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Abstract	  

The	  essay	  Ljud	  –	  livets	  parentes	  (Sound	  –	  the	  parenthesis	  of	  life)	  deals	  with	  issues	  of	  

sound	  in	  relation	  to	  ideas	  of	  experimental	  music	  and	  a	  expanded	  notion	  of	  what	  music	  

and	  sound	  is,	  what	  listening	  can	  be	  and	  how	  we	  can	  perceive	  sound	  in	  relation	  to	  

technological	  and	  industrial	  development.	  	  The	  essay	  takes	  a	  walk	  through	  urban	  space	  

and	  gives	  a	  few	  examples	  that	  sheds	  light	  on	  how	  the	  mind	  analyzes	  sound	  on	  the	  basis	  

primal,	  unconscious	  instincts	  and	  cultural	  values	  and	  how	  the	  meaning	  of	  

communication	  and	  perception	  are	  depending	  on	  the	  acoustic	  environment	  as	  the	  

backdrop	  of	  most	  intersubjective	  processes.	  	  	  As	  the	  essay	  goes	  on	  it	  touches	  upon	  Luigi	  

Russolo’s	  manifest	  ”The	  Art	  of	  Noises”,	  John	  Cage’s	  theories	  about	  silence	  as	  well	  as	  

Pierre	  Schaeffer’s	  development	  of	  ”musique	  concrète”,	  Edgard	  Varèse’s	  reformulation	  of	  

music	  –	  ”organized	  sound”	  and	  the	  philosopher	  Gernot	  Böhme’s	  idea	  about	  acoustic	  

atmospheres.	  Through	  the	  essay	  the	  writer	  shares	  his	  own	  thoughts	  on	  sound	  and	  what	  

it	  means	  to	  work	  with	  sound.	  At	  the	  end	  of	  the	  essay	  he	  expounds	  on	  how	  personal	  

charisma	  is	  a	  potential	  material	  for	  an	  artistic	  practice	  aiming	  at	  expanding	  the	  context	  

of	  sound	  art	  and	  enter	  acoustic	  environments	  beyond	  the	  studio.	  	  

	   	  



(Livet:	  
	  

Hörseln	  är	  parentesen	  som	  omger	  vårt	  liv,	  något	  av	  det	  första	  vi	  utvecklar	  och	  det	  sista	  

som	  lämnar	  oss	  efter	  vi	  kliniskt	  sett	  är	  döda.	  Fostret	  utvecklar	  tidigt	  förmågan	  att	  höra	  

och	  tar	  in	  sin	  omvärld	  genom	  ett	  filter	  av	  kött	  och	  fostervatten	  tillsammans	  med	  ljudet	  

av	  mammans	  hjärtslag,	  blodets	  omlopp	  och	  hennes	  kroppsliga	  aktivitet.	  Den	  ljudvärld	  

det	  befinner	  sig	  i	  har	  inga	  källor,	  fostret	  kan	  omöjligen	  veta	  att	  ljudet	  av	  en	  bil	  är	  just	  en	  

bil,	  eller	  att	  ett	  stycke	  av	  Mozart	  är	  just	  det.	  Gissningsvis	  hanterar	  hjärnan	  allt	  utifrån	  

primala	  instinkter	  som	  oro	  och	  lugn,	  baserat	  på	  moderns	  reaktioner	  i	  förhållande	  till	  sin	  

omgivning.	  Som	  foster	  introduceras	  vi	  till	  det	  ljud	  som	  ständigt	  kommer	  vara	  med	  oss	  

under	  våra	  liv	  –	  hjärtats	  slag.	  Detta	  hjärta	  som	  har	  så	  stort	  symboliskt	  värde	  och	  som	  vi	  

alla	  kan	  förstå,	  det	  som	  anpassar	  sig	  efter	  oss,	  slår	  långsamt	  när	  vi	  är	  avslappnade	  och	  

häftigt	  när	  vi	  är	  stressade.	  Det	  vi	  lyssnar	  på	  hos	  en	  partner	  i	  delad	  intimitet,	  slagen	  som	  

kan	  förändras	  av	  utifrånkommande	  stimulans,	  cirka	  77	  slag	  i	  minuten	  som	  manipuleras	  

upp	  eller	  ner,	  som	  gör	  den	  omgivande	  pulsen	  till	  sin	  egen.	  Pulsen	  som	  ständigt	  vibrerar	  

inom	  oss	  tills	  dagen	  vi	  dör	  och	  det	  blir	  tyst.	  

Men	  hörseln	  blir	  kvar	  efter	  dödsögonblicket,	  i	  vissa	  fall	  upp	  till	  15	  minuter,	  hjärnan	  

fortsätter	  att	  analysera	  ljud	  och	  höra	  sin	  omgivning).	  

	  

Mellan	  fostertiden	  och	  tiden	  strax	  efter	  dödsögonblicket,	  den	  tid	  som	  vi	  vanligen	  

refererar	  till	  som	  våra	  liv,	  tar	  hjärnan	  in	  oräkneliga	  intryck	  som	  bearbetas	  och	  hanteras	  

genom	  att	  placeras	  och	  filtreras	  in	  i	  ett	  allt	  finmaskigare	  nät	  bestående	  av	  genetiska	  och	  

fysiska	  reaktioner	  tillsammans	  med	  inlärda	  beteenden	  och	  kulturellt	  betingad	  kunskap.	  	  

Hörseln	  är	  till	  för	  kommunikation	  med	  vår	  omgivning,	  inte	  minst	  mellan	  oss	  människor	  

där	  urskiljandet	  av	  det	  talade	  språkets	  nyanser	  är	  avgörande.	  Men	  hjärnan	  analyserar	  

även	  andra	  ljud.	  Ett	  rovdjurs	  läte	  kommunicerar	  fara	  och	  triggar	  fortfarande	  vår	  

flyktreaktion.	  Samtidigt	  signalerar	  fågelsång	  att	  det	  är	  tryggt.	  Är	  fåglar	  närvarande	  finns	  

det	  inga	  rovdjur	  i	  vår	  omedelbara	  närhet.	  Denna	  primala	  vän/fiende-‐analys	  sitter	  i	  

ryggraden	  trots	  att	  vi	  som	  art	  befinner	  oss	  långt	  från	  samlarsamhället.	  Vår	  reptilhjärna	  

jobbar	  febrilt	  samtidigt	  som	  vårt	  intellekt	  kan	  analysera	  och	  ”inhämta”	  alla	  dessa	  

århundraden	  av	  kunskap	  som	  vi	  tillskansat	  oss.	  Avsaknaden	  av	  fågelsång,	  lugnar	  vi	  oss	  

med,	  beror	  helt	  enkelt	  på	  att	  det	  precis	  åkt	  förbi	  en	  ambulans	  vars	  sirener	  störde	  



fåglarna.	  Däremot	  vet	  vi	  att	  ljudet	  av	  sirener	  indikerar	  att	  ett	  drama	  pågår	  någon	  

annanstans.	  	  

	  

Vad	  vår	  hörsel	  innebär	  är	  en	  kunskap	  som	  dels	  är	  genetiskt	  baserad	  och	  som	  vi	  

impulsivt	  handlar	  i	  relation	  till,	  dels	  är	  formad	  av	  de	  kulturella	  ljud	  som	  också	  baseras	  

på	  en	  sådan	  kunskap.	  Övergångställenas	  tickande	  (i	  Sverige,	  olika	  länder	  har	  olika	  ljud)	  

har	  vi	  lärt	  oss	  handlar	  om	  säkerhet,	  om	  att	  vänta	  tills	  tickandet	  ökar	  och	  inte	  springa	  rätt	  

ut	  i	  vägen.	  Det	  tillsammans	  med	  visuell	  information	  hjälper	  oss	  i	  vårt	  dagliga	  liv	  utan	  att	  

vi	  behöver	  tänka	  på	  det.	  Tickticktick	  –	  grön	  gubbe	  –	  gå.	  	  

Med	  industrialiseringen	  och	  urbaniseringen	  har	  den	  ljudvärld	  vi	  lever	  i	  förändrats	  

radikalt.	  Stadsmiljöernas	  brus	  är	  sammansatt	  av	  oändliga	  källor	  av	  ljud	  som	  tillsammans	  

ligger	  som	  ett	  konstant	  malande	  mot	  våra	  öron.	  Denna	  okontrollerade	  ljudbild	  

normaliseras	  för	  oss	  om	  vi	  befinner	  oss	  i	  den	  tillräckligt	  länge,	  och	  den	  blir	  utmärkande	  

först	  när	  avsaknaden	  av	  den	  infinner	  sig	  genom	  ett	  miljöbyte	  med	  en	  annan	  ljudvärld.	  	  

Jag	  växte	  upp	  bredvid	  en	  järnväg,	  när	  tågen	  åkte	  förbi	  skakade	  huset	  rent	  fysiskt,	  

vibrationerna,	  ljudet	  av	  tåget,	  färdades	  de	  cirka	  100	  metrarna	  från	  spåret	  till	  mitt	  

barndomshem	  och	  skakade	  om	  väggarna.	  Efter	  en	  tid	  hade	  det	  övergått	  till	  en	  normal	  

upplevelse	  och	  varseblivningen	  av	  tåget	  försvann.	  Likt	  ett	  armbandsur	  som	  man	  ganska	  

snabbt	  slutar	  känna	  mot	  sin	  arm	  för	  att	  trycket	  är	  konstant	  försvann	  upplevelsen	  av	  

tågen	  som	  dundrade	  förbi.	  Hjärnan	  filtrerade	  bort	  ljudet	  men	  det	  upphörde	  inte	  att	  låta,	  

huset	  slutade	  inte	  vibrera,	  jag	  behövde	  bara	  inte	  ta	  notis	  om	  det	  varje	  gång	  det	  hände.	  	  

	  

Även	  om	  en	  stads	  ljudbild	  är	  konstant	  är	  den	  samtidigt	  i	  ständig	  förändring.	  Kakafonin	  

som	  upplevs	  som	  enhetlig	  är	  hela	  tiden	  bestående	  av	  små	  faktorer	  som	  skiftar	  och	  byts	  

ut.	  Flödet	  i	  ljudet	  som	  är	  stadens	  baseras	  på	  rörelsen	  hos	  alla	  invånare,	  alla	  fordon	  	  

och	  allt	  som	  vi	  interagerar	  med	  –	  dörrar	  som	  öppnas	  och	  stängs,	  elskåp	  som	  surrar,	  

fläktsystem,	  lampor,	  alla	  de	  ljud	  som	  kommer	  från	  föremål	  som	  vi	  skapat.	  Varje	  områdes	  

ljudkaraktär	  är	  unikt,	  men	  baserat	  på	  i	  stort	  sett	  samma	  ljud	  som	  förekommer	  i	  en	  

stadsmiljö.	  Stockholm	  låter	  annorlunda	  än	  New	  York,	  New	  York	  olikt	  Paris,	  Paris	  olikt	  

Jakarta	  men	  alla	  har	  element	  (källor)	  som	  är	  samma	  för	  världen	  i	  stort.	  

I	  och	  med	  den	  teknologiska	  utvecklingen	  har	  den	  okontrollerade	  ljudbilden	  förändrats	  

men	  även	  den	  kontrollerade.	  Med	  det	  sista	  menas	  hur	  vi	  medvetet	  lyssnar,	  främst	  till	  

musik.	  Till	  exempel	  behöver	  vi	  inte	  längre	  befinna	  oss	  på	  en	  specifik	  plats	  för	  att	  kunna	  



höra	  musik.	  Mp3-‐formatet	  och	  dess	  portabla	  spelare	  har	  gett	  oss	  möjligheten	  att	  lyssna	  

på	  precis	  vad	  vi	  vill	  när	  vi	  vill.	  Allt	  som	  krävs	  är	  att	  plugga	  in	  hörlurarna	  och	  sedan	  kan	  

musiken	  forma	  den	  plats	  vi	  befinner	  oss	  på	  helt	  efter	  eget	  tycke	  och	  smak.	  Detta	  leder	  i	  

sin	  tur	  till	  att	  vår	  omgivnings	  ljudkuliss	  slumpmässigt	  vävs	  in	  i	  lyssnandet,	  gatlyktorna	  

går	  i	  takt	  till	  musiken,	  eller	  så	  är	  det	  crescendot	  som	  tonsätter	  en	  promenad	  över	  en	  bro.	  

Andra	  människor	  som	  går	  bredvid,	  mot	  eller	  förbi	  faller	  också	  in	  i	  det	  som	  för	  tillfället	  

spelas	  i	  lurarna.	  Och	  det	  brus	  som	  omger	  oss	  –	  stadens	  ljud	  –	  blandas	  med	  den	  egna	  

kroppens	  och	  skapar	  ett	  nytt	  sammanhang,	  en	  ny	  kontext	  till	  lyssnandet.	  	  

	  

Dessa	  möjligheter	  har	  i	  sig	  utvecklat	  en	  (möjligen	  omedveten)	  kunskap	  om	  den	  

akustiska	  miljö	  som	  västerländsk	  musikteori	  under	  1900-‐talet	  diskuterat	  i	  sina	  försök	  

att	  omdefiniera	  vad	  musik	  är	  och	  vad	  som	  kan	  användas	  i	  produktionen	  av	  den.	  Redan	  

1913	  föreslog	  Luigi	  Russolo,	  i	  manifestet	  ”L’arte	  dei	  Rumori”	  (”The	  Art	  of	  Noises”),	  en	  ny	  

form	  av	  musik	  formad	  av	  industrialiseringens	  ljud.	  Enligt	  Russolo	  var	  forntiden	  

tystnadens	  tid,	  naturen	  är	  tyst	  (förutom	  i	  fallet	  med	  extrema	  ljud	  skapade	  av	  

jordbävningar,	  stormar,	  orkaner,	  snöskred	  och	  vattenfall).	  Oljudet	  föddes	  med	  

maskinernas	  ankomst	  och	  dessa	  ljud	  kan	  komponeras.	  Russolo	  menar	  att	  musikaliska	  

ljud	  är	  för	  begränsade	  i	  sina	  variationer	  av	  toner	  och	  att	  det	  inte	  går	  att	  skapa	  något	  nytt	  

ur	  detta.	  Istället	  ska	  utvecklingen	  ske	  med	  hjälp	  av	  de	  oändliga	  variationer	  som	  kommer	  

ur	  oljud.	  Den	  klassiska	  musiken	  hade	  de	  förvisso	  njutit	  av	  men	  futuristerna	  var	  mätta	  på	  

den	  formen	  av	  musik.	  Kombinationen	  av	  spårvagnar,	  smällande	  motorer	  och	  brölande	  

folkhopar	  var	  mer	  tillfredställande	  att	  lyssna	  på.	  	  

Russolo	  delar	  in	  oljuden	  i	  sex	  olika	  kategorier	  som	  enligt	  honom	  är	  de	  mest	  

karakteristiska	  och	  fundamentala.	  Allt	  annat	  är	  kombinationen	  av	  dessa:	  

	  

1.	  Muller,	  ryt,	  explosioner,	  krascher,	  plask,	  smällar	  

2.	  Visslingar,	  väsningar,	  grymtningar	  

3.	  Viskningar,	  muttrande,	  mumlande,	  knorrande,	  gurglande	  

4.	  Tjutande,	  knarrande,	  surrande,	  knastrande,	  skrapande	  

5.	  Perkussiva	  oljud	  från	  metall,	  trä,	  skinn,	  sten	  etc.	  

6.	  Stämman	  från	  djur	  och	  människor:	  rop,	  skrik,	  stön,	  tjut,	  ylande,	  skratt,	  väsningar,	  

snyftningar.	  

	  



Förnyelsen	  av	  musiken	  och	  spektret	  av	  ljud	  skulle	  utvecklas	  i	  takt	  med	  att	  nya	  maskiner	  

byggdes,	  med	  futuristernas	  öron	  skulle	  man	  höra	  och	  älska	  de	  oändliga	  variationer	  av	  

oljud	  som	  industriernas	  städer	  skapar.	  Tillslut	  skulle	  varje	  fabrik	  vara	  medvetet	  stämd	  

till	  en	  berusande	  orkester	  av	  oljud.	  

	  

Så	  blev	  det	  ju	  inte,	  men	  idén	  om	  den	  här	  formen	  av	  lyssnande	  har	  levt	  kvar.	  Till	  exempel	  

är	  John	  Cages	  komposition	  4’33’’	  (fyra	  minuter	  och	  trettiotre	  sekunder)	  skriven	  för	  

valfritt	  instrument	  där	  den	  enda	  instruktionen	  är	  att	  inte	  spela	  under	  de	  4	  minuter	  och	  

33	  sekunder.	  Istället	  är	  det	  de	  omgivande	  ljuden	  som	  det	  ska	  lyssnas	  på	  och	  som	  

kompositionen	  består	  av.	  Cage	  menade	  att	  tystnaden	  inte	  finns,	  det	  är	  aldrig	  tyst.	  

Förvisso	  finns	  det	  en	  form	  av	  tystnad	  i	  4’33’’	  –	  avsaknaden	  av	  ljudet	  från	  ett	  instrument,	  

men	  det	  är	  aldrig	  helt	  och	  totalt	  tyst,	  även	  om	  du	  befinner	  dig	  i	  ett	  helt	  ljuddämpat	  rum	  

så	  kommer	  du	  höra	  något,	  ditt	  hjärta	  och	  ditt	  blod	  som	  forsar	  genom	  kroppen.	  Cage	  ville	  

bredda	  den	  musikaliska	  kontexten	  genom	  att	  tillåta	  alla	  ljud,	  att	  ändra	  lyssnandet	  så	  att	  

exempelvis	  trafiken	  utanför	  fönstret	  hörs	  inte	  som	  bilar	  på	  en	  väg	  utan	  som	  musik.	  

	  

Till	  skillnad	  från	  Cage	  som	  ville	  öppna	  upp	  för	  slumpen	  i	  musiken	  introducerade	  

radioingenjören,	  kompositören	  och	  musikteoretikern	  Pierre	  Schaeffer	  under	  1940-‐talet	  

den	  konkreta	  musiken	  (musique	  concrète)	  som	  är	  en	  form	  av	  komposition	  med	  

akusmatiska	  ljud,	  ljud	  skilda	  från	  sin	  källa	  som	  ska	  höras	  utan	  att	  ses,	  inspelade	  på	  band	  

och	  bearbetade	  i	  en	  studio	  med	  hjälp	  av	  dåtidens	  teknologi.	  Denna	  form	  av	  

elektroakustisk	  musik	  begränsade	  sig	  varken	  till	  musikaliska	  traditioner	  och	  ljudkällor	  

eller	  till	  musikens	  element	  (melodi,	  rytm,	  harmoni	  etc.).	  

	  

Russolo,	  Cage	  och	  Schaeffer	  kan	  länkas	  samman	  med	  Edgard	  Varèses	  begrepp	  

”organiserat	  ljud”	  som	  han	  myntade	  redan	  på	  1920-‐talet.	  Varèse	  ville	  befria	  ljudet	  

genom	  en	  omformulering	  av	  vad	  komposition	  och	  musik	  kan	  vara	  och	  även	  han	  ville	  

tillåta	  användandet	  av	  ”oljud”	  och	  ickemusikaliska	  källor	  i	  musiken.	  Varèses	  musik	  

fokuserade	  på	  klang,	  textur	  och	  musikalisk	  rymd,	  och	  han	  såg	  sig	  själv	  som	  en	  arbetare	  i	  

rytm,	  frekvenser	  och	  intensitet,	  en	  organisatör	  av	  disparata	  element.	  	  

	  

Dessa	  tankar	  från	  1900-‐talet	  har	  spridit	  sig	  inte	  bara	  i	  musikens	  olika	  stilar	  (noise,	  

industri,	  elektroakustisk	  musik,	  electronica,	  konstmusik,	  techno,	  hip	  hop	  etc.).	  	  



Med	  hjälp	  av	  tekniken	  har	  skapandet	  av	  ljud,	  organiserat	  ljud,	  förändrats	  och	  förnyats.	  

Inspelning	  av	  ljud	  med	  bandspelare,	  samplern	  som	  kan	  omforma	  ljuden	  till	  beats	  eller	  

konkret	  musik.	  Tekniken	  har	  också	  gjort	  att	  tillgängligheten	  på	  musik	  ökat	  drastiskt	  och	  

fler	  och	  fler	  kan	  numera	  skapa	  musik	  på	  kammaren	  utan	  att	  behöva	  ha	  tillgång	  till	  en	  

studio	  eller	  för	  den	  delen	  en	  replokal.	  Datorn	  har	  gjort	  det	  möjligt	  att	  ha	  en	  hel	  

symfoniorkester	  redo	  att	  styra	  i	  musikredigeringsprogrammet.	  Radion	  har	  spridit	  musik	  

över	  världen,	  lagligt	  eller	  olagligt	  (piratradio)	  och	  olika	  fysiska	  format	  som	  lagrar	  

musiken	  –	  	  kassettbandet,	  vinylskivan,	  cd-‐skivan	  vidare	  till	  internet	  och	  mp3-‐formatet	  -‐	  

har	  gjort	  det	  möjligt	  att	  äga	  låten,	  ta	  den	  med	  sig	  och	  idag	  spela	  upp	  den	  i	  sin	  mp3-‐

spelare.	  Det	  har	  i	  sin	  tur	  skapat	  ett	  globalt	  brus	  som	  består	  av	  mp3-‐filer	  uppladdade	  på	  

olika	  hemsidor	  (myspace,	  bandcamp,	  soundcloud	  etc.)	  och	  ur	  detta	  sticker	  plötsligt	  en	  

låt	  och	  en	  artist	  ut	  som	  blir	  populär,	  som	  definierar	  sig	  själv	  ur	  bruset	  och	  tillsammans	  

med	  andra	  kanske	  skapar	  en	  ytterligare	  förgrening	  till	  och	  ur	  historien.	  	  

Likt	  stadens	  ljud	  har	  dock	  också	  musiken	  (i	  sin	  bredaste	  definition)	  blivit	  ett	  slags	  oljud,	  

något	  vi	  ständigt	  har	  omkring	  oss	  och	  som	  vi	  tillslut	  sorterar	  bort,	  slutar	  lyssna	  på.	  

Affärer	  har	  sina	  spellistor,	  likaså	  restauranger,	  köpcentrum	  och	  så	  vidare.	  Kommersiella	  

aktörer	  använder	  sig	  av	  musikens	  eller	  ljudets	  förmåga	  att	  skapa	  atmosfär	  och	  

associationer.	  Det	  ljudet	  ger	  ifrån	  gnuggas	  av	  på	  produkten,	  på	  sitt	  rum	  och	  tillsammans	  

med	  vårt	  val	  av	  musik	  i	  lurarna	  blandas	  det	  med	  okontrollerat	  ljud	  från	  staden,	  som	  

blandas	  med	  okontrollerat	  ljud	  inne	  i	  affären	  (och	  liknande	  ställen)	  som	  i	  sin	  tur	  blandar	  

in	  sin	  musik	  för	  att	  skölja	  över	  detta.	  Kort	  sagt	  är	  det	  en	  ljudvärld	  som	  är	  snudd	  på	  

psykotisk	  eller	  i	  alla	  fall	  oregerlig.	  

Vänlig	  muzak	  blandas	  med	  barnskrik	  som	  studsar	  runt	  i	  det	  öppet	  planlösta	  caféet	  som	  

spelar	  hits	  från	  en	  radio	  samtidigt	  som	  stolar	  skrapar	  mot	  det	  kalla	  golvet	  och	  folk	  

pratar	  i	  mun	  på	  varandra	  till	  tjutet	  av	  espressomaskiner	  samtidigt	  som	  stöldalarmet	  går	  

av	  från	  klädaffären	  och	  den	  som	  utlöst	  det	  muttrar	  och	  går	  in	  igen	  eller	  springer	  iväg	  och	  

en	  väktare	  skriker	  och	  tar	  upp	  jakten	  med	  tunga	  kängor	  mot	  det	  kalla	  golvet	  och	  barnet	  

hulkar	  ännu	  högre	  och	  rockmusiken	  från	  elektronikaffären	  på	  andra	  sidan	  läcker	  ut	  

mest	  med	  diskant	  och	  rulltrappor	  och	  nu	  är	  mackan	  klar	  ropas	  det	  från	  cafépersonalen	  

…	  	  

Det	  är	  klart	  att	  allt	  detta	  påverkar	  oss,	  och	  beroende	  på	  vilket	  lyssnande	  som	  man	  har	  

och	  anlägger	  kan	  man	  ta	  in	  det	  olika.	  Med	  de	  idéer	  som	  Russolo,	  Cage,	  Schaeffer	  och	  

Varèse	  presenterade	  kan	  man	  höra	  det	  som	  musik,	  lyssna	  efter	  detaljer	  i	  ljudvärlden	  



som	  intresserar	  en	  och	  som	  man	  kanske	  vill	  spela	  in	  och	  använda	  i	  en	  ny	  kontext.	  

Kanske	  vill	  man	  medvetandegöra	  det	  man	  hör	  och	  på	  så	  sätt	  fördjupa	  sitt	  lyssnande	  och	  

upplevelsen	  av	  omgivningen.	  Ljuden	  i	  sig	  har	  inget	  budskap,	  avsändaren	  kan	  ha	  det	  

(barnets	  skrik,	  stöldalarmet)	  men	  det	  är	  vår	  hjärna	  som	  skapar	  mening	  utifrån	  ljudet,	  

hjärnan	  som	  formar	  sin	  uppfattning	  utifrån	  de	  genetiska	  och	  kulturella	  kunskaper	  som	  

vi	  har.	  Den	  här	  informationen	  skapar	  i	  sin	  tur	  en	  sinnesstämning	  hos	  oss	  som	  vi	  inte	  

alltid	  kan	  förklara,	  ty	  ljuduppfattningen	  är	  oftast	  undermedveten	  och	  underordnad	  

synen.	  Hörseln	  är	  sinnet	  som	  konstant	  är	  påslaget	  och	  som	  subjektivt	  skapar	  din	  

uppfattning	  om	  platser	  och	  situationer,	  det	  sinne	  som	  kanske	  i	  högst	  utsträckning	  kan	  få	  

dig	  att	  dras	  mot	  eller	  från	  en	  plats,	  få	  situationer	  att	  kännas	  hotfulla	  eller	  obehagliga.	  

	  

Filosofen	  Gernot	  Böhme	  talar	  om	  akustiska	  atmosfärer,	  en	  utveckling	  av	  estetiken	  i	  

relation	  till	  den	  omarbetning	  av	  musikteorin	  som	  gjordes	  under	  1900-‐talet.	  

Grundbegreppen	  i	  den	  allmänna	  estetiken	  förändrades	  i	  och	  med	  utvidgningen	  av	  

tonmaterialet,	  begreppet	  musik	  som	  rumskonst	  och	  lyssnandets	  upphöjning.	  	  

Böhme	  menar	  att	  fördelen	  med	  atmosfärernas	  estetik	  är	  att	  man	  med	  dess	  hjälp	  kan	  

knyta	  an	  till	  ett	  stort	  förråd	  av	  vardagsupplevelser	  och	  därigenom	  lätt	  göra	  sig	  förstådd,	  

man	  kan	  tala	  om	  en	  .'')./'(6%.+14,78/ ,	  den	  ,-80$.%.+14,78/*0%#0$*/%*0%1($$.6,	  om	  9: ;

+.',.+14,78/*0 	  eller	  en	  +/<3=.0$*%4)8$*/,,+810(06 .	  I	  upplevelsen	  av	  en	  atmosfär	  

förnimmer	  människan	  vilken	  sorts	  omgivning	  hon	  befinner	  sig	  i,	  en	  upplevelse	  som	  kan	  

betecknas	  som	  något	  mellan	  subjekt	  och	  objekt	  där	  det	  är	  omgivningen	  som	  utstrålar	  en	  

viss	  stämd	  kvalitet,	  en	  stämning,	  och	  å	  andra	  sidan	  personen	  som	  deltar	  i	  den	  som	  

därigenom	  varseblir	  sig	  själv	  i	  omgivningen.	  Atmosfärer	  är	  således	  den	  form	  i	  vilket	  ting	  

och	  omgivningar	  presenterar	  sig	  i,	  ett	  slags	  kvasiobjektiva	  känslor	  utgjutna	  i	  rummet	  på	  

ett	  obestämt	  vis	  som	  samtidigt	  har	  en	  subjektiv	  gestalt	  eftersom	  alla	  är	  utrustande	  med	  

upplevande	  förmågor.	  

Genom	  att	  alla	  slags	  akustiska	  material	  numera	  finns	  till	  förfogande	  för	  kompositioner	  

har	  ljudets	  rumsliga	  gestalt,	  hur	  ljudföljder	  kan	  bilda	  ansamlingar	  och	  figurer	  i	  rummet,	  

gjort	  rummet	  till	  en	  väsentlig	  dimension	  av	  den	  musikaliska	  gestaltningen.	  	  

Och	  därigenom	  har	  en	  anhållan	  om	  början	  och	  slut	  samt	  tidsövergripande	  gestalt	  riktats	  

från	  ljudet	  och	  idén	  om	  att	  musik	  måste	  vara	  en	  tidskonst	  har	  utvidgats	  och	  musiken	  

som	  rumskonst	  har	  tillåtits.	  De	  slags	  rum	  det	  handlar	  om	  här	  är	  dock	  inte	  entydigt	  

geometriska,	  det	  musikaliska	  rummet	  är	  affektivt	  och	  hör	  till	  det	  den	  levande	  kroppen,	  





	  Det	  mörka	  och	  höga	  vibrerande	  ljudet	  av	  en	  motorcykel	  (frekvens,	  volym,	  källa)	  får	  en	  

kompis	  till	  mig	  att	  bli	  irriterad	  och	  arg	  när	  den	  brölar	  förbi	  honom	  på	  gatan	  (plats,	  fysisk	  

placering).	  För	  honom	  handlar	  det	  lika	  mycket	  om	  ljudets	  kvaliteter	  som	  de	  

associationer	  han	  får	  till	  personen	  som	  kör	  motorcykeln.	  Arrogant	  tar	  föraren	  över	  den	  

akustiska	  omgivningen	  utan	  respekt	  mot	  andra.	  Kanske	  är	  det	  också	  en	  rädsla	  för	  ljudet	  

som	  aktiverar	  flyktinstinkten.	  En	  vespa	  som	  åker	  förbi	  har	  han	  inga	  problem	  med.	  

Associationerna	  till	  motorcykelns	  vrålande	  ljud	  kan	  också	  härledas	  till	  en	  livsstil	  utanför	  

samhällets	  lagar	  och	  regler.	  Kriminella	  mc-‐gäng	  som	  Hells	  Angels	  använder	  sig	  ofta	  av	  

den	  inneboende	  kraften	  i	  motorcyklarna	  för	  att	  sätta	  skräck	  i	  de	  som	  möter	  dem	  (tänk	  

dig	  femtio	  stycken	  och	  vilken	  otrolig	  ljudstyrka	  det	  skapar).	  Källan	  till	  ljudet	  kan	  alltså	  

vara	  två	  saker,	  dels	  tinget	  –	  motorcykeln,	  men	  också	  intentionen.	  

	  

	  

Jag	  tror	  väldigt	  starkt	  på	  den	  omedvetna	  kunskap	  vi	  besitter	  om	  ljud	  som	  material	  för	  ett	  

konstnärligt	  arbete,	  särskilt	  om	  man	  förstår	  denna	  kunskap	  i	  relation	  till	  de	  idéer	  om	  

lyssnande	  som	  jag	  tidigare	  skrivit	  om	  i	  den	  här	  texten.	  Själv	  börjat	  arbeta	  med	  ljud	  utan	  

någon	  annan	  förkunskap	  än	  fascinationen	  för	  materialet,	  mitt	  lyssnande	  på	  musik	  från	  

olika	  genrer	  och	  tittande	  på	  film	  där	  relationen	  mellan	  den	  rörliga	  bilden	  och	  ljudet	  blev	  

uppenbar.	  Som	  så	  många	  andra	  började	  jag	  med	  upplevelsen	  av	  den	  känslomässiga	  

aspekten	  av	  musik	  helt	  enkelt.	  I	  det,	  i	  den	  vardagliga	  konsumtionen	  av	  film	  och	  musik,	  

tror	  jag	  en	  öppenhet	  och	  förståelse	  finns	  för	  vad	  ljud	  kan	  vara.	  Vi	  ser	  filmen	  och	  förstår	  

att	  stråkarna	  träffar	  vårt	  känsloregister.	  På	  en	  nattklubb	  kan	  vi	  känna	  euforin	  i	  att	  dansa	  

till	  monotona	  beat	  i	  sex	  timmar	  (vissa	  tar	  förvisso	  hjälp	  av	  kemikalier)	  där	  små	  nyanser	  i	  

ljudet	  skapar	  stora	  skillnader.	  (Stockhausen	  kallar	  denna	  form	  av	  musik	  en	  drog	  i	  sig)	  

	  

I	  Detroit,	  bilstaden	  där	  fabrikerna	  gick	  varma	  och	  framtidshoppet	  glödde,	  staden	  som	  

blev	  en	  spökstad	  efter	  att	  företaget	  flyttade	  sina	  produktioner	  utomlands	  och	  där	  de	  

fattiga	  blev	  kvar	  att	  förvalta	  en	  miljonstad	  i	  förfall,	  där	  skapades	  technon,	  eller	  tech-‐

house	  som	  de	  kallade	  genren.	  Minimalistisk	  elektronisk	  musik	  där	  trumman	  gick	  i	  

fyrtakt,	  boom	  boom	  boom	  boom.	  I	  de	  tomma	  fabrikerna	  höll	  man	  sina	  fester.	  	  

Russolos	  idéer	  om	  fabriken	  som	  en	  berusande	  orkester	  av	  oljud,	  förvaltad	  av	  

människorna	  som	  blev	  kvar	  efter	  industrisamhällets	  fall.	  Platsen	  är	  den	  samma	  men	  

industriernas	  hårda	  ljud	  är	  nytt.	  Trummaskinerna	  som	  kommit	  till	  genom	  den	  



teknologiska	  utvecklingen	  står	  för	  bankandet,	  bankandet	  som	  tidigare	  skapade	  

produkter	  skapar	  nu	  en	  takt	  att	  dansa	  till.	  

	  

I	  mitt	  arbete	  har	  jag	  varit	  hög	  på	  ljud,	  experimenterat	  och	  öppnat	  redan	  öppna	  dörrar,	  

lyssnat	  till	  min	  egen	  upplevelse	  av	  de	  kompositioner,	  de	  organiserade	  ljud	  som	  jag	  gjort.	  

I	  en	  postmodern	  anda	  har	  jag	  blandat	  friskt	  mellan	  vilka	  källor	  som	  jag	  använt,	  samplat	  

staden,	  djur,	  natur,	  tingen,	  Använt	  digitala	  instrument	  och	  effektlådor.	  

Ljudredigeringsprogrammens	  till	  en	  början	  oöverskådliga	  möjligheter	  har	  tillslut	  börjat	  

bli	  mina,	  och	  i	  och	  med	  detta	  har	  jag	  tittat	  på	  vad	  som	  faktiskt	  har	  gjorts	  tidigare	  i	  det	  

fält	  jag	  verkar.	  

	  

	  

	  	  Vad	  kan	  jag	  då	  höra	  om	  jag	  lyssnar	  till	  mitt	  eget	  arbete	  och	  dess	  förutsättningar?	  	  

Delvis	  hör	  jag	  en	  övertygelse,	  övertygelsen	  om	  att	  i	  förlängningen	  är	  organiserat	  ljud	  det	  

närmaste	  vi	  kan	  komma	  mänsklig	  utstrålning.	  	  

I	  mötet	  med	  en	  person	  görs	  undermedvetet	  en	  blixtsnabb	  analys	  av	  dennes	  utstrålning	  

baserad	  på	  de	  sociala	  koder	  som	  gäller	  i	  samhället	  i	  stort	  och	  de	  interna	  i	  vår	  egen	  

grupp.	  Vi	  utför	  denna	  analys	  utifrån	  hållningar,	  likheter/olikheter,	  vår	  bakgrund	  och	  

erfarenhet,	  våra	  preferenser	  och	  fördomar,	  det	  vill	  säga	  i	  ett	  spektrum	  av	  

mellanmänsklig	  (”tyst”)	  kommunikation.	  Det	  som	  jag	  vill	  komma	  till	  är	  att	  blotta	  

närvaron	  av	  en	  person	  kan	  skapa	  en	  reaktion	  hos	  oss	  som	  inte	  är	  uppbyggd	  av	  rationellt	  

och	  intellektuellt	  tänkande	  utan	  en	  instinktiv	  förnimmelse	  som	  har	  med	  våra	  primala	  

kunskap	  att	  göra.	  Det	  primala	  som	  sipprar	  vidare	  till	  kulturell	  kunskap,	  betingad	  

kunskap	  och	  som	  avspeglar	  sig	  i	  vår	  egen	  persons	  karaktär,	  dagshumör,	  tid	  på	  dygnet,	  

omgivning	  och	  plats.	  Det	  som	  jag	  vill	  komma	  till	  är	  alltså	  att	  den	  mänskliga	  utstrålningen	  

skapar	  atmosfärer	  i	  vilka	  jag	  på	  så	  sätt	  definierar	  och	  skapar	  min	  uppfattning	  om	  andra	  

personer.	  Den	  atmosfären	  har	  likt	  den	  akustiska	  ingen	  början	  och	  slut	  utan	  förändras	  

med	  mig	  och	  min	  interaktion,	  och	  bryter	  jag	  den	  ”tysta”	  kommunikationen	  och	  inleder	  

ett	  samtal	  intensifieras	  och	  fördjupas	  mina	  intryck	  samt	  min	  kunskap.	  I	  det	  skedet	  blir	  

jag	  mer	  medveten	  om	  den	  andra	  –	  personen	  får	  en	  tyngd	  i	  mig	  och	  jag	  kan	  skapa	  en	  mer	  

intellektuell	  förståelse	  för	  henne	  eller	  honom.	  Jag	  befinner	  mig	  i	  en	  social	  kontext	  där	  

mitt	  första	  intryck	  av	  personen	  fördjupas	  och	  med	  all	  säkerhet	  förändras.	  	  



Mänsklig	  utstrålning	  kan	  te	  sig	  som	  ett	  luddigt	  begrepp,	  men	  jag	  tror	  de	  flesta	  har	  en	  

uppfattning	  om	  vad	  det	  innebär	  i	  en	  mer	  vardaglig	  mening	  och	  innebörd.	  Det	  jag	  hävdar	  

är	  alltså	  att	  ljud,	  om	  inte	  är,	  kommer	  väldigt	  nära	  denna	  form	  av	  kommunikation	  och	  

perception.	  Begreppet	  utstrålning	  kan	  på	  så	  vis	  öppna	  för	  ett	  lyssnande	  där	  idéerna	  från	  

de	  teorier	  jag	  tagit	  upp	  kan	  samspela	  med	  en	  kunskap	  vi	  som	  människor	  besitter	  

instinktivt	  för	  att	  på	  så	  sätt	  belysa	  ett	  tankesätt	  om	  ljud	  som	  en	  social	  spelplan,	  där	  

miljöns,	  människans	  och	  ljudets	  kontext	  skapar	  en	  ny	  kontext	  som	  kan	  vara	  ett	  

konstverks	  och	  som	  detta	  verk	  då	  samspelar	  med.	  	  

Det	  jag	  försöker	  är	  att	  låta	  verket	  befinna	  sig	  i	  det	  växelspelet,	  ur	  vilket	  jag	  kan	  arbeta	  

med	  ljudets	  inneboende	  kvaliteter	  utifrån	  den	  kunskap	  som	  den	  experimentella	  

musiken	  gett,	  och	  organisera	  ljudet	  som	  ett	  möte	  med	  de	  (atmosfäriska)	  kvaliteter	  en	  

person	  kan	  ha.	  Det	  tilldragande	  eller	  frånstötande,	  det	  upphetsande	  eller	  mystiska,	  det	  

genanta,	  eleganta,	  burdusa	  eller	  nervösa.	  	  

Genom	  att	  tänka	  oss	  människan	  som	  någon	  som	  utstrålar	  något	  av	  detta	  återskapas	  den	  

affektiva	  kvaliteten	  i	  oss,	  och	  i	  det	  att	  tänka	  oss	  att	  källan	  till	  den	  känslan	  är	  ett	  ljud	  finns	  

något	  intressant.	  	  

Här	  väcks	  frågor	  om	  hur	  ljudets	  fysiska	  aspekter	  samspelar	  med	  dess	  associativa,	  vilken	  

kontext	  som	  därmed	  skapas	  och	  i	  vilka	  riktningar	  vi	  som	  människor	  stakar	  ut	  genom	  vår	  

varseblivning	  –	  atmosfäriskt,	  socialt,	  rumsligt	  och	  kroppsligt.	  Återigen	  möter	  vi	  ett	  kaos,	  

ett	  oljud,	  ett	  brus,	  en	  kakafoni,	  där	  lyssnandet	  medvetet	  och	  omedvetet	  styr,	  där	  hjärnan	  

ger	  mening	  och	  där	  ljudet	  med	  sin	  förmåga	  att	  ofiltrerat	  ta	  sig	  dit	  manipulerar	  

människans	  andra	  sinnen	  i	  enlighet	  med	  hennes	  subjektiva	  väsen.	  

På	  så	  sätt	  innebär	  alltid	  lyssnandet	  också	  ett	  lyssnande	  till	  oss	  själva,	  och	  mitt	  lyssnande	  

till	  mitt	  arbete	  är	  alltså	  även	  ett	  lyssnande	  till	  ”sig	  själv”.	  Det	  handlar	  om	  att	  

medvetandegöra	  uppfattningar	  om	  en	  plats	  och	  människor	  omkring	  en,	  vad	  som	  hörs	  

och	  hur	  allt	  samspelar.	  I	  det	  finns	  inget	  rätt	  och	  fel,	  dock	  ett	  krav	  om	  engagemang.	  	  

I	  detta	  lyssnande	  och	  arbete	  med	  ljud	  finns	  ett	  sammanhang	  som	  sträcker	  sig	  långt	  

bortom	  ateljén.	  Det	  kanske	  är	  en	  utopisk	  tanke,	  men	  jag	  tänker	  mig	  att	  genom	  ljudet	  

kunna	  verka	  i	  en	  fjärde	  dimension	  där	  idén	  om	  den	  sociala	  kontext	  som	  skapas	  i	  

samspelet	  mellan	  människa	  och	  omvärld	  i	  förhållande	  till	  ljudet	  också	  skapar	  något	  som	  

resonerar	  i	  frågor	  om	  vad	  det	  är	  att	  vara	  människa	  idag	  –	  som	  ett	  ljud	  som	  omsluter	  ett	  

liv	  	  

	  



Litteraturförteckning	  
Asker,	  Anna.	  ”Brus	  blir	  bris	  om	  tanken	  är	  den	  rätta	  .”	  Svenska	  Dagbladet,	  augusti	  2011.	  
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/kropp-‐och-‐halsa/brus-‐blir-‐bris-‐om-‐tanken-‐ar-‐den-‐
ratta_6395815.svd	  
	  
Böhme,	  Gernot.	  Akustiska	  Atmosfärer.	  Redigerad	  av	  Carsten	  Seiffarth	  Thorsten	  Sadowky.	  Heidelberg:	  
Kehrer	  Verlag,	  2005.	  Översatt	  av	  Erik	  Wallrup.	  Som	  en	  del	  av	  ännu	  ej	  publicerad	  antologi,	  Ljudkonst,	  
Skriftserien	  Kairos,	  Raster	  Förlag,	  Stockholm.	  
	  
Björkin,	  Mats.	  ”Ljudforskning	  med	  nya	  öron	  .”	  Svenska	  Dagbladet,	  februari	  2003.	  
http://www.svd.se/kultur/understrecket/ljudforskning-‐med-‐nya-‐oron_80543.svd	  
	  
Björkin,	  Mats.	  ”Moderniteten	  formade	  sitt	  eget	  ljudlandskap	  .”	  Svenska	  Dagbladet,	  februari	  2003.	  
http://www.svd.se/kultur/understrecket/moderniteten-‐formade-‐sitt-‐eget-‐ljudlandskap_80542.svd	  
	  
Cox,	  Christoph.	  ”Sound	  Art	  and	  the	  Sonic	  Unconscious.”	  Organized	  Sound	  14 (Toop 2010),	  2009:	  19-‐26.	  
	  
Cox,	  Christoph,	  och	  Daniel	  Warner,	  .	  Audio	  Culture	  :	  Readings	  in	  Modern	  Music.	  New	  York:	  Continuum,	  
2004.	  
	  
Goodman,	  Steve.	  Sonic	  Warfare	  :	  Sound,	  Affect,	  and	  the	  Ecology	  of	  Fear.	  Cambridge,	  Massachusetts:	  The	  
MIT	  Press	  ,	  2010.	  
	  
Hellström,	  Björn.	  ”Akustiska	  stadsplanerare	  efterlyses.”	  Svenska	  Dagbladet,	  januari	  2010.	  
http://www.svd.se/kultur/understrecket/akustiska-‐stadsplanerare-‐efterlyses_4059745.svd	  
	  
Labelle,	  Brandon.	  Acoustic	  Territories	  :	  Sound	  Culture	  and	  Everyday	  Life.	  New	  York:	  Continuum,	  2010.	  
	  
Labell,	  Brandon.	  Background	  Noise	  :	  Perspectives	  On	  Sound	  Art.	  New	  York:	  Continuum,	  2007.	  
	  
Leonardz,	  Jenny.	  ”Ljuden	  väcker	  känslor	  på	  KTH	  .”	  Svenska	  Dagbladet,	  mars	  2011.	  
http://www.svd.se/kultur/ljuden-‐vacker-‐kanslor-‐pa-‐kth_5977349.svd	  
	  
Licht,	  Alan.	  Sound	  Art	  :	  Beyond	  Music,	  Between	  Categories.	  New	  York:	  Rizzoli,	  2007.	  
	  
Stahlénius,	  Fredrik.	  ”Upptäcktsfärd	  bland	  oönskade	  surr	  och	  klick	  .”	  Svenska	  Dagbladet,	  november	  2009.	  
http://www.svd.se/kultur/understrecket/upptacktsfard-‐bland-‐oonskade-‐surr-‐och-‐klick_3798035.svd	  
	  
Toop,	  David.	  Sinister	  Reconance	  :	  The	  Mediumship	  of	  the	  Listener.	  New	  York:	  Continuum,	  2010.	  
	  
Voegelin,	  Salomé.	  Listening	  to	  Noise	  and	  Silence	  :	  Towards	  a	  Philosophy	  of	  Sound	  Art.	  New	  York:	  Continuum,	  
2010.	  
	  
	  
	  
	  


