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Haunted Weather – Music, Silence and Memory (Serpent’s Tail 2004) är den fjärde boken av 
den brittiske författaren, kompositören och musikern David Toop (f. 1949). Av Toops tidigare 
alster [Rap Attack (1984); Ocean of Sound: Aether Talk, Ambient Sound and Imaginary 
Worlds (1995); Exotica: Fabricated Soundscapes in A Real World (1999)] har kanske främst 
Rap Attack  (återutgiven i tre upplagor) och kritikerrosade Ocean of Sound uppmärksammats. 
Toop har även publicerat halvdussinet soloalbum av ambient karaktär, varav det första redan i 
mitten av 1970-talet på Brian Enos dåvarande skivbolag Obscure.   
 
Haunted Weather består av nio kapitel, fördelade på 279 sidor. I likhet med några av Toops 
tidigare alster har omslaget designats av konstnären Russell Mills – bara det en köpfaktor för 
vissa samlare (Mills är kanske mest känd för sina estetiskt pregnanta skivomslag till artisten 
David Sylvian). Boken är även tänkt att ”ackompanjeras” av en dubbel-CD som kompilerats 
av Toop. CD:n ingår dock inte men kan beställas separat från http://www.staubgold.com 
 
Syftet med Haunted Weather beskrivs summariskt på dess baksida: ”At the heart of the book 
is how sound and silence in space, in memory and in the action of performance acquire 
meaning” (Toop 2004, baksidan). En vägande ambition är att bedöma inverkan och betydelse 
av ny teknologi i nutida musik. Särskilt framträdande är kopplingen mellan digitalteknik och 
improviserade scenframträdanden, där musiken gestaltas med hjälp av bärbara datorer, s.k. 
laptops. Toop vill helt enkelt kartlägga premisserna för 2000-talets digitala klangvärld och 
fungera som något av en guide eller ”ögonöppnare” för nya typer av musicerande. Materialet 
består dels av författarens personliga levnadsminnen, dels av hans digra resejournaler. En 
strid ström av informanter, musiker, artister och diverse konstnärliga kreatörer passerar revy 
inom ramen för framställningen. Toop rör sig obehindrat mellan stilar och genrer som modern 
konstmusik, experimentell jazz och artrock. I likhet med Ocean of Sound och Exotica präglas 
Haunted Weather av en slags fragmenterad stil med tvära kast mellan olika ämnen, människor 
och platser. På så vis länkas en mängd disparata teman och idéer samman. Det kan gälla 
alltifrån Cage filosofiska betraktelser om tystnad till den nya laptop subkulturen, via 
Takemitsus filmmusik. Nackdelen med ett sådant ”lapptäcke” av fria associationer är förstås 
att boken riskerar att bli alltför splittrad och ofokuserad. Detta problem är enligt min mening 
mer påtagligt här än i t.ex. Ocean of Sound. Därmed inte sagt att Haunted Weather skulle vara 
utan förtjänster.  
 
En höjdpunkt i boken är beskrivningen av Takemitsus filmmusik till Kurosawas Ran (1985).  
I filmens klimax, en lång utdragen stridsscen där den icke-diegetiska musiken skapar en 
känsla av avskildhet från den brutala handlingen, hade Takemitsu ursprungligen tänkt 
använda röster: ”a threnody of cries that would convey the human agony of war” (Toop 2004, 
s. 138). Regissören ville dock annorlunda och slutresultatet blev så småningom en oerhört 
suggestiv senromantiskt Mahler-liknande komposition. På ett annat ställe nämner Toop hur 
hans egna digitala heminspelningar i motsats till gårdagens analoga teknik lätt blir för kliniskt 
sterila. Receptet är att öppna fönstret, sticka ut en mikrofon och spela in omgivningens ljud 
för att få ett ”varmare” sound. Tankarna leder osökt till Satie och Cage. Den sistnämndes 
intresse för tystnad drev honom att stiga in i en ljudisolerad kammare. Cage hade förväntat sig 
att uppleva total tystnad. Istället hörde han två ihärdiga ljud: ”The engineer in charge of the 
anechoic chamber at Harvard University explained: the high sound was the working of Cage’s 
nervous system, the low sound was blood pulsing through his circulation. In other words, he 
was hearing his own lifeforce.” (Toop 2004, s. 7). Även i en specialisolerad kammare tycks 
alltså den totala tystnaden lysa med sin frånvaro.  
 
Det är egentligen först mot slutet av boken som Toop verkligen kommer in mer explicit på 
användningen av laptop som ett subkulturellt fenomen. I kap. 7, ”Machines and bodies”, 
jämför han den bärbara datorn och dess unika möjligheter som musikinstrument med ett av 
1900-talets mest innovativa musikinstrument, nämligen elgitarren. Den solida elgitarren 
utvecklades under 1950-talet och har i princip varit oförändrad sedan dess:  
 

What you can’t do with a guitar is write a letter with it and then use the instrument to post that 
letter. You can’t use the instrument itself to connect up with other guitarists unless you travel to 
meet them. From that point of view, the guitar has portability on its side. Have guitar, will travel, 
as the saying goes, and the lonely parts of travelling can be brightened by another characteristic 



of the instrument. A guitar, like the considerably less portable piano, is a self-contained device 
for playing simultaneous melody and accompaniment.  

 
A laptop computer is also portable, can also be used for recording, processing and composing 
music, downloading software and sample sounds, editing and mastering an album, burning a 
CD, designing the cover for the CD, launching a record company with an Internet website, 
making contact with distributors, shops and fans through e-mail, keeping track of the company 
accounts, then taking the computer on the road as a performing tool. (Toop 2004, s. 224). 

 
En ny musikalisk strömning har utkristalliserat sig med epicentrum i Japan där performance-
artister arbetar enbart med laptops. Denna nya genre är helt digitalt baserad och skulle inte 
kunna gestaltas med traditionella analoga musikinstrument. Det är numera fullt möjligt att 
både komponera musik och spela in den med professionellt resultat under t.ex. en flyg- eller 
tågresa. Laptop-artisten Ryoji Ikeda har satt i system att spela in under långdistansflygningar 
och när Toop mejlar musikern Christian Fennesz sitter denne på tåget mellan Paris och Wien 
och jobbar på en remix av ett spår på David Sylvians CD Blemish.     
 
Toop intervjuar Björk som säger sig ha varit helt besatt av sin laptop:  
 

On a musical level, I was obsessed with my laptop. I was really getting into it, the last three 
years, doing beats and reccording my vocals straight on it, which was revolutionary for me. So I  
was really obsessed, obviously downloading stuff from the Net and e-mailing back and forth and  
getting occupied with that element of laptops. It’s all a secret. There’s no oxygen in that world.  
It operates like your mind. Your thought process is very similar. (Toop 2004, s. 226).     

 
När det börjar bli intressant tenderar emellertid Toop att glida iväg på andra spår. 
Framställningen blir alltför lösryckt fragmentarisk och det saknas kontinuitet för att få någon 
mer uttömmande beskrivning av laptop som nytt subkulturellt fenomen. Den ickelinjära 
berättartekniken gör det helt enkelt svårt för Toop att genomföra någon djupare kritisk analys. 
Boken är underhållande och läsvärd om än kanske inte riktigt i paritet med t.ex. Ocean of 
Sound. Man har liksom en känsla av att den sannolikt kommer att åldras ganska snabbt.  
  
 D. T. 
 
 
 
  


