove, mens den andre øvde på frasering, og
eksperimenterte med fills eller riff over dette, eller bare generelt hadde en friere
rolle.32 Som vi skal se i analysene i underkapittel 3.3, 4.4 og 5.7, formet dette
også vår måte å musisere sammen på.
Forståelsen av det rytmisk-metriske grunnlaget for groove forandret seg
noe underveis, ikke minst etter en konsert med trommeslageren Terry Bozzio33,
og en samtale jeg hadde med ham i den forbindelsen, der han presenterte en teori
om rytmiske relasjoner som harmonier (se underkapittel 4.1 og 4.3). Som en
direkte følge av dette ble en forkastet låt tatt inn igjen i forskningen. Låten «Press
5», som jeg kommer tilbake til i underkapittel 4.4, er en låt der melodirytmen er
basert på trioler, mens bass og trommer spiller i kvintoler. Det var i møte med det
32

I forbindelse med masterstudiet dannet jeg også et forskningsband, og jobbet med flere av de samme
metodene som er brukt i doktorgradsprosjektet (se Nilsen, 2012, s. 57-59), men her er de utviklet videre.
33
Terry Bozzio er en velrennomert amerikansk trommeslager, som bl.a. spilte med Frank Zappa på 70tallet. Jeg møtte ham 18. oktober 2017 i den tyske byen Mannheim.
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som for meg var en ukjent teori omhandlende metriske aspekter, at
forskningsprosjektets hovedfokus utviklet seg fra utelukkende å handle om
groove med kvintolunderdeling til at dette ble satt inn i en videre kontekst.
Som vi nå ser, spenner de kunstneriske metodene fra tekniske øvelser for å
heve ferdigheter, til refleksjon rundt rytmiske aspekter, teorier og prosesser som
former opplevelsen av groove, som igjen er med på å forme den kunstneriske
praksisen. Dette skjer gjennom å bruke kvintolunderdeling på ulike måter i ulike
ferdighetsøvelser; musikalske stykker; og i ulike settinger.
Grooveanalyse og drøfting
På side 11 nevner jeg tre forståelser av groove som er fremmet av Câmara og
Danielsen (2018, s. 2) i forbindelse med forskning på groove: rytmemønster og
utøving; velbehag og en appell til bevegelse; og en følelsestilstand. Jeg har
imidlertid valgt å fokusere på groove på en annen måte, og belyser groove med
fokus på fem aspekter:
• rytmemønster
• underliggende pulsering
• dynamisk timing
• rytmisk harmoni
• rytmefølelse
Sett fra mitt perspektiv som trommeslager representerer disse fem aspektene, og
koblinger mellom dem, essensielle prosesser og kvaliteter ved groove som ikke
virker å bli fullstendig belyst i grooveforskningsfeltet.34 Jeg opplever for
eksempel ikke at groove nødvendigvis har en årsakssammenheng, som at et
«fengende rytmemønster», hvis det blir spilt på en «optimal» måte (her er det
snakk om lydbildet), har en påvirkningskraft som appellerer til dans, og som
34

I sammenheng med utøving kan groove også studeres i relasjon til flere aspekter. Jeg har selv tidligere
fokusert på sound (Nilsen, 2012), og Per Elias Drabløs (2016) og Mats Johansson (2010b) setter
eksempelvis groove sammen med melodiske aspekter, henholdsvis melodisk basspill og selve melodien. I
denne avhandlingen legger jeg imidlertid mest vekt på metrisk-rytmiske aspekter, men behandler likevel
tonale aspekter i sammenheng med periodedannelse. I forbindelse med analyse av groovebasert musikk
trekker Câmara og Danielsen (2018) frem det de mener er fem karakteristiske aspekter ved denne
musikken, henholdsvis jevn puls, underdeling av pulsen, synkopering, motrytme (polyrytmiske
fraseringer), og mikrorytme (hvordan en lyds soniske karakter påvirker hvordan vi opplever dens
plassering i tid, i samspill med mikrotiming – hvordan den er artikulert, eller timet på mikronivå)
(Câmara & Danielsen, 2018; Danielsen et al., 2015; Waadeland, 2000).
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igjen genererer en god følelse (Câmara & Danielsen, 2018, s. 1 og 6). For meg
som utøver kan denne rekkefølgen, som Waadeland (2000, s. 3) også er inne på,
delvis være snudd på hodet, idet jeg beveger meg for å skape de fengende
rytmene.
På side 3 nevner jeg at kjernen ved groove, for meg, er en følelse av å
bevege meg i takt med groovens spor. Denne referansen trenger ikke ligge i den
klingende musikken, og groove forholder seg annerledes om jeg spiller alene
eller sammen med andre, men også hva, hvordan og med hvem jeg spiller
sammen med. Hva som er en optimal måte å spille groove på har derfor ingen
enkel forklaring, siden det er flere aspekter og prosesser som spiller inn i denne
sammenhengen. Hva slags vekt vi tillegger dem, og hvordan vi opplever og
tolker dem, gjør at de kan ha ulike funksjoner i spennet mellom rytme og følelse.
Dette har også med erfaring å gjøre, og når jeg i denne avhandlingen spør: «Hva
innebærer det ‘å være i grooven’ i min utøvende praksis som trommeslager, og
hva er groove i denne konteksten?», så vil et umiddelbart svar være farget av
mine erfaringer. For at dette, i henhold til kunnskap forstått som sosialt
aksepterte påstander (Johnsen, 2016, s. 10), skal kunne bidra til ny kunnskap av
mer generell karakter, har jeg tatt for meg de fem ulike aspektene nevnt i
kulepunktene over, og drøftet groove ved å bruke dem som «briller». Derav
groove som rytmemønster, groove som underliggende pulsering, osv.
Det er også verdt å merke seg at rekkefølgen jeg presenterer aspektene i
ikke representerer et hendelsesforløp, som at de oppstår lineært som følge av
hverandre. Groove som rytmemønster kommer nødvendigvis ikke før groove
som underliggende pulsering, men rekkefølgen representerer avstanden til det jeg
opplever som groovens kjerne, og vi kommer nærmere etter hvert som vi beveger
oss gjennom de ulike aspektene – vi er på sporet av grooven. Denne relasjonen
kan uttrykkes i en figur jeg kaller groovepila (figur 2).
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Rytmisk harmoni
Rytmefølelse

I grooven
Figur 2. Groovepila.

De fem aspektene strekker seg fra groove som klingende rytme mot groove som
en følelse, og blir hver for seg forklart i begynnelsen av de respektive kapitlene i
avhandlingens hoveddel. For å klargjøre valget mitt finner jeg likevel grunn til å
gi korte sammendrag av hovedtrekkene her:
1. Groove som rytmemønster: Mark Spicer definerer groove som en
karakteristisk melodisk/rytmisk idé som repeteres om igjen og om igjen. En
groove er bygd opp og satt sammen av riff (små melodiske og rytmiske
tema) – som vanligvis blir spilt av trommer, bass, gitar og keyboard. Dette
danner det rytmiske grunnlaget for en låt (Spicer, 2004, s. 30) og er slik vi
ofte snakker om groove i mitt utøvende virke. Slike groover kan ha
generelle navn knyttet opp til stil og andre assosiasjoner, for eksempel
«shuffle groove», «funk groove», «train beat», og de kan også være knyttet
opp mot en låt: «Rosanna shuffle», eller artist: «Bo Diddley groove».35
Felles for alle er at de gjennom sine rytmemønstre skaper distinkte og lett
gjenkjennelige groover.
2. Groove som underliggende pulsering: Danielsen (2006, s. 55-56) og
London (2012, s. 5) hevder at det i persepsjonsprosessen av rytme dannes
indre pulser, eller referanseskjema, hos mottaker, også kalt meter i
35

Se Nilsen (2012, s. 35).

30

musikkvitenskapen. Attas (2011) hevder at de elementene hun fokuserer på i
musikken, er med på å forme hennes opplevelse av meter og hvordan hun
beveger seg (s. 6). Det Attas omtaler som meter, innebærer også selve
grunnpulsen i musikken. Lars Lilliestam hevder at det er nettopp musikkens
grunnpuls, sammen med den rytmiske grunnkarakter, som er groove, og at
det er dette som er grunnlaget for melodi og andre musikalske hendelser
(Lilliestam, 1995, s. 206). I relasjon til Lilliestams definisjon kan groover
også forstås som en type meter, altså ulike typer pulseringer, som referanser
for hvordan vi opplever rytmer, rytmemønster og rytmiske nyanser som
fremtrer i musikken.
3. Groove som dynamisk timing: Hvordan spillet er timet bidrar til å skape
ulike former for driv i musikken (Feld & Keil, 1994, s. 64). Dette kan være
musikernes evne til å time spillet sitt etter grunnpulsen i en låt (Dybo, 2013,
s. 29-30); forholdet mellom trommer og bass (Feld & Keil, 1994, s. 61-66);
og det kan være mer statiske forhold: Når det i Bengtsson et al. (1969, s. 94)
blir nevnt at enkelte stiler kan ha særtrekk som at taktslagene har ulik lengde
– som wienervals – kan dette også ses på som underliggende pulsering.
Groovens styrke kan sies å ligge i forholdet mellom syntaks og prosess
(Kvifte, 2004, s. 75), og dynamisk timing skaper her en fornemmelse av
bevegelse i musikken.
4. Groove som rytmisk harmoni: Uansett om vi definerer groove som det
klingende, og som gjør at vi fornemmer et nettverk av pulser, eller om disse
pulsene i utgangspunktet ligger til grunn for rytmen i musikken, så kan det
oppleves som selvmotsigende, som Merker (2014) påpeker, at små avvik
mellom spilte rytme og musikkens puls er kreftene som former groove som
en følelse av rytmisk driv. Merker mener at groove heller må ses på som
generert av konsonans i rytmisk harmoni, der rytme kan bygge på flere ulike
inndelinger av en periode som til sammen skaper rytmisk harmoni (Merker,
2014; Toro, 2013). Det som i andre teorier kan virke som mikrorytmiske
avvik og pulser av ulik lengde, blir her forklart som en del av metrikken,
som består av et nettverk av isokrone pulser. Groove som rytmisk harmoni
kan forståes som at grooven er bygd på harmoni mellom flere polyrytmiske
frekvenser, men også at groove er en rytmisk-harmonisk opplevelse.
5. Groove som rytmefølelse: I relasjon til Keils syn på groove som en fremkalt
følelse (Keil, 1966), og musikk som en sosial, deltagende prosess der det
handler om å komme inn i grooven (Keil, 1987), kan groove forstås og
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oppleves emosjonelt i samspill med å bevege kroppen rytmisk. Et gitt
rytmemønster vil da bli oppfattet i relasjon til kroppsbevegelser (Roholt,
2014, s. 85-87). Hvordan vi beveger oss, er da påvirket av hvordan vi
oppfatter rytmen i musikken, noe som kan være formet av teoretisk
kunnskap og normer. Opplevelsen av groove, selve groovefølelsen vi får
gjennom musikk, er påvirket av hvordan vi forholder oss til rytmen i
musikken, ikke bare gjennom å bevege kroppen, men også gjennom vår
bakgrunnskunnskap.
I relasjon til kvintolunderdeling og trommespill blir groove analysert og diskutert
ut fra de fem aspektene nevnt over. Disse tjener som perspektiv og fokus i
diskusjoner relatert til de enkelte analysene, og analyseobjektene er følgende:
1. Innspilling av låten «All Alone» slik den ble innspilt og komponert i
forbindelse med mitt masterprosjekt i 2012 (vedlegg B: 1).36 Her retter jeg
fokus mot groove som rytmemønster, og viser at oppfattelsen av et gitt
rytmemønster i stor grad er basert på bakgrunnskunnskap.
2. Opptak av trommesolo gjort i forbindelse med fremføring av Paul Simons
låt «Keep the Customer Satisfied»37 på en konsert med Christianssand
Storband (vedlegg C: 1, 0:20-2:10). Her er det fokus på groove som
underliggende pulsering i relasjon til teknikk og frasering.
3. Studioinnspilling av låten «1516»38 (vedlegg B: 2). Her tar jeg for meg
dynamisk timing i forhold til underliggende pulsering og mellom de ulike
musikerne, og ser på hvordan dette kan ha innvirkning på groove i en
samspillsprosess.
4. Studioinnspilling av låten «Press 5»39 (vedlegg B: 3). Her fokuserer jeg på
rytmisk harmoni i partier med polyrytmiske underdelinger, og hva dette
kan ha å si for opplevelsen av groove.

36

Denne innspillingen er ikke å anse som en del av doktorgradsarbeidet, da den ikke er skapt i forbindelse
med dette, men levert inn som en del av masteroppgaven min. Den er kun lagt ved for å gjøre det enkelt
for leseren å finne låten. Hvorfor jeg har valgt å se på låten på nytt kommer frem i underkapitlene
kapitlene 1.1-2.
37
Simon (1970). Keep the Customer Satisfied. [Opprinnelig spilt inn av Simon & Garfunkel]. På Bridge
Over Troubled Water / Keep the Customer Satisfied [Single – spor B]. USA: Columbia – 4-45079.
38
Nilsen, Tveit og Aadland (2017). 1516. Ikke utgitt.
39
Nilsen, Nypan, Tveit og Aadland (2017). Press 5. Ikke utgitt.
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5. Opptak av trommesolo spilt i forbindelse med fremføring av låten «1516»
på konsert med forskningsbandet (vedlegg C: 2, 13:16-15:56). Her
fokuseres det på følelsen av groove relatert til hva som spilles, og hvordan
jeg opplevde situasjonen.
I forbindelse med analysene diskuteres også teorier og definisjoner som kan
knyttes til de fem aspektene ved groove. Som insider i det utøvende feltet der jeg
har produsert analyseobjektene jeg selv er aktør i, mener jeg i denne forbindelsen
å ha et dypere innblikk i å både oppdage og tolke data enn om jeg hadde tolket og
studert musikken fra utsiden. Mitt bidrag til feltet er først og fremst kunnskap om
groove basert på mitt virke og fra mitt perspektiv som utøver.
Kvintolkonsert40
Som en presentasjon av groovebasert musikk med kvintolunderdeling for et
bredere publikum spilte jeg den 29. september 2019 en konsert sammen med mitt
forskningsband, der vi presenterte en del låter i forskjellige stiler – alle med
kvintolunderdeling. I forkant av denne konserten gav jeg en kort forelesning om
groove og kvintolunderdeling. En redigert film med utdrag fra denne konserten
følger med avhandlingen (vedlegg C: 2). Filmen består av følgende låter:
1. «Come Together»41
Bakgrunnen for å spille en låt av The Beatles var å presentere
kvintolunderdeling – som et ukjent rytmisk fenomen for de fleste – i
musikk som er allment kjent. Denne versjonen blir et eksempel på at
kvintolunderdeling kan brukes til å modellere låter rytmisk – ved å
forandre tempo, og ved underdeling til kvintoler – slik at de får et nytt
rytmisk uttrykk.
2. «All Alone»
«All Alone» komponerte jeg sammen med artisten og multiinstrumentalisten Lido Lido i 2011. Innspillingen som ble gjort i
forbindelse med komponeringsarbeidet, er gjenstand for analysen i

40

Lead sheets til låtene ligger som vedlegg A: 3-8.
Lennon og McCartney (1969). Come Together. [Opprinnelig spilt inn av The Beatles]. På
Something/Come Together [Dobbel A-side single – spor 2]. England: Apple Records – R 5814.

41
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underkapittel 1.1 i avhandlingen. Versjonen av låten som blir gjort på
konsertopptaket, er mer balladepreget og melankolsk. Rytmen i trommene,
og i bassen spesielt, er enklere og mer tilbakelent enn på
originalinnspillingen. På grunn av pianoets introfigur, som består av en
melodisk oppgang på fem åttendelsslag etterfulgt av akkorder på annen
hvert taktslag, får vi her følelsen av at låten går i 5-takt. Når resten av
kompet kommer inn og begynner å spille i 2-takt, blir det som hørtes ut
som 5-takt, til en fem over to-bevegelse i forhold til pulsen bandet spiller
over, og vi får en metrisk tvetydighet. Dette er gjort med overlegg, og som
en slags musikalsk kommentar til de som oppfattet låten som 5/8-takt da
den ble presentert på YouTube i 2011.
3. «1516»
I denne låten, som går i 3/4-takt med kvintolunderdeling, blir
kvintolunderdeling som metrisk grunnlag utfordret gjennom
improvisering, spesielt i trommesoloen, som også er gjenstand for analyse
i underkapittel 5.7.42 Trommesoloen markerer hvor langt jeg kom i
utviklingen av ferdigheter i forbindelse med utforskning av
kvintolunderdeling. Soloen er etter hvert rytmisk kompleks. Her blir blant
annet fraseringer spilt på kryss av grunnpulsen, og polyrytmer basert på
andre underdelinger blir spilt over et metrisk grunnlag bestående av
ujevne pulser skapt av inndelinger av kvintolunderdelingen.
4. «Press 5»
På et tidlig stadium i forskningsprosessen ble denne låten forkastet siden
den inneholdt flere ulike underdelinger, noe jeg mente var feil ettersom
jeg ville at alle rytmer skulle være fundert i kvintolunderdeling. Låten ble
tatt inn igjen etter en samtale med Terry Bozzio, og demonstrerer hvordan
ulike underdelinger kan spille på lag med kvintolunderdeling og skape
rytmisk harmoni mellom melodi og akkompagnement. En tidligere
studioversjon av låten er gjenstand for analyse i underkapittel 4.4.

42

Låten er også spilt inn i studio, og det er studioversjonen som er grunnlag for analysen i underkapittel
3.3.
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5. «How Much A Dollar Cost»43
I rap-miljøet har enkelte artister låter som baserer seg på groover som kan
karakteriseres som «kvintolsving». Denne coverlåten er et eksempel på
dette. Med tanke på groove forsøker vi her å spille låten tett opp til
originalen med samme plassering av slagene imellom taktslagene. Dette er
da basert på metrikk og ikke en forskjøvet åttendel: hi-hatens plassering på
åttendelsnivå er plassert i henhold til sekstendels-kvintolunderdeling, altså
på fjerde slag i kvintolen, og er ikke en seint plassert åttendel.

Avhandlingens videre struktur
Avhandlingens hoveddel – På sporet av grooven – er en «reise» fra groove som
klingende rytme til groove som en følelse. Denne reisen gjøres gjennom fem
ulike aspekter ved groove i henholdsvis fem kapitler som forhåpentligvis bringer
oss nærmere kjernen til groove som rytmefølelse. De utvalgte låtene og
trommesoloene blir her presentert og analysert i lys av kapitlenes ulike teoretiske
perspektiver. Avhandlingen runder av med en oppsummering og avsluttende
diskusjon, og forslag til videre forskning.

43

Duckworth, Martin, Leimberg og McKinney (2015). How Much A Dollar Cost. [Opprinnelig spilt inn

av Kendrick Lamar]. På To Pimp A Butterfly [CD – spor 11]. Europa: Top Dawg Entertainment,
Aftermath Entertainment, Interscope Records – 0602547300683.
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På sporet av grooven
1. Groove som rytmemønster
I gjennomgangen av groove som et objekt i sin doktorgradsavhandling «Meter as
process in groove-based popular music» henviser Robin Attas (2011, s. 25), som
nevnt på side 9, til Mark Spicer. Spicer definerer groove som en kontinuerlig
repetisjon av en ansamling av riff som danner et distinkt rytmisk bakteppe i en
låt:
Groove: the tapestry of riffs – usually played by the drums, bass,
rhythm guitar and/or keyboard in some combination – that work
together to create the distinctive rhythmic/harmonic backdrop
which identifies a song (Spicer, 2004, s. 30).
Et riff er i denne sammenhengen en avgrenset rytmisk figur som blir gjentatt på
samme plass i hver syklus:
Riff: a distinctive melodic/rhythmic idea – usually longer than a
motive but not large enough to constitute a full phrase – which is
frequently (but not always) sounded over and over again in the
manner of an ostinato (Spicer, 2004, s. 30).
En groove er altså et rytmemønster som er satt sammen av ulike rytmefigurer i
form av riff. Groove som et klingende rytmemønster er en sammenstilling av
organiserte, repeterende, klingende hendelser i et tidsforløp. Dette
rytmemønsteret kan også utvikle seg og være i forandring ved at grooven tar opp
eller trekker fra rytmiske elementer etter hvert som musikken utfolder seg. Det
kan for eksempel være at det blir lagt til et riff fra en gitar, eller en bassfigur –
eller at disse blir tatt bort. Mindre forandringer i denne sammensetningen av
repeterende rytmefigurer som ikke påvirker grooven i stor grad, kaller Attas «a
change in groove state» (Attas, 2011, s. 25). Store forandringer i
sammensetningen av rytmiske mønstre, som for eksempel at noen av
instrumentene begynner å spille synkoperte riff der underdelingen forandres og
trommene bytter orkestrering44, er en forandring av selve grooven (Attas, 2011, s.
25).
44

Orkestrering betyr, kort forklart, hvilket instrument som spiller hva. I denne sammenhengen betyr det
hvilken tromme eller annen del av trommesettet (cymbal, hi-hat) rytmefiguren blir spilt på.
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I denne sammenhengen kan vi også se for oss groove i en enklere form.
Det kan for eksempel være det vi kaller en trommegroove. En trommegroove er
som regel satt sammen av flere rytmefigurer i et system som gjentas. Slike
rytmemønstre kan være enkle (noteeksempel 11), og de kan være mer komplekse
(noteeksempel 12).

Noteeksempel 11. Enkel trommegroove.

Noteeksempel 12. Kompleks trommegroove.

Om vi hører de to eksemplene over, er det lettest å separere ut de enkelte
bestanddelene i noteeksempel 11. Selv om vi kanskje ikke klarer å høre alle
detaljene i noteeksempel 12, kan vi likevel oppfatte selve den repeterende
perioden. Om vi øver oss, kan vi sannsynligvis klare å høre detaljene også her.
Videre vil en trommeslager som leser noter, uten å høre de to eksemplene over,
kunne si at det første eksemplet er en typisk rockegroove, det andre en
funkgroove.45 Dette fordi det andre er mer synkopert og har en mer ujevn rytmisk
struktur – selve rytmemønstrene kan forbindes med ulike musikkstiler. Vi kan
også snakke om countrygroove, swinggroove, osv.
Om vi ser på groove som rytmemønstre som er bygd opp av en
kombinasjon av riff som vanligvis blir spilt av trommer, bass, rytmegitar og
keyboard, må vi også ta harmoniske elementer med i betraktningen (Attas, 2011,
s. 25). Det er ikke nok å bare vurdere trommegrooven, eller rytmefigurene i seg
selv. Det innebærer at vi også tolker musikkens toner (melodiske elementer,
akkorder) og rytmer for å oppdage rytmemønsteret. Groove kan da kategoriseres
ut fra hvordan toner og rytmer danner en metrisk organisering, som en
sekstendelsgroove, eller 6/8-groove, og så videre. Dette skal vi se på i den

45

Noen vil også kunne navngi hvilken låt jeg har notert ned trommegrooven på.
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påfølgende analysen, som danner empirisk grunnlag for et syn om at groove i
praksis ikke automatisk kan defineres som en karakteristisk melodisk/rytmisk idé
som repeteres om igjen og om igjen, som definert av Spicer over, fordi
rytmemønsterets form, slik det blir åpenbart for oss, er formet av hvordan vi
oppfatter rytmen.

1.1 «All Alone»: groove i 2/4-takt eller groove i 5/8-takt?46
«All Alone» er en låt jeg komponerte sammen med Peder Losnegård, alias
Lido47, i 2011. Det er en programmert låt i sjangeren R&B, og et forsøk på å lage
en poplåt med kvintolgroove, en groove der basstromme og skarptromme
vekselvis markerer taktslagene som er underdelt i kvintoler.
I analysen av «All Alone» i forbindelse med min masteroppgave (Nilsen,
2012, s. 65-80) hadde jeg fokus på komposisjonsprosessen, og om jeg hadde
lyktes med å innføre kvintoler som grunnleggende underdeling. Når jeg her har
valgt å ta et tilbakeblikk på låten, er det fordi jeg mener den er et godt eksempel
på at rytmiske hendelser kan oppfattes på ulike måter, og dertil ulike groover.
Her har jeg valgt å ta utgangspunkt i funn gjort i forbindelse med den gamle
analysen, og bruke disse som grunnlag for en drøfting av hvorfor låtens
rytmemønster kan bli oppfattet som to ulike groover.
I under-underkapittel 1.1.1 går jeg først kort gjennom hvordan rytmikken i
«All Alone» ble planlagt da låten ble komponert, altså grooven som intendert.
Deretter drøfter jeg i under-underkapittel 1.1.2, på bakgrunn av funn fra den
gamle analysen i tillegg til funn avdekket i nytt analysemateriale, hvorfor
elementer i det klingende rytmemønsteret gjør at dette kan oppfattes som to ulike
groover. I underkapittel 1.2 diskuterer jeg hvordan teori og erfaring innenfor
konteksten av vestlig populærmusikkultur kan påvirke hvordan vi oppfatter et
rytmemønster som ulike groover, og hvordan min utforskning av groove med
kvintolunderdeling har preget min intuitive oppfatning av enkelte rytmemønstre.
1.1.1 Kvintolgrooven
Utgangspunktet for grooven i «All Alone» var en enkel trommegroove i 2-takt
med kvintolunderdeling (noteeksempel 13).
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Innspillingen av låten er lagt ved på CD, vedlegg B: 1.
Da jeg komponerte «All Alone» sammen med Losnegård, kalte han seg Lido Lido, og slo gjennom i
Norge i 2012 med albumet Pretty Girls & Grey Sweaters (Lido Lido, 2012. Pretty Girls & Grey Sweaters
[CD]. Universal 6 02527 95268 0).
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Noteeksempel 13. To takter av trommegrooven på All Alone som 2/4-takt.

Rundt denne trommegrooven ble hele låtens rytmikk konstruert. Om vi tar for oss
grooven i verset, spiller bassen samme rytme som basstromma. Bassen markerer
grooven som periode – taktens lengde – ved at den bytter grunntoner. Et annet
harmonisk element som fremhever taktene som groovens periode, er
akkordprogresjonene spilt med en synth-lyd. Denne lyden blir satt an hver ener
og varer i tre sekstendelskvintoler. Dermed kan vi si at den samspiller med
basstromma, som markerer både begynnelsen og slutten på denne durasjonen.
Slik fremhever de harmoniske skiftene eneren i takta, samtidig som pausen på to
sekstendelskvintoler skaper luft i den rytmiske teksturen, og forventning inn til
skarptrommeslaget som en rytme med tydelig markert backbeat (Nilsen, 2012, s.
69). Akkordskiftene danner perioder på fire takter, og er slik med på å fremheve
formen på låten. Fire takter av grooven satt sammen av synth-lyder, bass og
trommer ser slik ut på noter (noteeksempel 14):

Noteeksempel 14. «All Alone», groove og riff, 4 første takter av 1. vers.

I notebildet her ser vi klare relasjoner til trommegrooven som det rytmiske
utgangspunktet. Ut fra den populærmusikalske tradisjonelle orkestreringen av
trommegroove med basstromme på eneren (downbeat) og skarptromme på toeren
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(backbeat),48 ser dette på papiret ut som et sammensatt rytmemønster bygd opp
av riff som intuitivt har stort potensial for å bli tolket som kvintolgroove.
1.1.2 «Feil» groove
I forbindelse med at «All Alone» ble lagt ut på nettet for å få tilbakemeldinger på
hvordan lyttere opplevde rytmen, og sammen med andre tilbakemeldinger jeg har
fått, viser det seg at lyttere oppfatter rytmemønstrene på ulike måter. Noen
oppfatter grooven i låten som intendert, andre som 5/8-takt med
åttendelsunderdeling (Nilsen, 2012, s. 76).49 Jeg har også fått muntlig
tilbakemelding fra en lytter som oppfatter grooven i vers og refreng som 2-takt
med kvintolunderdeling, mens bridgen oppfattes som 5/8-takt. Hvorfor skjer
dette?

Noteeksempel 15. Trommegroove All Alone som 5/8-takt.

Om vi tar for oss noteeksempel 15 over, kan vi se at det er de samme rytmene og
periode som noteeksempel 13, men organisert på ulikt vis. De ulike tolkningene
av rytmene fører imidlertid til to ulike grunnpulser. Som 5/8-takt har grooven
betydelig raskere hovedpuls – 2,5 ganger raskere, enn som 2-takt med
kvintolunderdeling. I praksis, som fenomener, får vi to ulike groover, også som
rytmemønstre. Det er flere grunner til at rytmene her kan oppfattes på to måter:
1. Som vi ser i noteeksempel 14, er det ikke akkordskift på det andre
taktslaget. Det andre taktslaget i takten blir bare markert av skarptromma,
og hi-hat.
2. I refrenget blir grooven tilført noen nye elementer: I første del av
refrengene kan vi høre en rytme med en perkussiv lyd – en slags vrengt
hi-hat. Dette rytmiske mønsteret går fem over to i forhold til taktslagene,
48

«Downbeat» er et uttrykk som gjerne blir brukt for markert første og og tredje slag i 4/4-takt. I
Merriam-Webster Dictionary Online blir backbeat definert som «a steady pronounced rhythm stressing
the second and fourth beats of a four-beat measure» («Backbeat», u. å.). Her bruker jeg uttrykkene i 2/4takt. «Offbeat» er et tredje uttrykk i denne sammenhengen, som refererer til slagene mellom taktslagene –
åttendedelen mellom.
49
Jeg fant også at det var mulig for lyttere å forandre metrisk perspektiv ved hjelp av veiledning og øving
(Nilsen, 2012, s. 78-79).
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og går opp i hver takt (noteeksempel 16). Små rytmiske fraser på perioder
av fire trettitodelsnoter er delt inn i en sekstendelsnote og to
trettitodelsnoter. Dette er en fullføring av rytmefiguren i hi-haten i fjerde
takt, andre slag, i verset (se noteeksempel 14). I masteroppgaven skriver
jeg at dette mønsteret ble lagt til for å «lime» takta sammen (Nilsen,
2012, s. 70), men den polyrytmiske markeringen av mønsteret her kan
også sies å fremheve en tolkning i 5/8-takt (Nilsen, 2012, s. 77), og kan
derfor kalles en kryssrytme50. Utover i låten er det også flere melodiske
og harmoniske skift, spesielt på bridgen, som bidrar til en tolkning av
låten i 5/8-takt.
3. Bridgen er også bygd opp rundt samme kryssrytme: Den øvre strykestemmens rytmefigur er en kryssrytme som går fem over to i forhold til
andrestemmen, som beveger seg mer melodisk og har en rytme som
harmonerer mer med taktslagene i låten, om vi tolker den som
kvintolgroove.
4. Notebildet i noteeksempel 17 viser at topptonene etter hvert skifter på den
første og fjerde åttendelskvintolen. Dermed har toppstemmen beveget seg
ytterligere vekk fra grunnpulsen. Dette skjer på grunn av harmonikken
med alternerende tonehøyder, der den nedre blir liggende på samme tone
gjennom hele takten, mens den øvre skifter tone så nær midten av takten i
relasjon til rytmikken som mulig. Toneskiftene her danner perioder på
henholdsvis 6 og 4 sekstendelskvintoler (se noteeksempel 17, takt 9-15).
Isolert sett stemmer disse periodene som 3 + 2 grunnpulser i 5/8-takt (se
noteeksempel 18, takt 9-15).
5. I kontrast til dette tonale aspektet står den programmerte basstromma fra
takt 9 i bridgen på taktens andre fjerdedel, som underbygger grunnpulsen
i kvintolgrooven (noteeksempel 17). Tar vi notebildet nærmere i ettersyn,
ser vi imidlertid at basstromma også markerer taktens andre og sjuende
sekstendelskvintol. Ut fra min erfaring som trommeslager er det mest
vanlig med et dobbelt basstrommeslag som leder inn til beaten – altså

50

En kryssrytme kan defineres som en polyrytme som har en funksjon ved at den muliggjør to (eller
flere) metriske synsvinkler på samme klingende rytmemønster: «A specific term reserved to define
examples of polyrhythm consisting of rhythmic/metric contradiction which is regular and systematic and
which occurs in the longer span – that is, systematic rhythmic/metric contradiction that significantly
disrupts the prevailing meter or accent pattern of the music» (Novotney, 1998, s. 263).
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sekstendelen før første og andre slag i takta.51 I forhold til normen kan da
basstrommas rytmefigur virke destabiliserende på en jevn grunnpuls i
denne delen av låten.

Noteeksempel 16. Kryssrytmisk frasering i refreng: fem over to.

51

Se også Câmara (2016, s. 67-73) for en diskusjon om opptakt (anacrusis, pickup).
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Noteeksempel 17. Stryke-tema og trommer i bridge som kvintolgroove.

Når vi tar de tonale hendelsene med i betraktningen, blir det klarere hvorfor det
er nærliggende å tolke de rytmiske hendelsene, spesielt i bridgen, i «All Alone» i
5/8-takt (noteeksempel 18).
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Noteeksempel 18. Bridge som 5/8-takt.

I noteeksempel 18 ser vi hvordan toneskiftene i strykens overstemme harmonerer
med 5/8-takt, mens andrestemmen blir synkopert. I tillegg ser vi at det doble
basstrommeslaget i midten av takten, ut fra det som ifølge min erfaring er vanlig
i populærmusikk, spiller inn til fjerde taktslag (det siste av slagene treffer på
åttendelspulsen). Groovens periode har potensial til å bli tolket som ulike groover
– 2-takt med kvintolunderdeling, eller 5/8-takt med sekstendelsunderdeling: to
ulike taktarter som er like lange som perioder, men med grunnpulser som krysser
hverandre. Disse to tolkningene genererer ulike rytmiske betoninger, synkoper og
rytmefigurer. Når bridgen fremhever kryssrytmen 5 mot 2, som er en uvanlig
rytme, er det ikke urimelig at de fleste vil tolke og oppleve disse rytmene ut fra
5-pulsen, der 2-pulsen blir en del av sekstendelsunderdelingen. Dette genererer
en 5/8-takt.

1.2 Samme rytmemønster – ulike groover i ulike låter
I forbindelse med mitt arbeid med kvintolunderdeling har jeg innimellom mottatt
tips om låter som tipserne mener har kvintolunderdeling. I denne sammenhengen
har jeg opplevd kvintolgroove i musikk som fra komponistenes side kanskje ikke
er ment å være underdelt i fem. Et eksempel på dette er låten «Styrofoam» på
albumet Come On to The Other Side med det norske bandet The National Bank52.
Da jeg hørte den for første gang, opplevde jeg intuitivt det første verset som en 2takt delt inn i kvintoler, men jeg var ikke helt fortrolig med fraseringene i
vokalen i forhold til det jeg opplevde som grunnpulsen her. Da pre-refrenget og
etter hvert refrenget kom, skjønte jeg at bandet spilte i 5/8-takt. På grunn av nye
rytmiske linjer her ble 2-taktsfølelsen svekket. Og da andre vers ble spilt med
den samme rytmen som første vers, hadde jeg byttet den metriske
52

Hagfors og Horntveth (2008). Styrofoam. [Innspilt av The National Bank]. På Come On to The Other
Side [CD – spor 9]. Europa: Universal Music Group – 0602517582286.
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tolkningsramma og hørte verset også som 5/8-takt. Låten er i utgangspunktet
sannsynligvis skrevet som en låt i 5/8-takt, og trommegrooven kan noteres slik
(noteeksempel 19):

Noteeksempel 19. To takter av trommegrooven i vers, Styrofoam.

Her ser vi at basstrommeslagets andre slag og skarptrommeslagets første slag i
grooven havner på offbeat i forhold til åttendelspulsen, som er grunnpulsen i
denne grooven. Om vi ser bort fra at siste åttendel spilles i skarptromme i stedet
for basstromme, er trommerytmen på versene tilnærmet identisk med
trommegrooven på «All Alone» hvis vi tolker den som 5/8-takt (se noteeksempel
15). Selve rytmemønstrene i taktperiodene er nærmest identiske. «Styrofoam» er
spilt på basstromme, skarptromme og ride, og den siste åttendelen er spilt på
skarptromme i stedet for basstromme. Slik sett er rytmemønstrene like, men de er
orkestrert litt forskjellig.
Grunnen til at jeg hørte «Styrofoam» som en låt med kvintolgroove
(noteeksempel 20), er sannsynligvis fordi da jeg hørte låten for første gang,
hadde jeg allerede laget «All Alone» (noteeksempel 21) og spilt lignende rytmer
som kvintolgroove.

Noteeksempel 20. Trommegrooven i Styrofoam som kvintolgroove.

Noteeksempel 21. Trommegrooven i All Alone.

Jeg hadde altså en «motsatt» opplevelse av de som hørte «All Alone» i 5/8-takt.
Som vi kan se på notene når vi sammenligner noteeksemplene 20 og 21, er
rytmemønstrene like i form av durasjoner, og takten som en periode, men
tolkningen fører altså til at de rytmiske figurene ikke er identiske som fenomener.
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Offbeat på tredje slaget i en 5/8-takt oppleves ikke likt som andre slag i en 2-takt
underdelt i kvintoler. Som fenomener kan vi derfor si at rytmefigurene ikke er
identiske, fordi det som i den ene taktarten er en offbeat, er backbeat i den andre,
og en del av selve grunnpulsen.
Ikke alle rytmemønstre som danner en periode som kan tolkes i to
taktarter, er like opplagte for begge: I etterkant av at jeg opplevde første vers på
«Styrofoam» som kvintolgroove, kan jeg skifte mellom og oppleve versene i
begge groovene, men refrengene er vanskelige å tolke som kvintolgroove. Dette
er fordi rytmemønsteret sammen med tonale og harmoniske hendelser her ikke i
samme grad inviterer til å bli oppfattet som kvintolgroove. Det har ikke eksplisitt
kryssmetrisk potensial.

1.3 Oppsummering og diskusjon
Oppfattelsen av rytme synes å være delvis formet av erfaring, og jeg har opplevd
hvordan utforskningen av kvintolunderdeling i min praksis kan påvirke min
oppfatning av groove som rytmemønster. Som nevnt på side 13, var
kvintolunderdeling nesten ikke-eksisterende i populærmusikalsk sammenheng da
jeg startet min utforskning av fenomenet i 2010. Dette i seg selv kan også være
en grunn til at det var vanskelig for publikum å tolke rytmen i «All Alone» som
kvintolgroove.53 Det betyr, i relasjon til at grooven i «All Alone» av flere lyttere
ble tolket som 5/8-takt, at taus kunnskap og metriske erfaring trumfer også selve
lydene i trommesettet og deres roller: Skarptrommelyden som vanligvis markerer
backbeat i vanlige popgroover, blir flyttet til et mellomslag – en offbeat – i en
tolkning av rytmemønsteret i 5/8-takt. Siden synkoper ofte er forbundet med mer
raffinert rytmikk og groove,54 kan det derfor være mer intuitivt for skolerte
musikere som ikke er kjent med kvintolunderdeling å tolke rytmen som 5/8-takt,
fordi de er lært opp til å kategorisere underdeling som åttendeler, åttendelstrioler
eller sekstendeler.
[...] categorical determinations are not simply “stimulus driven”
but a product of the interaction between stimulus and listener, a

53

Se Nilsen (2012, s. 76-77).
Synkoper blir av enkelte forskere sett på som et viktig kriterium for at groove finner sted. Se Abel
(2014); Witek (2017); Butterfield (2006); Danielsen (2006).
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listener who has learned to categorize certain durations in a
certain context in a particular way (London, 2012, s. 123).
Om vi har en uskolert og en skolert lytter som begge ikke kjenner til
kvintolunderdeling, vil den uskolerte lytteren kanskje være mer åpen for å tolke
rytmemønsteret i relasjon til at skarptromma markerer backbeat, og ikke ta
underdelingen med i en kategorisering av taktarten.
Som nevnt tidligere er det nå flere og flere artister og band som tar i bruk
kvintolunderdeling, og det er derfor ikke så ukjent i populærmusikalske kretser
som det var for bare noen få år siden. Ved at et økende antall utøvere lærer om
kvintolunderdeling og bruker kvintolgroove i låter, vil denne kunnskapen etter
hvert også bli en mer integrert del av vår vestlige populærmusikkultur og
teoretiske forankring.
For å oppfatte rytmefigurer må vi sette rytmen, som en strøm av
hendelser, inn i system. Vi opplever rytme ut fra et tolkningsgrunnlag. Uten at vi
oppfatter rytmefigurer, kan vi heller ikke oppfatte rytmemønstre i musikk. Sånn
sett kan vi si at uten et tolkningsgrunnlag finnes ikke rytmefigurer og
rytmemønstre, bare rytmer som en strøm av hendelser. Kryssrytmiske mønstre,
som diskutert over, er rytmiske hendelser som muliggjør ulike metriske
tolkningsrammer, som på hvert sitt sett fremhever ulike bevegelsesenergier som
ligger latent i selve de rytmiske hendelsene. Hvis vi definerer groove som et
repeterende rytmemønster med en grunnpuls, finnes det som vist over i visse
tilfeller det som kan kalles kryssrytmiske groover. Dette viser oss at den rytmiske
referansen for rytmefigurene også må kunne sies å være en del av grooven,
kanskje også selve grooven, siden den er med på å organisere figurene og
mønstrene slik vi oppfatter dem. Dermed har grooven en metrisk funksjon, i og
med at rytmefigurer og rytmemønstre blir organisert i forhold til denne. Dette
kommer vi innpå nå som vi beveger oss videre på sporet av grooven, og ser på
groove som en underliggende pulsering – en referanse som former hvordan vi
tolker rytmiske hendelser.
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2. Groove som underliggende pulsering
Det grunnleggende premisset for å oppfatte groove er at vi har evne til å oppfatte
rytme – at vi har en rytmesans (Feld & Keil, 1994, s. 109). For at groove som et
rytmemønster skal kunne oppfattes, må vi ha et tolkningsgrunnlag. En groove
tenkt på som et klingende rytmemønster er avhengig av å plassere hendelser i et
tidsforløp.

2.1 Samspillet mellom rytme og meter
Begrepene rytme og meter griper inn i hverandre. I boken The Rhythmic
Structure of Music (Cooper & Meyer, 1960) blir rytme definert som «the way in
which one or more unaccented beats are grouped in relation to an accented» (s.
6). Denne definisjonen ligner på akzentteorien, «teorien om aksenter», som ble
utviklet i Berlin på midten av 1700-tallet. Mens tidligere teorier hadde sett rytme
som bygd opp av kombinasjoner av forskjellige enheter, så akzentteorien rytme
som dannet fra oppbrytning av en kontinuerlig strømning ved å plassere aksenter
på bestemte slag (McAuley, 2013). Denne teorien har likhetstrekk med termen
meter, slik begrepet ofte blir brukt i analytisk musikkvitenskapelig sammenheng.
Meter blir gjerne forstått som en tidslinje som er delt inn i ulike enheter – takt,
taktslag, underdeling, med ulik vektlegging for å beregne rytmen slik den opptrer
i musikken: «Meter is the grouping of beats in a regularly recurring pattern (the
bar or measure) defined by accentuation» (Kernfeld, 2003), og et musikalsk
tidsforløp blir gjerne inndelt ved bruk av takter og taktarter med aksenter.
Ifølge Alf Gabrielsson innehar rytme i denne sammenhengen en slags
grammatikk som etablerer en jevn puls i relasjon til hvordan musikalske
hendelser utvikles i dynamiske kombinasjoner (Gabrielsson, 1993, s. 95). Med en
slik forståelse er klingende rytmestrukturer utgangspunktet for meteret, som igjen
er et kriterium for at rytme kan forstås – rytme og meter kan sies å være to sider
av samme sak (Danielsen, 2006, s. 47). Handel (1998) nevner at det kan virke
som meter er det folk flest oppfatter som rytme. Et utsagn som for eksempel
«musikken har så god takt» henspiller gjerne på meteret, og ikke direkte på
rytmene slik de utfolder seg i musikken.
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2.2 Statiske og dynamiske meter
Ifølge Kernfeld (2003) fungerer meter som et mer eller mindre statisk grunnlag
for projeksjon55, i den forstand at vi innstiller oss etter et bestemt metrisk
nettverk som vi måler den klingende musikken med etter hvert som den utfolder
seg. Dette former hvordan vi opplever de rytmisk-syntaktiske figurene både ved
utøving og lytting. I kontrast til dette hevder Hasty at meter er rytme – den
klingende rytmen skaper selv referansestrukturer og nye metriske
tolkningsrammer for projisering etter hvert som den utfolder seg – derav tittelen
Meter as Rhythm (Hasty, 1997).
Vi kan også se for oss en kombinasjon av disse teoriene: Vi forholder oss
til ett bestemt meter over lengre strekk, selv om groovens rytmer forandres i form
av varierende rytmiske linjer i kortere sekvenser; og hvis forandringer i
rytmikken «tvinger frem» en ny metrisk ramme i korte eller lengre strekk, bytter
vi meter. Det er i praksis da mulig å velge om en vil bytte meter etter hvert som
rytmiske hendelser finner sted. Dette gjelder både klingende musikk og notert
musikk. En klassisk pianist og førstelektor jeg har snakket med skiller mellom
skrevet, eller notert meter, «slik det står i notene», og aktuelt meter, «slik vi
velger å telle det, eller hvordan det tolkes i praksis».56 Den musikalske aktiviteten
blir tolket ut fra en referansestruktur som intuitivt virker logisk ut fra musikken,
og ikke notene. I improviserende musikalsk samspill der musikerne deler samme
metriske ramme som en felles referanse, kan en slik tilnærming likevel være
problematisk. Om en av utøverne, som følge av rytmisk intrikate linjer sammen
med melodiske linjer og harmoniske skift, danner seg et nytt meter, medfører det
at de involvert musikerne ikke lenger deler samme meter – de er ikke lenger på
samme plass i grooven.
I enkelte tilfeller går det imidlertid ikke opp matematisk å forholde seg til
ett bestemt meter, som for eksempel i Lyle Mays og Pat Methenys låt «Song for
Bilbao» på albumet Travels57. Denne låten inneholder en kadens bestående av et
motiv av en lengde på seks åttendeler som repeteres fire ganger. Selv om resten
55

I følge Store norske leksikon betyr projeksjon at ens følelser, behov, innstillinger og forventninger
farger oppfatningen av omverdenen («Projeksjon», u. å.). Jeg bruker det her som hvordan en metrisk
tolkningsramme, eller nettverk, «legges over» musikkens rytme som et måleredskap og former vår
persepsjon av rytmen slik den utfolder seg..
56
Se også Bengtsson (1973); Bengtsson et al. (1969, s. 61-62).
57
Mays og Metheny (1983). Song for Bilbao. [Innspilt av Pat Metheny Group]. På Travels [Dobbel LP –
spor D: 2]. Tyskland: ECM Records ECM 1252/53, ECM Records – 810622-1.
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av låten går i 4/4-takt, er dette ikke mulig her siden denne kadensen former fire
3/4-takter (noteeksempel 22). Da jeg spilte denne låten, fant jeg ut at det beste for
meg var å tolke rytmen ut fra seks åttendeler delt i to akkurat på dette partiet. Det
føles ikke som 6/8-takt, men som to duoler over tre fjerdedeler. Det noteres som
to punkterte fjerdedelsnoter.

Noteeksempel 22. Utdrag fra «Song for Bilbao».

I valg av metrisk tolkningsramme støttet jeg meg til de melodiske og harmoniske
skiftene. Dette eksemplet støtter i så fall Robin Attas’ syn på meter som en
varierende tolkningsramme i groovebasert musikk (Attas, 2011), og at melodiske
og harmoniske elementer spiller inn ved oppfatning av groove. Når grooven som
rytmemønster forandrer karakter, kan meteret også forandre seg. Grooven i
eksemplets tredje til sjette takt klinger isolert sett som en 2-takt med
triolunderdeling, men på grunn av den rytmiske konteksten er den ikke det. I
eksemplet over videreføres den underliggende fjerdedelspulsen fra taktene før
som en referansepuls den klingende rytmen blir projisert ut fra.

2.3 Samspill mellom rytmemønstre og metriske kategorier
Hvis vi analyserer opptak av spilte rytmer, vil vi se at musikkens rytme og puls
er i ujevn bevegelse. Hvordan kan vi da som lyttere, musikere og dansere
oppleve at musikken som produserer disse dataene, har en flyt i relasjon til et
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grunnleggende meter? En måte å forklare dette på er med kvantisering, noe som
åpner opp for toleranse når det gjelder eksakt plassering av den klingende
rytmen. Efrain Toro (2013) bruker begrepet kvantisering i forbindelse med
persepsjon av rytme og rytmiske figurers metriske kategorisering.58 Denne
kvantiseringen kan ses på som en mental versjon av den man finner i en DAW,
som gjør upresist spilte rytmer, eller slag, om til eksakt plasserte i forhold til
grid, «en på forhånd definert, gjerne matematisk korrekt, metrisk ramme», i
dataprogrammet.
Om vi hører ukjent rytmikk, kan den formes mentalt og kvantiseres slik at
den harmonerer med en kjent referansepuls, eller metrisk kategori: «To try to
understand things that are outside of their experience humans must quantify it to
make sense of it» (Toro, 2013, s. 11). Om vi for eksempel hører en rytme som
klinger som en fjerdedelstriol, kan den på grunn av den metriske tolkningsramma
forstås som en additiv rytme – to punkterte åttendeler, og en åttendel som går opp
etter to pulser.59 For å få rytmene til å passe inn i lineær metrikk kan den ene av
rytmene kvantiseres: Hvis det spilles med en underdeling med for eksempel
sekstendeler som referansepuls, kan de enkelte slagene i triolen plasseres slik at
de passer inn i underdelingen. Resultatet blir en additiv tre over to-bevegelse,
som består av to punkterte åttendeler og en åttendel. Toro mener at dette er en
kvantisering av den tredje frekvensen (her, tre isokrone pulser over to pulsslag,
noteeksempel 23).

Noteeksempel 23. Fra triol til kvantisert tre over to-bevegelse.

I appen Tuplet Trainer, som er designet for å øve på isokron polyrytmikk, går
man motsatt vei – kjente kvantiserte rytmer som for eksempel to punkterte
åttendeler og en åttendel over to pulsslag blir utgangspunkt for å lære seg tre over
58

For studier av toleranse i relasjon til metrisk kategorisering, se også Desain og Honing (2003).
Vi kan se dette fenomenet som bygger på tre-over-to-bevegelsen, men da kvantisert i en
åttendelsunderdeling, i vestlig dansemusikk. Dette drøfter Hans T. Zeiner-Henriksen i sin
doktorgradsavhandling The “PoumTchak” Pattern, men han mener det er en ukomplett fire-over-trebevegelse (Zeiner-Henriksen, 2010, s. 189). Han refererer også til Danielsen, som kaller dette et
«standard mønster», som hun mener er en forenkling av standard afrikansk rytmemønster til en 2-takt
(duple meter) (Danielsen, 2006, s. 63).
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to. Ved hjelp av audiofiler i appen starter man med de punkterte rytmene og
strekker dem etter hvert ut slik at de danner jevne fjerdedelstrioler (noteeksempel
24).

Noteeksempel 24. Fra kvantisert tre-over-to-bevegelse til triol.

Dette er en øvelse i å modellere et kjent rytmisk mønster bestående av to rytmer,
den ene additiv, som i utgangspunktet er koblet til én underdeling (her
sekstendeler) til å bli polyrytmer bestående av isokrone rytmer som kan kobles
sammen via en annen underdeling (her åttendelstrioler). Resultatet blir tre mot to
(her tre over to). Metoden fra Tuplet Trainer gjør det mulig å også øve inn
kvintoler over to, tre og fire, og andre isokrone polyrytmer. At det er mulig å
justere en rytme på en slik måte – gradvis – viser at det er stor indre fleksibilitet i
rytmiske mønstre, noe som igjen viser at rytmisk kategorisering som er vanlig i
notesystemet er mer flytende i praksis.
Slik kan vi også forestille oss at 4 over 3 taktslag i en 4/4-takt er
fjerdedelskvintoler som er kvantisert inn til sekstendelene (Toro, 2013, s. 13).
Om vi tar utgangspunkt i at denne pulsen starter på eneren, kan vi få fem ulike
alternativer alt etter som hvilken sekstendel vi kvantiserer kvintolen til
(noteeksempel 25).
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Noteeksempel 25. Fem ulike måter å kvantisere fjerdedelskvintoler til sekstendeler.

I relasjon til noteeksempel 25 og kvantisering kan det tenkes at lyttere som ikke
er kjent med kvintoler, men er fortrolige med sekstendeler, intuitivt kan tolke
kvintolene som aksenter fra en strøm av sekstendeler. Slik kan tillært teori og
tidligere praktiske erfaringer med rytmer være med på å påvirke måten vi
oppfatter og kategoriserer rytme på. Skjematisk kan denne måten å tolke rytmer
på, med å synkronisere dem til nærmeste referansepuls, bygge opp under
påstanden om at alle rytmer er metriske i noen grad, ut fra styrken til metrisk
interpretasjon som de fremkaller (Handel, 1998), men da til en fra før kjent
referansepuls. Slik kan lyder oppleves som foran eller bak den metriske
strømmen som er generert av de samme lydene. Dette diskuteres videre i kapittel
3 og 4, men her skal vi se videre på groove som en referanse.

2.4 Meter og groove
I artikkelen «What is musical meter?» (Johansson, 2010c) finner Mats Johansson
at det eksisterer minst fire teoretiske perspektiver som meter kan bli forstått ut
fra:
1) Som et måleverktøy, takt og taktslag og så videre.60
2) Som et mønster av ulike aksenter – taktslags ulike tyngder (tung-lett-lett i
vals).61
3) Som et resultat av lytterens engasjement med musikken. Noe som innebærer at
det ikke finnes et på forhånd definert nettverk hvorpå rytmer er konstruert.62
4) Som en formel – et virtuelt dynamisk rammeverk for organisering av rytmene.
Et slikt rammeverk eksisterer bare virtuelt i interaksjon med ulike
manifestasjoner for hvordan relaterte rytmer blir gjenkjent.63

60

Her henviser Johansson bl.a. til Cooper og Meyer (1960); Gabrielsson (1993); Sachs (1953).
Her henviser Johansson bl.a. til Cooper og Meyer (1960); Lerdahl og Jackendoff (1983).
62
Her henviser Johansson bl.a. til Blom og Kvifte (1986); Clayton et al. (2005); Hasty (1997); Kvifte
(2007); London (2012); Zeiner-Henriksen (2010).
63
Her bygger Johansson på Danielsen (2006), som igjen bygger på Deleuzes beskrivelser av virtuell
virkelighet, og ser på rytme som en interaksjon mellom klingende rytme og virtuell referansestruktur (s.
47). Se også Johansson (2010b).
61
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Det siste synet er noe Johansson mener kan være problematisk siden meter
da er synonymt med en forståelse av groove i relasjon til stil (Johansson, 2010c,
s. 56), noe som igjen kan innebære en definisjon av groove som en type stilistisk
meter (se også underkapittel 5.4).
I samspillet mellom rytme og meter kan groove ses på som bestående av
repeterende rytmiske aksenter som skaper en metrisk ramme, og dermed som den
grunnleggende pulseringen. Det betyr likevel ikke at groove er redusert til å bare
være et måleverktøy uten andre kvaliteter: Lars Lilliestam har definert groove
som «en låts grundpuls och rytmiska grundkaraktär, som ligger under melodin
och andra framträdande instrumental- eller sångstämmor» (Lilliestam, 1995, s.
206). En slik rytmisk grunnkarakter kan være groove bestående av riff spilt av et
grunnkomp bestående av trommer, bass, keyboard og gitar (Spicer, 2004, s. 30).
Groove, som en type kvalitativt metrisk rammeverk, vil da kunne manifestere seg
som et klingende referanseskjema i de relaterte rytmiske hendelsene. Å spille
varierende rytmefigurer organisert i relasjon til en slik groove kan sies å være
groovebasert spill. Når det er sagt, kan groove, ut fra Johanssons fjerde forståelse
av meter og Lilliestams definisjon, også forstås som en type virtuell organisering
som skaper en rytmisk grunnkarakter. Det betyr at varierende spilte rytmer kan
være groovebasert, selv om grooven, som en dynamisk metrisk ramme – en
underliggende pulsering – ikke klinger.
Videre skal vi se nærmere på hvordan groove som underliggende
pulsering og referanseramme med kvintolunderdeling kan være et metrisk
fundament for utøving av rytmefigurer som også er formet av teknikk,
orkestrering og frasering.

2.5 Analyse av trommesolo med kvintolgroove64
Analysen i dette underkapittelet har utgangspunkt i et filmklipp fra en konsert til
ære for trommeslageren Buddy Rich med Christianssand Storband 14. februar
2017. Her var jeg med som en av mange trommeslagere som spilte en låt hver fra
repertoaret til Richs storband. På konserten spilte jeg trommer på «Keep the
Customer Satisfied» – en blues-aktig låt med shufflegroove. Arrangementet som
ble benyttet, inneholder en åpen trommesolo. Låten går i ca. 135-140 BPM, som
er dobbelt tempo av det som for meg passet fint ved utøving av
kvintolunderdeling. Siden jeg på denne tiden jobbet med tekniske detaljer og
64

Materialet for denne analysen er en video som er lagt ved på DVD, vedlegg C: 1, 0:20-2:10.
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rytmiske figurer i forbindelse med forskningen på kvintolunderdelingen,
bestemte jeg meg for å se på muligheten for å spille en trommesolo basert på
kvintolunderdeling som en del av fremføringen av låten. Denne spesielle soloen
var en test for å se om jeg hadde ferdigheter til å gjennomføre en improvisert
solo, samtidig som jeg forholdt meg til kvintolgroove som underliggende
pulseringer.
Alle de store linjene i soloen – form og metriske skifter – ble planlagt og
øvd på i ukene før konserten. Overgangene mellom taktarter ble øvd på separat
for å finne rytmefigurer som kunne fungere, mens de øvrige rytmefigurene var
tenkt improvisert. Som vi skal se i analysen, går størstedelen av soloen i 4-takt
med kvintolunderdeling. Relasjonen mellom meter og rytmefigurene kommer
godt frem i transkripsjonen.
Et problem som oppsto under øving, var at den rytmiske strømmen og
flyten i spillet stoppet opp på grunn av spilletekniske feil. Etter hvert forsto jeg at
dette i hovedsak skjedde fordi jeg var for opptatt av små tekniske detaljer ved
utførelsen av ulike rytmefigurer. Spillingen var ikke teknisk pre-refleksiv, men
basert på løpende analyse av hvordan de enkelte rytmiske figurene skulle spilles.
Løsningen på problemet ble å flytte fokuset til å holde linjen ut – rette fokuset
mot slutten av de rytmiske frasene – i stedet for å fokusere på detaljer i teknikk
og rytmikk som inngikk i frasene. Ved å løfte blikket fra bestanddelene i de
enkelte linjene kom flyten i spillet mer av seg selv. Ruskete teknikk og små feil
forstyrret ikke lenger det store hendelsesforløpet i den grad at selve idéene og
den rytmiske flyten stoppet opp og ble ødelagt.
2.5.1 Form
Med unntak av D-delen henger to og to takter sammen som periodiske enheter
gjennom hele soloen. Soloen kan deles inn i seks forskjellige deler som ikke blir
gjentatt. En oversikt over formen og forløpet ser slik ut (tabell 1):
A-del: intro

4 takter

Half-time shuffle

2 takter

Variasjon med trioler i basstromme

2 takter

Gradvis overgang til kvintolgroove

B-del
C-del

4 takter
14 takter

D-del

3 takter

«Sette» kvintolgrooven
Rytmisk lek med basis i
kvintolunderdeling
Overgang til dobbelt tempo
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E-del

F-del

4 takter (i dobbelt
tempo)
4 takter (i dobbelt
tempo)
4 takter (i dobbelt

«Drum’n Bass»-del

tempo)

resten av låten

Forberede triolunderdeling
Langt triolfill, og telle inn bandet til

Tabell 1. Trommesoloens form.

Transkripsjonen under (noteeksempel 26) viser hele soloen slik den er spilt i
relasjon til de metriske rammene med tanke på underdeling og takt. Soloen er i
hovedsak spilt i 4/4-takts kvintolgroove. I de neste kapitlene ser vi nærmere på
metriske rammer og rytmefigurer i relasjon til groove som referanse.
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Noteeksempel 26. Trommesolo fra konsert 14.02.2017.

2.5.2 Klingende rytmer i relasjon til underliggende pulseringer
En forutsetning for at soloen skulle kunne være underdelt i kvintoler, var, som
nevnt tidligere, at tempoet måtte halveres. Soloen er metrisk bundet opp til låten
og tar utgangspunkt i låtens groove og tempo. Den starter med en synkope og går
videre til en groove i halvt tempo. Den nye grooven som oppstår i takt 2 i soloen,
kalles «half-time shuffle», og relaterer seg til samme plassering av slagene i
underdelingen – eller svingen. Selv om beaten fra låten nå kan bli tolket som
åttendeler og shuffle-grooven har forsvunnet som klingende uttrykk, blir den
rytmiske flyten i underdelingene fra låten videreført. Denne underdelingen består
ikke av eksakte trioler, men i denne sammenhengen blir det likevel mest nøyaktig
å skrive den slik for å få frem kategoriseringen (noteeksempel 27):

Noteeksempel 27. Shuffle-groovemetrikk til half-time shuffle-groovemetrikk.

I eksemplet over, som er en note-representasjon av den ikke-klingende shufflegrooven, ser vi hvordan den som et metrisk skjematisk referansemønster
videreføres, selv om denne grooven ikke blir spilt i starten av soloen –
underdelingen er lik den opprinnelige shuffle-grooven hvis vi beholder tempoet i
fjerdedelene. Hvis vi noterer grooven i halvt tempo (takt 3), blir fjerdedelene delt
inn i seks – alle åttendelene er delt inn i tre. I soloen kommer sekstendelstriolene
frem i det klingende uttrykket selv om de ikke lenger klinger i hi-haten. Det skjer
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fordi det blir spilt synkoper i basstromma, som er plassert i henhold til metrikken
(eller graden av sving) som er beholdt fra låten. Dette er observerbart i notene fra
transkripsjonen i takt 3 (noteeksempel 28).

Noteeksempel 28. Trommesolo takt 3.

2.5.3 Kvintolgroove- og sving som referanse
I soloen er åttendelspulsen, som var fjerdedelspulsen i låten, bevisst flyttet slik at
de havner på fireren i en kvintolunderdeling for å forandre det metriske
tolkningsgrunnlaget. Den forandringen som har funnet sted, kan vi her kalle en
form for metrisk modellering65. I takt 10 er den nye grooven med
kvintolunderdeling etablert (noteeksempel 29). Dette kommer frem i notebildet,
som her viser en klar og enkel groove uten innslag av improviserte rytmiske
figurer.

Noteeksempel 29. Trommesolo takt 10 og 11.

Allerede i de neste taktene kommer innslag av små fills og variasjoner, og i takt
13 blir dette brutt opp i en dobbeltslagsvirvel66 på skarptromma, som varer frem
til tredje slag (noteeksempel 30).

65

Jeg velger å kalle det modellering her, fordi alternativet er å kalle det en metrisk modulasjon. Metrisk
modulasjon er en teknikk der skiftende rytmiske grupperinger, eller fraseringer i meterets underdeling,
forårsaker en transformasjon fra et meter til et annet (Latham, 2011). Vanligvis vil dette innebære å
gruppere underdelinger slik at de danner perioder som brukes som grunnlag for en ny grunnpuls i et nytt
tempo. Her videreføres grunnpulsens tempo, men likevel blir det et nytt meter, så det er mulig å vurdere
det som en rytmisk modulasjon, men da med en annen teknikk.
66
En dobbeltslagsvirvel betyr at man alternerer mellom hendene ved å spille to og to slag.
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Noteeksempel 30. Trommesolo takt 13.

Hvis vi forstår groove som et rytmemønster som repeteres (Hughes, 2003;
Spicer, 2004), er det ikke noen kvintolgroove her lenger. Om vi derimot legger
en videre definisjon av groove til grunn, som en uspesifisert, men likevel ordnet
sans av noe som er opprettholdt på en attraktiv måte som «suger lytteren til seg»,
eller holder lytteren på sporet (Feld & Keil, 1994, s. 112), kan vi si at spillet er
groovebasert. Dette «noe» refererer Steven Feld til som Meyers beskrivelser av
«impliserte relasjoner» i forbindelse med stil – hvordan en lyttemodus er
vanedannende slik at vi som lyttere kan oppdage intrikate forbindelser som «følte
sannsynligheter» i slike relasjoner (Meyer i Feld & Keil, 1994, s. 112). Hvis vi
forstår grooven som selve grunnpulsen og låtens grunnleggende rytmiske
karakter, som ligger under melodistemmen, slik Lilliestam (1995) definerer
groove, viser notebildet i soloen at det som skjer er forankret i det vi kan kalle
grunnpulseringen, slik den er halvert fra utgangspunktet i låten, og etter hvert
formet av kvintolunderdeling. Dette «noe» som Feld beskriver, kan forstås som
den underliggende pulseringen som virker organiserende på de klingende
rytmene.
I soloen er grooven en underliggende pulsering som er i en dynamisk
prosess med rytmiske elementer og figurer etter hvert som de utfolder seg. Om vi
igjen vender blikket mot takt 13 (noteeksempel 30), ser vi at jeg har begynt å
spille eneren og fireren i kvintolunderdelingen på hi-haten med venstre bein, som
et kontinuerlig repetitivt rytmemønster. Ifølge Robin Attas vil dette bli «a change
in groove state» (Attas, 2011, s. 25), men det kan også hevdes at denne
forandringen modulerer grooven som referansegrunnlag – at grooven har
forandret seg selv om underdeling og taktart kan noteres likt. Tempoet er også
såpass sakte at det er mulig å kalle hver fjerdedel en 5/16-takt. Når det gjelder
min opplevelse av grunnpuls, ville imidlertid dette være galt i relasjon til
tempofølelsen i soloen – det oppleves ikke som om grunnpulsen er en puls på
350 BPM. Jeg vil foreslå å kalle den nye referansepulsen som blir dannet her, for
additiv metrisk underdeling av grunnpulsen på åttendels-nivå. Fjerdedelspulsen
er likevel grunnpuls, og uttrykkes gjennom trampingen på hi-haten sammen med
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den additive underdelingen. Hoveddelen av trommesoloen er rytmefigurer spilt
ut fra det vi kan kalle for kvintolsving – første og fjerde slag i
kvintolunderdelingen – som grunnlag.67 Dette er et fast rytmemønster som brukes
som referanse i improviseringen. På grunn av den kompliserte rytmikken i
samspill med den uvanlige metrikken i trommesoloen er grooven både vanskelig
å finne og holde fast ved.
Det nye grunnlaget for grooven som underliggende pulsering kommer
godt frem i takt 14 (se noteeksempel 34). Bortsett fra et komplementært
rytmemønster – et dobbeltslag fra kvintolunderdelingens tredje slag, der det
første fungerer som et oppslag inn til det fjerde slaget – består denne takten i
hovedsak av dette rytmemønsteret. Det som skjer videre i soloens C-del, blir spilt
med denne referansepulsen som grunnlag, samtidig som periodefølelse på to og
to takter blir beholdt som en ramme for de rytmiske frasene som i hovedsak er
bygd opp av compound stickings, som er en benevnelse for lineære slagmønstre
som er sammensatt av enkeltslag og dobbeltslag (Chaffee, 1976a, s. 34). Dette
peker tilbake på hvordan jeg øvde på å spille rytmisk fritt oppå et metrisk
grunnlag av kvintolunderdeling. Det formet det improviserende spillet mitt.
2.5.4 Orkestrering og frasering i relasjon til kvintolgroove- og sving
I tredje taktslag, takt 9, finner vi den første komplette kvintolen i soloen
(noteeksempel 31).

Noteeksempel 31. Trommesolo takt 9.

Her er orkestreringen slik at hi-haten fortsetter sin figur, mens basstromma og
skarptromma danner en linje, eller et fill, inn til fireren. Selve organiseringen av
slagrekkefølgen – hvilken arm eller ben som spiller hvilket slag – kalles
vanligvis en «sticking». I noteeksempel 31, tredje slag i takten, ser vi første
halvdelen av en sticking kalt 5a i trommepedagogen Gary Chaffees bok Sticking

67

Kvintolsving kan også henvise til at offbeatens åttendel er flyttet mot neste beat (eller svingt) slik at
den treffer på et slag som passer med fjerde slaget i kvintolunderdelingen. Det er slik det blir brukt i
musikkediteringsprogrammer som bl.a. Logic.
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Patterns (Chaffee, 1976a, s. 35). I trommesoloen er stickingen orkestrert ut i hihat, skarptromme og basstromme. Stickingen er som følger (noteeksempel 32):

Noteeksempel 32. Sticking 5a.

Denne stickingen – der alle slag på taktslagene er enkeltslag og de imellom er
dobbeltslag – lager en bevegelse i hendene som naturlig fremhever taktslagene
hvis de blir spilt som sekstendelskvintoler – stickingen danner i dette tilfellet to
perioder som består av fem isokrone pulser hver.68 Ved at jeg i forkant av
fremføringen av soloen hadde jobbet med denne stickingen fra enkel utgave til å
bli en basiskomponent i kompliserte, kombinerte, lineære rytmefigurer med ulik
orkestrering, så formet stickingen det kunstneriske uttrykket. 5a-stickingen ble en
del av et «rytmisk vokabular»69 – innøvde bevegelser – som kommer til syne i
tredje slag, takt 9 i trommesoloen (se noteeksempel 31). Her blir deler av det
brukt i forbindelse med å etablere en groove med kvintolunderdelingen i
overgangen fra åttendeler med triolunderdeling til fjerdedeler med
kvintolunderdeling.
Når vi analyserer det som skjer i hendene i takt 13, ser vi at stickingen
alternerer mellom høyre og venstre hånd hver sekstendelskvintol gjennom hele
denne takten (noteeksempel 33). Selv om det spilles en virvel i deler av takten,
blir det gjort ved å doble slagene (to på hver hånd) slik at det blir trettitodeler. På
grunn av den tekniske utførelsen av dobbeltslag, der man kontrollerer spretten fra
trommeskinnet for å spille det andre av dobbeltslagene, brytes ikke
sekstendelsbevegelsen i hendende. Dette skaper jevn flyt i spillet. Som
konsekvens av at den alternerende sekstendelsbevegelsen i hendene starter på
eneren i takta, starter også nedgangen på tammene i fjerde taktslag med venstre
hånd på skarptromma, og første slag på lilletammen blir spilt med høyre hånd på
sekstendelen etter taktslaget.
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En sticking er egentlig en artikulasjon (Chaffee, 1976, s. 34), men det er ikke gitt at denne
artikulasjonen skal danne en frase som blir tolket som en periode på et taktslag. Man kan godt tenke seg
en 5/4-takt med sekstendelsunderdeling, der hver femte sekstendel ble markert og slik danner fire
polyrytmiske fraseringer som markerer en frasering som krysser taktas puls.
69
Rytmisk vokabular kommer jeg tilbake til i underkapittel 5.4.

63

Noteeksempel 33. Trommesolo takt 13 med utskrevet sticking.

Som nevnt over har jeg her begynt å spille enere og firere i kvintolunderdelingen
på hi-hat med venstre bein. Det bidrar også til å fremheve offbeat-følelsen på
fireren, og dermed deler beaten i to ulike deler på åttendelsnivået. Vi kan se i
notene at basstromme og hi-hat bytter rolle som klingende rytmemønster for
taktslagene i overgangen til takt 14 – basstromma klinger med i de tre første
taktslagene sammen med hi-hat under skarptrommevirvelen, før hi-haten tar
over. Dette gjør at grooven, slik den klinger, i de to neste taktene (takt 14 og 15,
se noteeksempel 34) ikke lenger er bunntung, men drives fremover av cymbaler,
mer som en tradisjonell jazzrytme. Basstromma og skarptromma spiller samtidig
markeringer, som på jazzspråket tidligere ble kalt «bomber»,70 og som her spiller
inn til og markerer fireren og eneren.

Noteeksempel 34. Trommesolo takt 14 og 15.

Rytmefrekvensen og kompleksiteten i figurene stiger igjen inn til takt 17, idet
markeringene inn til fireren i takt 16 forlenges med en lineær linje orkestrert ut i
basstromme, skarptromme og gulvtam (noteeksempel 36). I tredje slag i denne
takten kan vi se at jeg benytter dobbeltslagsvirvel, med to slag på skarptromma,
så to slag på gulvtammen og deretter opp på skarptromma igjen. Dette er et
resultat av at jeg flytter hendene mellom forskjellige deler av settet mens jeg
spiller dobbeltslag.
I takt 24 ser vi et eksempel på polyrytmisk frasering som blir skapt ved
hjelp av sticking (noteeksempel 35). Den aktuelle stickingen er HVV. Når denne
er orkestrert ut ved at hendene spiller på ulike trommer, her skarptromme og
gulvtam, skaper det et klart polyrytmisk fem-over-tre-mønster. Selv om hi-haten
spiller første og fjerde slag i underdelingen, og basstromma spiller alle
70

Se Monson (1996, s. 56).
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fjerdedelene, kan det sannsynligvis være lett for en lytter som er uerfaren med
kvintolunderdeling, å miste eneren her. Ikke minst fordi frasen som blir skapt av
stickingen, starter på fireren i takt 24 og ender på treeren i neste takt (selve den
polyrytmiske perioden fraseringen skaper, fortsetter i en ny variant som stopper
på andre underdeling, fjerde slag i takt 25). Halvparten av en paradiddle gjør at
det til slutt går opp på eneren i neste takt.

Noteeksempel 35. Trommesolo takt 24 og 25.

2.5.5 Elementer fra skarptrommetradisjoner i relasjon til kvintolgroove
I takt 16, tredje taktslag, spiller jeg en spesiell variant av dobbeltslagsvirvel
(noteeksempel 36). Det spesielle med denne virvelen er at den starter med et
enkeltslag i høyre hånd slik at sekstendelen havner på det andre slaget i
dobbeltslagene. Den slutter med to enkeltslag slik at den havner ut i høyre hånd
igjen på fjerde taktslag.

Noteeksempel 36. Trommesolo takt 16.

I amerikansk skarptrommetradisjon kalles denne stickingen for «Ten Stroke
Roll», men den er notert og utført som trioler (noteeksempel 37). Da får den også
en noe oppstykket lyd ved at enkeltslagene er halvparten så raske som
dobbeltslagene. Dette er måten de blir spilt og notert på i anerkjente amerikanske
undervisningskanaler.71

71

Se for eksempel https://vicfirth.zildjian.com/education/11-ten-stroke-roll.html.
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Noteeksempel 37. «Ten Stroke Roll» med trioler.

Det kan være slik at «Ten Stroke Roll» opprinnelig ble utført som kvintoler ved
at man markerte de to enkeltslagene og virvlet imellom, og det er slik det er
notert i Carl Haakon Waadelands bok Trommeslåtter – en trommeslagers
skattekiste (Waadeland, 2008). I denne tradisjonen virker det ikke som idealet er
å spille matematisk metrisk, men heller å spille virvler med dobbeltslag mellom
de markerte slagene for å lage en jevn lyd. Det kan være at måten tislagsvirvler
blir spilt på i dag, er et resultat av at de ble notert med trioler fordi «ingen»
noterte kvintoler. Slik kan da skoleringen ha formet utførelsen ved at utøvere er
opptatt av å spille akkurat slik det er notert, fordi det er det som er «riktig». «Ten
Stroke Roll» kan noteres som kvintolunderdeling, og det låter også jevnere enn å
spille den med triolunderdeling (noteeksempel 38). I praksis vil nok mange også
spille den slik (med kvintolunderdeling) i raske tempi. Slik kan noteringen ha
formet og forandret rytmefiguren som en virtuell forestilling, selv om dette ikke
alltid stemmer overens med praksis.

Noteeksempel 38. «Ten Stroke Roll» med kvintoler.

Takt 17 domineres av en enkeltslagsvirvel (noteeksempel 39) på skarptromma,
som avrunder denne perioden med oppbygging mens jeg holder meg i
kvintolgrooven ved å spille og markere pulsen med hi-haten. Virvelen starter på
andre taktslag og slutter på oppslaget inn til fjerde slag, som markerer en slutt i
denne firetaktersperioden. Crescendoen inn til tredje slag skaper en forventning
om videre oppbygging, men dør ut i et påfølgende diminuendo som får funksjon
som en rytmisk «skuffende kadens».
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Noteeksempel 39. Trommesolo takt 17.

2.5.6 Virvler med kvintolunderdeling
Samme rytmefigur kan føles og høres ulik ut fra stickingen. Dette kommer frem
ved å sammenligne enkeltslagsvirvler og dobbeltslagsvirvler. Enkeltslagsvirvel
er ganske annerledes å spille, og lager en virvel med en litt annen sonisk karakter
enn dobbeltslagsvirvel. Denne forskjellen kommer godt frem når man hører
tislagsvirvelen i takt 16 og enkeltslagsvirvelen i takt 17 så tett etter hverandre.
Enkeltslagsvirvelen låter mer «kornete», mer stakkato. Selv om slagene som blir
spilt, har samme rapiditet, føles de også annerledes å spille. Flere utøvere, meg
selv inkludert, opplever at dobbeltslagsvirvel høres mykere ut enn
enkeltslagsvirvel. Det kan hende at å utføre en virvel i kvintolunderdeling bidrar
ytterligere til denne oppfatningen (noteeksempel 40).72

Noteeksempel 40. Enkelt- og dobbeltslagsvirvel i trettitodelskvintoler.

Enkeltslagsvirvler på trettitodelskvintoler alternerer ikke hånd for hvert taktslag.
De kan derfor umiddelbart føles lettere å spille – man leder med høyre hånd, så
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En klassisk utdannet slagverker jeg snakket med, sa at hun gjerne virvlet i kvintoler når hun skulle
virvle pianissimo, fordi det hørtes mer legato ut. Det kan være fordi det skaper en rytme som alternerer
mellom hendene på en måte som gjør at de markerte slagene utført av selve håndleddet ikke faller på de
«vanlige» underdelingene, i tillegg til at stickingen blir alternerende i forhold til beaten. I samtalen med
den klassiske perkusjonisten var det snakk om pressvirvel, en type virvel der en presser trommestikkene
kontrollert mot skinnet etter selve slagbevegelsen for å skape multiple «sprettslag» etter hovedslaget, i
stedet for ett sprettslag, som i en dobbeltslagsvirvel.
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henger venstre bare med.73 At det ble virvlet med enkeltslag i takt 17 i soloen, er
nok likevel mer en ubevisst handling enn et bevisst valg. Om det ikke hadde vært
øvd på enkeltslag på forhånd, ville de nok heller ikke blitt spilt i soloen. Dette
viser at tekniske detaljer og teknikker som er øvd på i relasjon til underdelingen,
og internalisert, kan komme frem i en utøversituasjon uten at det fokuseres på
dem.
2.5.7 Fraseringer og periodisering i lengre strekk
Takt 18 og 19 henger sammen, der den siste takta er en ad lib-repetisjon av den
første. Taktene er delt i to ved den lille virvelen inn til takt 19. Det som binder
dem sammen som en repetert rytmisk linje, er basstrommefiguren som, selv om
den ikke er eksakt lik, gir en fornemmelse av at den siste er en variasjon av den
første. Her ser vi igjen at den underliggende pulseringen markeres på hi-haten.
Linjens slutt markeres med de to flammeslagene på fireren i takt 19
(noteeksempel 41).

Noteeksempel 41. Trommesolo takt 18 og 19.

Etter denne markerte stoppen roes soloen ytterligere ned, og stabiliseres ved at
hovedpulsen blir forsterket i det klingende uttrykket når basstromma spiller alle
fjerdedelene, i tillegg til skarptromma på to og fire. I løpet av den neste takten
stiger intensiteten igjen ved at alle sekstendelene blir markert i skarptromme,
akkompagnert først av gulvtam og deretter på hi-hat på de to siste taktslagene.
Grooven forandres, mens selve dens substans og metrikk beholdes ved at
fjerdedeler på basstromma blir etablert som en klingende underliggende, jevn
puls.
Nå går vi inn i den mest intense delen av soloen med raske «rullende»
linjer fordelt mellom skarptromme og tammer som stopper opp på fireren i takt
22 og 23. Notebildet, der orkestreringen mellom tammer og skarptromme
kommer frem, forteller oss at de er utført med dobbeltslag. I takt 23 skjer det en
«metrisk utglidning» ved at det sniker seg inn noen trioler (noteeksempel 42).
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Her er det verdt å nevne at man godt kan lede med venstre, men det er mer uvanlig (hvis man ikke er
venstrehendt, da blir det gjerne omvendt).
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Dette er ikke hensikten her, da jeg på dette tidspunktet i forskningsprosessen var
veldig opptatt av at alt jeg spilte, skulle relateres til kvintolunderdeling.

Noteeksempel 42. Trommesolo takt 22 og 23.

I takt 27 starter den metriske modelleringen for å komme tilbake til
shufflegrooven i låten. Det begynner med et sekstendelsfill i takt 27 på siste
fjerdedel, som går over i en markering av punkterte åttendeler i de to første
slagene i takt 28 (noteeksempel 43). Dette kan også tolkes som en kvantisert triol
til sekstendelsunderdeling (se underkapittel 2.3). Her ble triolene imidlertid spilt
for å komme ut av kvintolsvingen og stadfeste sekstendelsunderdelingen som var
planlagt å komme som neste del av soloen, som skulle gå i dobbelt tempo, og her
slutter den kvintolunderdelte delen av soloen.

Noteeksempel 43. Metrisk modellering.

2.6 Oppsummering og diskusjon
Som vist over handler groove som rytmemønster og underliggende pulsering om
å beregne rytme og sette det i system. Det å oppfatte en rytmefigur og et
rytmemønster innebærer timing. Det handler om å time rytmefigurer og
bevegelser i relasjon til et system av pulser som er organiserende for de
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klingende rytmene. Som en underliggende pulsering kan vi forestille oss groove
som et type meter, som danner grunnlag for å samle og relatere rytmefigurer og
mønstre til en felles «tidskode» som ikke trenger å være klingende, men som
likevel ligger under klingende dynamiske rytmer og rytmemønstre. Groove
trenger derfor ikke være et fast sirkulerende rytmemønster i sitt klingende
uttrykk. For å oppleve og holde fast på grooven i et komplisert rytmisk landskap
er det avgjørende å ha tilstrekkelig erfaring og praktisk kunnskap om
rytmefigurene og mønstrene for ikke å miste den: «it is precisely the ability to
identify the beat that enables someone to appreciate the music» (Chernoff, 1979,
s. 49).
I analysen av trommesoloen med kvintolgroove over ser vi at dynamiske
rytmemønstre og figurer er sammenkoblet med groove som en underliggende
pulsering gjennom kroppens bevegelser og spilleteknikk. For at vi som utøvere
skal skape flyt i spillet vårt og holde oss i grooven, må vi ikke ha
oppmerksomheten på detaljene, men mot referansepuls og periode. Analysen
viser også at hva slags forberedelser, og hvordan det er øvd i forkant av en
improvisert fremføring, kommer igjen i improvisasjon. Som vi nå ser, kan groove
i denne forbindelsen bli tenkt på som en underliggende pulsering og et grunnlag
også for å måle og time rytmiske hendelser. Nå skal vi bevege oss videre nedover
groovesporet og se nærmere på det jeg kaller dynamisk timing, og relatere det til
prosesser i samspill.
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3. Groove som dynamisk timing
Som nevnt i kapittelet Grooveforskningsfeltet er mikrorytmiske plasseringer av
ulike lyder i forhold til hverandre og referansepulser et sentralt aspekt som blir
undersøkt i forbindelse med forskning på groove.74 I Charles Keils artikkel
«Participatory Discrepancies and the Power of Music» (Keil, 1987) fremmes en
teori om at timingrelaterte aspekter, såkalte deltagende diskrepanser, skaper
groove i form av et opplevd «vitalt driv» i musikken (se også Keil, 1995, s. 1).
Denne teorien har ofte vært utgangspunkt for undersøkelser som tar for seg
mikrorytmiske aspekter.
Undersøkelser i denne sammenhengen fokuserer på å forklare hvordan
forhold i slike aspekter kan skape groove som en kvalitet, gjerne ved å måle ulike
lyder i forhold til hverandre og en referansepuls på mikronivå. «Diskrepans»
betyr her at rytmene som blir spilt, ikke er helt presist plassert innenfor det de
blir målt i forhold til. «Deltagende diskrepanser» betyr at mikrorytmiske
uoverensstemmelser, eller avvik, sammen skaper groove som en drivkraft i
musikken. Ujevnheter og avvik kan være et resultat av utilsiktet, upresis spilling,
eller det kan være plassert mer bevisst og inngå i en stilart, men også i en
musikers idiolektiske spillestil (Bengtsson et al., 1969, s. 94-95). Spillestiler kan
også være mer generelle og formet av stilarters konvensjoner, som for eksempel
wienervalsens litt tidlige slag, noe den svenske rytmestudien «empirisk
rytmforskning» kaller «systematiska variationer i ljudhändelsernas
kronometriska tidsrelatione» (SYVAR-D) (Bengtsson et al., 1969, s. 99). Selv
om de her ikke snakker direkte om begrepet groove (dette var sannsynligvis ikke
et etablert begrep her i Skandinavia på den tiden forskningen fant sted), har de
likevel funnet, og undersøkt, mikrorytmiske aspekter i relasjon til rytme og driv i
musikken, men med et litt annet fokus enn Keil.
Kvifte (2004) foreslår i denne sammenhengen en distinksjon mellom Keils
teori om participatory discrepancies (Keil, 1987), forkortet til PD, og SYVAR
(systematiska variationer)75 (Bengtsson et al., 1969). PD kan omhandle
dynamiske forhold, for eksempel, forholdet mellom bass og trommer, mens
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Her finnes mye forskning. Se Butterfield (2006, 2010, 2011); Danielsen (2010); Danielsen et al. (2019);
Friberg og Sundström (2002); Iyer (1998); Keil (1966, 1987, 1995); Polak (2010); Polak, London og
Jacoby (2016); Prögler (1995); Waadeland (2000), for å nevne noen.
75
Når Kvifte her bruker benevnelsen SYVAR, henviser han, slik jeg forstår det, likevel til SYVAR-D
(systematiske variasjoner i taktslagenes lengde).
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SYVAR-D omhandler mer statiske forhold, som gjennomgående mønstre i
taktslagslengder:
I will suggest that ‘SYVAR’ term be used for static beat and
rhythm pattern descriptions, and that the PD term be reserved
for dynamic groove descriptions. […] This means a typically
SYVAR description might be a pattern showing the relative
length of beats in a certain groove (like Vienna waltz). Thus, a
typical PD explanation might accont (sic) for how the bass
player adjusts his beat articualtion (sic) relative to variations in
the drummer’s ride-taps (Kvifte, 2004, s. 75).
PD omhandler lokale forhold og globale mønstre ved timing som opptrer
vertikalt i musikken mellom ulike instrumenter, for eksempel timing mellom
trommer og bass ved de forskjellige taktslagene. SYVAR-D kan henvise til en
underliggende pulsering, eller referansepuls formet av stilistiske konvensjoner.
Diskusjonene i kapitlene 1 og 2 viser at groove som underliggende
pulsering er en del av denne timingen. Samtidig som vi kvantiserer og
kategoriserer rytmer til et meter, timer vi også spillet ut fra en referansepuls, som
ikke trenger å være jevn. PD kan også være konsekvenser av de enkelte
instrumentalisters mer systematiske individuelle variasjoner i taktslagenes lengde
(SYVAR-D) – hendelser som skjer horisontalt på tidslinjen, selve taktslagenes og
underdelingens lengde, og eventuelle mønstre hos de enkelte instrumentalistene.
Kvifte skriver i den forbindelse at groovens kraft finnes i forholdet mellom
syntaks og prosess (Kvifte, 2004, s. 61). Groove som dynamisk timing kan
forstås som rytmeenergi – en energi som potensielt finnes i forholdet mellom
mønstre i rytmene og den underliggende pulseringen, og som frembringer
fornemmelsen av driv og bevegelse i musikken, avhengig av hvordan rytmene
blir aksentuert i forhold til en persipert underliggende pulsering.
I denne forbindelsen finner Butterfield (2011) at undersøkelser av PD
oftest tar for seg forhold mellom trommer og bass, og påpeker at ingen har
kunnet bevise at ujevnheter mellom trommer og bass frembringer sving som en
kvalitet:
Unfortunately, neither Keil nor anyone else has ever provided
any evidence that such discrepancies are actually perceptible,
much less that they do in fact generate the rhythmic quality we
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call swing. Indeed, there is significant evidence to the contrary
(Butterfield, 2011, s. 3).76
Ut fra slike funn, men med en forståelse om at groove skjer ut fra mikrorytmiske
uoverensstemmelser, har blant andre Danielsen et al. (2015) og Danielsen et al.
(2019) sett på hvordan mikrorytmiske aspekter ved lydens anslag kan være med
på å forme hvordan lytteren kan oppleve lydens plassering i tid. Lydens soniske
aspekter og timing henger til en viss grad sammen. Eksempelvis har lyden fra en
bass ofte et «rundere» anslag, som bruker lenger tid til å genere en transient
(lydens mest intense punkt), enn lyden fra en tromme.77

3.1 Timing-idealer i forandring
I populærmusikk har trommene, med sine perkussive og distinkte lyder, alltid
spilt en stor rolle for timing, og har i mange sammenhenger rollen som en
timekeeper. I denne konteksten dikterer ikke trommene tempoet, men er en slags
kaptein, siden en trommeslager tolker og reagerer på inntrykk. I en
samspillsituasjon er det derfor det totale lydbildet, i relasjon til hver enkelt
musikers idiomatiske spillestil, som til enhver tid skaper en referanseramme med
impulser fra flere hold.
Dette var nok den vanligste måten å forholde seg til time på, helt til
utviklingen innenfor musikkteknologi og produksjon forandret kunnskapen om
hva som er «god» timing i mange sjangre, særlig med introduksjonen av MIDI i
1983 og «maskin-time»:
By far the most important development in the sound of popular
music in the 1980s was the introduction of MIDI and the spread
of machine time. Up to this point drummers had tended to be the
arbiters of time in a band, but as sequenced music became the
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Se også Butterfield (2010; Davies et al. (2013); Frühauf, Kopiez og Platz (2013); Madison og Sioris
(2014); Zeiner-Henriksen (2010).
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Et interessant fenomen i denne sammenhengen er at lyders relative intensitet også kan påvirke lydens
plassering i tid. I et intervju gjort av Simon Zagorski-Thomas sier trommeslageren Justin Scott at han ved
å komprimere lyden etter opptak opplever at det høres ut som at den er mer in time, «på plass tidsmessig»,
enn før den ble jevnet ut (Zagorski-Thomas, 2010, s. 205). Lydens intensitet og relative plassering i tid
henger til en viss grad sammen. Dette kan også være en faktor som spiller inn med tanke på at vi gjerne
opplever at musikk groover mer ved høyt volum – øret vårt komprimerer lyden ved høyere volum. I
tillegg kjenner vi lydtrykket på kroppen.
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norm they had to synchronize themselves to a click track
(Zagorski-Thomas, 2010, s.199).
I løpet av 70-tallet hadde det oppstått et markant skille i produksjonen av
populærmusikk. Bruk av click track, trommemaskiner og etter hvert også
sequensere i studio ble vanlig, og man ble mer opptatt av «eksakt» time.78 Slik
ble timing forandret fra at musikere spilte på impulser fra hverandre med
interaktivt samspill, til at de måtte synkronisere spillet sitt til en ekstern, statisk
tempokontrollør – metronomen, eller «klikket». For lyttere av musikk har
følelsen av pulsslag/beats og det som oppleves som foran eller bakpå, referanse
fra den klingende musikken – ikke av klikket som er brukt som referanse for
metronom-tempo i studio av musikerne. Fordi timingen nå ble «strammere» ut
fra en statisk tidslinje, kan det også ha påvirket time-idealet til vanlige lyttere.
Utover på 90-tallet, og etter hvert som man i studiosammenheng kunne se
timingen på dataskjermen, ble idealet i mitt musikkmiljø at man skulle spille så
«tight» som mulig. Lydfiler ble ofte også justert etter bildet av lydfilene på
skjermen, da det i studiosammenheng nå var mulig å manipulere rytmer ved å
flytte innspilte elementer på mikronivå. Det å holde et jevnt tempo, selv i
sammenhenger der man ikke spiller med klikk, kan av samme grunn se ut til å ha
vokst frem som et viktigere ideal enn før og forbundet med god kvalitet i en
fremføring. I det hele tatt virker det som forholdet til time er blitt mer statisk
basert, noe som også gjør seg gjeldende når det skal spilles med «slark».
I rap og moderne R&B er det å skape «mikrorytmiske diskrepanser»
gjennom bevisst timede uoverensstemmelser blitt en spillestil, spesielt etter
D’Angelos album Voodoo79 som er omhandlet av Danielsen (2010, s. 19-35).
Idealet her er at lyden skal plasseres i ulike avvik fra en referansepuls, og i
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Zagorski-Thomas nevner innspillingene av låtene «Stanga» (Stewart, 1970. Stanga. [Innspilt av Little
Sister]. På Stanga / Somebody’s Watching You [Single – spor A]. USA: Stone Flower – S-9001), og
«Family Affair» (Stewart, 1971. Family Affair. [Innspilt av Sly & The Family Stone]. På Family Affair /
Luv N’ Haight [Single – spor A]. USA: Epic 5-10805), som tidlige eksempler på låter som er spilt inn
med trommemaskin (Zagorski-Thomas, 2010, s. 205). En av de første poplåtene som ble spilt inn med
klikk uten trommemaskin, men med en trommis, er ifølge et forum på nettet discolåten «Fly, Robin, Fly»
(Prager & Levay, 1975. Fly, Robin, Fly. [Innspilt av Silver Convention]. På Fly, Robin, Fly / Tiger Baby
[Single – spor A]. Tyskland: Jupiter Records 16 362 AT) (Steve Hoffman Music Forums, 2008).
Professor Bruce Rasmussen ved UiA mener det er snakk om et før og etter disco at klikkspor ble en
bransjestandard og et vanlig element i musikkproduksjon (fra samtale med Rasmussen 15.05.2017).
79
D’Angelo (2000). Voodoo [CD]. Europa: EMI, Sheeba Sound – 7243 5 23373 2 3.
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forbindelse med innspilling, (og ofte live) blir dette gjerne gjort i forhold til et
statisk klikk. Dette er en annen måte å spille «slarkete» på enn der man forholder
seg til en «indre timekeeper» eller støtter seg til medmusikanter. I begge tilfeller
vil referansen hos en lytter uansett basere seg på lyden (eller også visuelle
inntrykk, hvis det er tilgjengelig), og lytteren vil danne seg sin egen referanse
basert på egen erfaring og kunnskap. En slik metrisk referanse vil kunne forandre
seg etter hvert som musikken beveger seg fremover. Som Attas (2011, s. 25) er
inne på, kan dette skje ved at rytmiske forhold varierer ut fra at musikerne
justerer sin timing, eller ved at nye elementer blir lagt til eller trukket fra. Den
persiperte referansestrukturens fundament for målingen av timingen – selve
beaten – kan da måtte justeres underveis. Det er denne effekten som gjør seg
gjeldende i for eksempel introen av innspillingen av låten «Left and Right» fra
albumet Voodoo80. Som lyttere kan vi fornemme at beaten i musikken flytter seg
ved introduksjonen av trommer og bass, som ligger mer frempå enn gitaren, som
allerede spiller (Danielsen, 2010, s. 21; Danielsen et al., 2015). Det at vi opplever
at beaten flytter seg, kan i denne sammenhengen være på grunn av lyden i
trommene og bassen, som med sin mørkere klangfarge kan sies å ha mer
autoritet, eller «metrisk tyngde» som grunnlag for timing.

3.2 Underliggende pulsering og timing
Som utøvende trommeslager innenfor moderne pop-og rockemusikk ble jeg i
starten av min karriere introdusert for det time-idealet som har vokst frem i
popindustrien, der timing er sterkt influert av matematisk maskin-time. I
forberedelsene til fremføringen av trommesoloen som er analysert i underkapittel
2.5, ble jeg oppmerksom på gammel kunnskap – hvordan jeg hadde forholdt meg
til time da jeg var yngre, før jeg ble introdusert for spilling med klikk. Denne
«gjenoppdagelsen» skjedde i forbindelse med de obligatoriske ph.d.-seminarene
ved UiA, og særlig fra Tor Dybos bok Representasjonsformer i jazz- og
populærmusikkanalyse (Dybo, 2013). Trommesoloen er spilt med en større
toleranse enn jeg vanligvis ville gjort, inspirert av Mingus’ «rotary perseption»:
[…] imagine a circle around the beat – each guy can play his
notes anywhere in that circle and it gives him a feeling he has
more space. The notes fall anywhere in that circle but the
80

Archer, M. E., Noble, R., Fareed, K. & Smith, C. (2000). Left and Right. [Innspilt av D’Angelo]. På
Voodoo [CD – spor 3]. Europa: EMI, Sheeba Sound – 7243 5 23373 2 3.
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original feeling for the beat isn’t changed (Mingus 1975, s. 151,
som sitert av Dybo, 2013, s. 52).81
For meg var det frigjørende å legge bort tanken på at alt skal være nærmest mulig
en perfekt maskin-time, og heller spille mer kreativt improviserende, og følge
opp linjene med et mer elastisk forhold til beaten – åpenhet for mer slakk – men
likevel holde meg i grooven som en underliggende metrisk ramme for
rytmefigurene. For å illustrere forskjellen på «ufrivillig slark» og bevisst
fintfølende timing kan vi hente frem to eksempler fra forrige analyse:
Triolene i basstrommestemmen i takt 7 er spilt frempå, foran grunnpulsen
som har blitt etablert i de foregående taktene. Det virker imidlertid som om
skarptrommeslaget på det fjerde taktslaget setter det hele på plass, slik at det ikke
oppleves som om tempoet øker. De tidlige slagene er markert med piler i
noteeksempel 44. Dette kan være timing gjort med hensikt, eller det kan være
rytmisk «slark» – ufrivillig, tilfeldig plassering av slagene (Bengtsson et al.,
1969, s. 95).

Noteeksempel 44. Trommesolo takt 6 og 7.

«Tuppingen» i fremføringen skjedde her sannsynligvis fordi fokus var på den
gradvise overgangen til kvintolunderdeling i takten etterpå.
I takt 8 og 9 er det en annen type rytmisk-dynamisk hendelse som finner
sted: åttendelsunderdelingen i grooven beveger seg gradvis over til å kunne bli
karakterisert som «kvintolsving», som da vil si at åttendelene er svingt slik at de
treffer på henholdsvis kvintolunderdelingens første og fjerde slag (noteeksempel
45). På hi-haten blir dette gjort ved at åttendelene som er spilt på offbeat bevisst
blir gradvis forsinket, slik at de havner tidsmessig på fjerde slaget i en
sekstendelskvintol (forsinkelsene markert med piler i notene).82

81

Se også diskusjoner omkring «Beat Bin» (Danielsen, 2010, s. 29-34; Danielsen et al., 2019).
Det er mulig å notere det fjerde (og tredje) taktslaget i den første takten i eksemplet som en septol, der
første og femte slag blir markert, men slik den metriske modelleringen ble tenkt og utført, gir pilene en
mer presis representasjon av tankeprosessen.

82
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Noteeksempel 45. Trommesolo takt 8 og 9.

Dette, sammen med at hi-haten blir spilt litt åpent slik at lyden får en lengre
durasjon, gjør at overgangen fra åttendeler til kvintolsving virker mykere enn om
den hadde vært spilt kalkulert matematisk metrisk presist med en kort lyd. Denne
gradvise overgangen indikerer også at det finnes noe i det rytmiske landskapet
mellom de ulike metriske formene som vi er vant til å godta som tolkningsramme
for underdeling i et notebilde. Og i motsetning til de ubevisste og utilsiktede
tidlige plasseringene av slagene, slik som triolene i basstromma i takt 7 i soloen,
er disse rytmisk-dynamiske hendelsene timet bevisst for å modellere grooven.
Takt 2 til og med 7 kan i denne sammenhengen virke som en overgangsperiode
som ikke er så viktig for meg som utøver i denne situasjonen i forhold til det som
kommer – taktene er der som en intro for soloen, og for å halvere grunnpulsen.
For en lytter som ikke har den samme forventningen til det som skal skje, men
som føler en grunnpuls ut fra det klingende uttrykket og projiserer de rytmiske
hendelsene ut fra det, vil en slik «tupping» i takt 7 derimot kunne virke
forstyrrende på følelsen av en solid groove i denne situasjonen. Dette vil nok
variere med lytterens oppmerksomhet og hans/hennes kompetanse relatert til
timing og groove. Eksemplet belyser verdien av å ikke slippe oppmerksomheten
på grooven, samtidig som fokuset rettes fremover i en fremføring.
Noteeksemplene 44 og 45 viser at flyten og den rytmiske strømmen i
spillet ikke stopper opp på grunn av små rytmiske ujevnheter. Den siste
hendelsen (takt 8 i noteeksempel 45) er den som får varig innvirkning på
grooven, og som gjør at den markant forandrer karakter, eller «a change of
groove state» (Attas, 2011, s. 25). Her skaper en intendert systematisk
forskyvning av underdelingens pulslengde en ny groove – timingen skaper en ny
groove. Eksemplet viser i så henseende at dette også kan samsvare med metriske
hendelser, som for eksempel at grooven forandrer seg som følge av at
underdelingen skifter, og ikke en mer vilkårlig «følt» plassering av åttendelsoffbeaten på hi-haten. Selve overgangen i takt 8 kan vi si er timet ved å sakke
offbeaten til den treffer tidsmessig slik at det stemmer overens med en ny metrisk
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ramme. Denne rammen er forutbestemt, og selve timingbevegelsen er planlagt.
Her er det de underliggende mentale skjemaene som former timingen i
rytmikken, og ikke rytmikken som genererer et skjema.
I denne fasen kan vi si at grooven som grunnlag for en metrisk referanse
ikke har samme funksjon for lytter som for utøver. For lytteren kan meteret her
bli aktualisert av musikken (Danielsen, 2006, s. 48), men for meg som utøver må
den nye metriske rammen allerede være etablert i modelleringsprosessen av
rytmikken: Jeg må allerede ha en forestilling om den nye referansestrukturen,
hvis ikke blir utfallet av modelleringen tilfeldig. I den gradvise overgangen det er
snakk om her, fra jevne til ujevne åttendeler – som for lytter kan, men for meg
som utøver skal tolkes som om de plasseres i en kvintolunderdeling – er jeg i
denne situasjonen avhengig av å vite målet for å bevare en rytmisk forankring i
grunnpulsen; altså at indre, endogene metriske referanser former den klingende
rytmen. Jeg kan ikke vente på at det klingende uttrykket av egne bevegelser skal
aktualisere en referansepuls, men må i stedet ha kontroll på referansen mens den
nye rytmen skapes.83
Som vi ser over, kan kvintolgroove som underliggende pulsering fungere
som et grunnlag for å time rytmiske hendelser. Og dette kan forholde seg litt
forskjellig, blant annet ut fra om vi er utøvere eller lyttere. I den påfølgende
analysen skal vi se nærmere på dynamisk timing som prosess i samspill.

3.3 Analyse av timing i relasjon til grooven i «1516»84
Innspillingen av låten «1516» foregikk i en spesiell musikalsk sosial kontekst –
studiosession – der flere fysiske og psykiske aspekter former timingen, som gir
seg utslag i hvordan låtens varierende rytmemønstre blir formet i relasjon til
metriske og mikrorytmiske aspekter. Groove i sammenheng med mikrorytmiske
aspekter blir her sett på som en interaktiv prosess i relasjon til rytmiske figurer
og timing mellom utøverne. Vi skal se på ulike aspekter ved hvordan trommer og
bass henger sammen i samspill og skaper groove som underliggende pulsering og
rytmisk karakter, og vi skal se på hvordan keyboardisten forholder seg til denne
grooven i sitt improviserende solospill. Før jeg går til selve analysen, vil jeg kort
beskrive hvordan «1516» ble til.
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Dette kan også indikere at dersom vi ønsker å lære å spille i nye metrisk grunnlag og sette det sammen
med andre metriske grunnlag, bør tilhørende rytmikk øves på separat. Og når vi mestrer dette, kan det
settes i sammenheng med rytmer med andre underdelinger.
84
Innspilling av låten som er grunnlag for analysen er lagt ved i vedlegg B: 2.
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3.3.1 Komposisjons-og innspillingsprosessen
Innspillingen av låten «1516» ble til i forbindelse med en konsert på torget i
Kristiansand den 23.09.2017, i regi av Forskningsdagene 2017 ved UiA. Som
medlem av forskningsgruppen Utøvende rytmisk musikk85 – én av fire
forskningsgrupper under nettverksparaplyen Popular Music Research Unit
(PMRU) ved UiA – ble jeg utfordret til å presentere musikalsk materiale fra
forskningsarbeidet mitt. «1516» ble laget til denne konserten, og ble spilt inn i
studio et par uker etterpå.
«1516» er en låt i 3-takt med kvintolunderdeling, og ble utviklet fra et
bassriff på bandøvelser i begynnelsen av september 2017 av Torbjørn Tveit,
Øystein Aadland og meg selv.. Underveis i den første øvingen kom Aadland opp
med en rytmisk enkel melodi basert på en fallende bevegelse i fjerdedeler, og
trommegroove og det rytmiske underlaget til den delen som etter hvert ble
trompetsolo på innspillingen, ble lagt til. Vi brukte tid og testet forskjellige
keyboardidéer, og endte opp med en «hookete» keyboardlyd programmert med
en delay på hver tredje sekstendelskvintol.
Selv om låten fungerte med oss tre, ønsket vi å utvide det soniske
landskapet og muligheten for flere soli. Siden gitaristen i bandet ikke kunne være
med på konserten, ble stipendiatkollega og jazztrompetist Erik Kimestad
Pedersen forespurt om å bli med i stedet. Vi mente at han med sin mer frie
innfallsvinkel med tanke på rytmikk og harmonikk kunne være en interessant
erstatning for gitaristen, men også som kontrast til keyboardets mer perkussive
lydkarakteristikk. Etter evaluering av opptaket fra denne konserten ble det tatt en
avgjørelse om å gå i studio med låtene. «1516» er spilt inn live i studio, altså ikke
en lag-på-lag-innspilling, der musikerne spiller inn etter hverandre. En liveinnspilling åpner opp for spontan interaksjon, og er derfor bedre egnet for musikk
med innslag av improvisasjon enn en lag-på-lag-innspilling.
3.3.2 Form
Versjonen av «1516» jeg analyserer her, er 6 minutter og 58 sekunder lang. Den
har en ganske standard form for en jazzlåt: A- og B-tema; to soli; og tilbake til
A- og B-tema etterpå. Å ha en outro med trommesolo er mer uvanlig. En oversikt
over formen og forløpet ser slik ut:

85

Se https://www.uia.no/forskning/kunstfag/utoevende-rytmisk-musikk.
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Pick-up, trommer
Intro

8 takter

Tema A

8 + 8 takter

Tema B
Keyboardsolo

Tema A

8 + 8 takter
8+8+8+8+4
takter
(4 (mellomspill) +
8 + 8 + 8 + 4) + (8
+ 8) + (8 + 8)
8+8

Tema B

8+8

Trompetsolo

Kort oppslag på ett taktslag
Vamp: trommer, bass, lydlandskap
keyboard
Melodi i keys/groove i bass og
trommer (kompet)

Outro/trommesolo 4 + 4 + 4 + 4

Melodi i keys/groove i kompet
Solo keys/løsere, mer interagerende
groove
Solo trompet/ ny groove som går
tilbake til opprinnelig etter 32 takter,
lydlandskap i keys
Melodi i keys/ melodi ad lib i
trompet/intens groove i kompet
Melodi i keys/ ad lid i trompet/
intens groove i kompet
Grooveriff i keys og bass/
trommesolo

Tabell 2. 1516 – form

Som vi kan se i formnedtegnelsen, utgjør de to soloene til keyboard og trompet
store deler av låten.
3.3.3 Kvintolgrooven
«1516» er en låt i 3-takt underdelt i kvintoler, derav også navnet på låten: «1516»
– tre taktslag av fem sekstendeler. Det metriske rammeverket er en 3-takt
underdelt i fem. Til forskjell fra «All Alone», der rytmemønsteret i trommene var
utgangspunkt for grooven, er det i «1516» bassriffet som er det rytmiske
elementet som har minst variasjon i repetisjon. Sammen med toneskift danner
dette perioder på tre grunnpulsslag, som i en metrisk tolkning blir takter (se
noteeksempel 46).

Noteeksempel 46. Bassriff «1516».

Om vi betrakter denne grooven som generert av sirkulerende rytmemønstre, kan
det rytmiske mønsteret, sammen med toneskiftene i basstemmen, danne
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grunnlaget for låtens groove, som da blir en periode på to takter. Ved at det
melodiske motivet i bassriffet skifter på hver fjerdedel, er selve toneskiftene med
på å fremheve beaten, og taktarten. I dette eksemplet kan Lars Lilliestams
definisjon av groove (1995, s. 206) omskrives til «en låts grunnpuls og rytmiske
grunnkarakter som også ligger i – ikke bare «under» – melodi og andre
fremtredende instrumentalstemmer». Som diskutert i under-underkapittel 1.1.2,
betyr dette at en låts groove også kan bli formet av melodiske og klanglige
elementer, som er med på å bestemme hvordan vi oppfatter en rytmisk figur.
Dette igjen påvirker vår oppfatning av hvordan grunnpulsen og grooven utvikler
seg i et musikalsk forløp.
Men er det derfor gitt at det er bassgroovens riff alene som danner
grooven og er en rytmisk referanse for timing? Og hva skjer med grooven når
bassen begynner å gå bort fra det faste mønsteret? Dette skal vi se nærmere på
etter hvert i analysen. Med utgangspunkt i målinger gjort ut fra lydfiler, tar de
neste under-underkapitlene for seg hvordan timing utfolder seg mellom trommer
og bass. Som vi skal se, kan timing ikke utelukkende studeres fra lydsporene. Jeg
har derfor valgt å inkludere egne observasjoner og uttalelser fra de andre
utøverne i drøftingen av disse forholdene.

Figur 3. Bilde fra innspilling i studio A, UiA, 05.10.2021.
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3.3.4 Plassering og tekniske faktorer som innspiller på timing
En grunnleggende faktor som påvirker timingen mellom musikere, er hvordan
timingen i de andres spill blir overført. I studio er det ulike måter dette blir
formidlet på, og som spiller inn i denne prosessen. Videre skal vi nå se på noen
slike faktorer, og hvordan lydmaterialets oppdeling i flere lydspor har påvirket
mine muligheter til å måle timing først, før vi går videre for å se på selv timingen
i spillet. Bildet fra innspillingen avslører to vesentlige faktorer som har betydning
for timingen mellom trommer og bass. Den første er at de ble spilt inn i samme
rom, noe som gir mulighet for visuell timing i tillegg til timing via audio. Slik
kan timingen ha vært en audiovisuell kombinasjon. Den andre faktoren er
plasseringen i rommet og dens påvirkning på timingen i form av lyd. I en samtale
med Tveit i etterkant kom det frem at han hørte trommene mest akustisk, fordi
det relativt åpne headsettet han brukte, i liten grad dempet trommelyden utenfra.
Jeg som trommeslager hørte bassen gjennom headsettet, fordi mitt headset
dempet lyden utenfra i større grad. Tveit hørte trommene med en lydforsinkelse
på om lag 9-12 millisekunder fordi han satt 2-3 meter fra trommesettet under
innspillingen (ca. 4 meter fra hi-haten, som utgjør cirka 12 ms). Hvis vi går ut fra
at elektronikken ikke hadde vesentlig forsinkelse i monitorlyden, noe som også
er sannsynlig grunnet kvaliteten på utstyret i UiAs Studio A, vil jeg høre Tveit
cirka 11 ms tidligere enn Tveits lytting av trommesettet. Disse faktorene
medførte altså at vi ikke hadde lik lytting av hverandre. Da ingen av oss opplevde
dette som et problem, kan denne forsinkelsen gi en indikasjon på at det finnes en
toleranse for lyd tidsmessig, og at et presisjonsnivå på målinger i form av et par
millisekunder ikke er avgjørende for å studere timing i en utøving.86
På grunn av at «1516» er tatt opp på flere spor, er det mulig å
sammenligne mikrorytmiske aspekter slik de fremstår i lydfilene mellom de
enkelte sporene, ved å se på de visuelle figurene som tegner seg i
editeringsvinduet i Logic. Dermed er det mulig å fokusere på fenomener og
aspekter ved groove mer presist på mikronivå ved å sammenligne lydtegningene
fra ulike spor, enn kun å ha bare den ferdige miksen av låten på to spor som

86

Ved en konsert i Kilden teater og konserthus i 2018, der vi hadde rigget opp to trommesett med ca. 10
meters avstand – ett på hver side av scenen – opplevde jeg at vi måtte flytte ett av trommesettene og sette
dem ved siden av hverandre, fordi forsinkelsen i lyd ble så stor med den avstanden at det ble vanskelig å
spille sammen. Forsinkelsen var på ca. 34 ms.
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analysegrunnlag. For å få et rent bilde i de visuelle fremstillingene i eksemplene
nedenfor valgte jeg å ta utgangspunkt i lydenes onset da jeg klippet opp filene.87
I målingene i under-underkapittel 3.3.5 tar jeg utgangspunkt i filer fra
opptakene i opptaksprogrammet Logic og måler mikrorytmikk derfra som en
empirisk kilde for å studere hvordan timing utvikler seg mellom trommer og bass
på ulike steder i låten. Her har jeg valgt å ta utgangspunkt i tegningene som vises
i lydsporet fra mikrofonen ved basstrommepedalen i bildene fra
editeringsvinduet, og sammenligne med lydtegningene fra bass-signalet gjennom
Universal Audio SOLO/610 rør-forforsterker. Det er viktig å ha i bakhodet
differansen mellom trommer og bass i lyttingen, samtidig som denne forsinkelsen
for Tveit i mange tilfeller kan være eliminert ved visuell timing siden vi satt i
samme rom og kunne se hverandre.
3.3.5 Lokale og globale variasjoner i timing og tempo
Det ble ikke brukt klikk på innspillingen. Tempo ble satt ved å spille deler av
låten og kjenne etter om det føltes riktig. En av keyboardlydene ble så, i forkant
av opptakene, tilføyd et delay som genererte en polyrytme på fem over tre pulser
i forhold til tempoet. Dette ble utgangspunktet for tempo i starten av
innspillingene, men på tross av dette forandret tempoet seg i løpet av låten. Det
varierer fra 80 BPM i starten, ligger på cirka 82 BPM i siste B-del, og øker
videre til 86 BPM i trommesoloen på slutten av låten. Dette kan indikere at
kompet (trommer og bass) ikke har forholdt seg til lydene fra keyboardet som
referanse for tempo. Da vi spilte inn den versjonen som ble stående, var jeg
konsentrert og opptatt av å holde flyten i eget spill og fokusere fremover. Jeg var
ikke så oppmerksom på referansedelayet, og dette druknet også raskt i ulike
fraseringer og melodispill.

87

Enten vi velger å regne selve transienten «det største store dynamiske utslaget i lyden» som
beatbestemmende eller dens onset «lydens begynnelse», vil vi uansett kunne måle timingen mellom
instrumenter. Dette både innad i et instrument og mellom instrumenter, og ulike deler av låten. Valget av
de to punktene vil gi noe ulikt resultat, siden noen lyder bruker lengre tid på å generere en transient, noe
som ifølge Danielsen et al. (2019) også kan sies å være selve lydens perkussive potensial som perseptuelt
anslag. Det generelle forholdet vil komme frem uansett hvilket punkt vi velger. Begge punktene vil i
utgangspunktet gi mer presise resultat om vi måler en lyds anslag horisontalt på tidsaksen – ulike taktslag
etter hverandre – enn mellom to ulike lyders anslag vertikalt. Lydens dynamiske form vil ikke kunne gi
samme utslag som om vi måler mellom instrumenter eller polyfone stemmer med ulik klangfarge, siden
det er en vertikal måling mellom instrumenter i forhold til hverandre, og ett spesielt taktslag.
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I relasjon til plasseringer av ulike slag og hvordan jeg timer spillet mitt i
forhold til de andre, er jeg oftest mest opptatt av bassen. Et aspekt som er
interessant å se på, er derfor hvor de spilte slagene i trommer og bass er plassert i
forhold til hverandre. I starten holder Tveit seg mer eller mindre til riffet. Etter
hvert i innspillingen blir fokuset flyttet fra å holde et repeterende stødig spilt
rytmemønster «in the pocket», til fills og interaktivt spill med større toleranse for
slark. For å studere hvordan dette og andre faktorer kan ha innvirkning på
timingen, skal vi se på tre strekk fra låten – takt 5-8, takt 49-52 og takt 85-88.
Ved å studere og tolke notebilder sammen med data fra tabellene skal vi se
at timingen mellom bass og trommer forandrer seg. Hvordan kan dette innvirke
på grooven? Utsnittet vi skal se på først, er hentet fra 5. til og med 8. takt i
introen på låten – her spiller bassen riffet; trommene er litt friere, men samtidig
ganske repetitive, og på noter ser trommer og bass slik ut fra takt 5 til og med 8
(noteeksempel 47):

Noteeksempel 47. «1516», trommer og bass, takt 5-8.

Ved å studere utdrag fra lydfilene i editeringsvinduet i Logic kan vi også se
hvordan basstonenes anslag på taktens fjerdedeler er bak trommene. Ved å
zoome inn og klippe opp lydfilene fra basstrommesporet og bass-sporet, for
deretter å vise dem i forhold til hverandre i vinduet, kan vi her se at bassen jevnt
over ligger bak trommene (se illustrasjon 1, 2 og 3).
Hvis vi legger til grunn at musikere kan ha kunnskap og ferdigheter
vedrørende timing, forstått som bevisst manipulasjon av rytmers temporale
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plassering (Drabløs, 2012, s. 6),88 kan det tyde på at det er en intensjon bak
plasseringen, i og med at det blir et mønster her når bassen er bak trommene med
et slingringsmonn på 5 til 32 ms (om vi ser bort fra høyeste og laveste måling –
se tabell 3).89 Siden gjennomsnittet av plasseringen av basstone i forhold til
basstrommeslag i praksis ikke blir spilt, kunne det være passende å kalle det for
«systematisk intendert timing» (SIT). Det er imidlertid ikke gitt at denne
plasseringen er gjennomgående intendert. For det første skal vi se at dette
forholdet mellom trommer og bass forandrer seg utover i låten, og for det andre
varierer det også innad i taktene.
Et observerbart aspekt fra opptaket er de enkelte taktslagenes durasjon,
som kan måles ved å måle avstanden mellom anslagspunktene lineært. I tabellen
nedenfor (tabell 3) har jeg tatt utgangspunkt i onset, som for målingen av
differansen mellom bass og trommer ved taktslagene:
Takt

Taktslag

Trommer

Bass

Snitt
taktslag
trommer

Snitt
underdeling
trommer

Snitt
taktslag
bass

Snitt
underdeling
bass

Differanse
onset
(bass i
forhold til
trommer)

5

6

7

8

1.

758 ms

768 ms

762 ms

152 ms

2.

756 ms

741 ms

20

3.

771 ms

765 ms

13

1.

754 ms

742 ms

2.

748 ms

806 ms

-33

3.

757 ms

750 ms

29

1.

752 ms

742 ms

2.

728 ms

744 ms

9

3.

700 ms

740 ms

28

1.

739 ms

708 ms

2.

736 ms

706 ms

32

3.

748 ms

755 ms

10

753 ms

151 ms

727 ms

145 ms

741 ms

148 ms

758 ms

766 ms

742 ms

723 ms

152 ms

153 ms

148 ms

145 ms

19

5

23

67

Tabell 3: 1516 – differanse mellom trommer og bass, takt 5-8

Ut fra målingene ser vi her at siste slaget i den 7. takten i trommesporet er veldig
kort. Trommene setter her en veldig tidlig ener inn til takt 8, noe som er grunnen
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Se også Dybo (2013, s.30).
I snittmålingene har jeg tatt utgangspunkt i tallene fra trommesporet. Et positivt tall i differansen betyr
at bassen er bak trommene.
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til den store differansen mellom trommer og bass – 67 millisekunder – på dette
stedet.90
Det er interessant å observere bassens tidlige plassering av det andre slaget
i takt 6 bli internt raskt justert inn igjen ved hjelp av et langt taktslag, mens
trommene ikke blir justert inn på samme måten. Trommene synes å absorbere
disse millisekundene uten å justere seg inn igjen ved hjelp av lange beats. Om det
hadde vært spilt etter klikk her, ville situasjonen vært en annen. Da måtte
trommene justert seg inn ved å sakke litt over flere beats, eller spille ett langt
beat slik som bassen gjorde. Trommene justerer seg altså ikke inn etter bassen på
samme måte som bassen etter trommene. Ut fra målingene kan det derfor virke
som om trommene er mest autonome, selv om de ikke er statiske.
Videre kan vi lese fra målingene at de første taktslagene er lengre enn de
siste i denne sekvensen – tempoet i låten øker i disse taktene.91 Siden dette skjer
så tidlig i låten, i en introvamp der funksjonen kan virke å «sette» grooven og
tempo, er det grunn til å tro at flere av plasseringene av anslag ikke er finjustert.
Ut fra dette kan vi konkludere med at tempoet ville vært jevnere hvis et klikkspor
hadde blitt brukt. På samme tid kan dette indikere at i denne innspillingen ville
det vært en hemsko å spille på klikk, fordi vårt begrensede ferdighetsnivå i å
spille med kvintolunderdeling gjør at timingen hadde måttet justeres et utall
plasser. Dette hadde antageligvis påvirket flyten i spillet, og fokus på å spille i
time med klikket, heller enn kollektiv musisering og groove.
I passasjen som er gjenstand for målingene vist i tabell 3 – takt 5-8 i
introen – er det i takt 5 taktslagene i begge instrumenter er mest stabile og likest i
lengde (illustrasjon 1). Når vi går videre til neste takt, ser vi at dette forholdet
forandrer seg (illustrasjon 2), for deretter å stabilisere seg mer igjen i takt 7 og 8,
uten at det blir helt jevnt (illustrasjon 3).

90

Dette viser en svakhet ved å måle hele takter eller større strekk for å finne referansepulsens durasjon –
lokale enkeltstående uregelmessigheter kan påvirke målingen og gjøre den unøyaktig. Det må også tas
høyde for tempovariasjoner. I tilfellet her er det for eksempel grunn til å tro at taktslagenes snitt som en
referansepuls egentlig er lengre, og at denne lokale variasjonen – tredje taktslag i takt 7 – ikke bør regnes
med. Slike enkeltstående tilfeller som skiller seg ut, er grunnen til at jeg stryker tallene i topp og bunn ved
utregning av SYVAR-D og globale PD (forhold mellom trommer og bass).
91
Dette kan indikere at SYVAR-D heller bør måles i millisekund enn i prosent. Det vil uansett være
problematisk å finne en global faktor gjennom en låt med gradvise variasjoner i tempo.
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Illustrasjon 1. 1516 – takt 5.

Illustrasjon 2. 1516 – takt 6.
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Illustrasjon 3. 1516 – takt 7-8.

Som vi kan se på bildene, er det kun ett sted i denne passasjen at bassen ligger
foran trommene: andre slag i takt 6 (illustrasjon 2). Her er basstonens anslag 33
millisekunder foran skarptromma på det samme taktslaget. Om vi studerer bildet,
kan vi også se at dette slaget er det korteste i trommene i denne takten. Det kan
se ut som om bassen har dratt med seg trommene ved å være så tidlig. Dette kan
indikere en interaksjon, og at timing blir justert begge veier. Selv om trommene
er mer stabile enn bassen med tanke på beat-durasjon, blir de likevel påvirket av
lydinntrykk fra andre kilder. Når vi leser tallene fra målingene, ser vi imidlertid
at dette ikke stemmer helt. I trommene er taktenes andre slag det korteste
gjennom sekvensen med de fire taktene, noe som indikerer en systematisk
variasjon av taktslagene (SYVAR-D). Dette kan komme av at det andre slaget
blir spilt på skarptromma, som blir plassert litt tungt (bakpå). Det kan være grunn
til å tro at denne plasseringen av slaget kan være et resultat av spillestil: spille
backbeat litt bakpå. Timingen som påvirker taktslagenes lengde, kan ha direkte
sammenheng med kroppsbevegelse og orkestrering, mer enn at det blir spilt med
et referanseskjema – 3-takt med kvintolunderdeling – der det andre taktslaget er
kortere enn de to andre. I så fall vil denne variasjonen som her virker
systematisk, forsvinne senere i låten når trommespillet blir friere og
basstrommeslag også kan havne på det andre taktslaget.
I den ferdige miksen er bassens tidlige onset og lange andre slag i takt 6
skjult i støy fra andre lydkilder. I likhet med de tidlige basstrommeslagene i takt
7 i trommesoloen fra «Keep the Customer Satisfied» (se underkapittel 3.2), er
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denne rytmiske uregelmessigheten i seg selv ikke nok til at vi mister den stabile
flyten i grooven, men om det hadde skjedd ofte, og var hørbart, ville vi kanskje
opplevd grooven som mer labil, og ikke så «in the pocket». I de andre
taktslagene er det enda vanskeligere å skille ut timingen mellom bass og trommer
selv om den varierer noe. Dette kan forklares med at lyttere kan høre lydene som
en enhet. Basslyden og basstrommelyden smelter sammen til en lyd, der
basstrommelydens anslag blir denne kombinerte lydens anslag. Deretter
forlenges den med basstonenes durasjon. Det at bassen da ligger noen
millisekunder etter basstromma i varierende forhold, oppleves ikke som upresist
så lenge basslydens mer diffuse anslag er skjult i basstrommelyden.
Videre i låten utvikler det dynamiske forholdet mellom bass og trommer
seg, og som vi skal se i de to neste under-underkapitlene kan det virke som det er
flere faktorer som spiller inn her.
3.3.6 Kvintolunderdeling og timing
Kombinasjon av bassriffet som definerer en periode og trommene som
timekeeper, blir spilt ut fra kvintolunderdeling. Klingende rytmiske og tonale
hendelser forenes ut fra to litt ulike systematiske variasjoner (SYVAR-D) i bass
og trommer. Til sammen skaper de det vi kan kalle en felles kvintolgroove. Om
vi går tilbake til notene fra takt 5-8 (noteeksempel 47), ser vi en additiv puls i hihat spilt av venstre bein. Som beskrevet tidligere, kan dette være en
kroppsbevegelse som genererer en referansepuls for de andre rytmene, altså et
klingende resultat av å trampe takta (se under-underkapittel 2.5.3). Grooven, som
en underliggende pulsering, kan relateres til den additive inndelingen av
taktslagene, 3 + 2 sekstendelskvintoler, og ikke selve kvintolunderdelingen som
en strøm av isokrone metriske pulseringer.92 Denne referansen kommer også
tydelig frem i bassriffet som en kombinert rytmisk og tonal syntaktisk struktur.
Selv om det da, som diskutert tidligere, kan hevdes at bassen ikke har størst
autoritet når det gjelder å diktere tempo og taktslagenes lengde, er det bassens
rytmefigur, sammen med toneskiftene – selve bassriffet – som tydeligst definerer
grooven som en repeterende periode, og som de andre utøverne kan forholde seg
til som en periodisk forankring.

92

Dette kan vi, som diskutert i kapittel 2.5.3, kalle kvintolsving – kvintolunderdeling danner grunnlag for
en form for sving ved å spille det første og fjerde slaget.
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Hvis vi går inn midt i keyboardsoloen, viser notebildet at både bass og
trommer spiller mer fritt (noteeksempel 48).

Noteeksempel 48. Takt 9-12 i keyboardsolo (49-52 i låten).

For å studere timingen her kan vi igjen gå til waveformen (illustrasjon 4). Selv i
dette bildet, som er alle de fire taktene etter hverandre og ikke zoomer inn på
enkelte takter, kommer det frem at bassen jevnt over er bakpå – 30 ms i snitt, i
forhold til 17 ms i starten av låten – ved taktslagene i forhold til trommene. Det
er kun ett sted i denne passasjen at bassen er foran trommene: første slag i fjerde
takt. I likhet med takt 5-8 i introen ser vi at trommesporet danner et noe mer
ryddig bilde i forhold til bass-sporet med tanke på en metrisk kvintolunderdeling.
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Illustrasjon 4. 1516 – takt 49-52.93

Selv om bassens rytmiske figur i hovedtrekk er den samme som i introen (takt 58), bytter den nå tonehøyde i figurene. Siden dette er den mest fremtredende
forandringen i bass-spillet, virker det sannsynlig at det er dette som også fører til
større avvik i forhold til jevn kvintolunderdeling. I tabellen under er det tatt med
plassering av fjerde slag i underdelingen for å finne systematisk variasjon av
metrisk kvintolsving. Dette må ikke sammenlignes med graden av sving i
jazzmusikk, som blir målt fra jevne åttendeler.94 I målingene representert under,
måles det ut fra kvintolunderdelingen (se tabell 4). Vi ser at trommene i denne
sekvensen ligger nærmest en metrisk kvintolsving 1 % foran i forhold til
taktslagets lengde. Bassen ligger også tett inntil en kvintolsving: 2 % foran.95
Takt

Taktslag

Trommer

Bass

Snitt
trommer

Snitt bass

Differanse
onset

49

1

724
(418+306)

706
(439+267)

717

720

38 (59)
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Det som er markert som takt 50 over waveformene i illustrasjon 4 er i virkeligheten takt 51.
For måling av sving ut fra åttendelene, se for eksempel Friberg og Sundström (2002); Waadeland
(2000).
95
Når vi leser tallene i millisekunder i SYVAR-D-kolonnene, stemmer ikke gjennomsnittssummen av
den additive underdelingen med gjennomsnittslengden på taktslagene. Det er fordi høyeste og laveste
verdi er strøket uavhengig av hverandre (se fet skrift i tabellen). Om underdelingen i taktslaget med
trommevirvel (takt 52, tredje slag) hadde blitt lagt til grunn, ville dette gitt utslag i en «flatere»
kvintolsving, som helte mer mot septolsving i trommene.
94

91

50

51

52

53
SYV
ARD

2

738
(436+302)

775
(423+352)

20 (7)

3

691
(399+292)

679
(380+299)

57 (38)

1

694
(424+290)

706
(389+306)

2

714
(424+290)

679
(409+270)

55 (30)

3

698
(409+289)

718
(361+357)

20 (-27)

1

714
(424+290)

695
(389+306)

2

703
(432+280)

702
(447+255)

21 (45)

3

734
(384+350)

686
(379+307)

20 (15)

1

700
(404+296)

734
(426+308)

2

699
(407+292)

729
(451+278)

6 (50)

3

709
(419+290)

697
(366+331)

36 (-17)

702

717

702

1

701

694

720

45 (35)

40 (5)

-28 (-6)

24
710
(415+294)
59 %+41 %

705
(406+299)
58 %+42 %

Jevnt tempo

30 (18)

Tabell 4. 1516 – differanse mellom trommer og bass, takt 49-52.

Ved lytting opplever jeg at denne passasjen har større driv enn introen. Er det
fordi tempoet har økt, eller skyldes det større spenning mellom trommer og bass
som følge av lengre avstand mellom anslagene? Det at bassen nå ligger lenger
bak, kan forklares med at tempoet har økt, og bassen «holder igjen» en ivrig
trommeslager.
3.3.7 Variasjoner i tempo og groove
Ved å stryke den høyeste og minste verdien ved utregning av SYVAR-D, og
tolke disse tallene i forhold til taktslagenes durasjon og anslagenes plassering
tidligere i låten, kan vi få en indikasjon på hvilket instrument som trekker
tempoet oppover eller nedover. I tabell 4 over kan vi se at summen av taktslag i
bassen er kortere enn trommene i målingene, dermed kan disse tallene isolert sett
indikere at det er bassen som drar opp tempoet. Onset-tallene viser på den andre
siden at bassen ligger lenger bak trommene her enn i introen (se tabell 3). Om vi
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legger til grunn at trommene er mest autonome med hensyn til timing, er det
grunn til å tro at bassens kortere taktslag er en følge av å «hente inn» trommene
etter det lange andre taktslaget i takt 49. Ut fra onset i bass, takt 50, på 45 ms bak
trommene, til 24 ms bak trommene i takt 53, kan vi si at bassen her øker tempoet
mer enn trommene, men om dette er en justering som bidrar til å øke tempoet i
låten, er mer usikkert. Tallene i tabell 4 viser også at det sannsynligvis ikke er et
mønster i at det andre taktslaget er kortere, verken i trommene eller bassen. Dette
viser at grooven, som en underliggende pulsering ikke består av statiske
variasjoner, men er en dynamisk timingprosess.
Om vi nå går videre til trompetsoloen, der kvintolgrooven som
rytmemønster har forandret seg markant, finner vi et ganske likt forhold – bassen
ligger etter trommene. Tempoet har også forandret seg, og ut fra tabellen
nedenfor kan vi se at det er trommene som drar ned tempoet, selv om de ligger
foran bassen, fordi en utregning av SYVAR-D viser at taktslagene i
trommesporet er 1 ms lengre enn i bass-sporet, og taktene blir gradvis lengre
(tabell 5).
Takt

Takt
slag

Trommer

Bass

Snitt
trommer

Snitt bass

Differanse
onset

85

1

739 (448+291)

774
(447+327)

734

740

18 (17)

2

723 (447+276)

717
(394+323)

53 (0)

3

739 (453+286)

728
(407+321)

47

1

727
(433+294)

743
(424+319)

2

748

740

(454+294)

(416+324)

3

747
(454+293)

725
(393+332)

1

745
(460+285)

769
(406+363)

2

752
(465+287)

719
(421+298)

46 (2)

3

740
(449+291)

755
(422+333)

13 (-14)

1

749
(454+295)

737
(412+325)

2

740
(450+290)

752
(436+316)

86

87

88

741

736

36 (27)
52 (14)
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44 (-17)
746

747

748

742

22 (-32)

28 (-14)
16 (2)

3
89
SYVAR-D
Additiv
underdeling

752
(455+297)

738
(430+308)

28 (3)

1

14
742
(452+290)
61 %+39 %

741
(417+324)
56 %+44 %

Jevn sakking

31 (-1)

Tabell 5. 1516 – differanse mellom trommer og bass, takt 85-88.

Illustrasjon 5. 1516 – bass og trommer i takt 85-86.

Om vi studerer waveformen i illustrasjon 5 sammen med variasjonene i taktslag
og differansen i onset fra tabell 5, viser disse dataene at bassen er mer
fluktuerende enn trommene. Dette styrker teorien om at trommene er mer
autonome, og en mer presis referanse for timing i forhold til en isokron
underdeling i kvintoler enn bassen. Det vi kan legge merke til her, er igjen at
bassen ligger bakpå taktslagene, men er mer frempå på det fjerde slaget i
underdelingen. Som vi kan se fra waveformen og notene, spiller nå trommer og
bass et nytt rytmemønster – grooven har forandret seg, men selve den metriske
kategorien 3-takt underdelt i fem består. Her spiller bassen et enkelt mønster og
varierer ikke på tonene, mens trommen spiller på tam-tammene. Både trommer
og bass markerer første og fjerde slag i underdelingen, men SYVAR-D viser at
timingen har gått i hver retning sammenlignet med utdraget fra keyboardsoloen:
Trommene har beveget seg til en spissere kvintolsving (fra 59-41 % til 61-39 %)
og bassen mot en flatere kvintolsving (58-42 % til 56-44 %). Ut fra målingene
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virker det igjen som om trommene er jevnere i timingen: Differansen på
taktslagslengder er 29 ms i trommene og 57 ms i bass. Taktene blir jevnt lengre i
trommene, men varierer frem og tilbake i bassen. I denne sekvensen faller en
eksplisitt referanseperiode på 3/4-takt bort siden bassen ikke lenger markerer
dette med toneskift. Slik får også grooven et mer maskinaktig preg, og det er lett
å miste 3/4-takt som periodefølelse. Her er det åpent for å forholde seg til rytmen
på forskjellige måter, noe som igjen vil påvirke hva som er den repeterende
perioden i grooven.
Et gjennomgående mønster i relasjon til PD som kan leses ut fra
illustrasjonene og tabellene over, er plasseringen av onset mellom bass og
trommer på taktslagene – bassen er bakpå. Når dette går igjen i de forskjellige
målingene, kan vi si at det skyldes Tveits spillestil – han legger seg bak
trommene og justerer seg fortløpende inn hvis lokale variasjoner av ulike grunner
skulle forstyrre denne plasseringen – noe som kan indikere det vi kan kalle en
systematisk intendert timing (SIT). På den andre siden kan det han spiller bakpå,
som nevnt også delvis være et resultat av at han satt et stykke unna trommene
han hørte akustisk i rommet. Plassering av offbeat (fjerde slag i kvintolen) er
derimot mer flyktig – dette gjelder trommene også, men her i noe mindre grad.
Tatt i betraktning at dette er spilt av musikere på høyt nivå, som har vært opptatt
av idealet om å spille «tight» gjennom hele karrieren, er den ujevne offbeaten
ganske påfallende. Dette kan tyde på at selve timingen av kvintolsvingen kan bli
jevnere hvis dette er idealet. På den andre siden er det ikke sikkert groove, som
dynamisk timing i samspill, vil bli tilført mer vitalitet og kraft av den grunn.
3.3.8 Timing og rytmikk i keyboardsoloen96
Etter analysen og diskusjon omkring timing i samspillet mellom trommer og bass
vil jeg nå videre se på hvordan det er å spille «oppå» en kvintolgroove skapt av
trommer og bass. Denne delen av analysen er basert på refleksjonssamtale med
Øystein Heide Aadland, som spilte keyboard på innspillingen, og peker tilbake
på timing i relasjon til meter. Keyboardsoloen er spilt på en Fender Rhodes, der
lydsignalet er splittet til to forskjellige forsterkere. Den ene av disse produserte
forholdsvis lite prosessert lyd, i den andre ble lyden prosessert med ulike bokser
og delay-effekter. I denne delen av analysen bruker jeg ikke waveform, kun noter
og beskrivelser. Soloen er transkribert fra det lydsporet på opptaket som er minst
96

Fullstendig transkripsjon av solo og komp ligger som vedlegg A: 1.
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prosessert, slik at lyden skulle være så ren som mulig. Notene i eksemplene
representerer derfor ikke lyden i detalj slik den kommer frem i miksen av
innspillingen, da denne inneholder delay-effekten. Delayet, og andre vrengeffekter, som også kan sies å ha hatt innvirkning på spillet, kommer da ikke frem.
Heller ikke anslaget og selve timingen i spillet kommer godt frem. Hensikten
med denne delen av analysen – å vise andre forhold, som intensjonen og
opplevde fenomener – kommer imidlertid frem i notene sammen med
beskrivelsene og sitatene fra refleksjonssamtalen.
Mye av transkripsjonen ble gjort ved å høre dette sporet i solo, i tillegg til
lytting sammen med trommer og bass. Etter at det var foretatt en oppklipping av
lydsporet i relasjon til anslag, ble en del av rytmikken og noen av tonene rettet på
i notene, slik at ikke alle noter reflekterer kvintolunderdeling som intendert.
Keyboardsoloen er 36 takter lang, og periodisk holder den stort sett en form på 4
og 4 takter (tabell 6). Rytmisk-tematisk er den bygd opp slik:
Takt 1-6

Rytmiske brutte linjer: oppstykket rytmikk der sekundintervall er
sentralt (se sitat nedenfor).

Takt 7-8

Sekstendelskvintol-løp bestående av en brutt F-dur akkord.

Takt 912

Bryter opp F-dur-akkorden rytmisk. Mer fokus på rytme enn
tonevalg.

Takt 1316

Sekstendelskvintol-løp tonalt likt takt 7, men sekvenseringer opp
og ned. Første sekstendeler i takt 13, et slags tema. Alternerer
mellom A og F i takt 16, og setter inn rytmiske støt i slutten av
takta.

Takt 1720

Første to takter domineres av de rytmiske støtene. Samme tonevalg
som i starten av soloen med sekunder og kvinter. Ender opp i bråk i
de to siste taktene.

Takt 2124

Hovedsakelig kromatisk løp med underliggende kromatisk
akkordoppgang i en fem over fire polyrytmikk.

Takt 2528

Hektisk markering av sekstendelskvintolene i tre takter, der
akkorden som blir satt, skifter kromatisk, litt tilfeldig rytmisk, og
ender opp i en distinkt rytmisk frasering på tre og tre
sekstendelskvintoler – som en shuffle som krysser hovedpulsen.

Takt 2932

Holder på «shuffelen» og bryter den opp i siste takt.
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Takt 3336

Roer ned, og avrunder med hovedrytmikken i låten – den additive
rytmikken i underdelingen.

Tabell 6: Keyboardsoloens ulike deler.

Keyboardet beveger seg friere oppå den bass og tromme-skapte grooven, og i en
samtale med Aadland kom det frem at hans fokus var mer på tonevalg og sound
enn på selve rytmikken:
Eg har tenkt veldig på desse sekunda då, som jo er ganske
gjennomgåande. [...] Det er akkurat det samme intervallet heile
vegen, for det er sånn kul – da får du den derre vrenglyden når
den er så vrengt. [...] Eg tenker meir på tonevalg enn på rytme,
det veit eg at eg har gjort – eg har berre på ein måte passa på
og holdt meg i kvintolunderdeling (Aadland, 2019).
Ut fra dette kan det virke som Aadland ikke har hatt som utgangspunkt at hans
spill skal bidra til å skape fremdrift, da det ser ut til at han heller kun har forholdt
seg til kvintolgroove som metrisk grunnlag. Videre forteller han at han har
forholdt seg mest til bassen for ikke kun ha kvintolunderdelingen, men og ha en
tydelig referanse for 3-takten som grunnlag for spillet sitt.
Dette fokuset preget også utøvingen i den grad at slagene ofte ikke ble
plassert som intendert sammenlignet med grunnpulsen. I soloen har dette skapt
spennende rytmikk, om enn til tider utilsiktet. Om vi tar for oss takt 4
(noteeksempel 49)97, ser vi at det er det andre slaget i underdelingen som blir
markert. Dette var ikke hensikten:
Intensjonen var at eg egentlig skulle spille på slaget (på andre
og tredje taktslag, min anmerkning). Eg trur det var et resultat
av at eg alltid havnet litt bak fordi et nytt slag kommer alltid litt
før enn det en trur, fordi det er kvintol [...] det er jo og en veldig
interessant del av det då – fordi det blir som det blir, sjølv om
intensjonen min kanskje var å spele på slagene, så blei det sånn
som dette istedenfor, og det har på ein måte like stor verdi i at
det blei sånn [...] men hensikten var nok å være på slaget for å
ha kontroll, og opprettholde overskuddet da, på
kvintolunderdelingen (Aadland, 2019).
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I dette under-underkapittelet refererer jeg til taktene i soloen, og ikke i selve låten.
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Noteeksempel 49. Den fjerde takta i keyboardsoloen.

Hadde dette skjedd i trommene ville det sannsynligvis fått en større konsekvens
ved at metrikken hadde blitt oppfattet som om den hadde forskjøvet seg med en
sekstendel – noe som ofte skjedde for meg i begynnelsen da jeg øvde på
polyrytmiske fraseringer med kvintolunderdeling.98 Men i og med at keyboardet
flyter oppå et stødig, drivende komp i dette tilfellet, blir den metriske
konsekvensen av det som skulle treffe på eneren, en synkope i etterkant av
beaten. Den kromatiske akkordoppgangen i takt 22-24 er en rekke av isokrone
polyrytmiske perioder bestående av fire sekstendelskvintoler (noteeksempel 50),
slik akkordprogresjonen utgjør en fem over fire-bevegelse i forhold til
grunnpulsen. Her ser vi at Aadland spiller et kromatisk løp over
akkordprogresjonen som beveger seg fritt oppå rytmikken i akkordene, men
likevel holder seg til kvintolunderdelingen som en referansepuls.

Noteeksempel 50. Keyboardsolo, takt 22-24, fem over fire-bevegelse i akkordprogresjon.

Slike sekstendelskvintolløp skjer også tidligere i soloen, fra opptakten i takt 7, og
kommer igjen i takt 13, men da som oppbrytning av en F-durakkord (se
noteeksempel 52). I takt 7-10 (noteeksempel 51) ser vi også at trommene spiller
et rytmemønster som er forholdsvis fast, ved at skarptromma fremdeles markerer
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Se Nilsen (2012).
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det andre taktslaget, og basstromma spiller opp til dette. Ut over dette inngår
varierende stickings orkestrert i skarptromme (spilt som ghostnotes) og ride i et
friere, lekende spill. Bassen har også begynt å bevege seg mer, da det nå skjer
flere tonebytter i rytmikken innenfor fjerdedelen. Den rytmiske grunnfølelsen er
den samme, men får kontinuerlig nye figurative uttrykk, noe som gjør at den
rytmiske overflaten «bobler». Dette er noe som utøvere gjerne refererer til som at
det «koker», og det tenderer til å ville «ta av» (Dybo, 2013, s. 29). I denne
keyboardsoloen ser vi at det driver fremover selv om ikke all rytmikken treffer
som intendert – de individuelle avvikene krydrer, og gir liv til helheten.
Avvikene som kanskje isolert sett er feil, blir deltakende og viktige elementer i
summen av den soniske helheten. Slikt sett er dette et samspill av diskrepans som
skaper energi og driv, lik Keils PD-teori.
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Noteeksempel 51. Takt 7-10.

I takt 13 (noteeksempel 52) begynner det å «koke» mer i trommene, og i takt 14
kan vi se en frasering på 3 og 3 sekstendelskvintoler – en polyrytmisk frasering
på fem over tre i skarptromme og ride. Hadde denne fortsatt, kunne vi kanskje
fornemmet 5-takt med triolunderdeling. Denne bevegelsen blir sparket i gang av
et dobbelt basstrommeslag på opptakten inn til eneren i takten. I takt 14 markerer
skarptromma for første gang i låten eneren. Disse to faktorene kan bidra til en
mer diffus taktartsfølelse. Samtidig er grooven nå så godt etablert at det metriske
og soniske utspringet ikke nødvendigvis er destabiliserende. Den jevne strømmen
av markeringene på basstromma av kvintolsvingen – første og fjerde slag i
kvintolunderdelingen – limer det hele sammen, og det metriske perspektivet, 3takt med kvintolunderdeling, står fast.
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Noteeksempel 52. Takt 13-14.

Vi i bandet likte denne innspillingen fordi vi synes den er preget av at den har en
«edge». Aadland selv mener han var helt på knivseggen – han strakk seg til det
ytterste, noe han mener er en positiv faktor når det gjelder å engasjere lytteren:
Eg er jo heile tida litt på tuppa når det gjelder å ha overskudd på
det rytmiske, og det skaper jo «tension». [...] Det er jo mye gøyere
å sjå på ein gitarist, eller ein improvisator, som så vidt klarer det,
enn ein som har – som står heilt stille og har fullt overskudd – då
blir du jo med, du blir dradd inn. [...] Ja, og den (nerven, min
anmerkning) vil eg påstå er veldig tilstedeværende her da
(Aadland, 2019).
Ved å spille i en taktart med kvintolunderdeling kommer denne nerven kanskje
lettere frem enn om vi hadde spilt med sekstendeler som grunnlag. Denne ekstra
utfordringen gjør at vi som både utøvere og lyttere må konsentrere oss mer enn
normalt, og slik blir opplevelsen av å spille og høre musikken mer intens. Som en
referansestruktur er kvintolunderdeling som grunnlag for en grooveprosess så
vanskelig at vi må støtte oss på hverandre. Bandet fungerer her som et team med
et felles mål, og denne sosiale prosessen består av dynamisk timing.
Aadlands fokus på det tonale og lydmessige gjorde at han frembrakte en
lyd som ble mer perkussiv i uttrykket ved at den fikk et høyere antall lysere
frekvenser på grunn av prosessering av lyden ved hjelp av elektroniske effekter,
men også selve tonevalget. Disse faktorene skapte til sammen en dissonerende
vrenglyd som stakk seg frem og gjorde at den fikk mer plass i lydbildet, også
som rytmisk element, enn om det ikke hadde vært spilt med vreng. Den vrengte
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klangfargen i lyden sammen med tonevalg gjør at rytmefigurene i soloen er med
på å forme grooven i låten i større grad enn om lyden ikke hadde blitt prosessert.
Sekunder sammen med åpne kvintakkorder skaper både en «sint» lyd og en
tydelig tonalitet:
Ein sinusbølge som er heilt rein vil du jo ikkje høre vrengen på.
Vrengen speler jo på intervall mellom to toner og overtoner. Og
derfor er jo små sekunder veldig spennande for der er det mykje
vreng for dei er dissonerende. [...] Om du spiller kvinter med
veldig vreng – det er jo ein veldig åpen akkord – så da vil du
høyre at det er vrengt, men du vil også høyre at veldig tydelig
kva tone det er: kva akkord det er (Aadland, 2019).
I opptakten til takt 17 blir dette utnyttet ved tre støt med en akkord som blir
gjentatt tre ganger. Disse består både av små sekund, forminsket kvint og
kvartintervaller – tonene D, Ess og Ass. Støtene beveger seg polyrytmisk ved at
de starter på ulike tidspunkt i takt 17 og 18 (se noteeksempel 53). De er likevel
ikke satt i system i form av at de tre tonene som en enhet har et likt antall
kvintolunderdelinger mellom seg når de blir gjentatt. Mellom de tre første støtene
og første repetisjon er det seks, og mellom første repetisjon og andre repetisjon er
det sju. Som vi kan se, blir ikke disse støtene fulgt opp på bass og trommer, som
fortsetter ad lib-spillet sitt som før.
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Noteeksempel 53. Takt 16-18.

Det første tegnet til et svar på hva som skjer i keyboardet, finner vi i takt 20, der
trommene fra andre taktslag lager en virvel mellom gulvtam og skarptromme
som en reaksjon på glissandoene i keyboard (se noteeksempel 54). Aadland
refererer selv til disse som spontant «bråk»:
Og så etter siste tema så får eg eit innfall og vil laga bråk. [...] I
og med at vi og har vært ganske aggressive, så bare konkluderer
eg med bråk (Aadland, 2019).

Noteeksempel 54. Takt 19-20.

I taktene etter dette starter et nytt løp, som begynner som de tidligere løpene i
soloen, men forandrer tonalitet, for å skape fremdrift og variasjon:
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I takt 20 kommer eg tilbake med akkurat samme brutte akkorden
som eg har brukt tidligere (brutt F11, min anmerkning). Og så
gjer eg da i ei takt før eg finner ut at eg kan ikkje falle tilbake til
det eg har gjort før, må jo ha progresjon, og då starter eg med
kromatikk. Men samtidig så er det jo samme som – her kan du
sjå paralleller til takt 13, at det er sekunder pluss små terser.
Berre da at her blir små kromatiske sekunder i staden for
skalatone-sekunder (Aadland, 2019).
Under denne kromatikken skjer det noe spennende rytmisk fra takt 22 ved at
kromatiske dur-treklanger som følger opp det kromatiske løpet, markerer hver
fjerde sekstendelskvintol, og danner en fem over fire polyrytmisk frasering (se
noteeksempel 55).
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Noteeksempel 55. Takt 22-24.

Her fortsetter kompet å spille varierende rytmefigurer, samtidig som låtens
grunnrytmikk kommer tydelig frem ved at basstromma, sammen med
skarptromma, spiller den additive underdelingen i alle taktslag. Dette gjør igjen
at selv om akkordene skifter på en rytmikk som krysser grunnpulsen og låtens 3takt, beveger denne rytmikken seg «oppå» selve grooven. Som komplett periode
er også denne bevegelsen polyrytmisk, noe som også gjør den fremmed
sammenlignet med låtens taktart – fem over fire danner i seg selv en periode som
ikke går opp i 3-takten.
Soloen når et høydepunkt når Aadland spiller det som kan kalles en rekke
med åpne kvintakkorder på alle underdelingene (noteeksempel 56). Her skifter
tonen igjen litt tilfeldig: takt 25, tredje taktslag, tredje sekstendelskvintol; takt 26,
tredje taktslag, andre sekstendelskvintol, takt 27, andre taktslag.
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Noteeksempel 56. Takt 25-27.

I takt 26 ser vi at trommene svarer på rytmikken i keyboardet ved å henge seg på
de jevne sekstendelskvintolene, noe som bidrar til å forsterke høydepunktet i
soloen.
I takt 27, tredje taktslag, siste sekstendelskvintol, starter en kryssrytmisk
bevegelse ut fra de jevne sekstendelskvintolene. Bevegelsen, som er en rytmisk
frasering bestående av en gruppering av en sekstendelskvintol og en
åttendelskvintol, utgjør en rytmisk enhet med en additiv rytmikk (noteeksempel
57).
106

Noteeksempel 57. Takt 27.

Denne bevegelsen blir repetert slik at den danner en periode som er lik lengden
av takten, og kan isolert sett også tolkes som en shufflerytme i 5/4-takt med
triolunderdeling (noteeksempel 58).

Noteeksempel 58. Shufflerytme i 5/4.

Når vi skriver ut rytmemønsteret i 5/4-takt som metriske anslagspunkt, som i
noteeksempel 58, ser vi at det ikke blir spilt noe på taktslagene. Da må vi ha en
ikke-klingende grunnpuls å forholde oss til, eventuelt at vi tramper takta i
pausene. Siden rytmemønsteret opptar samme periode som takta i låten, og kan
tolkes som et annet meter, skulle vi kunne kalle det en kryssrytme. På den andre
siden blir ikke beaten markert med et slag, og derfor er det liten grunn til å tro at
rytmemønsteret utfordrer grunnpulsen her. Likevel er det ikke umulig at det kan
tolkes som 5/4-takt med en forskjøvet grunnpuls (f.eks. en åttendelstriol
fremover). Selv om rytmemønsteret i keyboardet kan sies å kunne hatt et
kryssmetrisk potensial med denne rytmefraseringen, utgjør det ikke noen trussel
for selve grunnpulsen i og med at den blir ivaretatt av trommer og bass, som ikke
henger seg på rytmikken til keyboardet (noteeksempel 59).
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Noteeksempel 59. Takt 27-32.

Ifølge Aadland er de polyrytmiske fraseringene i eksemplet over et forsøk på
metrisk forming uten at han hadde helt kontrollen. Det vitner også om at Aadland
her leker seg rytmisk og flyter mer «oppå» grooven som blir skapt av bass og
trommer, noe som også kommer frem i slutten av takt 31 og hele 32 – fire beats
til sammen – som består av åttendelsseptoler som går over til åttendelstrioler,
som er del av et ritardando idet soloen ebber ut. Denne rytmikken er ikke knyttet
opp mot kvintolunderdeling, men roer det hele ned.
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3.4 Oppsummering og diskusjon
I analysen har vi sett på groove som dynamisk timing, og da i hovedsak forhold
som har karakter av bevegelse mellom trommer og bass fundert på 3-takt med
kvintolunderdeling. Keyboardet spiller «oppå» dette. Ut fra notebildet kan vi se
at trommene spiller dynamiske rytmemønstre i «1516». Selv om de i
utgangspunkt har et ganske fast rytmisk grunnmønster, beveger de seg i ulike
variasjoner. I keyboardsoloen spiller trommene i relasjon til solisten, mens de i
trompetsoloens første del fungerer som en «motor», og danner en statisk groove
sammen med bassen. Vi kan se i analysen at trommene har en sentral rolle med
henblikk på timing og tempo. Hvorvidt timingen her er bevisst eller ikke, er
vanskelig å se ut fra målingene, men som trommeslager har jeg en oppfattelse og
en indre forestilling av kvintolgrooven som underliggende pulsering selv om jeg
ikke spiller faste mønstre. Ut fra analysen kan denne indre forestillingen virke litt
forskjellig mellom meg og bassisten, noe som kommer til syne i målingene fra
grooven i trompetsoloen. Analysen indikerer også at SYVAR-D kan variere noe
ut fra hvilke rytmemønstre som blir spilt sammen med orkestrering.
Det er riffet som spilles i bassen som definerer og markerer grooven som
en gjentagende periode. Når bassen etter hvert spiller friere, er grooven allerede
etablert som en samlende metrisk ramme for dynamisk interaktivt spill. Groovens
periode kan likevel sies å variere i «1516»: Når bassen i starten av trompetsoloen
slutter å markere perioder på tre fjerdedeler, kan groovens periode oppleves som
5/16-takt. For musikerne vil det å holde på 3-takten kunne være en måte å
orientere seg gjennom denne delen av låten på – jeg gjorde det selv i denne
innspillingen. Det førte til at jeg også i perioder var mer opptatt av å holde på
groovens periode som 3-takt enn å relatere spillet mitt til trompetistens
fraseringer. Kanskje det ville vært vel så fruktbart for samspillet å orientere seg
metrisk til en og en fjerdedel (15/16-takt, men likevel med fjerdedelen som
grunnpuls), for deretter å justere seg tilbake til 3-takt med kvintolunderdeling
etter hvert ved å lytte til hverandres spill. I en slik sammenheng vil groove ikke
være en ansamling repeterende riff, og heller ikke 3-takt en indre repeterende
metrisk periode. Grooven vil bli formet ut fra hvordan de enkelte elementene i
samspillet flyter sammen. Hvordan grooven dannes og formes, kan være åpent i
en slik situasjon, og bli påvirket av hvem som tar kontrollen, hva som er bestemt
på forhånd, og hvordan musikerne forholder seg til disse aspektene.
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Når Aadland i sitt keyboardspill forholder seg bevisst til bassens riff, viser
analysen at timingen her er et resultat av samspill med trommene.
Kvintolgrooven skapt av trommer og bass er et underlag for spillet til
keyboardisten, noe som kan ses på som en spilt versjon av Lilliestams
beskrivelse av groove som musikkens puls og et rytmisk grunnlag som ligger
under melodi og andre musikalske hendelser (Lilliestam, 1995, s. 206). Aadland
bruker denne grooven aktivt til å støtte seg til og time det rytmiske i solospillet
sitt. Når Aadland spiller «oppå» grooven som er skapt av trommer og bass,
forholder han seg til bassen for å holde seg inne i referanseskjemaet. Han bruker
mest harmoniske hendelser som «knagger» for å holde seg inne i kvintolgrooven
som 3-takt. Det blir en annen måte å forholde seg til en referanse på enn
trommesoloen i underkapittel 2.5, der grooven virker som en endogen
underliggende pulsering.
I samspill utvikler grooven seg som en dynamisk timingprosess i
forbindelse med de enkelte instrumentenes rolle, og hvordan de er traktert i
samspillet seg imellom. En tendens vi kan se i forholdet mellom trommer og bass
i analysen i under-underkapitlene 3.3.3-3.3.7, er at trommene ligger foran bassen,
og at tempoet øker. En trommis som er frempå sammenlignet med bassisten er en
kombinasjon som Charles Keil mener skaper bra driv. Han hevder også at denne
kombinasjonen fører til at tempoet har en tendens til å øke (som diskutert i
under-underkapittel 3.3.6) (Se, Feld & Keil, 1994, s. 61-66). Den siste påstanden
her – at tempoet øker – stemmer overens med funnene i analysen, men at det
skyldes de nevnte forholdene over, er usikkert – det samme gjelder påstanden om
at groove som en drivkraft blir skapt av at trommene er foran bassen. Som nevnt
på side 72-73, observerer blant andre Butterfield (2011) i denne sammenhengen
at undersøkelser av PD som tar for seg forhold mellom trommer og bass, ikke har
kunnet bevise at mer eller mindre systematiske uoverensstemmelser mellom
trommer og bass frembringer driv i musikken (s. 3).99
I motsetning til Keils PD-teori – at deltagende diskrepanser skaper
spenninger mellom ulike lydkilder som gjør at musikken får et vitalt driv, er det i
flere undersøkelser konkludert med at mikrorytmisk inkonsekvens ikke
nødvendigvis har betydning for om lyttere opplever at det groover (Senn et al.,
2016; Zeiner-Henriksen, 2010). Når vi nå beveger oss videre på groovesporet,
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Se også Butterfield (2010); Davies et al. (2013); Frühauf, Kopiez og Platz (2013); Madison og Sioris
(2014).
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skal vi inn i et mer rytmisk harmonisk landskap, og se på hvordan groove kan
forstås som rytmisk harmoni.
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4. Groove som rytmisk harmoni
I artikkelen «Groove or swing as distributed rhythmic consonance: introducing
the groove matrix» (Merker, 2014), fremsettes et alternativt syn på hvordan
groove kan forklares. Björn Merker stiller spørsmål ved det som, ifølge Kvifte
(2004), virker som et regjerende paradigme i grooveforskningsfeltet – at groove
som et opplevd driv i musikken blir skapt av «deltagende avvik» (s. 55). Merker
henviser da spesielt til artikkelen «The effect of microtiming deviations on the
perception of groove in short rhythms» (Davies et al., 2013). Denne
undersøkelsen konkluderer med at økte mikrorytmiske avvik, selv om de er gjort
i henhold til stilistiske konvensjoner, uten unntak fører til en svekkelse av
grooveopplevelsen hos både trente og utrente lyttere. Merker skriver følgende:
The claim that deviations from isochrony constitute the
phenomenon of groove or swing is so counter-intuitive as to be
tantamount to a contradiction in terms. It asks us to believe that
our motivation to engage in predictive synchrony is driven by
structural musical content that derives from, or detracts from,
the causal key to that synchrony, which is the isochrony that
serves as its predictive basis and target. Intuition is supported
by empirical findings that contradict an account of groove in
terms of deviations from isochrony (Merker, 2014).
Merker finner det altså selvmotsigende at vi skal kunne finne grunn til å bevege
kroppene og synkronisere oss til musikk, fordi rytmene som blir spilt, har
mikrorytmiske avvik fra pulsen vi synkroniserer oss til. Funnene til Davies et al.
(2013) indikerer at vi opplever at musikken groover, ikke på grunn av, men på
tross av rytmers avvik fra en opplevd isokron puls.

4.1 Frekvens-harmonisk metrikk
Ut fra hvordan ulike toner spilt samtidig, for eksempel en stor ters, skaper
harmoni på grunn av frekvensene, eller svingningene, legger Merker frem en
teori der han forklarer at rytmer som danner groove, er bygd på sammensetninger
av isokrone polyfone frekvenser:
Just as in the domain of pitch the half-dozen periodicities that
occupy the bottom end of the harmonic series remain consonant
when collectively sounding together, so their exact discretized
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analogs in the domain of rhythm do not interfere with one
another rhythmically, but yield a rhythmically coherent –
rhythmically consonant – global pattern when playing in
parallel (Merker, 2014).
Det som skaper groove i en Merkers forklaring, er koblingene mellom ulike
polyrytmer i det som da kan være groovens lengde som et repeterende
rytmemønster (global pattern). Ved hjelp av en modell (figur 4) forklarer Merker
hvordan inndelingene av en periode på ulike måter harmonerer, der hvilken som
helst av disse kan være pulsen i musikken.

Figur 4. The groove matrix, hentet fra Merker (2014).

Dette, som Merker kaller «the groove matrix», fungerer som et temporalt
«vokabular» for enkle eller multiple rytmer som sammen, eller hver for seg, kan
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være grunnlag for rytmer som skaper groove. Rytmer som blir spilt, kan da være
bygd på kombinasjoner av ulike frekvenser som harmonerer, og som slik skaper
et synkroniseringsrammeverk til en isokron puls. Dette gjelder også for rytmer
basert på oddetall-frekvenser, som den tredje, femte og sjuende frekvensen. Etter
hvert som tempoet øker, vil imidlertid de enkelte frekvensene miste sin rolle som
selvstendig enhet: Merker påpeker at hvis den fjerde frekvensen ligger på 2 Hz
(120 BPM), vil den sjuende frekvensen være problematisk siden det første og
siste elementet (slaget) her skaper en «tetthetseffekt» til sine nærmeste
nabofrekvenser som generer bremsende og akselererende «virvler» i begynnelsen
og slutten av hver sekvens. Dette vil ifølge Merker skje selv ved tempi der
fjerdedelspulsen er betydelig lavere enn 120 BPM. Som byggesteiner for rytmer
som kan skape groove fra moderate tempi (Merker gir ikke noe eksakt tempo) og
oppover, setter Merker derfor et tak ved den femte frekvensen (Merker, 2014).

4.2 Sving – avvik eller metrisk konsonans?
Ifølge Matthew Butterfield (2011, s. 5) er det grunnleggende premisset for
undersøkelser på sving-rate ved utøving i ulike tempi, fraseringer i form av avvik
fra en referanse, ofte målt ut fra variasjoner på åttendelsnivå.100 Dette kan ikke
sammenlignes direkte med teorier der det metriske grunnlaget blir forklart som
frekvenser eller multiple tidslinjer som består av isokrone pulser.101 Merkers teori
utfordrer teorien om at groove oppstår som følge av avvik fra en måleenhet:
The density of these subdivisions makes the construct “deviation
from isochrony” lose much of its definition. A note assumed to
deviate from the sparser set of binary and ternary (triplet)
subdivision dominating conventional music notation may in fact
fall on a canonical subdivision of the richer groove matrix. This
may apply, for instance, to various placements of the critical
note of the so called “swing ratio” in jazz (Merker, 2014).
I Merkers teori er ikke sving nødvendigvis avvik fra en referanse, men kan
kobles til en referanse. Når Merker setter graden av sving i sammenheng med
ulike frekvenser, kan det også ses på som metriske underdelinger. Den femte
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Butterfield viser her til Benadon (2006); Busse (2002); Collier og Collier (2002); Ellis (1991); Friberg
og Sundström (2002); Rose (1985). Se også Butterfield (2006); Câmara (2016).
101
Kubik (2017); Merker (2014); Toro (2013).
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frekvensen i en periode på en fjerdedelspuls vil da samsvare med
kvintolunderdeling. Kvintolsving er, som tidligere nevnt, generert av første og
fjerde slag av fem isokrone inndelinger av musikkens puls.
Men ujevne rytmer kan også forklares på andre måter: Uten å ta for seg
teorien til Merker konkluderer Polak et al. (2016) i en studie av djembemusikk
fra Mali med at rytmer ikke trenger å ha et isokront fundament:
[…] the precision and stability of rhythm and entrainment in
human music does not necessarily depend on metric isochrony,
consistent with the hypothesis that isochrony is not a
biologically-based constraint on human rhythmic behavior.
Rather, it may represent a historically popular option within a
variety of culturally contingent options for metric organization
(Polak et al., 2016).
I denne undersøkelsen fant de at metriske rytmer ikke trenger å være isokrone.
Rytmeforståelse varierer fra kultur til kultur og kan være et resultat av
musikalske trender, noe som kan være et ubevisst eller bevisst valg.
Om vi setter ikke-isokrone referanserytmer i sammenheng med
frekvensteorien til Merker, vil vi sannsynligvis ofte kunne finne at en eller flere
isokrone pulser (eller frekvenser) kan ligge i bunn uansett: I min utforskning av
kvintolunderdeling ser vi i de to foregående analysene at jeg timet spillet til en
additiv underdeling (3 + 2 sekstendeler). Den metriske offbeaten plasseres da bak
en «streit» åttendel. Dette er imidlertid ikke spilt som avvik fra en referanse, selv
om vi kan oppleve de svingte rytmene som avvik fra jevne åttendeler. På den
andre siden kan en svingrate treffe på kvintolunderdeling selv om det ikke er en
bevisst underdeling: I opptak gjort av second line-rytmer fra New Orleans er
offbeaten målt til å treffe slik at den harmonerer med enkelte slag i
kvintolunderdeling.102 I noen tilfeller får denne typen rytmer det stilriktige drivet
ved at åttendelene er svingt slik at åttendelsslagene treffer på henholdsvis første
og fjerde slag i en kvintolunderdeling av beaten. Ifølge Merker (2014) vil denne
plasseringen av åttendelen harmonere med rytmer som er generert ut fra andre
frekvenser. I en klingende helhet trenger nødvendigvis ikke alle klingende
elementer være generert av samme underdeling som grunnlag for å skape
102

Se for eksempel noteeksempel i artikkelen «Strictly Second Line: Funk, Jazz, and the New Orleans
Beat» (Doleac, 2013).

116

opplevelsen av groove som en kraft skapt av rytmisk harmoni, hevder han.103
Spørsmålet er om dette stemmer i praksis, noe vi skal se nærmere på i de to neste
underkapitlene.

4.3 Frekvensteori i praksis
Efrain Toro er en vestlig skolert perkusjonist som kommer fra Puerto Rico. Han
har vokst opp med et forhold til polyrytmene to mot tre som en grunnleggende
metrisk enhet, og har et harmonisk (i musikalsk forstand) forhold til rytmer. I
likhet med Merker forstår han rytme som ulike frekvenser som kan oppta en
periode samtidig. Siden frekvenser innebærer en svingning mellom to
ytterpunkter (vi kan se for oss nedslag/oppslag, eller downbeat/offbeat), kan de
enkelte frekvensene alltid deles i to. Rytmer basert på flere ulike frekvenser kan
derfor kobles sammen ved både downbeat og upbeat. Slik er det mulig å skape
rytmiske mønstre Toro mener er harmoniske, noe som også er basis for hvordan
rytme blir persipert i nesten all etnisk musikk (Toro, 2013, s. 1). I likhet med
Merker (2014) innebærer Toros teori også å dele opp en tidsenhet i 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, osv., for så å sette disse ulike oppdelingene i forhold til hverandre som
harmonerer. Hos Toro er det gjennomgående rytmiske fundamentet relasjonen
mellom frekvensene to og tre som opptar samme periode (Toro, 2013, s. 10).
Jeg ble kjent med Toros teori gjennom en samtale med trommeslageren
Terry Bozzio, som var ment å omhandle hans forhold til kvintoler, fortrinnsvis
gjennom hans arbeid med Frank Zappa på 70-tallet. Denne samtalen dreide etter
hvert over på hvordan Bozzio spiller melodier på trommesett oppå ulike ostinat i
form av rytmemønstre i basstrommene. Avsnittene nedenfor er basert på denne
samtalen (Bozzio, 2017).
Bozzio fortalte meg at Toros rytmeteori har influert og forandret hans
måte å forstå og oppfatte rytme på, og videre forklarte og viste han meg hvordan
fem og sju harmonerer.104 Han demonstrerte det ved å spille en 5-takt som han
103

Dette er et fenomen kjent også fra tidlige dager i populærmusikkens historie – at utøvere i et ensemble
spiller i forskjellige underdelinger: I en del innspillinger svinger trommeslageren spillet sitt slik at det kan
kategoriseres som triolunderdeling, mens andre utøvere spiller «streite» (isokrone) åttendeler. Et godt
eksempel på dette er innspillingen av «Jailhouse Rock» fra 1957 med Elvis (Lieber & Stoller, 1957.
Jailhouse Rock. [Innspilt av Elvis]. På Jailhouse Rock [EP – spor A: 1]. RCA Victor – EPA 4114). Her
spiller trommene svingt, mens gitar og bass spiller streit.
104
Se også forordet i Toro (2013) som Bozzio har skrevet, og DCDVD (2012), der Toro forklarer og
demonstrerer forholdet mellom fem og sju i relasjon til en forklaring av sin rytmeteori, i tillegg en
filosofisk diskusjon om rytmer.
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elegant gjorde om til 7-takt (noteeksempel 60 og 61) ved å sette fire mot tre
sammen med tre mot to etter hverandre. Rytmefiguren på den midtre linjen i
eksemplene under er en additiv rytme som passer inn i både 7-takten og 5-takten.
I vårt notesystem kan dette forholdet ikke noteres på en fornuftig måte som viser
koblingen mellom de to pulsene i samme periode. I noteeksempel 60 er det
skrevet ut som 5-takt. I noteeksempel 61 er det skrevet ut som 7-takt.

Noteeksempel 60. fem mot sju notert i 5-takt.

Noteeksempel 61. fem mot sju notert i 7-takt.

I noteeksempel 60 er 7-rytmen skrevet ut som punkterte åttendeler og en
fjerdedelstriol, og i noteeksempel 61 er 5-rytmen skrevet ut som en halvnotetriol
og to punkterte fjerdedelsnoter. I praksis oppleves disse rytmene som isokrone
pulser. Om vi utelater den additive rytmen i midten og tar for oss den siste takten
i noteeksempel 60, danner tre og tre sekstendelsnoter fire like perioder i løpet av
tre taktslag – fire over tre. I de neste to taktslagene har fjerdedelstriolene i praksis
nesten samme durasjon som periodene dannet av tre og tre sekstendeler, og det
hele linker opp på grunn av forholdet tre og to.
If you understand five as three and two, and you put a four over
the three, and a three over the two, you bunt them together and
it’s seven and five at the same time. […] No metronome can do
this – they can’t change the subdivision in the middle of a bar
(Bozzio, 2017).
Inspirert av det han lærte av Toro om sammenhengen mellom fem og sju, har
Bozzio i ettertid spilt en improvisering han kaller «Five Equals Seven» (se
Bozzio, 2016). Her gjør han bruk av forholdet mellom fem og sju ved å spille
rytmer basert på dette over et ostinat (rytmen i den midtre linjen i
noteeksemplene 60 og 61) spilt på basstrommer med føttene.
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Bozzio snakket videre om hvordan han jobbet med andre rytmer basert på
forholdet mellom to og tre: Noteeksemplet under viser ulike inndelinger av et
ostinat som er basert på det Bozzio beskrev som en enkel afrikansk rytme fra
Senegal. Den har samme lineære forholdet som en hemiol: 3, 3; 2, 2, 2. Dette kan
spilles i 3-takt, men også i et perspektiv fra 12/8-takt, der det er mulig å skvise
inn sekstendeler (se noteeksempel 62).

Noteeksempel 62. Åttendelstrioler og sekstendeler spilt over hemiol i 12/8-takt.

Bozzio hevdet at når man forstår disse konseptene, kan man dele inn rytmen i et
utall ulike underdelinger og inndelinger. I denne sammenhengen demonstrerte
han andre måter å spille rytmer oppå ostinatet på. En av disse innebærer å dele
inn pulsen i trioler når rytmen blir oppfattet fra et metrisk perspektiv som 3-takt
(noteeksempel 63, notert som 3/2-takt).

Noteeksempel 63. Fjerdedelstrioler over hemiol i 3/2-takt.

Nok en variant er å dele inn rytmen i tre åttendelstrioler og fire sekstendeler i et
12/8-taktsperpektiv (noteeksempel 64):

Noteeksempel 64. 13 slag over hemiol i 12/8-takt.

Så tilbake til 3/4-takt (noteeksempel 65):

Noteeksempel 65. Lineær hemiolrytmikk i 3-takt.
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En slik tilnærming til rytmer krever en periode med tilvenning, men tilfører
ifølge Bozzio spillingen en ny dimensjon. I løpet av samtalen demonstrerte han
flere rytmer som Toro hadde lært ham, blant annet hvordan en vanlig Boo
Diddley-groove kan deles inn i 11 ved å dele inn de punkterte åttendelene i
rytmen i to, og det siste taktslaget i tre (noteeksempel 66):

Noteeksempel 66. 11 slag over «Boo Diddley-groove».

Alle disse rytmene med sine alternative metriske referanser fikk Bozzio til å
revurdere sin tilnærming til rytmer, som var basert på vestlige forståelse:
You know, that’s the kind of stuff that raises the big question
mark over my head, and then I got to go follow it. [...] It’s just
very difficult for us to kind of understand that for us, because
we’re rooted in this… (lineær metrikk, min anmerkning). And he
(Toro, min anmerkning) is looking at this in a ratio to another
size of, God, you know. And we don’t know that relationship, we
aren’t taught that – natural musicians, world, and Africans are
always playing in… you think it is in four, but that melody just
goes in to three, and it’s, the melody hasn’t changed, it’s still
whatever it is. It can go in three or in four. And I love it when
that happens (Bozzio, 2017).
Eksemplene over passer ikke inn i vår vestlige «matematisk korrekte» metrikk,
og gjør at vi ikke oppdager rytmiske sammenhenger som for eksempel forholdet
mellom fem og sju. Dette fordi det ikke er basert på lineære underdelinger.
Likevel kan fem og sju spilt samtidig oppleves som to isokrone pulser bundet
sammen av en felles additiv rytme som er basert på forholdet mellom to og tre.
Når (Toro, 2013), som sitert over, hevder at denne type metrikk er vanlig i etnisk
musikk, er det mulig å finne likhetstrekk mellom hans teori og hvordan Joseph
Hanson Kwabena Nketia forklarer fler-lineær vest-afrikansk rytme. I kapittel 12 i
The Music of Africa (Nketia, 1974) gir Nketia en forklaring som for oss med
forankring i vestlig musikkultur innebærer et polymetrisk forhold til de klingende
rytmene:
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The interrelationship of rhythmic patterns or phrases in strict
time is controlled by relating them to a fixed time span, which
can be broken up to into an equal number of segments or pulses
of different densities. It can be divided into: A. Two and
multiples of two. […] B. Three and multiples of three. […] It is
important to note that, although the schemes of pulse structure
in A […] and B […] are different, the time span is the same in
both cases. The pulses in A and B are, therefore, in a ratio of 2
to 3 (Nketia, 1974, s. 126-127).
Det at perioden kan deles opp i 2 og 3, gjør at rytmene kan tolkes i 3/4 og 6/8
samtidig.105 Toro forklarer at ulike musikkstiler som stammer fra den afrikanske
tradisjonen som Nketia beskriver over, gjør bruk av intrikate relasjoner mellom 2
og 3 (Toro, 2013).106 Brukt sammen på underdelingsnivå kan åttendeler og
åttendelstrioler i praksis også skape sving: Når en todeling og tredeling brukes
som metrisk utgangspunkt i underdelingen av beaten for å spille rytmefigurer i
for eksempel swingrytmer og sambarytmer, svinger det helt naturlig ut fra
metrikken, og låter annerledes enn om man tar utgangspunkt i ren
sekstendelsunderdelingen (Velasquez, 2015).
Etter møtet med Bozzio der han introduserte meg for Toros teori og
konsept om rytmer som frekvenser, ble jeg nysgjerrig på hvordan denne
tankegangen kunne fungere sammen med kvintolunderdeling. I den forbindelse
øvde jeg en periode mye alene, men også sammen med Torbjørn Tveit, bassisten
i forskningsbandet, på å spille andre underdelinger oppå kvintolunderdeling, for
eksempel åttendeler (duoler) oppå kvintolsving (noteeksempel 67). Analogt til
svingrate i swingrytmer der åttendels-offbeaten kan svinges mot sekstendeler,
kan offbeaten i de isokrone åttendelene i denne sammenhengen også ses fra kun
ett kvintolunderdelingsperspektiv, som at det tredje slaget i kvintolunderdelingen
er svingt mot det fjerde slaget.

105

Se også A.M. Jones (1954, s. 40-47); Montfort (1985). I likhet med forholdet mellom 5/8-takt og 2takt underdelt i kvintoler, diskutert i under-underkapittel 1.1.2 og underkapittel 1.2, kan man se på dette
som rytmemønstre som genererer to ulike groover alt ettersom hvilket metriske perspektiv man tar
utgangspunkt i.
106
Se også Kubik (2017) og Merker (2014).
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Noteeksempel 67. Isokrone åttendeler på kvintolsving spilt i hi-hat fot.

Den polyrytmiske underdelingen som jeg opplevde passet best, var imidlertid
septoler. Om vi går tilbake til noteeksempel 60 og 61, ser vi at 5-rytmens fjerde
slag og 7-rytmens femte slag treffer på nesten samme sted. Her er begge rytmene
som er notert med halsene opp, kvantisert til den felles pulseringen som er notert
med halsene ned. Det samme forholdet gjelder i praksis når vi deler inn et
taktslag i kvintoler, markerer første og fjerde slag, for så å spille septoler
(noteeksempel 68).

Noteeksempel 68. Kvintoler og septoler i praksis på kvintolsving spilt i hi-hat fot.

Men om det skal være matematisk korrekt, må det spilles slik at det femte slaget i
septolen havner ørlite foran det fjerde slaget i den additive pulsen (noteeksempel
69, tredje og fjerde taktslag i takt 1). I tredje og fjerde taktslag i den andre takten
i noteeksempel 69 har jeg notert korrekt notasjon av kvantisert septol i relasjon til
additiv puls skapt av kvintolunderdeling.

Noteeksempel 69. Septoler kvantisert til kvintolsving.

Selv om spillingen i utgangspunktet er ment å være basert på frekvenser, er den
likevel i praksis kvantisert til, kanskje ikke en kategori bestående av isokrone
pulser gjennom en hel takt, men likefullt til en underliggende puls som limer
dette sammen og skaper rytmisk harmoni. Her ser vi, i likhet med de andre
noteeksemplene over (60-68), at vi kan kvantisere rytmikken som spilles til
additive pulser, og ikke bare til jevne underliggende pulser, og likevel ha en
oppfatning av at det som spilles, er en rekke slag med lik durasjon. Slik kan også
kvintoler og septoler relateres til hverandre, noe som kan skape spennende
rytmiske relasjoner som er vanskelige å oppdage ut fra den tradisjonelle, vestlige
122

matematiske kategoriseringen av rytme og meter som bygger på inndeling av
isokrone pulser.
Slik jeg ser det, har måten å kvantisere rytmene på som forklart over
likhetstrekk med beskrivelsen av kvantisering i underkapittel 2.3 – vi kvantiserer
rytmer til en eller flere referansepulser vi kjenner fra før. Dette er her likevel
basert på en mer åpen metrikk. Kan hende det også er slik at den underliggende
pulsen kan bli justert på mikronivå ved utførelse av ulike rytmer, uten at selve
grooven som en kroppslig følt bevegelse forandres? Dette spørsmålet kommer
jeg tilbake til i under-underkapittel 5.7.4, hvor vi også skal se på hvordan
ferdigheter, utviklet i forbindelse med øvelser basert på disse polyrytmiske
metriske grunnlagene, kommer frem i slutten av den analyserte soloen. Nå skal vi
imidlertid se på en låt der rytmen i melodi og rytmen i kompet er basert på ulike
underdelinger.

4.4 Analyse av «Press 5»107
«Press 5» er en låt som ble til på en øvelse med forskningsbandet våren 2017,
altså før «1516» ble spilt inn. Jeg hadde med en kvintolgroove som vi vampet på,
og i løpet av øvelsen komponerte Øyvind Nypan, gitaristen, en melodi over
denne grooven. Melodien fungerte fint, men da jeg hørte et opptak fra øvelsen
etterpå, fant jeg ut at den var spilt med triolunderdeling.108 Da bandet kom
sammen igjen, testet vi hvordan melodien ville bli når den ble justert inn til
kvintoler. Det fungerte ikke like bra som triolunderdeling. Starten og slutten på
melodifrasene hadde ikke den samme flyten, og dermed virket de mer stive og
tydeligere konstruert ut fra et strikt metrisk nettverk. Dette passet ikke inn med
hvordan jeg prøvde å få melodier og groover til å bli generert ut fra
kvintolunderdeling, og uten å reflektere videre over hvorfor trioler i melodien
fungerte fint over et komp i kvintolunderdeling, ble denne låten lagt vekk. I
etterkant av møtet med Bozzio kom «Press 5» inn i varmen igjen, og den
versjonen som er grunnlaget for analysen, ble spilt inn våren 2018.
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Innspilling av låten som er gjenstand for analysen er å finne på vedlegg B: 3.
I ettertid er jeg blitt gjort oppmerksom på låten «Tjuvgods» på albumet Din råta tjuv (Waadeland,
2008a. Tjuvgods. På Din råta tjuv [CD – spor 5]. Norge: Heilo HCD 7225), som har det samme rytmiske
forholdet mellom melodi og komp. I en samtale jeg hadde med Waadeland, fortalte han at melodien ble til
i etterkant av trommeopptakene, ved at gitaristen fikk med seg opptakene hjem og laget en melodi som
han syntes passet fint til trommeopptakene. De to låtene, og prosessene rundt komponering av melodi,
kan indikere at trioler og kvintoler harmonerer rytmisk på en naturlig måte.

108
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4.4.1 Form
«Press 5» er en låt i 4/4-takt, der kompet holder seg til kvintolunderdeling, mens
det som skjer i melodi og andre stemmer, har en løsere tilknytning til kvintolene.
Melodien er i trioler, og spiller fritt i forhold til underdelingen i kompet, men
forholder seg til selve grunnpulsen. Formen på låten er som følger:
Intro

8 takter

Vamp, trommer/bass/keys + litt gitar

A-del

8 + 8 takter

Melodi i trompet og gitar

B-del

8 takter

Solo 1
Solo 2

16 + 8 takter
16 + 8 takter

Polyrytmiske linjer i komp og
overstemmer
Keysolo
Trompetsolo

A-del
Outro

8 takter
2 takter

Repetisjon av siste strofe i melodi
med ritardando

Tabell 7: Press 5 – form.

4.4.2 Grooven
Grooven i «Press 5» er bygd opp fra en trommegroove med kvintolunderdeling
(noteeksempel 70). Her er bare ener og firer markert i hi-hat – altså kvintolsving.
Kvintolunderdelingen blir imidlertid forsterket ved at rytmiske tillegg markert i
trommene relaterer seg til denne svingen, slik at de harmonerer lineært til
kvintolunderdeling. Dette ser vi også i grooven, der det blir ghostet i henhold til
metrikken. Dette gjøres også på en repetitiv måte, slik at vi kan si at de er en del
av trommegroovens rytmemønster, uten at de alltid markeres.

Noteeksempel 70. Trommegrooven på «Press 5».
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Noteeksempel 71. Bass og trommer, 4 første takter.

I noteeksempel 71 kan vi se at bass og trommer holder seg til samme
underdeling. Bassens toner slutter ved skarptrommeslagets anslag, og bassens fill
i slutten av hver andre takt er gjort innenfor rammene av kvintolunderdeling.
4.4.3 Melodi og komp i låtens A-del
På underdelingsplanet kan melodien forstås som polymetrisk i forhold til kompet,
i den forstand at den er bygget på triolunderdeling, og kompet i
kvintolunderdeling. Melodien kan bli notert i 12/8-takt, og kompet i 20/16-takt.
Ut fra Merkers teori (2014) kan vi derimot si at komp og melodi er spilt i ulike
frekvenser som harmonerer. I noteeksemplet under ser vi at melodilinjen i Adelen er basert på den tredje frekvensen – triolunderdeling av beaten
(noteeksempel 72).
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Noteeksempel 72. Press 5, A-del, melodi og komp.

Melodien spilles av trompet og gitar, og blir akkompagnert av gitar (pålegg) og
keyboard, med linjer og akkorder som treffer på fjerdedeler – noe som støtter opp
om låtens grunnpuls.
La oss se litt nærmere på rytmikken mellom melodi og komp, siden det er
her vi finner multimetriske harmoniske forbindelser. Illustrasjon 6 viser et utdrag
fra oppklipte filer i Logic – trompet øverst, trommer i midten (overhead) og bass
underst. Ved å måle lengdene i onset i trompetfila, bassfila, og trommene, ser vi i
opptakten (lilla i trompetsporet) og tredje takt, første slag at det spilles ut fra to
ulike metriske underdelinger.

Illustrasjon 6. Press 5 – opptakt og tre første takter i melodi.

Bildet viser altså dette forholdet – forskjellig svingrate generert fra ulike
frekvenser, og ikke én underdeling, eller én metrisk linje av underdeling som er
svingt på ulike måter. Vi kan også se her at all rytmikk relaterer seg til
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fjerdedelene som en grunnpuls. Ifølge Merkers teori vil dette være harmonisk
kongruent, og hjelpe oss som lyttere til å finne grooven.
4.4.4 Melodi og komp i låtens B-del
I B-delen ser vi at melodien er en miks av åttendelsunderdeling og
åttendelskvintoler. I denne delen er melodilinjen mer konstruert ut fra å
eksperimentere med å blande inn ulike underdelinger, og spille disse både i komp
og melodi (noteeksempel 73). Begge disse rytmene kunne hatt kryssmetrisk
potensiale om de hadde fortsatt i et lengre strekk.
Den første av disse (noteeksempel 73, takt 3109) er en polyrytme i forhold
til underdelingen som spilt i kompet (trommer og bass). Det interessante her er at
dette er helt «vanlige» jevne åttendeler. På grunn av den metriske konteksten
høres det ut som det er disse som er fremmede, og ikke kvintolunderdelingen.
Disse tilhører også en annen underdeling (eller frekvens) enn polyrytmer som er
dannet naturlig fra kvintolunderdelingen (f.eks. fem over to; fem over tre, osv.).

109

Takt 3 i noteeksempelet er takt 2 i B-delen, som starter etter den dobbelte taktstreken.
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Noteeksempel 73. Press 5, B-del, trompet, bass og trommer.

Passasjen i takt 2 i B-delen er ikke spilt helt som notert. Om vi ser på passasjen i
editeringsvinduet i Logic (illustrasjon 7), ser vi at trompetsporet viser ganske
jevne åttendeler. Bassen spiller også tilnærmet jevne åttendeler, der det første og
andre taktslaget er litt tidlig. Slik avviker denne fra jevne åttendeler, da beaten
blir delt inn i to litt ujevne åttendeler, der det første slaget er noe lengre enn det
siste. I denne passasjen blir bassen liggende litt igjen i kvintolunderdelingen.

Illustrasjon 7. Press 5 – Utklipp fra takt 2 i B-del.

Trommesporet viser derimot at trommene spiller en veldig tidlig åttendel (se de
to korte klippene i de to første beatene i trommesporet – rød og rustrød – i
illustrasjon 7), som kan sies å treffe mer mot kvintolunderdelingens tredje slag
enn jevne åttendeler, selv om det var jevne åttendeler som var intensjonen på
basstromma. Hi-haten er forsøkt beholdt i kvintolsving med hensikt, men i
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utførelsen heller disse to slagene mot septolsving – første og femte slaget.
Dermed kan vi ifølge Merkers teori relatere og kategorisere de klingende
rytmene spilt i trommene til septoler, som også harmonerer med den øvrige
rytmikken. Om vi sammenligner de to første beatene i takt 2 (rød, rustrød) med
de to neste i samme farger, som er de to første beatene i takt 3, er det bare en
marginal forskjell i utførelsen. Likevel høres det ulikt ut. Trompet og bass bidrar
til å jevne det ut i takt 2. Her kan det oppleves som om de spiller offbeaten
bakpå, men sammenlignet med den grunnleggende kvintolunderdelingen er de
foran. Kanskje en fornemmelse av at de er bakpå kan komme av at basstromma
er tidlig i forhold til en underdeling av beaten i to isokrone deler? Uansett virker
ikke dette ene rytmiske utspringet å destabilisere grooven slik den er etablert fra
før i låten, selv om vi finner at timingen avviker fra metriske kategorier i dette
korte øyeblikket.
I den siste polyrytmiske hendelsen i takt 4 og 8 i B-delen (noteeksempel
73) kan rytmen i basstromme og bass sies å være en polyrytme som harmonerer
metrisk med kvintolunderdelingen i grooven skapt av kompet. Likevel krysser
den grunnpulsen på en slik måte at den kunne utfordret beaten som grunnpuls,
om den hadde fortsatt. Denne polyrytmen – fem over to – kjenner vi igjen fra
diskusjonen i under-underkapittel 1.1.2 Det kryssmetriske potensialet kommer av
at den harmonerer med takten som periode, da den går opp på hvert andre
taktslag. På den måten krysser ikke perioden den lager, selve takten som periode,
men deler den i to. Om denne rytmen hadde fortsatt, kunne vi opplevd
åttendelskvintolene som grunnpuls, og skiftet det metriske perspektivet. Relatert
til diskusjonen i under-underkapittel 1.1.2 ville det da blitt en kryssrytme med
potensial til å skape en ny groove.

4.5 Oppsummering og diskusjon
I sammenheng med analysen over, der vi i forskningsbandet ikke reagerte på
trioler i melodi sammen med kvintoler i kompet da vi først begynte å spille
«Press 5», kan det virke som om Merker (2014) er inne på noe vesentlig i sitt
forslag om å studere groove ut fra å dele inn pulser i frekvenser som kan danne
ulike rytmiske harmonier. Selv om jeg på øvelsen med forskningsbandet var godt
inne i kvintolunderdeling som metrisk grunnlag, var det først da jeg kom hjem og
analyserte opptak fra øvelsen at jeg reagerte på at det var «feil» i forhold til det
jeg ville studere. Det var feil ut fra den teoretiske idéen jeg forholdt meg til –
ikke den intuitive opplevelse av rytmen i praksis. Nå, når jeg hører låten i
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etterkant, opplever jeg heller ikke at triolene i melodien i forhold til kvintolene i
kompet skaper en rytmisk «friksjon» som påvirker kvaliteten i grooven på en
negativ måte – de skaper en harmonisk spenning. Ut fra teorien til Merker kan
disse da ikke kalles avvik fra pulsen: De er spilt i harmoni til pulsen –
relasjonene mellom frekvensene skaper harmoniske rytmiske forhold. I forhold
til å hevde at «deltakende diskrepanser» er vesentlig for å skape fremdrift (Keil,
1987), virker det vel så logisk å hevde at rytmisk harmoni mellom rytmer som
kan relateres til ulike frekvenser, eller underdelinger, er vesentlige for å skape
dynamiske koblinger og potensielt driv (Merker, 2014).
Ut fra teoriene til Merker (2014) og Toro (2013) og forklaringen til
Bozzio, samt funn knyttet til analysen, kan det også virke hensiktsmessig å
knytte timing til ulike frekvenser, eller underdelinger. Når vi måler rytmikken ut
fra et fler-lineært metrisk perspektiv, vil det som i et lineært metrisk perspektiv
virker som et avvik, kunne forklares som metrikk (sving som avvik fra åttendeler
kan være metrisk kvintolsving, og visa versa). Rytmiske avvik vil bli ulike alt
etter hva de måles fra – er det for eksempel et avvik fra åttendeler eller
sekstendelskvintoler? Det metriske perspektivet både på beatnivå (se underunderkapittel 1.1.2 og underkapittel 1.2) og i underdelingen har innvirkning på
groove som en referanse skapt av dynamiske harmoniske spenninger. Dette igjen
kan gjøre det utfordrende å måle mikrorytme i musikk for å finne svar på
opplevelse av groove.
I relasjon til «Press 5» opplevde jeg at trioler og kvintoler harmonerte før
jeg analyserte rytmene. Det var først da jeg oppdaget, eller målte meg til at
melodien var i trioler, at jeg opplevde at det ikke stemte så bra. Med
utgangspunkt i at min intuitive oppfattelse av hva som groover bra, er farget fra
før gjennom ulike erfaringer, kan vi i dette tilfellet si at idealet om en lineær
underdeling i min utforskning av kvintolunderdeling begrenset opplevelsen av
groove som rytmisk harmoni. Dette viser at forklaringer på hva som er god
groove, kan forme hva som blir oppfattet som god groove. Et annet eksempel kan
være en teori, eller annen autoritet som forklarer eller forteller at det groover så
bra på grunn av forhold i mikrorytmiske ujevnheter, ikke fordi ujevnhetene i seg
selv automatisk skaper groove. Dette kan forme om vi oppfatter disse som
positivt ladede spenninger som skaper driv, eller «luggende» friksjoner.
Innlært teori, teoriforståelse, kulturelt basert kunnskap og taus kunnskap
ser ut til å være med på å forme hvordan vi forstår og forholder oss til rytmiske
hendelser slik de utfolder seg. Dette indikerer, som Johansson (2010b, s. 267)
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påpeker, at groove, som bygger på oppfattelse av rytme, kan være betinget av
ulike former for forhåndskunnskap om stil og konvensjoner. Hvordan vi
opplever, eller føler grooven, kan likevel, i følge Roholt (2014, s. 4), skje i en
prosess der vi forholder oss til rytmene ved at vi «kjenner på dem» gjennom å
bevege kroppen. Bevegelser former rytmefølelsen. Et godt eksempel i så måte er
opplevelsen Roholt beskriver, der han som student lærer å aksentuere offbeaten
ved å forandre på kroppsbevegelsen (Roholt, 2014, s. 86), noe som også
forandrer følelsen av å spille rytmefiguren. Dette tar vi for oss i neste kapittel.
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5. Groove som rytmefølelse
En følelse er en måte å forholde seg til noe på. Det vi forholder
oss til kan være en tanke, en forestilling, en fantasi, eller noe der
ute – i virkeligheten. En ting, en person, en hendelse, et
saksforhold. [...] Og denne virkeligheten er både et produkt av
det som er gitt, uavhengig av meg, og av mine egne forestillinger
og teorier om verden, ja, av mitt språk, som jeg tolker verden
med. Den virkeligheten vi forholder oss til ved våre følelser er
en tolket virkelighet (Grelland, 2005, s. 51).
I innledningen, i underkapittel Groove – rytme og følelse, ble groove definert
som rytme-og-følelse. Hans H. Grelland, som er sitert i denne forbindelsen,
skriver videre i boken Følelsenes filosofi at følelser er pre-refleksive, og hver
følelse har sitt fysiske tegn: sorg har gråt, glede har latter, og så videre (Grelland,
2005, s. 52-54). Om vi ser for oss groove som en type følelse som er koblet opp
mot vår kinestetiske sans, kan rytmiske kroppsbevegelser være groovens fysiske
tegn. Opplevelsen av groove kan sies å være en fornemmelse i relasjon til
hvordan vi beveger oss rytmisk. Og fornemmelsen av groove kan sies å være en
subjektiv opplevelse i våre bevegelser.
Det betyr ikke nødvendigvis at rytmiske kroppsbevegelser automatisk er
direkte linket til følelse. For min del har jeg alltid hatt en trang til å bevege meg,
og gjør det ofte ubevisst: Jeg trommer på bordet, og tramper med beina uten at
dette er koblet opp mot en emosjon. Jeg trenger heller ikke musikk for å trigge
disse bevegelsene. På den andre siden kan jeg trampe takta, og danse til ganske
slarkete utøvd musikk også, eller sitte ganske stille når jeg hører musikk jeg
oppfatter som groovy. Det er ikke slik at jeg beveger kroppen mer og mer som en
slags kvalitetsskala på groovy musikk – mer kroppsbevegelse er ikke
nødvendigvis lik mer groove. Likevel er groove en følelse jeg opplever når jeg
beveger kroppen i ulike rytmiske mønstre.
For meg som utøver på trommesett, er groove naturligvis relatert til
kroppsbevegelse i samspill med rytmene jeg spiller. Den utøvende delen av mitt
virke som trommeslager er en slags dans: Ved å bevege meg i rytmiske mønstre
som skaper musikalske rytmer kan jeg fornemme å være i grooven – å oppleve
og være en del av selve drivkraften, eller motoren, som skaper rytmer som gir liv
og rørelse i musikken. Jeg fornemmer grooven som en del av meg selv – et indre
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fast rytmisk tyngdepunkt som holder meg «på sporet» når jeg spiller trommer.
Det handler, som Keil (1966) snakker om, å komme inn i grooven.

5.1 Entrainment
Teoretikere som Carlsen og Witek (2010); Doffman (2009, 2011, 2013); Jones
(2004); London (2012) mener referansestrukturer, som for eksempel meter, har
psykologiske aspekter. Ifølge teorien «oppdager» vi meteret gjennom en
synkroniseringsprosess. Mark Doffman hevder at vår evne til å sanse musikalske
metere og vårt engasjement i musikkens rytmiske aspekter er en aktiv affære, og
at «metre in music is in part the result of our projection of order onto the musical
surface, a projection that is facilitated by our innate ability to synchronize our
attention to the rhythmic world about us» (Doffman, 2009, s. 135).110 I moderne
musikologi er det populært å kalle synkroniseringsprosessen med å samstemme
vår «indre klokke» med musikkens klingende rytme for entrainment111: «It is as
though an oscillator inside us, exposed to the temporal pattern of some other
external oscillator, entrains to and synchronizes with this oscillator» (Carlsen &
Witek, 2010, s. 54). Med dette menes at vi har et indre system som utfører
svingninger av en eller annen art, som justerer seg etter ytre påvirkning. Justin
London skriver i den forbindelse at vår oppmerksomhet «beveger seg med
musikken» og at dette genererer kroppsbevegelser (London, 2012, s. 4).
Koblingen mellom lyd, rytme og meter i relasjon til groove kan virke å bli
sterkere i teorier som tar for seg kroppsbevegelse som en del av det rytmiske
tolkningsgrunnlaget.112 Ifølge Alexander R. Jensenius (2009) er musikk en
aktivitet som innebærer både kropp og mentale aspekter i samspill.113 Det kan
virke som vi bruker kroppsbevegelser – fingertapping, hodevugging, dans og fottramping – som redskap for å tolke den klingende rytmen slik den utfolder seg.
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Ifølge artikkelen «Newborn Infants Detect the Beat in Music» (Winkler et al., 2009) ble det gjort et
forsøk på sovende spedbarn, som viste at nevrologiske mønstre i hjernen ble dannet analogt til at de ble
utsatt for en enkel trommerytme. Disse funnene viser at babyer kan registrere puls nevrologisk.
111
Entrainment kan bli oversatt til norsk (fra dansk) som medrivning, «transport af vand i lodret retning
fra et vandlag til et over- eller underliggende vandlag med efterfølgende opblanding» (Hunding, 2016),
men mister i denne prosessen meningsinnholdet til synkronisering av rytmer. Om vi imidlertid forstiller
oss at vi lar oss rive med i den rytmiske strømmen, kan ordet i den musikalske sammenhengen likevel gi
gagnlige assosiasjoner. For en generell forklaring av entrainment i relasjon til musikk, se Clayton (2012)
og Clayton et al. (2005).
112
Her kan nevnes Kvifte (2004); Zeiner-Henriksen (2010); Janata et al. (2012); Roholt (2014).
113
Se også Jensenius (2008).
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Vi opplever at musikken groover ved å justere kroppsbevegelsene til musikken
(Roholt, 2014, s. 2). Også det å se musikere spille kan forsterke vårt inntrykk av
en referansepuls, noe som også kan være koblet opp mot andre
gruppepsykologiske faktorer: På konsert kan vi ofte se at andre i publikum nikker
i takt, og så gjør vi det også. Ved høyt volum kjennes lydtrykket også fysisk på
kroppen (Nilsen, 2012, s. 34).
Kanskje entrainment kan sies være en persepsjonsprosess der vi
synkroniserer selve kroppsbevegelsene – lar oss «rive med i dansen» – og
kjenner at bevegelsene harmonerer? Dette stemmer godt med hva flere
musikkutøvere sier, selv om de kanskje ikke bruker ordet «entrainment». La oss
se på et utdrag fra et intervju med den amerikanske trommeslageren Steve Gadd,
og hva han mener er den utslagsgivende faktor på groove:
I think groove is an agreement with the guys that you are
playing with. With the bass player and whoever is playing
rhythm. And it is also a desire if you’re playing with a drum
machine or a click track that you’re trying to lock in with the
click. So… I don’t know if there is one definition on the groove,
it’s like when it’s locked in it starts to feel good. And sometimes
it can be with a click track, sometimes it can be with just other
musicians. It has to do with trying to feel the time the same way
as the people that you are playing with feel it. So that when you
are going to hit One, that you are all hitting it the same place.
And it can change a little bit – it can be on top, it can be laid
back – it’s different for different players. And it always for me
takes… you have to be able to adjust to what’s going on around
you. So, I don’t think there is any particular definition of the
groove. The real definition of the groove is when you lock it in,
everything feels good. So, I think that’s the determining factor
(The Drum House, 2017, 0:40-2:41).
Gadd sier altså at den utslagsgivende faktoren for å definere groove er at når vi
har locked in (entrained, eller er synkronisert oss med rytmen), så føles det bra.114
Der meter kan defineres som kun et måleverktøy, må groove kobles opp mot
114

Lignende beskrivelser av groove blir gjort av andre musikere i Monson (1996, s. 67-69). Se også
Clayton et al.(2005).
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følelser – en kroppslig fornemmelse av noe grunnleggende taktfast. Vi kan føle
på kroppen når det groover. Fornemmelsen av groove i musikken blir påvirket av
hvordan kroppen justeres og beveges i takt med musikkens puls. Å «koble seg
til» den eksterne rytmen kan sammenlignes med å la seg «medrive» gjennom
kroppsbevegelser.

5.2 Groove i kroppsbevegelse
Enten vi mener at det finnes en direkte kobling mellom musikk og rytmisk
kroppsbevegelse gjennom aktiv kroppslig persepsjon, eller at rytmisk
kroppsbevegelse er en følge av en kognitiv synkroniseringsprosess, så er det
sentrale aspektet at vi beveger oss. Hvis vi ikke beveger oss, går vi glipp av det
som da trer frem som det viktigste aspektet ved groove: å være en del av den
rytmiske bevegelsen. Dette bringer oss igjen tilbake til Hornbostel (1928, s. 53),
som beskriver at selve «the act of beating» er det sentrale aspektet ved rytme, og
ikke det klingende resultatet.115 Groove, forstått som et opplevd driv i musikken,
eller «vital drive» (Feld & Keil, 1994, s. 60), kan da sies å være en dynamisk
kraft som finner sted i samspillet mellom rytme, kropp og sinn, der
kroppsbevegelse er en del av det å involvere seg i musikken. Gjennom dans og
musisering samspiller musikkens rytme med kroppsbevegelser.
Musikk er imidlertid ikke et absolutt nødvendig element for å oppleve
rytmisk flyt i bevegelser som harmonerer, noe som kan hende også når vi går,
løper, eller på andre måter beveger kroppen i gjentagende rytmemønstre. Om vi
forestiller oss at vi bruker kroppen til å bevege oss i et landskap, og opplever en
rytmisk flyt, kan vi fortsette med å være i flyten selv om tempoet forandres og
det kommer et taktomslag som følge av at landskapet forandrer seg.
Kanskje musikalsk groove er når vi finner igjen slike fornemmelser idet vi
beveger oss til musikk? Det betyr i så fall at følelsen av groove kan sies å kunne
eksistere også uten musikk, og visa versa – det er når disse to blir satt sammen at
det blir groovy musikk. Groove er heller ikke nødvendigvis følelsen av en statisk
puls – den kan like gjerne være elastisk, og slik kan groove også strekkes og
formes uten at vi kommer ut av grooven. Groove er da en prosess som utvikler
og kan forandre seg over tid også i musikalsk sammenheng. Den kan utvikles ved
at vi forandrer innstilling, fokus og bevegelser i samspill med musikkens rytme.
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Bevegelsesakten ser ut til å være sentral i mange sjangere i populærmusikk, spesielt der man danser og
beveger seg i takt med musikken, for eksempel EDM (Solberg, 2018).
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På det punktet virker det rimelig, som Attas (2011) finner, at meteret er i prosess
ut fra musikalske hendelser i samspill med hva hun fokuserer på, og hvordan hun
beveger seg til musikken. Det hun i denne sammenhengen kaller meter som
prosess, vil jeg heller kalle dynamisk groovefølelse.

5.3 Groovefølelse
I en utøvingssituasjon vil en groovefølelse kunne bli bestemt av hvordan en
rytme blir spilt teknisk – hvordan vi beveger kroppen. Hvis vi ser på
groovefølelse i relasjon til groove som en underliggende pulsering, kan følelsen
bli formet ut fra hvordan vi beveger kroppen som en del av denne underliggende
pulseringen. Waadeland (2000) viser i denne sammenhengen hvordan et klapp
kan utføres med ulike bevegelser (s. 107), og hvordan rytme kan forstås som
sammenhengende rytmemønstre av kroppslige bevegelser. Han skriver at rytme
ikke bare er anslagspunkt i musikken, men hele bevegelsen. I relasjon til
trommesett virker det ut fra dette sannsynlig at en groovefølelse også vil være
avhengig av orkestrering, da dette fordrer ulike bevegelser i ulike lemmer, som
igjen påvirker selve groovefølelsen.
Hvordan er det da mulig å inneha en groovefølelse som en type
underliggende pulsering ved utøving av mange ulike rytmefigurer fundert på
ulike teknikker, som vist i analysen av trommesoloen i underkapittel 2.5? En
forklaring på dette spørsmålet kan være at selve groovens puls blir tydeliggjort
gjennom å bevege kroppen i rytmisk harmoni. Ikke bare ett bevegelsesmønster
som Kvifte (2004, s. 61-63) beskriver, men dynamiske varierende
bevegelsesmønstre som er knyttet sammen og harmonerer. Av dette følger at
groove som en følelse og groove sett på som metrikk ikke er identisk, men en del
av grooven kan likevel sies å være en underliggende pulsering som påvirker
hvordan selve rytmefigurene organiseres og føles på eller i kroppen.
I relasjon til Steven Feld som sier at groove i dagligtalen refererer til «an
intuitive sense of style as process, a perception of a cycle in motion, a form or
organizing pattern being revealed, a recurrent clustering of elements through
time» (Feld & Keil, 1994, s. 109), så kan vi si at groovefølelse er en fornemmelse
av en rytmisk strømning som ledetråd for harmoniske kroppsbevegelser. Når vi
holder fast på et slikt organiserende bevegelsesmønster og relaterer friere ikkesirkulerende rytmefigurer og mønstre til dette, kan vi derfor si at vi har en
groovefølelse selv om vi ikke spiller et repeterende rytmemønster. Det betyr også
at groovens klingende uttrykk, selve musikkens rytme, ikke nødvendigvis må
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være et repeterende rytmemønster. Om vi, som Schuller (1989), mener at
musikken groover hvis den fører til rytmiske kroppsbevegelser, eller om vi får
groovefølelsen av å bevege kroppen aktivt til musikken (Roholt, 2014), så kan vi
si at vi først er i grooven når vi beveger oss i harmoni med rytmen i musikken.

5.4 Rytmisk vokabular i relasjon til groovefølelse
For en som beveger seg i takt, kan kroppens bevegelsesmønster for å produsere
en rytmefigur, eller et rytmemønster, sies å være denne rytmens gest116. En gest
kan være bevegelsen for å utføre et enkelt slag, eller den kan være
bevegelsesmønstre (Waadeland, 2000, s. 240). Danielsen (2006) forklarer gest
som en musikalsk ytring. Det kan være et riff eller en vokalfrase, eller deler av
dem, en rekke slag eller et enkelt slag, så lenge det blir oppfattet som en
klingende helhet. En musikalsk gest innebærer alle aspekter ved denne helheten
(s. 47). Om vi sier at musikalsk gest skal inkludere hvordan vi uttrykker oss, bør
vi ideelt sett ikke bare inkludere utførelsen, men også tanken bak i en beskrivelse
av en musikalsk gest.117
Musikk kan ses på som et språk der en rytmefigur kan sammenlignes med
et ord, og det klingende resultatet er dens uttrykk. En musikalsk gest kan
sammenlignes med måten man sier dette «ordet» på i en musikalsk kontekst.
Ifølge Lilliestam (1995, s. 218) vil en gest da være en del av den enkelte
musikers spillestil, eller idiolekt, som handler om hvordan vi som utøvere (og
lyttere) intuitivt uttrykker oss musikalsk.118 En personlig spillestil består med
andre ord av et repertoar av gester lik det Henrik Hellstenius (2005) forstår som
en musikalsk gest: «En musikalsk gest er [...] en musikalsk bevegelse som varer
omtrent så kort som en ordinær språklig setning» (s. 9). Hellstenius beskriver i
denne sammenhengen musikk som noe som ikke kan skilles fra kroppen.119
Hvordan en utøver nyansert beveger kroppen, også selve touchen, har
innvirkning på flere aspekter ved grooven som innvirker på dens klingende
uttrykk. Vi kan snakke om et rytmisk kroppsspråk som inngår i rytmeforståelse
og produksjon.
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En slik gest trenger ikke være auditiv, og trenger heller ikke være i musikalsk sammenheng (Kubik,
1972, s. 33-34).
117
Se også Godøy og Leman (2010, s. 5).
118
Se også Waadeland (2000, s. 99-101).
119
Se også Dahl et al. (2010); Godøy og Leman (2010); Gritten og King (2011); Laws (2014).

138

Hos en utøver av et instrument, som et trommesett, der koblingen mellom
bevegelse og klingende uttrykk er direkte, vil et slikt kroppsspråk i stor grad
være preget og satt sammen av det utøvere ofte kaller et rytmisk vokabular
(Dworsky & Sansby, 2015). Med dette menes de automatiserte motoriske
bevegelser og internaliserte tekniske ferdigheter knyttet til utøving. Oftest består
disse ikke bare av bevegelser i én kroppsdel, men kombinasjoner av flere
lemmer, der en (eller flere) kan ha funksjon som en pulsgenerator for følelsen av
den underliggende pulseringen og dens grunnleggende karakter – groovefølelsen.
Pre-refleksive bevegelser er et viktig aspekt ved en personlig spillestil.
Om vi forestiller oss en rocketrommeslager som er vant til å spille med store
bevegelser og tilhørende høy lyd, og som blir satt inn i en ny musikalsk kontekst,
for eksempel spille med et kor, der det må spilles med lavt volum for ikke å
overdøve koret, så vil det for denne trommeslageren ikke føles likt å spille de
vante rytmene. På grunn av volumet alene kreves det andre, mindre
kroppsbevegelser for å utføre de samme rytmene. Kanskje personen ikke klarer å
dempe seg i starten, eller aldri får det helt til. Gestene – kroppsbevegelsene – er
ikke de samme, og det føles ikke riktig å spille slik. Utøveren har da ikke riktig
feel i forhold til konvensjonene for den aktuelle musikken – vokabularet passer
ikke inn. Og fordi trommene lyder annerledes, blant annet ut fra hvor hardt de
blir slått på, har det rytmiske vokabularet også innvirkning på trommenes
lydbilde. Likeledes med timing: Det tar lengre tid å utføre et hardt slag fordi
bevegelsen er større. Når en skal spille med lavt volum, kreves andre nyanser i
bevegelsene – slagbevegelsen må starte senere for å opprettholde samme timing
for ikke å havne på «tuppa». Et rytmisk vokabular må øves inn, og vil deretter
variere etter hva man til enhver tid er opptatt av, og spiller – hvis man ikke
bruker det, mister man det. Man blir «rusten», og ting man kunne før, må pusses
på og «spilles inn i kroppen» på ny. Det var derfor jeg måtte øve inn
kvintolunderdeling igjen i forbindelse med doktorgradsarbeidet siden jeg ikke
hadde spilt musikk som fordret dette vokabularet på flere år. Vokabularet må
med andre ord «sitte i kroppen» som pre-refleksive relevante kombinasjoner av
bevegelser i relasjon til den aktuelle musikken.
Som en del av stilistiske konvensjoner er derfor alle rytmiske figurer
kombinasjoner av kroppsbevegelser som uttrykker gjennom musikk det som er
denne stilens groovefølelse. Rytmisk vokabular kan på denne måten relateres til
metrikk slik Mats Johansson (2010c, s. 56) beskriver – som en type metrisk
formel, men inneholder likevel noe mer: Traktering av instrumenter i forskjellige
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stiler krever ulike bevegelser, som kan sies å være bestanddeler i «gestiske
formler». Et vokabular er i denne sammenhengen summen av innøvde motoriske
variasjonsmuligheter innenfor en metrisk og stilistisk ramme, og som i en
utøvingssituasjon ikke må tenkes bevisst gjennom for å utføres. I sammenheng
med groove og stil kan det derfor virke som om kombinasjonene av rytmefigurer
i praksis forstås ut ifra måter å bevege kroppen på som er innlært gjennom ulike
tradisjoner. Dette har igjen skapt ulike konvensjoner for hva som er «riktig» når
det gjelder groove som kvalitet. Når vi har fått tak i grooven på denne måten, er
vi frie innenfor de rammene groovefølelsen og det rytmiske vokabular gir.
En person som oppleves som groovy, eller som «har grooven», vil da ha et
rytmisk vokabular som harmonerer med en sosial oppfatning av en type
groovefølelse. I henhold til det vi kan kalle en type stilistisk kunnskap120, vil
spillet til en utøver som oppfattes som groovy, av den grunn kunne oppleves som
naturlig og harmonisk. Det føles godt å bevege seg til og musisere sammen med
de musikalske rytmene for dem som innehar denne kunnskapen.

5.5 Groove: en pre-refleksiv, men ikke ubevisst følelse
Hvis vi opplever at musikkens rytme i vesentlig grad bryter med pulsen slik vi
opplever den, kan vi komme ut av grooven. Likeledes hvis vi begynner å
fokusere på forstyrrende elementer knyttet til hvordan vi beveger oss. Hvis vi
eksempelvis, som jeg var ved forberedelse til trommesoloen i underkapittel 2.5,
er overfokusert på plassering av slag eller utføring av bevegelser mens vi spiller,
kan vi komme ut av grooven. Når vi er i grooven beveger kroppen seg prerefleksivt.121 Timing hos en utøver som er i grooven, er slikt sett ikke en
kontinuerlig analysering og leting etter å treffe på det «rette» tidspunkt på en
tidslinje, men like mye et resultat av hvordan kroppen beveges i relasjon til å
utføre en rytmisk bevegelse. Det er med andre ord teknikk, som Roholt opplevde
da han som student lærte å aksentuere offbeat på hi-hat ved å forandre på
kroppsbevegelsen (Roholt, 2014, s. 86). Samtidig som den tekniske delen av
spillet er pre-refleksivt, kan vi likevel være oppmerksomme på det våre
medmusikanter holder på, og justere spillet i forhold til inntrykk utenfra uten å
miste grooven. Det finnes også måter å spille på, som «drunken drumming» (se
120

Ifølge Johnsen (2016), som forstår kunnskap som en slags sosial konsensus: «knowledge is what is
(socially) regarded as right understanding of things» (s. 10), kan en slik sosial oppfatning av hva som er
«riktig groovefølelse», bli kalt for kunnskap.
121
Se også Monson (1996, s. 68).
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under-underkapittel 5.7.6), som legger vekt på å bevisst skape diskrepanser. Med
et slikt fokus kan det diskuteres hvorvidt man er i grooven som en pre-refleksiv
følelse, eller om grooven som et klingende uttrykk er formet mer som følge av en
kognitiv prosess. Det å være i grooven er i denne sammenhengen uansett ikke
som en rus av følelser som forskyver bevisstheten av tid og sted slik entusiaster
beskriver det (Câmara og Danielsen, 2018, s. 5), men kan beskrives som en
bevisst, emosjonell tilstand knyttet til en dynamisk groovefølelse.
Som nevnt kan denne følelsens fysiske «utside», i henhold til Grellands
beskrivelser av gråt og latter relatert til henholdsvis sorg og glede (Grelland,
2005, s. 14), være en pre-refleksiv rytmisk bevegelse av kroppen. Om vi er glade,
er vi ikke opptatt av hvordan vi smiler – det trekker i så fall oppmerksomheten
vekk fra gleden. Vi er nødvendigvis heller ikke så ruset av gleden at vi ikke
klarer å forholde oss til omgivelsene. Om bevisstheten av tid og sted var
forskjøvet ved følelsen av groove i utøvende sammenheng, ville det ikke være
mulig å spille ad lib, planlegge fremover i sitt eget spill, huske det man gjorde for
å kunne repetere det, eller å groove sammen med og respondere på andres
musikalske bidrag. Å være i grooven i forbindelse med utøving kan likevel
nærme seg en følelsestilstand hvor disse aspektene integreres.

5.6 Musikalsk groovefellesskap
Akkurat som andre følelser kan groove være noe vi opplever som individ,
samtidig som det kan være en følelse vi deler med andre. Når jeg opplever at det
groover godt sammen med andre, kan det ligne på hvordan Monson (1996)
refererer til musikere som beskriver groove som en god sosial opplevelse: «a
“mutual feeling of agreement” [...] “walking down the street” with someone [...]
walking “arm-in-arm” with someone» (s. 68). Dette ligner Charles Keils
beskrivelse av hvordan vi som individer kan finne grooven gjennom å delta i den
sosiale prosessen av musikkskaping (Keil, 1995, s. 1). Når jeg spiller, er jeg
opptatt av å spille i relasjon til den groovefølelsen jeg opplever, og i samspill
relatere spillet mitt til mine medmusikanter. Dette kan skape en fellesskapsfølelse
med de andre jeg spiller med. Noen ganger, derimot, finner vi ikke grooven.
Musikere har forskjellige måter å forholde seg til groove på, og noen ganger
funker det ikke – vi finner ikke grooven sammen:
Every bass player and drummer [and] piano player sort of feels
the rhythm their own way, and some are more sensitive or
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flexible than others…It’s not…different than when you meet
somebody, and you find a compatibility of personalities that’s
just there. And it’s not something that you have to try to do. And
sometimes it just isn’t there and it’s nobody’s fault (Weiss sitert i
Monson, 1996, s. 68).
For at noe skal kunne oppleves og være engasjerende, må det formidles på en
forståelig måte – og er slik sett avhengig av mottagers respons. For at mottager
skal kunne respondere på innholdet i det som formidles, forutsettes en
samsvarende kunnskap hos begge. Det kan formidles så iherdig som bare det,
men hvis ikke mottager forstår språket, blir innholdet enten ikke forstått, eller det
kan bli mistolket i forhold til vår intensjon som avsendere.
Det betyr at rytmemønstre vi ikke forstår har mindre potensiale til å
engasjere oss enn rytmemønstre vi forstår. For å kunne oppleve energien og ta
del i grooven må vi først «kjenne» rytmemønstrene. Det er kanskje grunnen til at
et statisk rytmemønster over tid kan oppleves som mer og mer groovy – vi får tid
til å bli kjent med det. Det er også grunnen til at komplekse og varierende
rytmemønstre kan være vanskeligere å oppleve som groovy – vi må ha mer
bakgrunnskunnskap for å henge med i de kontinuerlige forandringene. Når slik
kunnskap blir til sosiale felles kriterier, eller et felles sett av normer som ligger til
grunn for en følelsesopplevelse, kan det skape en sosial følelse, fordi interne og
eksterne prosesser former utvidede systemer (Krueger & Szanto, 2016, s. 865).
Groove kan altså bli en sosial følelse når eksterne forhold danner en felles
tolkningsramme. Selv om groove som en sosial prosess potensielt vekker
følelser, er selve opplevelsen av groove likevel personlig betinget. I den
påfølgende analysen kan kjennskap til kvintolunderdeling se ut til å være et
kriterium for å få fullt utbytte av rytmene i relasjon til opplevelsen av groove
gjennom bevegelse.

5.7 Groove: analyse av trommesolo fra konsert122
Objektet for analysen i dette underkapittelet er et opptak av en trommesolo spilt i
forbindelse med en fremføring av «1516» på en konsert med forskningsbandet
mitt 30.09.2019. Jeg skal her gå gjennom trommesoloen, først og fremst med
tanke på groove som rytmefølelse, og hvordan dette i enkelte faser av soloen kan
122

Materialet for denne analysen er en video som er lagt ved på DVD, vedlegg C: 2, 13:16-15:56 min.
Transkripsjon av soloen ligger som vedlegg A: 2.

142

kobles til de aspektene vi har vært gjennom på sporet av grooven. Groove som
rytmefølelse kan inneholde alle de fire første aspektene: rytmemønster;
underliggende pulsering, dynamisk timing, og rytmisk harmoni. For å si noe om
hvordan en utøver kan veksle mellom å være i og utenfor grooven, vil jeg i
analysen også, der det er hensiktsmessig, fortelle om min opplevelse under
fremførelsen.
5.7.1 Inn i grooven
I og med at trommesoloen starter etter keyboardist Aadlands solo, er bandet
allerede «stilt inn» på kvintolgroove i 3-takt. I starten av det som blir
trommesolo, forandrer imidlertid grooven karakter så mye at vi kan si det er en
ny groove, og ikke bare «a change of groove state» (Attas, 2011, s. 25). Dette
skjer i alle instrumentene: Keyboard forandrer sin rolle fra å være solist til å
markere perioder ved å sette an akkorder og skape «soniske bakgrunnstepper».
Bassen bytter riff fra en melodisk dynamisk idé i 3-takt til å pulsere monotont på
fjerdedeler ved å markere 1 og 4 i en kvintolunderdeling av beaten.
Kvintolsvingen blir da selve den underliggende pulseringen vi ser representert
som punktert åttendel og åttendel i noteeksempel 74 under.

Noteeksempel 74. Underliggende pulsering markert av bass og trommer.

Metrisk kan dette også oppfattes som to ikke-isokrone hovedbeats. Det blir en
usymmetrisk pulsering, som danner perioder lik det som var fjerdedeler i den
foregående grooven. Dette danner et rytmemønster i bassgrooven, og er
ankerpunktet for groovefølelsen. Som diskutert i under-underkapittel 2.5.3, kan
dette også kan betraktes som en 5-takt med rask grunnpuls, 5/16-delstakt.
Sammen med bassen markerer også trommene denne additive pulsen (se også
noteeksempel 74). Hvordan en vil periodisere et slikt monotont rytmemønster i
større intervaller, er, som nevnt i underkapittel 3.4, opp til utøverne og lytterne.
Foruten en takt i 2/4 er soloen transkribert som en 3/4-taktart. Dette kan også
behandles som perioder, mer enn selve taktarten. Her kan vi snakke om notert
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meter, og aktuelt meter (se underkapittel 2.2). Som en grunnleggende pulsering
og basis for spillet i soloen er den additive pulseringen – 3 + 2
sekstendelskvintoler – en viktig metrisk referanse for kvintolgrooven.
Under øvelsene i forkant av konserten avtalte vi (utøverne) at vi skulle ha
en løsere tilnærming til perioder, og heller lytte til hverandre og justere oss inn
etter hvert som soloen utviklet seg. Dette åpner for et dynamisk samspill i en
prosess der vi som utøvere lytter mer aktivt for å interagere med musikalske
hendelser skapt av medmusikantene. Om man har et på forhånd bestemt stramt
skjema, kan det også bli en ramme som blir et hinder for interagerende
kreativitet. Man kan bli for opptatt med å holde seg til de bestemte rammene, slik
at man glemmer å følge med på den musikalske utviklingen, som kanskje kan ha
tatt en mer spennende retning om ikke detaljer er avtalt på forhånd.123 På den
andre siden kan altfor frie eller manglende rammer også begrense kreativiteten.
Akkordskiftene i keyboard holder oss fast i en 3-taktsfølelse, i hvert fall i
starten. Som vi ser i notene, markerer toneskiftene i keyboardet (om vi regner
med pausen i starten som periode) perioder på 2, 2, 3, 2, 2 3/4-takter. Om ikke
perioden på 3 takter hadde funnet sted, hadde det vært mulig å tolke toneskiftene
som en markering av 6/4-takt, men ut fra det som er spilt før, er det naturlig å
holde på 3-taksfølelsen. Isolert sett kan vi også se at toneskiftene ikke kan tolkes
som 6/4-takt, fordi det ikke stemmer overens med perioden på tre 3/4-taker, som
da, med sin uregelmessige periode her, er med på å understreke 3-takt som
periode.
Når vi også ser at keyboardet begynner å spille akkorder i takt 3
(noteeksempel 75), kan det virke som om dette markerer selve starten på
trommesoloen som en egen del.124 De to taktene før er da et lite mellomspill.
Siden det er vanlig å gruppere taktperioder på fire og åtte takter, kan det igjen
virke som om trommene starter perioden sammen med keyboardet, men ikke tar
hensyn til de etterfølgende akkordskiftene som markører av slike makroperioder:
Vi kan se i notene at trommene ikke ser ut til å respondere på akkordskiftene i

123

Dette opplevde vi ved en annen fremførelse av låten. Vi hadde avtalt å gå ned i lydstyrke ved
trompetsoloens start. På slutten av keyboardsoloen som ble spilt først, hadde vi imidlertid et godt driv
som trompetisten ville fortsette å spille på. Selv om det var mulig å forstå dette gjennom spillet hans,
justerte vi i kompet oss ikke inn etter hans musikalske tegn, og gikk ned i starten av soloen hans. Hadde
en løsere avtale om form vært gjort på forhånd, ville vi sannsynligvis fortsatt i samme intensitet i kompet,
fordi vi kunne høre på trompetistens spill at han ville beholde energien fra keyboardsoloen.
124
Takt 1 i transkripsjonen starter ved 13:16 min, vedlegg C: 2.
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keyboardet som grunnlag for periodisering av takter, for trommenes
rytmemønster forandrer seg i takt 11. Dette vil vi også se utover i soloen.
Akkorder og markeringer gjort i keyboard synes å ha en underbyggende,
akkompagnerende rolle i relasjon til det som skjer i trommene, heller enn å
definere perioder som rytmiske «knagger». Det som er viktigst her, sett fra et
metrisk perspektiv, er inndelingen av sekstendelskvintolene i repeterende
perioder av 3 og 2 sekstendelskvintoler som en underliggende pulsering.

Noteeksempel 75. 1516, trommesolo, 11 første takter.

I transkripsjonen ser vi også hvordan trommenes rytmemønster forandrer
karakter sonisk, ved at jeg slutter å spille på lilletammen på det andre slaget i takt
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2. Isolert sett ville dette kunne indikere en 4/4-taktsfølelse, men det virker som
lyden i keyboardet som skifter toner etter taktarten vi spilte i keyboardsoloen har
større autoritet i denne sammenhengen. Slik virker det som lilletammens lyd her
ikke får noe å si, annet enn å forme lyden i rytmemønsteret litt. Sammen med at
spill på hi-haten også opphører i slutten av takt 2, går dynamikken ned og
frekvensspekteret avtar. Min intensjon her var å gå ned i dynamikk for å komme
inn i grooven, og bygge opp soloen fra bunnen. Intensiteten, og pulsen som en
motor, beholdes i bass og gulvtam, og dermed beholdes også selve
groovefølelsen. I notebildet begynner jeg å spille lilletam og hi-hat igjen i slutten
av takt 4. Dette skjer også på kryss av selve taktarten som periode, men
kvintolgroovefølelsen beholdes.
I takt 5-7 holder keyboardet gjennomgående samme tone – en
usymmetrisk periode i forhold til periodefølelsen som er dannet fra bassriffet
tidligere i låten – før det igjen spiller en periode på to takter. Bassens spill
periodiserer bare på fjerdedeler, så den har ingen funksjon i å definere perioder ut
over å markere rytmefølelsen innad i beaten. Når trommene forandrer
rytmemønster i takt 11, kan det se ut som disse ikke justerer seg inn etter
keyboardets akkordskift som markører for perioder. Noe som igjen indikerer at
fjerdedelene er mest fremtredende som felles periode for musiseringen.
5.7.2 5/16 i perioder på tre pulser
Fraseringen i skarptromma – her spilt uten seider – danner et polyrytmisk
mønster som går opp på hver 3. fjerdedel (noteeksempel 76).

Noteeksempel 76. Kryssrytmiske linjer mellom skarptromme og gulvtam.

Rytmemønsteret som skapes ut fra fraseringen i skarptromma, utfordrer
imidlertid ikke grunnpulsen i grooven det blir spilt over. Selv om vi kan si at det
har kryssmetrisk potensial, blir det ikke utviklet videre, mest på grunn av
orkestrering. Hadde bassen hengt seg på rytmen i skarptromma, kunne det fort
snudd opp ned på grooven, og vi hadde fått en metrisk modulasjon.
Det rytmemønsteret som oppstår, markerer repeterende perioder på tre
pulsslag (ett pulsslag består av 3 + 2 sekstendeler; som markert av bassgrooven
og rytmemønster i basstromme og hi-hat). Slik er det med på å bygge opp under
146

en variant av kvintolgrooven, og legger til en ny periode som nå består av
perioder på tre fjerdedelsslag som repeteres. Polyrytmene skaper sammen med de
tonale aspektene en rytmisk harmoni som definerer 3/4-takt underdelt i kvintoler
(noteeksempel 77). Denne 3/4-taktsperiodiseringen underbygges også fortsatt av
toneskiftene i keyboardet. Dette rytmemønsteret spilles i 14 takter – noe som er
litt kort for å danne seg en sterk groovefølelse, men likevel langt nok til at det går
an å relatere seg metrisk til det. Det gradvis økende volumet i skarptromma
fremhever den polyrytmiske fraseringen.
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Noteeksempel 77. Takt 11-24, kryssrytmisk frasering i skarptromma.

Vi skulle kanskje tro at alt var vel fundert i grooven, men slik var det ikke for
meg som utøver. Jeg hadde en opplevelse fra låten før, der jeg ikke klarte å spille
en rask rytme i basstromma – det stokket seg, og jeg måtte ty til et alternativ.
Denne opplevelsen gjorde meg usikker, og jeg ble fokusert på selve den tekniske
utføringen av polyrytmen – jeg var redd for å spille feil. Dette er, som tidligere
nevnt, ikke bra for opplevelsen av groove. Og på ett tidspunkt tenkte jeg at nå går
det galt – nå stokker det seg her også. Jeg valgte imidlertid å ikke tviholde på
rytmemønsteret, men i stedet gå videre til nye mønstre. Dette gjorde at jeg
mentalt ble innstilt på å fokusere fremover, og da jeg fikk dette nye fokuset,
stoppet ikke den rytmiske flyten opp, og jeg kom inn i grooven igjen.
5.7.3 Rytmefigurer og fraseringer basert på kvintolgroove
De neste 16 taktene (noteeksempel 78) er basert på rytmemønsteret i bass,
basstromme og hi-hat som er videreført fra taktene før, og som danner grunnlag
for kvintolgroovefølelsen. På trommesettet fundamenteres grooven i additive
bevegelser i beina, mens armene spiller mer fritt. Her brukes teknikker jeg har
beskrevet i analysen av groove som underliggende pulsering (underkapittel 2.5).
Dette er dobbeltslag, og ulike stickinger som er integrert i det rytmiske
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vokabularet, og som blir orkestrert ut på skarptromme og tammer. På den måten
spilles dynamiske rytmefigurer som relaterer seg til og er fundert i grooven slik
den blir spilt i basstromme og hi-hat. Her er jeg mer opptatt av rytmiske linjer og
fraseringer enn på tekniske detaljer. Disse fraseringene har senter i skarptromma,
og orkestreres ut i tammene innimellom. Hele tiden kommer
kvintolgroovefølelsen frem som et klingende additivt rytmemønster i
basstromme og hi-hat. Dette hjelper også lyttere og de andre musikerne til å
relatere seg til kvintolgrooven. Og dermed også til å beholde groovefølelsen.
Som vi ser i notebildet, har keyboardet begynt å skifte toner på flere steder
– på taktenes andre og tredje slag, og ikke bare på enerne. I og med at trommene
også spiller veldig fritt i forhold til en 3/4-takt, forsvinner 3/4-takten som et
periodisk markert klingende mønster, men kan fortsatt føles hvis vi velger å
forholde oss til og projisere rytmikken slik den utfolder seg gjennom 3/4-takt.
Dette former også hvordan rytmefigurene oppleves som fraseringer.
I denne fasen av trommesoloen forholder jeg meg ikke bevisst til lyden fra
bassen og keyboardet. Jeg føler at jeg styrer utviklingen mest selv. I
fremføringen forholdt jeg meg til en 3/4-taktsfølelse gjennom hele dette strekket
(kan også ses i notene i takt 31, og 37, der eneren er markert tydelig). Derfor ble
jeg under transkribering av soloen overrasket over at jeg spilte en 2-takt i den
siste takten. Det hadde imidlertid ingen innvirkning på min groovefølelse i dette
øyeblikket. Her tenkte jeg fremover, og for å «gire opp» intensiteten noen hakk
tenkte jeg at nå var tiden inne for å skru på seideren på skarptromma. Kanskje
var det dette som gjorde at det «sneik seg inn» en 2-takt som periode (takt 40)?
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Noteeksempel 78. Trommesolo takt 25-40.

I takt 41-42 spiller jeg fem over to beats (eller fem over fire usymmetriske beats)
fra takt 41, andre taktslag (noteeksempel 79). Dette gjør jeg to ganger etter
hverandre.

Noteeksempel 79. Takt 41-42.

Etter denne bevegelsen ser vi at jeg slipper opp på det statiske rytmemønsteret i
basstromma for første gang i soloen (noteeksempel 80), men hi-haten markerer
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fortsatt grooven sammen med bassen. Videre skal vi se på noen andre nye
rytmiske elementer som også skjer på dette tidspunktet i soloen.
5.7.4 Nye underdelinger – groovefølelse i forandring
I takt 44 kommer det første innslaget av det som i notene ser ut som isokrone
«streite» sekstendeler – rytmen spilt på skarptromma (noteeksempel 80). På
grunn av den etablerte groovefølelsen føles de ikke streite, men de bryter med
den lineære rytmiske strømmen i groovens additive underdeling (3 + 2
sekstendelskvintoler). Her må vi derfor kalle dem kvartoler, og for å få frem dette
ville det kanskje vært bedre å notere soloen i 5/16. Ifølge Merker (2014) er dette
en helt naturlig rytmisk harmoni. For meg er det likevel vanskelig – det har gått
med noen timer med øving for å mestre det. Dette er ikke et lick125, men et
resultat av at jeg, etter møtet med Bozzio, begynte å øve på og strekke timingen.
I notene er det litt vanskelig å se, men det er den samme bevegelsen to ganger
etter hverandre. På grunn av utførelsen og konteksten kan den noteres litt
forskjellig, alt etter som hva man velger å ta hensyn til. I noteeksempel 80 har jeg
valgt å ta utgangspunkt i hvordan det mest sannsynlig er intendert ut fra min
spillestil.

Noteeksempel 80. Takt 43-44.

Hvis vi går til Logic og ser på lydfilene, kan vi se hvordan dette strekket er timet
(illustrasjon 8). Den rosa fargen markerer selve bevegelsen, og lilla farge
markerer en liten hale på den første bevegelsen. Den hvite streken markerer
eneren i takt 44 (som spilt av bassgitar). De andre taktslagene er delt inn i andre
farger.

125

Det å spille et lick er å spille en bevegelse bestående av mange mindre delbevegelser, øvd inn som en
helhet – et bevegelsesmønster. Vi kan sammenligne det med å kunne spille en groove kun som et fast
repeterende rytmemønster – groove i sin enkleste form (se kapittel 1).
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Illustrasjon 8. Solo – Siste taktslag i takt 43, og hele takt 44.

Her ser vi at bevegelsen begynner på opptakt til eneren. Ved å skyte inn et ekstra
gulvtamslag før skarptromma på eneren, blir timingen strekt bakover (durasjonen
blir lenger). Dette ser vi også på bildet, der bassen er foran trommene. Videre ser
vi i første slag at basstromma treffer likt med bassen, slik at kvintolunderdelingen
klinger sammen med kvartolunderdeling her. Neste taktslag er vanskelig å notere
– det blir litt kaotisk på grunn av at trommene ligger så langt bak bassen
(henholdsvis 21, 21, 78 ms). På tredje taktslag i takt 44 spiller jeg skarptromma.
Dette slaget er satt så seint at vi ut fra lydfilene like godt kunne notert
gulvtammen som eneren, noe som ikke stemmer med min groovefølelse og
bevegelse her. Det doble basstrommeslaget og slaget på gulvtammen er noe jeg
spiller som oppslag til skarptromma. Det er en gest for virkelig å markere
skarptrommeslaget – en bevisst frasering. Som vi ser, kan det måles til veldig
bakpå, 78 ms (lengre enn avstanden mellom 3. kvartol og 4. kvintol i første
taktslag), men det tenker ikke jeg på når jeg spiller – jeg føler bare: «nå skal jeg
virkelig sette dette skarptrommeslaget!» Groovens senter sitter fortsatt plantet i
ryggmargen, som en bevegelse fremover/nedover på downbeat, og
bakover/oppover på offbeat. Det er når jeg klarer å beholde denne forankringen,
at jeg virkelig kan utfordre og strekke timingen: skape forbigående rytmisk
spenning, og forløse det som en musikalsk kadens basert på timing. Det er
rytmisk frasering.
Her er jeg ikke bevisst på ulike underdelinger som kategorier, men følger
med i strømmen av groovens energi. Det er kanskje på dette punktet jeg virkelig
har kommet inn i grooven – når jeg begynner å spille ting som ikke stemmer
overens med groove som et repeterende rytmemønster. Det er likevel rytmisk
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harmoni. Det er groovefølelse – jeg er in the groove: Borte er alle tanker om
hvordan ting skal utføres teknisk, bekymring for om jeg spiller feil, hvem som
sitter i publikum, at det filmes, dette er så viktig, og så videre. Slike tanker,
følelsen av redsel og angst, er ikke til stede når jeg er i grooven. Jeg strekker meg
fremover, og vurderer ikke kvaliteten på det jeg har spilt.
Videre i notene (noteeksempel 81, takt 46-47) ser vi at jeg virvler en liten
stund mellom gulvtam og skarptromme, for deretter å gå videre med fraseringer
ut fra kvintolunderdeling. Dette er igjen rytmer og fraseringer fundert på hvordan
jeg øvde på kvintolunderdeling, som beskrevet i underkapittel 2.5.
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Noteeksempel 81. Takt 43-50.

Det er nå jeg synes det virkelig har begynt å groove i denne soloen. Polyrytmiske
fraseringer i kvintolunderdeling går lekende lett, det er hjemmebane, jeg har
overskudd – grooven er her. Og når man har grooven, kan man, som nevnt i
underkapittel 5.4, være fri innenfor sitt rytmiske vokabular. Derfor vil jeg nå
prøve å «kaste inn» noen licks jeg har øvd på i forbindelse med at jeg utforsket
hvordan det var å veksle mellom å spille i kvintolunderdeling og
septolunderdeling, mens jeg holdt en groove som underliggende pulsering og
rytmemønster gående i hi-hat. Dette var ting jeg øvde på etter at jeg traff Terry
Bozzio (septolunderdeling er ikke en underdeling jeg har øvd på i noe stort
omfang, men jeg kan likevel spille noen licks).
Det spesielle licket jeg spiller (noteeksempel 82, takt 51), starter igjen med
et oppslag inn til eneren. Dette oppslaget er likt det som ble spilt før kvartolene i
takt 44. Her ser vi at jeg spiller to varianter av licket. Det siste av dem kommer
igjen i takt 54, før jeg går videre til streite trettitodeler. I denne takten har jeg
notert grooven spilt i hi-hat som septolunderdeling, fordi jeg, i henhold til det jeg
lærte av Bozzio, kvantiserer disse to rytmene til hverandre slik at min følelse av
underliggende pulsering, som består av 3 + 2 sekstendelskvintoler, er det samme
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som 4 + 3 sekstendelsseptoler (se underkapittel 4.3). Den additive pulsen ligger
under de to underdelingene som en referanse generert av kroppsbevegelse – selve
groovefølelsen er den samme. Dette er en utvikling fra den mer en-lineære
improviseringen i trommesoloen fra «Keep the Customer Satisfied» (se underunderkapittel 2.5.3, 2.5.4) med samme groove i bunn, til et mer harmonisk
rytmisk vokabular.

Noteeksempel 82. Takt 51-54, ulike underdelinger – samme underliggende additive puls.

Men som vi skal se videre modelleres også groovefølelsens metriske referanse (i
eksemplet over 3 + 2 sekstendelskvintoler og 4 + 3 sekstendelsseptoler), som en
følge av ulike underdelsforskyvninger i frasene. Betyr det at også selve den
spesielle groovefølelsen som kan linkes til pulsen i den underliggende grooven,
også forandres? La oss se nærmere på de neste to taktene (noteeksempel 83).
5.7.5 Utførelse av licks
I takt 55-56 (noteeksempel 83) spiller jeg et nytt lick som er utviklet fra
stickings. Her har jeg skrevet ut licket som en blanding mellom intendert
utførelse og hvordan det faktisk blir utført på det aktuelle tidspunktet ifølge
filene fra Logic (se illustrasjon 9)126.

126

I illustrasjon 9 kan vi igjen se hvordan bass og trommer justerer seg inn etter hverandre. I takt 55 kan
vi først se at trommene ligger langt foran bassen i den første takta (100 ms). Det kan oppfattes som at
basstrommas ener egentlig er den siste sekstendelen i den forrige takta. Her justeres dette avviket inn i
løpet av ett taktslag. Litt i bass, som spiller et kort første taktslag, og litt ved at jeg spiller en flam i
skarptromma, andre taktslag. Det kan tolkes som at selve beaten kan ha lengre durasjon som referanse.
Dette stemmer med hvordan Charles Mingus beskrev beat (Dybo, 2013, s. 52), og med Anne Danielsens
beskrivelser av «beat bin» (Danielsen, 2010, s. 29-34). Se for øvrig diskusjonene i underkapittel 3.2 og
under-underkapittel 3.3.6.

157

Noteeksempel 83. Takt 55-56.

Illustrasjon 9. Solo – Takt 55-56.

Slik det klinger her, er det ikke i henhold til hvordan det er øvd på, og tenkt utført
(noteeksempel 84).

Noteeksempel 84. Takt 56, som øvd på.

I takt 55 er licket spilt slik at basstromma faller rett før hi-haten. Her er det første
slaget litt langt, noe som medfører at hele taktslaget også er litt langt, slik at
trommene havner bak bassen i starten av takt 56. I takt 56 er dette licket spilt slik
at det ville være mest korrekt å notere det som en åttendelstriol underdelt i trioler
igjen (noteeksempel 85). Basstromma treffer ikke på cymbalslaget som intendert,
men har justert seg inn etter den underliggende grooven ved å markere
sekstendelskvintolen her, og ikke trettitodelskvintolen før hi-haten (og bassen)
som markerer pulsen. Det kan være på grunn av tempo, som her er ca. 87-88
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BPM, noe som tilsvarer mellom 435 og 440 BPM i kvintolunderdelingen. De
aktuelle slagene i takt 56 er da 74 ms lange, noe som er godt under slarken
mellom trommer og bass på det første slaget. På grunn av tempoet og markering i
skarptromma av det andre pulsslaget i den additive underdelingen (fireren i
kvintolunderdelingen), forsvinner ett av slagene i utførelsen.

Noteeksempel 85. Takt 56 som spilt.

Bildet vi kan se i filene fra Logic (illustrasjon 9), kan tyde på at groovefølelsen
formes av kvintolunderdelingen, som her beholdes som metrisk ramme, og som
også former deler av selve utførelsen av licket. Dette bygger opp under
Lilliestams definisjon av groove som en låts grunnpuls og rytmiske karakter
(1995, s. 206). Men her er groovefølelsen ikke bare grunnpulsen i musikken som
melodi og andre fremtredende stemmer relaterer seg til – her er det selve
groovefølelsen som modelleres.
5.7.6 «Drunken drumming»
De neste 10 taktene, takt 57-66 (noteeksempel 86), er preget av trommespill som
går inn og ut av kvintolgrooven i ulike fills, og som ikke er innlærte licks. Denne
delen av soloen ligger i skjæringspunktet mellom groove og kaos. Om vi studerer
notebildet nærmere, virker det svært innfløkt, og vi kan lure på om det finnes
noen groovefølelse. Timingen i trommene drar også frem og tilbake her i forhold
til bassen, som også varierer ganske mye selv om den spiller det som er ment å
være en stødig puls i bunn. Oppå denne tilsynelatende kakofonien av trommer og
bass legger keyboardet akkorder på steder som ikke bidrar til å invitere lyttere til
lett tilgjengelig metrisk ramme med tanke på faste taktperioder heller. Likevel
opplever jeg når jeg spiller, at trommespillet mitt flyter av gårde på bølger av
pulsene som skapes ut fra groovefølelsen jeg har i kroppen.
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Noteeksempel 86. Takt 57-66.

Denne måten å spille på har likhetstrekk med såkalt drunken drumming, som er
en groovefølelse som kan sies å stamme fra moderne R&B, og da spesielt
trommeslager og produsent Ahmir Khalib Thompson, alias «Questlove».
Prinsippet er at man ikke spiller tight, men forskyver ulike slag bevisst for å
skape slarkete, men likevel kontrollerte versjoner av ellers streite rytmemønstre.
En av teknikkene for å skape slike groover er å nettopp underdele beaten
systematisk i kvintoler og septoler for å forskyve offbeaten og skape en «drunk
feel» (Neely, 2018), eller «quintuplet swing» og «septuplet swing», også kalt «in
between feel» (Pfennig & Przemus, 2015).127
Til vanlig blir slike konsepter brukt til å skape ujevnheter og avvik i form
av mer eller mindre bevisst timing i repeterende rytmemønstre, men i
trommesoloen som er analysert her, blir slike forhold et resultat av improvisert
spill sammen med rytmiske bevegelser inn og ut av ulike underdelinger. I dette
strekket er de rytmisk-harmoniske avvikene fra en strøm av sekstendelskvintoler
så sterkt fremtredende at bassist Tveit i etterkant sa at han på et tidspunkt tenkte
at han ikke klarte å holde på grooven sin som et rytmemønster i relasjon til
sekstendelskvintoler. Likevel sluttet han ikke å spille, og falt ikke ut av grooven.
Som vi ser av noteeksempel 87, takt 63-64, blir timingen strekt såpass
langt ut at hi-hatmønsteret som en lydmarkør for grooven ikke blir spilt. Dette er
spilt i venstre bein gjennom nesten hele soloen, men her slippes det opp. Har jeg
da kommet ut av grooven? I denne takten ligger jeg også langt foran bassen i
starten, men vi (bass og trommer) samler oss nok en gang ved slutten av takten.
127

Sistnevnte forfattere sporer denne type feel tilbake til New Orleans-tromming (Pfennig & Przemus,
2018). Se også underkapittel 4.2.
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Som vi ser, spiller jeg kvintolunderdeling i relasjon til bassen i neste takt –
taktfølelsen er dermed ikke gått tapt i de rytmiske krumspringene. En
underliggende pulsering må ikke nødvendigvis markeres av en kroppsdel, som å
trampe i takt med arm eller bein. Hvis groove er rytmefølelse, og ikke et
eksplisitt gjentagende rytmemønster, men bevegelser som er koblet sammen, kan
vi si at jeg ikke har kommet ut av grooven.

Noteeksempel 87. Takt 63-64

Illustrasjon 10. Solo – Takt 63-64.

I illustrasjon 10 ser vi at lengden på taktslagene er ganske forskjellige, og at det
første taktslaget er satt mye senere i bass enn i trommer. Her finnes altså flere
typer lokale avvik i form av ujevne taktslagslengder og til dels stor toleranse i
timing, i tillegg til ulike underdelinger. Likevel flyter spillet av gårde i en strøm
av rytmer. En trommeslager som har jobbet mye med polyrytmikk, kommenterte
i etterkant at det var akkurat disse passasjene, der grooven blir strekt og tøyd til
det ytterste, han syntes var mest interessante. Det var kult med fills «ut forbi»
ostinatene (grooven som spilt av bass), og det føltes veldig fritt. Selv om det var
vanskelig å henge med, gav dette mer nerve i fremføringen. Det er her, hvor
fremføringen har beveget seg lengst bort fra sitt teoretiske opphav,
kvintolunderdeling, at de spesielle ferdighetene og kompetansen i relasjon til
kvintolunderdeling kommer frem i spillet som videreutviklet kunnskap.
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5.7.7 Tilbake til hjemmebane igjen
Etter disse rytmiske utspringene, som utfordrer og modellerer groovefølelsen,
trekkes nå den opprinnelige groovefølelsen fra låten sterkere inn igjen i
trommespillet. Og dette forbereder en utgang fra soloen og inn i låten igjen. Det
skjer åtte takter før vi går inn i et mellomspill der bassen bytter groove til det
rytmemønsteret som den spiller i låten før trommesoloen (noteeksempel 88).
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Noteeksempel 88. Takt 67-76.

I de åtte siste taktene i soloen spilles fills og varierende rytmemønstre mer
direkte relatert til den underliggende kvintolgroovefølelsen, før «pumping» på
sekstendelskvintoler i gulvtam og skarptromme markerer inngangen til låtens Adel igjen. Om vi nå forholder oss til grooven som en periode på tre fjerdedeler, er
det igjen vanskelig å finne en ener dersom den er blitt borte i løpet av soloen, noe
som er meget mulig på grunn av 2-takten i midten (eneren er flyttet), og fordi
keyboardet ikke skifter akkorder i henhold til enerne i taktene. Om vi ikke har en
klar ener her, kan vi likevel være revet med i grooven, som markert på hver
fjerdedel av rytmemønsteret i bassen.

5.8 Oppsummering og diskusjon
Spillet i denne trommesoloen er komplisert og varierende, både med hensyn til
rytmefigurer, timing og metrisk referanse. Det gjennomgående rytmiske
holdepunktet er rytmemønsteret spilt i bass og hi-hat. Dette kan sies å være
grooven som rytmisk referanse til hvordan de varierende rytmene blir spilt, og
pulseringen som ligger til grunn for det øvrige spillet. Slik Lilliestam (1995, s.
206) definerer groove – som grunnpulsen som ligger under melodi og andre
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musikalske elementer – så samsvarer denne underliggende pulseringen med det
som er spilt – et repeterende rytmemønster bygd opp av riff, som definert av
Mark Spicer (2004, s. 30). Ifølge Roholt (2014) er det når vi klarer å gripe fatt i
denne pulseringen gjennom å bevege kroppen i relasjon til den, at vi «kjenner»
grooven og kan oppleve de dynamiske rytmiske spenningene i trommespillet ut
fra denne pulsen. Om groove kan beskrives på denne måten, bør det derfor være
mulig å holde på en groovefølelse i soloen ved å forholde seg aktivt til dette
rytmiske elementet gjennom å bevege seg til denne pulsen. De andre rytmene kan
da relateres til denne groovefølelsen, og er i så måte dynamiske klingende
groovebaserte uttrykk så lenge de oppfattes ut fra denne følelsen.
I trommesoloen er det til tider vanskelig å henge med i det som skjer også
i den underliggende pulseringen, siden den også er dynamisk og varierende i
timing og tempo. Det er med andre ord ikke et fast systematisk mønster
(SYVAR-D) gjennom hele soloen. Og ujevnheter mellom trommer og bass, i
forhold til hverandre og en referansepuls (PD), skjer fortløpende etter hvert som
rytmene utfolder seg. For å holde seg i grooven er det derfor viktig å ha en
forståelse av hvor oppmerksomheten skal rettes, lytte aktivt til det som skjer, og
være åpen for forandringer. Det viser, som Attas (2011) beskriver, at hvordan vi
forholder oss til og hva vi fokuserer på i musikken, påvirker denne
referansestrukturen som en prosess gjennom bevegelse. Som diskutert over kan
en referansestruktur generert av bevegelser også sies å være groovefølelse. For å
forstå og oppleve en slik følelse i denne sammenhengen kreves inngående
kjennskap til rytmene som spilles: Det er evnen til å finne pulsen som gjør oss i
stand til å oppleve rytmene (Chernoff, 1979, s. 49). Dette kan også settes i
sammenheng med å holde på pulsen ved utøving av komplekse rytmer.
Når vi setter de enkelte analysene etter hverandre, ser vi en klar utvikling i
hvor fritt trommespillet mitt er i relasjon til groove med kvintolunderdeling: fra
den første analysen der jeg måtte få programmert de rytmiske idéene mine, til
soloen i dette underkapittelet, som markerer hvor langt jeg kom i den
kunstneriske utforskningen av kvintolunderdeling. Her ser vi at jeg har beveget
meg videre til å bli enda friere i forhold til en statisk underdeling enn jeg var i
innspillingen av «Press 5» (analyse nummer 4). Vi ser at tempo er forholdvis
jevnt, og det demonstreres stor rytmisk frihet med utgangspunkt i en uvanlig
metrisk ramme. Soloen viser at det å bevege seg i relativt frie rytmiske mønstre
som likevel harmonerer med en underliggende groove kan skape interessante og
potensielt medrivende rytmiske uttrykk, selv om de ikke er groove i form av
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repeterende rytmemønstre. Mikrorytmisk slark og metrisk tvetydighet ødelegger
ikke nødvendigvis for flyt i spillet. Det viser at når vi er i grooven, kan rytmene
strekkes og tøyes uten at vi sporer av og kommer ut av grooven. Her ser vi også
at 3-takten blir forskjøvet som periode, og kvintolunderdelingen «forsvinner» i
perioder uten at flyten stopper opp. Når jeg slutter å trampe hi-hat i takt 63-64
(noteeksempel 87), kan det være tegn på at kvintolunderdelingen som en metrisk
puls er borte i disse øyeblikkene. Likevel oppleves det for meg som utøver at
spillet flyter av gårde.
Det sentrale i selve kvintolgrooven – forholdet i underdelingene – er da
borte. Dermed er også kvintolgroovefølelsen borte: Det er ikke
kvintolunderdeling av fjerdedels-pulsslag som en del av en lengre periode (2takt, 3-takt), men den metriske organiseringen av 5/16-deler som gir
kvintolgroovefølelsen. Selv om kvintolunderdelingen kan sies å være viktigst for
selve kvintolgroovefølelse, virker fjerdedelspulsen viktigere enn metriske
organiseringer på fjerdedelsnivå, som 2-takt, 3-takt, osv. for å oppleve flyt i
spillet. Det viktigste i sammenheng med trommesoloen over, for å holde det hele
sammen, ser ut til å være fjerdedelspulsen. Når en usymmetrisk, sammensatt
helhet oppleves som en rytmisk strøm med en grunnpuls, er det i dette tilfellet
fjerdedelspulsen som kommer frem som den grunnleggende underliggende
pulsen. Dette peker mot at groovefølelse ikke nødvendigvis er noe statisk i form
av metriske nettverk, ei heller repeterende rytmemønstre, men at den likevel
inneholder en pulsering. Når denne også er varierende til en viss grad i soloen,
kan det diskuteres hvorvidt utførelsen, eller spillet, er groovy.
Det tok lang tid og krevde mye øving før jeg opplevde en groovefølelse da
jeg begynte å spille med kvintolunderdeling. Det tok lang tid før jeg fikk
kvintolunderdeling til å harmonere med mitt rytmiske vokabular, noe jeg
fremdeles jobber med – også når det gjelder andre rytmer. Min intuitive
oppfattelse av hva groove er, har kanskje gjennomsyret utprøvingen av
kvintolunderdeling, selv om min kunnskap om rytme og groove har forandret seg
underveis.
For å forstå min grunnleggende oppfatning av hva groove er, kan vi gå
tilbake til den rytmiske søvnforstyrrelsen jeg hadde fra jeg var spedbarn. Om vi
tar denne personlige kroppslige erfaringen med rytme som et gjentagende
mønster til etterretning, er det også lett å forstå hvorfor jeg mener
kroppsbevegelse er sentralt i selve opplevelsen av groove. Hvis vi ser for oss at
en bevegelse av hodet opp og ned i puta, på grunn av tyngdekraften, fører til at
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bevegelsen oppover tar litt lengre tid enn bevegelsen nedover, får vi en kurve
som i stor grad ligner på hvordan mine låter, og mitt trommespill, er bygd opp
rundt den additive underdelingen første og fjerde slag i kvintolunderdelingen –
kvintolsving. Forholdet mellom «nedslag» (downbeat) og «oppslag» (offbeat)
gjør det mulig å plassere to slag foran oppslaget og ett slag bak (noteeksempel
89).

Noteeksempel 89. Downbeat og offbeat markert. Vertikal bevegelse visualisert i notene.

Denne betoningen av underdelingen går igjen i alle musikkstykkene jeg har
analysert i denne avhandlingen.
Satt i sammenheng med trommespill kan en groovefølelse komme til
uttrykk i et fast rytmemønster som blir repetert, eller som en strøm av skiftende
rytmiske strukturer som beveger seg ut fra et metrisk rammeverk som er relatert
til rytmefølelsen, eller pulseringen, slik den blir generert av kroppsbevegelse.
Ved å spille rytmer og artikulere dem på trommesettet gjennom orkestrering og
frasering beveges også kroppen på forskjellige måter, noe som kan sies å være en
lek med groovefølelsen. Som klingende groove kommer dette til uttrykk som
rytmefigurer i samspill med rytmemønstre, og sammen med timing og
orkestrering skaper dette ulike dynamikker relatert til den underliggende
pulseringen, som da har en metrisk funksjon. Som vi har sett, trenger ikke
meteret å være statisk for å beholde en opplevelse av å være i grooven, en god
følelse av å være en del av rytmene som flyter av gårde i groovens spor.
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Avslutning
Sammenfatning og avsluttende diskusjon
Som utøver erfarer jeg flere koblinger mellom ulike prosesser og aspekter ved
groove som taus kunnskap. Sett fra mitt perspektiv som trommeslager er det
essensielle kvaliteter ved groove som ikke virker å bli fullstendig belyst i
grooveforskningsfeltet. Jeg har derfor undersøkt hvordan det jeg opplever som
sentrale aspekter og prosesser ved groove kan relateres til opplevelse av groove
for meg som utøver: Hva innebærer det «å være i grooven» i min utøvende
praksis som trommeslager, og hva er groove i denne konteksten?
Forskningsprosjektet har to klare deler – en kunstnerisk del og en
vitenskapelig del – flettet sammen i ett forskningsprosjekt som kan plasseres
innenfor den kunstnerisk utøvende forskningspraksisen karakterisert som
research-creation. Utforskningen av kvintolunderdeling har satt opp rammene
for, og skissert et vitenskapelig prosjekt – en teoretisering av groove orientert fra
egne erfaringer. Ved hjelp av analyser av innspillinger, i kombinasjon med
drøfting av fem aspekter ved groove som teoretiske perspektiver, er det foretatt
en «reise» på sporet av grooven, fra rytmemønster til følelsesopplevelse. I denne
sammenhengen vil grooveaspektene rytmemønster, underliggende pulsering,
dynamisk timing og rytmisk harmoni fungere som viktige ingredienser i
persepsjonsprosesser i forbindelse med opplevelse av groove som en
rytmefølelse.
I kapittel 1 har vi sett på groove som rytmemønster – en ansamling
gjentagende rytmiske elementer, som for eksempel riff. Vi så her at en slik
definisjon kan være problematisk, fordi et klingende rytmemønster kan oppfattes
på ulike måter. Ved å sammenligne funn fra analysen av låten «All Alone» med
min oppfattelse av grooven i låten «Styrofoam», viser jeg at klingende
repeterende hendelser ikke nødvendigvis automatisk genererer en bestemt taktart
eller beat. Diskusjonen i underkapittel 1.2 viser at hvordan vi forholder oss til
rytmen, hva vi lytter etter og kunnskap om taktarter som metriske rammer,
former persepsjon av rytmer – vi kan altså lære å oppfatte samme rytmiske
klingende hendelser gjennom ulike meter. Om vi forstår groove som et
rytmemønster med en grunnpuls, kan rytmiske hendelser med kryssrytmisk
potensiale åpenbare flere groover med distinkte ulike grunnpulser (beats).
Repeterende rytmemønstre i musikk, vanligvis kalt en groove, kan derfor være et
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uttrykk for groove, men likevel ikke selve grooven – groove er noe som
oppleves.
I kapittel 2 ser vi på groove som den underliggende pulseringen, en
referanse, eller et metrisk rammeverk som er med på å organisere og forme
rytmiske hendelser som fenomen. Ved musisering kan groove på den måten være
styrende for timing av dynamiske kontinuerlig skiftende klingende rytmer. Som
drøftet i underkapittel 2.5 og 2.6, kan det som skaper flyt i spillet vårt, og holder
oss på sporet, være en oppmerksomhet rettet fremover, samtidig som den hviler i
referansepuls og periode, og ikke i detaljer i eget spill. En underliggende
pulsering kan sies å være groovens spor, og denne er dynamisk i samspill med
rytmene som utspiller seg. Det er her mye av den tidligere grooveforskningen har
forsøkt å måle det rytmiske terrenget ned til minste detalj for å finne svar på hva
det er i musikken som får lytterne til å bevege seg og få en god følelse. Ved
utøving er imidlertid dette ofte snudd på hodet – den gode følelsen kommer til
uttrykk i musikk gjennom traktering av instrumenter som genererer lyd som
resultat av bevegelser. Gjennom øvelse kan vi lære oss å sanse og utføre
kompliserte rytmer og rytmemønstre fundert i en groove, som et type meter –
som også kan formes, modelleres og forandres gjennom spillet. Slike rytmer kan
sies å være groovebaserte selv om de ikke er repeterende, noe som kommer frem
i analysen av trommesoloen på «Keep the Customer Satisfied» fra tributekonserten til Buddy Rich med Christianssand Storband. Groove som en
underliggende puls og referanse, kan derfor sies å være i et interaktivt forhold
med rytmefigurer som er spilt i sammenheng med den. Dette innebærer at en
oppmerksomhet mot hvordan og hva vi timer spillet til må være en del av
grooven, selv om referansen ikke nødvendigvis klinger.
I kapittel 3 har vi sett på dynamisk timing som en kilde for å skape kraft
og energi i musikkens rytme. I forbindelse med grooveforskningsfeltets måling
av musikkens klingende rytmiske terreng, er en sentral hypotese at såkalte
mikrorytmiske diskrepanser (at rytmen avviker fra en referanse, herunder ulike
grader av sving, som avvik fra jevne åttendeler) gir fremdrift i musikken, og dette
er et resultat av timing. Om ørsmå ujevnheter i musikkens rytme er det som må
til for å oppleve groove er imidlertid usikkert. På den annen side er timing viktig
for å holde seg i groovens spor, men også for å frembringe groove som en sosial
prosess. Hvorvidt timing her skjer i samspill med rytmen på det syntaktiske
planet, eller ut fra groovens underliggende pulsering, er diskutert i analysen av
«1516». Ved utøving kan forskjellige utøvere/instrumenter ha bestemte roller i en
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prosess som skaper en felles groove som et musikalsk uttrykk. I analysen finner
vi at trommene med sine perkussive lyder kan ha en sentral rolle som beat-og
temporeferanse, mens bassen ved hjelp av melodiske riff definerer groovens
periode. Sammen danner de en groove – et klingende referansegrunnlag – for
improvisert keyboardspill, som også interagerer og blir med i denne grooven. Her
skjer en form for entrainment ved at de ulike musikerne/instrumentene påvirker
hverandres spill og timing ved å gjensidig justere seg etter hverandre i en
kontinuerlig prosess. Dette indikerer at groove kan være en form for dynamisk
rytmisk konsensus skapt gjennom timing, noe som kan inneholde rytmiske
spenninger, men som likevel ikke oppleves som friksjon.
Som et alternativ til at mikrorytmiske spenninger i form av avvik fra en
norm er det som skal være utslagsgivende for opplevelsen av groove, kan vi se på
groove som skapt av rytmiske harmoniske relasjoner. Dette teoretiske
perspektivet er forklart og diskutert i kapittel 4. Rytmikk kan forklares som bygd
opp av flere frekvenser, eller kombinasjoner av rytmer som også kan ha ståsted i
ulike polyrytmiske underdelinger av puls og takt. Slik kan det som ut fra ett
teoretisk perspektiv oppleves som avvik, være naturlige forbindelser ut fra et
annet perspektiv. Dette så vi på i analysen av «Press 5». Funn i forbindelse med
diskusjonen og analysen i kapittel 4 viser igjen at måten vi definerer og tolker
rytme på gjennom stilistiske konvensjoner, normer og teorier (som kan læres),
former dens meningsinnhold, noe som også gjelder mikrorytmiske forhold. Dette
gir seg utslag i ulike måter å oppfatte musikalsk rytme på som ikke intuitivt er
kongruente, noe som gjelder både for lyttere, utøvere og vitere. Gjennom å lære
seg nye måter å oppfatte rytmen på, er det imidlertid mulig å forandre sitt
persepsjonsgrunnlag, noe som også påvirker grooveopplevelsen. Uavhengig av
tolkningsbakgrunn kan groove likevel forklares som en følelse av harmoni, eller
et henrivende forhold en utøver opplever i rytmene som spilles – gjennom eget
spill og den soniske konteksten. Groove har fremdeles med timing å gjøre.
I kapittel 5 ble det argumentert for groove som en rytmefølelse – hvordan
vi i sammenheng med å bevege oss tolker rytmer og forholder oss til dem
gjennom subjektive forestillinger og forklaringer. Grooveaspekter som
rytmemønster, underliggende pulsering, dynamisk timing, og rytmisk harmoni
kan alle kobles opp mot rytmefølelse. Dette kommer også til syne i analysen av
trommesoloen i «1516» fra konsert den 30. september 2019. Vi ser her at
eksperimentering og målrettet øving kan utvide vårt rytmiske vokabular i
relasjon til et meter, hvilket likevel innebærer at rytmisk frihet eksisterer innenfor
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visse rammer – noe som kan være groovens pulsering, eller takt. I den
forbindelse finner jeg at innøvde rytmiske figurer og koordinasjonsmønstre hos
utøvere kan skape en følelse av pre-refleksive bevegelsesmønstre som samspiller.
Groove som en rytmefølelse kan være formet av hvordan vi, gjennom bevegelser
i spillet, organiserer rytmene, som igjen kan være påvirket av en kombinasjon av
tillærte ferdigheter, normer og kunnskap. På den andre siden kan dette også være
påvirket av kroppslige erfaringer – måter å bevege kroppen på – som går langt
tilbake (søvnforstyrrelsen min som barn kan eksempelvis ha formet hvordan jeg,
ut fra intuisjon og taus kunnskap, har organisert kvintolunderdeling og relatert
trommespill (se side 167)). Groove kan derfor være en følelse av å oppleve
harmoni i overensstemmende bevegelser i takt med en pulsering som kan komme
til uttrykk gjennom rytmer i musikk.
Har vi nå fått et bedre innsyn i hva det innebærer «å være i grooven» i min
utøvende praksis som trommeslager, og hva groove er i denne konteksten? I
forbindelse med utøving er groove i utgangspunktet ikke et rytmemønster som
fremkaller en følelse, men groove kan likevel komme til uttrykk som dette i for
eksempel en trommegroove, eller repeterende riff. Groove er heller ikke
utelukkende en underliggende pulsering som et statisk mønster. Selv om vi kan
time spillet vårt ut fra en underliggende pulsering som en metrisk referanse,
trenger vi ikke føle at det groover når vi gjør det, og ved utøving kan vi også time
spillet vårt dynamisk i relasjon til medmusikanter. Groove er heller en måte å
forholde seg til rytmiske hendelser på som skaper en følelse av gjenklang, eller
enighet, som Gadd i intervju med The Drum House (2017, 0:40) hevder, og
Monsen (1996, s. 68) skriver – noe som stemmer overens, en rytmisk harmoni i
spillet vårt. Denne harmonien kan være noe vi opplever ved å koble spillet vårt
sammen med andre i en sosial kontekst – en enighet med våre medmusikanter,
men det kan også være andre rytmiske forhold som skaper en følelse av harmoni,
som at vi kobler spillet vårt til en endogen pulsering. Funn fra analysene i
avhandlingen viser at hvordan vi oppfatter rytmiske forhold er påvirket av
hvordan vi tolker musikkens rytme som en del av vår verden gjennom egne
erfaringer, forestillinger og teorier (Grelland 2005, s. 51).
I konteksten av utøving er derfor groove først og fremst en følelse – en
fornemmelse av taktfast rytmisk harmoni, opplevd gjennom bevegelser i spillet
vårt. Her kan groove kobles sammen med utrykket «in the groove»: når vi har
følelsen av å være i grooven, så har vi et slags kroppslig grep om musikkens puls
(Roholt, 2014, s. 108), og dette skjer ved at vi har «koblet oss til» – fått
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bevegelsene til å stemme – som Gadd sier: «The real definition of the groove is
when you lock it in, everything feels good» (The Drum House, 2017, 2:30).
Groove kan sies å være en god følelse av å bevege seg i takt, og når man er i
grooven har man denne følelsen.

Kritiske refleksjoner
I mitt arbeid har jeg drøftet groove ut fra flere perspektiv, med empirisk grunnlag
fra en praktisk utforskning av kvintolunderdeling for å skape ny kunnskap. Et
naturlig spørsmål knyttet til det kunstnerisk-vitenskapelige forskningsdesignet
jeg har valgt, er om dette har fungert godt nok. Kan generelle slutninger om
groove virkelig fattes ut fra det som kan virke som en spisset undersøkelse om
kvintolunderdeling? Undersøkelsen er smal i den forstand at jeg har fokus på
aspekter som har med metrikk å gjøre, og at den i liten grad omhandler for
eksempel sound, som ifølge blant andre Zeiner-Henriksen (2010) har stor
betydning for oppfattelsen av groove. Sound er et aspekt som kunne vært
omhandlet i større grad i denne avhandlingen, men ble sett bort fra på grunn av
avgrensing og fokus på metriske aspekter. Avhandlingen har derimot en vid
drøfting av teorier og perspektiver rettet mot rytme og metrikk som en del av
groovefølelsen. I denne diskusjonen eksemplifiseres også hvordan teoretisk
forståelse knyttet til groove former persepsjonen og opplevelse av groove.
Når vi ser nærmere på forskningsprosessen i et retroperspektiv, kan vi se
at de kunstneriske produktene som er produsert underveis også har blitt formet av
diskusjonen om groove, og som delvis foregikk parallelt. Dette gjelder spesielt
trommesoloen i den femte analysen. Kunnskap som er tilegnet og dannet
gjennom forskningsarbeidet, har formet ny kunst, som igjen har formet ny teori.
Dette ser jeg på som en styrke, og i undersøkelsen har jeg forsøkt å vise det på en
transparent måte ved at jeg i drøftingen av groove har valgt å plassere
analyseobjektene i kronologisk rekkefølge. En kritikk som da kan reises, er om
ikke utforskningen av kvintolunderdeling kunne vært mer fruktbar om jeg hadde
hatt en bredere teoretisk kunnskap på forhånd. Dette er vanskelig å svare på
utover at den sannsynligvis ville tatt en noe annen retning fra starten av, og blir
bare spekulasjoner.
Det jeg imidlertid ønsker å reflektere over her, er forholdet mellom de
ulike rollene jeg har hatt i prosjektet og hva det kan ha å si for generering av
kunnskap. Distinksjonen mellom å være praktiserende musiker og samtidig
vitenskapelig forsker har til tider vært krevende, og det har opplevdes som at det
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ene går ut over det andre. Jeg har kjent meg fortrolig med arbeidet med å
utforske kvintolunderdelingen, og det er utført med glede. I kontrast til dette har
den vitenskapelige diskusjonen – de krav som følger med og tilegnelsen av
eksisterende kunnskap på feltet – representert en bratt læringskurve, og i perioder
kjentes som en hemsko for den kunstneriske utviklingen og fremdriften i
prosjektet. Likevel mener jeg vi kan se eksempler på at kunnskap trukket ut fra
det vitenskapelige feltet har bidratt til å forme den kunstneriske utviklingen. På
den annen side kan det argumenteres for at måling av rytme og en ensidig
vitenskapelig drøfting av ulike aspekter knyttet til groove ikke skaper
tilstrekkelig nærhet til forskningsobjektet, og av den grunn kan være
problematisk med tanke på å generere kunnskap som stemmer overens med
konsensus i kunstneriske miljøer: Hvis det å «kjenne» groove, som Roholt (2014)
hevder, ikke innebærer en teoretisk forståelse av emnet, men er å føle grooven på
kroppen gjennom å bevege seg til rytmen, er det ikke tilstrekkelig å diskutere og
teoretisere groove ut fra observasjon og målinger av musikk og dans.
Om vi har et syn på kunnskap som sosialt aksepterte påstander (Johnsen,
2016, s. 10), mener jeg i så henseende at jeg ved å være skolert profesjonell
utøver har en fordel i prosessen med å generere verdifull kunnskap som også kan
resonnere sterkere i det utøvende miljøet enn hva ren vitenskapelig
grooveforskning kan gjøre – i det minste når det gjelder utøving relatert til
komplisert rytmikk og refleksjoner rundt dette. I likhet med Keil (1995, s. 1) og
Roholt (2014) vil jeg i denne sammenhengen hevde at det er vanskelig, om ikke
umulig, å bli fortrolig med groove på en troverdig og god måte kun gjennom
litteratur og analyser. Det kan virke som om groove kan best forstås gjennom
erfaring, ved å delta i grooven fysisk, noe jeg også har gjort i mitt
doktorgradsprosjekt gjennom å spille på trommene.

Forslag til videre forskning
Utforskningen av kvintolunderdeling har først og fremst utviklet meg som utøver
ved at jeg har fått kunnskap og ferdigheter i å spille med, eller i, en underdeling
jeg ikke mestret fra før. I den krevende prosessen med å lære meg å spille i
kvintolunderdeling oppdaget jeg nye måter å bevege meg på. Jeg ble
oppmerksom på hvordan skape en rytmisk referanse i kroppen som føltes
naturlig, og samtidig være fri, innenfor rammene av kvintolunderdeling.
Gjennom kunstnerisk eksperimentering med stickings og andre teknikker, for å
skape rytmemønstre og rytmiske fraseringer, fant jeg en usymmetrisk metrisk
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ramme i form av pulser av ulik lengde. Kvintolunderdeling ble til en type sving –
en timefeel – etter hvert som jeg stiftet nærmere bekjentskap med den, eller sagt
på en annen måte: en referanse jeg kunne projisere rytmer ut fra.
Kvintolunderdeling satte meg på sporet av en ny groove i mitt trommespill – en
groove som også kan deles med andre.
Som et delt kunstnerisk-vitenskapelig forskningsprosjekt er det i
kjølvannet av mitt doktorgradsprosjekt flere hovedlinjer videre forskning kan
følge i en utforskning av både kvintolunderdeling og groove. En naturlig
oppfølging av mitt prosjekt kan i denne sammenhengen være å lage et
undervisningsopplegg for innstudering av kvintolunderdeling relatert til groove,
basert på mine erfaringer. Dette som et pedagogisk og metodisk verktøy som kan
hjelpe andre til å lære seg disse ferdighetene, både som ren kunstnerisk utvikling
og som grunnlag for å studere videre relaterte aspekter. Det kan være både
praktiske aspekter knyttet til spilleferdigheter og teoretiske aspekter som
kunnskap om metrikk i relasjon til spillestil og groove.
I min periode som ph.d.-stipendiat har jeg hatt gleden av å studere
sammen med utøvende musikere som Bjørn Charles Dreyer, Ingolv Haaland, og
Annbjørg Lien. I deres avhandlinger (Dreyer, 2019; Haaland, 2020; Lien, 2020)
har de vist at ulike teknikker og teorier kan ligge i bunn for komponering og
utøving, noe som også former det kunstneriske resultatet. Mitt arbeid
komplementerer disse avhandlingene ved at den viser at spilleteknikk og metrisk
forståelse former det rytmiske aspektet ved utøvingen, både i komposisjons- og
improviseringsprosessen. En naturlig videreføring av forskning basert på denne
avhandlingen vil da være utforskning og utvikling av eksisterende og nye
spilleteknikker i relasjon til kunnskap om metrikk – kunstnerisk utforskning av
groovefølelse i forbindelse med utøving av rytmemønstre og improviserte
rytmer. Her kan kvintolunderdeling ligge i bunn, eller som en av flere
polyrytmiske linjer som kan fungere som metriske perspektiver.
I en forståelse av at musikk er noe som ikke kan skilles fra kroppen
(Hellstenius, 2005), og at groove først og fremst er en god følelse i samspill med
puls og rytmeutøvelse (The Drum House, 2017, 0:40-2:41), kan det også være
aktuelt med kvalitative undersøkelser basert på intervjuer. I denne
sammenhengen kan video og andre typer bevegelsessporing (se, Jensenius, 2009,
kap. 3) vise hvordan bevegelse og bevegelsesmønstre påvirker rytmefølelse, flyt
og groove. Slike prosjekter kan bevege seg mot en mer empirisk, kvantitativ
tilnærming. Dahl (2018) og Waadeland (2006) beskriver i denne sammenhengen
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noen metoder som tar for seg selve bevegelsens relasjon til utførelsen av
slagteknikker og timing. Ulike forhold og distinksjoner i bevegelsesmønstre kan
representeres i to- og tredimensjonale modeller og vise ulike kroppslemmers
måter å bevege seg på i relasjon til rytmemønstre og underliggende puls. Ved å
kombinere kunstneriske, kvalitative og kvantitative metoder kan undersøkelser gi
interessante funn der fenomener og psykologiske aspekter knyttes til målbare
parametere ved bevegelser som hører med som en del av groovefølelse.
Selv om musikk og emosjoner er noe som ifølge Jensenius (2009, s. 16) er
forsket lite på, finner vi undersøkelser som for eksempel Keil (1987) og Roholt
(2014), som tar for seg følelser og kroppsbevegelse i relasjon til grooveforståelse.
Det finnes også pågående prosjekter hos RITMO, som «Ytelse og nytelse i
musikkopplevelsen» ledet av Rolf Inge Godøy. Denne undersøkelsen «tar sikte
på å styrke vår forståelse av den fysiske og mentale ytelsen, samt bevisstheten,
som inngår i produksjonen og sansingen av musikkrelatert lyd og andre
musikkrelaterte multimodale fenomener» (UiO: RITMO, 2020).
Mitt håp er at denne avhandlingen med sitt fokus på groove, og hva det vil
si å være i grooven i konteksten av min praksis som trommeslager, kan være til
hjelp og inspirasjon for kommende forskningsprosjekter som spesielt omhandler
groove som rytmefølelse.
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