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Tillåt mig några bittra anmärkningar om naiv utvecklingsoptimism, dumma patent och algoritmer,

modulärsyntar, samt en liten hyllning till Veljo Tormis.

Uppfinningar och patent

Vad majoriteten tror är inte alltid rätt, men de flesta ekonomer betraktar ekonomisk tillväxt som en

nödvändighet. Investerare förväntar avkastning, bankerna ger lån med ränta som bara kan återbetalas om

ekonomin växer. Ekonomin växer i takt med befolkningen, eftersom flera arbetare kan producera och

konsumera mer. Den växer också genom nya uppfinningar och teknologi. Men den mest plausibla förklaringen

är att ekonomin växer främst på grund av ökande tillgång på billig energi. 1

När de första oljefälten upptäcktes i andra halvan av 1800-talet tog industrialiseringen fart. Det går åt

energi för att borra ett hål och pumpa upp olja. I början kunde man utvinna 100 fat olja med hjälp av

energin i ett fat2. Denna lättåtkomliga energikälla kan användas för att ersätta mänskligt kroppsarbete,

hästar eller åsnor; energin som ligger lagrad i oljan är alltså i en viss mening ekvivalent med arbetskraft.

Dieseldrivna traktorer effektiviserar jordbruket jämfört med hästar, och den ökade matproduktionen är

en av faktorerna som har befrämjat befolkningsväxten. Parallellt med detta har antalet nya uppfinningar

ständigt ökat. Vissa av dem har underlättat utvinningen av olja och andra naturresurser, andra har militära

tillämpningar, några har till och med kommit till nytta i den nya musiken.

Antal sökta patent (övre kurvan) och beviljade (under) till US Patent and Trademark Office från 1850–2015.

Källa: https://www.uspto.gov

1. Se Georgescu-Roegen (1975) , en av få ekonomer som har tänkt igenom naturresursernas och energitillgångens betydelse

för ekonomin på ett trovärdigt sätt. Richard Heinberg, Gail Tverberg, Chris Martenson och många fler som har

intresserat sig för Peak Oil har bidragit till att popularisera dessa tankar.

2. Numera är den kvoten betydligt lägre i och med att oljetillgångarna har blivit mer svåråtkomliga.
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Eftersom uppfinningar brukar patenteras kan man studera antalet sökta och beviljade patent över tid.

Antalet patent uppvisar ungefär samma exponentiella ökning som befolkningen. Mängden patentansökningar

ligger uppenbarligen en bra bit över antalet beviljade patent. Det har alltid funnits dårar som har försökt

uppfinna evighetsmaskiner. På senare tid verkar det dock ha blivit vanligare att söka och även bevilja

ganska meningslösa patent.3 Det automatiska svaret “Jag är på semester och kan inte svara på din epost”

är ett sådant exempel. Även Chownings patent på FM-syntes kan tyckas vara lite väl lågt hängande frukt.

Patenteringen inom musikinstrument och akustik ökade i Europa under hela 1990-talet och verkar

därefter ha gått lite upp och ner. Man kan bara spekulera i orsaken till ökningen, men en möjlighet är att

den är kopplad till spridningen av persondatorer under samma tid.

Antal patentansökningar i kategorin musikinstrument och akustik 1977-2012 till European Patent Office.

Källa: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/

Liksom den industriella revolutionen ersatte muskelkraft med fossila bränslen står vi idag mitt uppe i

en andra revolution där datorer håller på att komplettera den mänskliga hjärnan. Vissa varnar för

möj ligheten av en ohejdad explosion av artificiell intelligens (AI) som skulle frambringa en superintelligens

som vida överträffar de största mänskliga genierna (Bostrom 2014) . I princip är en sådan intelligensexplosion

tänkbar, och sannolikt oundviklig om en AI skulle uppnå förmågan att öka sin egen kapacitet.

Men vi märker redan effekterna av automatisering på arbetsmarknaden. Inte bara monotona mekaniska

arbetsuppgifter riskerar att tas över av robotar, även vissa kunskapsyrken kan ligga i farozonen, även om

det mest troliga är att automatiseringen där kommer in som ett komplement.

Frey & Osborne (2013) hävdar att nästan hälften av alla jobb potentiellt skulle kunna automatiseras

under de närmaste åren. De flesta arbetsuppgifter kan automatiseras genom maskininlärning med tillräckliga

mängder data för mönsterigenkänning. Inom komposition nämner de David Copes kompositionsprogram

som kan imitera en godtycklig stil, och exemplet är väl valt eftersom det är just genom analyser av partitur

– dvs mönsterigenkänning – som programmet kan skapa nya verk inom den stilen.

Att skapa något nytt (“generating novelty”) är inte så svårt, hävdar Frey & Osborne; det primära hindret

för att automatisera kreativitet är att tillräckligt tydligt formulera våra kriterier för vad som är lyckat,

eller helt enkelt vad som är kreativt.

De yrken som i minst grad hotas av automatisering är de som kräver social intelligens, kreativitet, eller

perception, manipulation och fingerfärdighet. Tabellen nedan visar den beräknade sannolikheten för att

3. Se Electronic Frontier Foundation, https://www.eff.org/patent
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det i princip skulle vara möj ligt att automatisera en rad yrken inom de närmaste decennierna. Allmänt

motstånd i befolkningen, lagstiftning eller tekniska hinder kan i samtliga fall förhindra automatisering.

Yrke Rank (1-702) Sannolikhet för automatisering (%)

Audiolog 5 0.33

Koreograf 13 0.4

Tonsättare 72 1.5

Bildkonstnär 131 4.2

Musiker, sångare 155 7.4

Dansare 179 11

Ljudtekniker 187 13

Film- och videoredigerare 244 31

Programmerare 293 48

Reparatörer av instrument, stämmare 545 91

Telefonförsäljare 702 99

Tabell: Ett urval av de 702 yrkesgrupperna studerade av Frey & Osborne (2013) och deras sannolikhet för

automatisering.

Algoritmer

Nyligen komponerades beatlespastischen Daddy's Car4 med hjälp av en AI. Resultatet är långt ifrån lysande,

men algoritmerna förbättras. Medan Lejaren Hillers Illiac Suite firar 60 år tycks de algoritmiska

stilimitationerna bara gradvis ha förbättrats, inga kvantsprång har gjorts. Partitursyntes av bruksmusik

är definitivt överkomligt. Filmmusik till dokumentärer är ändå ofta så schablonmässigt utformad att man

bara skulle behöva mata in Koyaanisqatsi och få ut en lång rad goda imitationer. Att komponera ett stycke

med datorassistens blir inte värre än att skaka om ett kaleidoskop för att finna ett tilltalande arrangemang.

Samtidigt behöver vi komma ihåg att mänskliga schackspelare inte har blivit arbetslösa sedan Deep

Blue besegrade Kasparov. På samma sätt är det osannolikt att automatisk komposition skulle tränga undan

mänskliga tonsättare, men det kommer säkert att förändra arbetssättet.

Enligt Jacques Ellul har vi inte så mycket val annat än att följa tekniken dit den utvecklar sig. Vi blir

observatörer av tekniken, vi sätter ihop tekniker i nya kombinationer och studerar vad som händer. Det

är inte ens vi som sätter ihop tekniska element, utan de kombinerar sig helt på egen hand.

Technical elements combine among themselves, and they do so more and more spontaneously. In the

future, man will apparently be confined to the role of a recording device, he will note the effects of

techniques upon one another, and register the results (Ellul 1964, s. 93) .

Vi sätter ihop nya algoritmer för att komponera musik och lyssnar efter användbara resultat. Men vi

sätter inte ihop nya algoritmer i syfte att förändra tonsättarens roll i musiklivet. Det är bara en oplanerad

biverkan.

Som Herbert Brün har påpekat är det omöj ligt att bevisa att ingen algoritm existerar som kan syntetisera

4. http://www.flow-machines.com/

5. Ungeheuer frågar sig om varje musik är en algoritmisk musik, och låter Brün svara i en fiktiv dialog. Man skulle

behöva bevisa att ingen algoritm existerar, eller ens kan existera, som kan komponera en viss musik (Ungeheuer

2002, s. 150) .
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ett visst ljud eller ett visst partitur5. En trivial algoritm kan alltid konstrueras som bara består av en

representation av alla tecken som utgör notationen eller varje sampel i en ljudfil, men för att det ska vara

meningsfullt att tala om algoritmer bör de kunna generera mycket mer data än de består av. Detta är

relaterat till Kolmogorovs komplexitetsmått som mäter ett föremåls komplexitet genom längden av det

kortaste programmet som kan generera det.

Ständigt bekvämare kompositionsverktyg står till vårt förfogande. Verktygen blir bekväma genom att

väva in antaganden om musikens beståndsdelar och struktur i sina funktioner. Ett sådant antagande är

att musik består av upprepade små motiv, går i 4/4 och håller sig till en tempererad skala med 12 toner

per oktav. Ett annat tänkbart antagande är att musiken består av slumpmässigt valda händelser dragna

från någon sannolikhetsfördelning.

De akademiska miljöerna som studerar algoritmisk komposition eller så kallad artificiell kreativitet gör

det mest genom stilimitation, förmodligen för att ha en förlaga att kunna bedöma algoritmerna efter.

Akademisk forskning behöver kriterier för framgång, den behöver väldefinierade mål som den kan kryssa

av att den har uppnått. Det blir så mycket enklare att argumentera för forskningens berättigande då.

Visst kan man konstruera en algoritm som kan låta som Mozart, men för att imitera Mozart måste den

först ha analyserat några av hans verk. I algoritmisk stilimitation finns det en mänsklig förlaga som har

gjort det kreativa arbetet; att imitera stilen är ingenjörskonst eller hantverk. Om man istället försöker

konstruera algoritmer som uppvisar verklig kreativitet och förmåga att uppfinna sin egen stil stöter man

på ett dilemma: En komposition som inte liknar någon annan musik kan lätt avfärdas som ointressant eller

omusikalisk, medan hörbara spår av existerande musikaliska konventioner bevisar att algoritmen inte är

självständig nog.

Motpolen till automatiserad komposition är automatiserad lyssning. Ett exempel är algoritmer som

analyserar ljudfiler för att identifiera potentiella plagiat. Och man behöver bara publicera ett svårlyssnat

stycke på Soundcloud för att bli bejublad av så kallade lyssnare.

Clarisse likes one of your tracks! Så trevligt att hon gillar min låt, men jag ser också att den har

spelats upp noll gånger. Clarisse har varit generös nog att klicka på like utan att ens ha hört på den!

Clarisse är bara en musikintresserad algoritm, en som blir uttråkad av att lyssna i realtid och därför

skummar igenom flera timmar musik per sekund.

Modulärsyntens återkomst

Den akademiska musikmiljön, både inom musikvetenskap och datavetenskap, har upptäckt att den nya

tekniken är digital, med allt ifrån strömningstjänster till redigeringsprogram och fysisk modellering. Men

de har varit sena med att upptäcka vurmen för gammaldags analoga tekniker, för hårdvara istället för

programvara, och inte minst modulärsyntens återkomst.

Buchla, Serge och Moog har funnits ett halvsekel, och det nyare eurorackformatet som kom på 1990-

talet dominerar nu marknaden. Nya användare upptäcker modulärsynten och lockas att prova. Ständigt

nya tillverkare kommer till, vanligtvis enmansföretag som producerar moduler hantverksmässigt och

småskaligt. Ingen marknadsföringskampanj är nödvändig, användarna reklamerar själva genom sin entusiasm.

Man behöver bara ta med sig den blinkande lådan täckt av en kabelhärva och visa upp den på konsert för

att locka nya musiker i fördärvet. Dokumentären I Dream of Wires som kom på DVD i 2013 har inga

kritiska synpunkter att bidra med, dess budskap är att modulärsynten är den elektroniska musikens

definitiva räddning.

Jämfört med 1950-talets elektronmusikstudio representerar modulärsynten enorma förbättringar. Den

tidiga elektroakustiska musiken hade bara elektronisk mätapparatur till förfogande innan ingenjörer började

konstruera filter, oscillatorer och annan utrustning speciellt anpassad för musik. Apparaturens tekniska



13

Järnets förbannelse

motstånd måste ha framtvingat ett målmedvetet arbetssätt hos tonsättarna. De tidiga kompositionerna

från Kölnstudion är strama som få andra elektroakustiska verk.

Varèse och hans samtida hade ofta musikaliska visioner som inte lät sig realiseras eftersom den

nödvändiga tekniken inte var tillgänglig. Antingen var den för dyr och sällsynt, eller så hade den ännu inte

uppfunnits. Tonsättarnas visioner kunde bli kravspecifikationer för nya instrument som ingenjörerna kunde

bygga.

Idag när all slags teknik är tillgänglig stoppas de musikaliska visionerna sällan av rent tekniska

begränsningar. Man behöver inte ens ha en färdig idé på förhand, utan kan leka sig fram till något som

låter bra och klippa ut lagom långa bitar. Musikalisk kunskap förflyttas in i maskinen, i programvaran

eller modulerna, vilket gör att man inte heller behöver någon musikutbildning för att skapa något som

påminner om musik.

Trots sin flexibilitet är varje modulärsynt begränsad. Det kan alltid hända att man saknar en oscillator

till, eller det där speciella filtret med den smutsiga skrikande karaktären. Ibland har någon hittat på en

ny modul med vars hjälp man definitivt kommer att göra bättre musik. Lösningen är enkel. Man köper

den där nödvändiga modulen och expanderar systemet. Det finns inget slut på den processen, bara ett slut

på pengarna eller utrymmet.

Nya uppfinningar, nya elektroniska instrument inkluderat, är aldrig bara immateriella idéer. De tar

materiell form. Även programvara parasiterar på datorer eller mobiltelefoner. Elektronik kräver bestämda

metaller för att fungera, och metaller är sinande tillgångar. Germanium som används till halvledare i

distorsionseffekter är till exempel så sällsynt att det bara utvinns som restmaterial från annan malm.

Framstegsoptimism?

Första gången Veljo Tormis körverk Raua needmine (Järnets förbannelse) skrämde vettet ur mig var när

det spelades på radion en gång tidigt på 1980-talet. Musikens budskap torde framgå oavsett om man förstår

texten eller ej . De envetet gnagande frygiska motiven, trummans och sångens brutalitet, död och ondska,

allt tyder på att verket sorterar under dödsmetall. Eftersom varken mina eller översättningsalgoritmernas

estniskkunskaper är något att skryta över så bygger följande tolkning delvis på gissningar och möj ligtvis

missförstånd.

Järnets förbannelse är förmodligen så nära man kommer en utkomponerad schamanistisk rit, eller kanske

en alkemisk process. Texten verkar tala om en mytologisk värld med luftjungfrur som mjölkar svart, vit

och röd mjölk. Onda krafter verkar. Järnet personifieras och apostroferas: Inte var du gammal när du kvad

under hammaren.

Sedan talas det om nya tider, nya gudar; kanoner, flygplan, kulsprutor, tankers. Järn och stål, yxor,

sablar, bumeranger, napalm och kol. De nya och modernaste teknikerna, elektroniken är sista ordet. “Raua,

terase, kroomi, titaani, uraani, plutooniumi.. .” (järn, stål och många andra element) .

Sista strofen sluter fred med järnet: “O du onda järn, svärd som föder krig . . . slösat järn! Vi är av ett

kött, av ett frö, du av jorden, jag av jorden, svart jord vi båda, på en och samma jord vi bor, en jord vi

får tillsammans, jord nog åt båda.”

Vi klagar inte över forna generationers gruvdrift på Indonesien, vilket var förutsättningen för

gamelanorkestrarna och deras avancerade musikaliska kultur. Men kopparfynden minskar, större volymer

berg måste mineras för att producera samma mängd metall. Dessutom kan metaller inte återvinnas utan

svinn. Och som Georgescu-Roegen säger, vi portionerar ut jordens resurser över tid; vi minerar metallerna

nu för att vi vill ha dem i vår elektronik. Kommande generationer långt in i framtiden har ännu inte

protesterat.

Teknologioptimismen råder nästan överallt. Jacques Ellul är en av de få som har varnat för den
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alltuppslukande tekniken som rullar på av sin egen kraft. Så länge den effektiviserar, skapar arbete eller

underhåller oss och får oss att uthärda livet i en onaturlig omgivning är det inte så noga med eventuella

negativa biverkningar.

Vi hånar kanske amishfolket och liknande bakåtsträvande grupper som insisterar på att leva som man

gjorde på 1600-talet, men i händelse av en elektromagnetisk puls som slår ut elnätet eller en global

ekonomisk kollaps är det de som kommer att kunna fortsätta leva som vanligt medan den civiliserade

världen klappar samman. Teknologin byggs upp som ett elegant korthus utan tanke på robusthet.

De ivrigaste framstegsoptimisterna som skyndar på mot singulariteten har inte nödvändigtvis fel när

de tänker sig att människan i ännu högre grad ska smälta ihop med teknologin. Algoritmer och appar

verkar kunna lösa allt. Men det överskuggar helt tillvarons materiella grund: att vi behöver energi och

råvaror till mat, hus och kultur.
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