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1. INLEDNING
Fältinspelningar handlar för mig om kreativt skapande, tänkande och lärande. Mina
tankar kring musikaliskt innehåll och form för framförande har förändrats och utvecklats
ända sedan jag började studera komposition för sju år sedan. Det som dock har varit en
konstant men också en utmaning i utvecklingen är uppbyggandet av struktur,
organiseringen av ljuden, och detta är för mig en viktig aspekt inom området för
kompositioner med fältinspelningar – att låta ljuden styra. Ljuden presenterar sig oftast
slumpmässigt vid inspelning och genom att låta ljuden leda, så kan jag som kompositör
följa dessa ljud istället för tvärtom, vilket både är befriande och hjälper mig att närma
mig min omgivning på ett kreativt sätt.
I believe that the use of noise to make music will continue and increase
until we reach a music produced through the aid of electrical instruments,
which will available for musical purposes any and all sounds that can be heard […].
The point of disagreement has been between dissonance and consonance,
it will be, in the immediate future, between noise and so-called musical sounds.
The present methods of writing music, principally those which employ harmony
and its reference to particular steps in the field of sound, will be inadequate
for the composer, who will be faced with the entire field of sound. […]
The principle of form will be our only constant connection with the past. 1

Att använda fältinspelningar i musik har blivit ett sätt att skaka av mig traditioner och
förväntningar på hur man skapar musik. Det är en konstnärlig form som utmanar både
mig själv som kompositör, men också lyssnaren, då materialet kanske inte alltid anses
vara musikaliskt utan istället kan uppfattas mer som ljud än som komponerad musik.
Bland annat har detta har lett till att jag numera inte kallar mig endast kompositör utan
även ljudkonstnär. Att skapa musik och ljudkonst med fältinspelningar är för mig på sätt
och vis en kritik eller kommentar gentemot traditioner och förväntningar inom
konstmusik, eller åtminstone ett utmanande av dem, och någonting jag återkommer till i
avslutningen.
I discovered a love for that type of listening as opposed to what I experienced
as a very constrained and anxious listening n my music studies where I had to
identify things and was expected to be ’good’ or ’talented’. It felt like an
absolute liberation from the classical stream.2

Cage, John. & Gann, Kyle., Silence: 50th anniversary edition, Wesleyan University Press, Middletown,
Conn., 2011, s. 3-6
1

2

Lane, Cathy & Carlyle, Angus, In the field: the art of field recording, Uniformbooks, Axminster, 2013, s.
112

!2

Men, det som verkligen får mig att gå igång på det jag gör är processen när jag precis
hittat ett ställe att spela in och sedan lyssnar på det genom flera typer av mikrofoner
samtidigt – när mina sinnen blir förlängda och förstärkta. Det ger en sådan känsla av
barnslig nyfikenhet och exaltering, som om jag ska få ta del av en dold värld eller en
hemlighet som jag dessutom kan spela in, ta med hem och bearbeta, strukturera och
presentera för andra. Att få göra en egen, ny ljudbild.
Under den tidigare delen av arbetet med mitt examensstycke Hrikalegt gick jag ut i
ett naturreservat nära mitt hem. Där fanns det en plats, en lång bäck mitt ute i skogen som
jag hade hittat vid ett annat tillfälle och som jag tänkte skulle kunna komplettera mitt
ljudbibliotek för projektet eller bidra med någonting extra i verket. Det som från början
hade dragit min uppmärksamhet till platsen var det enorma ljudet som bäcken hade gett
ifrån sig i den annars så tysta skogen, men också det att ljuden som den gav ifrån sig
påminde om en plats jag hade spelat in på Island, platsen och ljudbilden Hrikalegt är
baserad på. När jag efter att ha gått i några timmar till slut hittade bäcken flödade vattnet,
men den bestod dessutom delvis utav is vilket gav mig möjligheten att få flera olika typer
av karaktärer av ljudkällan. Tekniken jag använde var två hydrofoner med ca 20 meters
avstånd från varandra: en placerad längre upp och en längre ned längs med bäcken, samt
en stereomikrofon på en sten ovanför vattnet ungefär mittemellan de två hydrofonerna.
Att lyssna till olika versioner av en ljudkälla, och en ljudkälla behöver inte vara ett
specifikt ljud utan även ett område, som inträffar samtidigt men på olika platser, platser
som mina öron inte har tillgång till, är en av mina absoluta favoritupplevelser. Just detta
är anledningen till varför jag återkommer till just undervattensinspelningar, vilket är
någonting som varit inblandat i flera av verken jag komponerat och presenterar i denna
text. Det faktum att de ger tillgång till någonting som annars är dolt, att de på sätt och vis
förlänger mina öron och vidgar mina sinnen.
Fältinspelningar ger inte bara tillgång till det som är dolt för de mänskliga sinnenas
förmågor, utan även till vad vi redan kan uppfatta. Kort sagt så är fältinspelningar ett
medel för att utforska, fördjupa sig i och lära sig om samt ett medel för konstnärligt
skapande. Men att skapa med fältinspelningar är inte ett helt icke ifrågasatt ämne –
tvärtom. Frågor kring vilka ljud som är sanna eller falska (naturliga vs icke naturliga) och
vilka ljud som räknas som musikaliska eller inte (kan en inspelning av en stadsmiljö eller
en skog vara musik?) är frågor som ofta dyker upp. Detta är frågor som, med tanke på
vad John Cage redan på mitten av 1900-talet sa om framtidens diskussioner kring vad
som är musik3, borde vara föråldrade och förlegade för länge sen. För mig handlar det
inte om vilka ljud som är sanna eller falska, om de är musikaliska eller inte. Det handlar
3

Det finns flera exempel på när John Cage diskuterar detta ämne, se bl a Cage, John. & Gann, Kyle., Silence:
50th anniversary edition, Wesleyan University Press, Middletown, Conn., 2011, s. 3-6
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om hur jag använder mig av förmågan jag har som reflekterande, tänkande och kreativ
människa att projicera erfarenheter och uppfattningar av ljud eller en ljudmiljö och
därefter skapar ett verk. Begreppet ”musikaliskt uttryck” har därför för mig kommit att
handla om min roll som kompositör inom en komposition, på vilka sätt jag interagerar
med fältinspelningarna och hur jag sedan organiserar och bearbetar dem.
We filter what we hear, even at concerts where listening is our chief focus,
and our filtering habits are culturally conditioned.4

När jag lyssnar till andra ljudkonstnärer och kompositörer som verkar inom området för
fältinspelningar och när jag skapar själv, är det tre perspektiv som har fastnat och på
något sätt alltid finns med. Dessa perspektiv skrev jag om och hade som utgångspunkt i
min kandidatuppsats, Elektroakustisk musik som utforskande metod: akustisk ekologi i
musik 5, men perspektiven ligger numera i bakgrunden mer än i förgrunden. De handlar
om de utforskande, tekniska och konstnärliga förhållningssätten som en kompositör eller
ljudkonstnär har till fältinspelningar och skapande. Alltså – syftet med verket, vilken typ
av teknik som användes för att göra fältinspelningarna samt vid framförandet och de
konstnärliga arbetsmetoderna som används i relation till detta.
I både den konstnärliga och skriftliga delen av mitt examensarbete ska jag fördjupa
mig i hur fältinspelningar i musik bidrar till kunskap, kommunikation och ett eget, unikt
konstnärligt material. Jag kommer att reflektera över och diskutera hur jag som
kompositör och ljudkonstnär genom ljud kan utforska och uppmärksamma olika typer av
miljöer samt relationer och strukturer inom dem. Detta kommer jag att göra med
utgångspunkt i skapandeprocessen och framförandet av ett verk. Att tillägga är att den
konstnärliga och den skriftliga delen är en vidareutveckling av temat för min
kandidatexamen, där fokuset låg på idén om akustisk ekologi i musik. Skillnaden mellan
kandidatuppsatsen och masteruppsatsen är att jag inte kommer att diskutera akustisk
ekologi, utan det konstnärliga användandet av fältinspelningar. Det kommer inte heller att
finnas några jämförelser mellan andra kompositörer och ljudkonstnärer, såklart kommer
namn att refereras till och diskuteras, men dessa ersätts nu med texter om egna verk som
komponerats under min tid som student på KMH.

Cage, John. & Gann, Kyle., Silence: 50th anniversary edition, Wesleyan University Press, Middletown,
Conn., 2011, s. 126
4

5

http://kmh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:815715
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2. FÄLTINSPELNINGAR
Så vad är fältinspelningar? En av anledningarna till varför jag är så intresserad av dem är
att det kan hjälpa en komma i kontakt med och lära sig mer om nya ämnen, områden,
kulturer, strukturer inom dem, och så vidare – genom ljud. Med det här menar jag att
fältinspelningar kan tillåta mig att ha både ett konstnärligt och utforskande
förhållningssätt till mitt arbete – till inspelningsprocessen, materialet och
kompositionsprocessen. Det här kan såklart appliceras på alla möjliga typer av
kompositionstekniker, men det är denna jag funnit mest intressant och effektiv i mitt eget
arbete. Detta innebär också att fältinspelningar rent konkret kan bestå av en bred palett av
ljudkällor som framtagits med varierade val av teknik såsom undervattensmiljöer med
hydrofoner6, ljudet av vatten som droppar i en grotta med en Sound Field mikrofon7,
DPA-mikrofoner8 satta vid sina öron istället för en Neumann KU1009 för att få en
binaural inspelning av en viss miljö som dessutom gör en mer rörlig, eller att använda en
parabolisk reflektor 10 för att spela in en skarpare och mer innehållsrik inspelning av till
exempel fåglar fladdermöss eller andra djurarter ute i naturen.
När jag började arbeta med fältinspelningar i musik kom det från ett behov av att
hitta ett nytt, djupare syfte med mina kompositioner som gick bortom mig själv, mitt eget
uttryck och egna behov. Jag behövde få mitt arbete att blir mer angeläget, mer i kontakt
med mina omgivningar, både nya och bekanta, för att kunna utvecklas som kompositör.
Detta är ingen kritik gentemot konstmusik i sig, utan mer en reflektion över min egen
plats inom den som kompositör.
Att använda sig av fältinspelningar i musik visade sig vara otroligt effektivt när det
kommer till att berätta någonting eller förmedla ett specifikt ämne en annars inte skulle
komma i kontakt med. Till exempel, det finns saker som jag inte skulle komma i kontakt
med då jag är kompositör och inte en forskare, men genom att arbeta med
fältinspelningar så kan jag på sätt och vis vara både och, och därmed också hjälpa
lyssnaren att komma i kontakt med någonting hen annars kanske inte skulle veta
någonting om. Ett bra exempel på detta är Jana Winderens 11 arbete, som har varit en stor
inspiration. Hon har en bakgrund som forskare inom matematik, kemi och fiskekologi

6

http://www.dolphinear.com/pro.html

7

http://www.soundfield.com

8

http://www.dpamicrophones.com/microphones

9

https://www.neumann.com/?lang=en&id=current_microphones&cid=ku100_description

10

http://www.telinga.com/products/pro-series/kits/universal-mk2/

11

http://www.janawinderen.com/information/
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men bytte karriär och blev ljudkonstnär. I sitt konstnärliga arbete använder hon liknande
metoder som hon gjorde i sitt tidigare yrke, och ett exempel på detta är hennes verk The
Listener12. Verket består av hydrofoninspelningar från floden Orne i Normandie,
England, och är en del av ett tre år långt utforskande av flodens tillstånd och välmående,
presenterat som en 6-kanalig ljudinstallation gjord för utställningen Second Nature13.
Det finns flera exempel på kompositörer och ljudkonstnärer som arbetar på
liknande sätt när det kommer till fältinspelningar, och mycket av det beror nog på att
tekniken och toleransen för vad man anser vara musikaliska element eller musik ständigt
utvecklas. Dessutom är det ett effektivt sätt att förmedla information på, genom konst. I
fallet med fältinspelningar i musik har den utvecklingen skett framförallt under det
senaste seklet, framför allt den senare hälften, i och med arbetet som utförts och musiken
och ljudkonsten som har skapats av bland andra Luc Ferrari, R. Murray Schafer och The
World Soundscape Project14, Barry Truax och hans text Acoustic Communication 15,
World Forum for Acoustic Ecology16, Hildegard Westerkamp17, Chris Watson18, Jana
Winderen, Francisco López19, Natasha Barrett20, Jacob Kirkegaard21, Andrea Polli 22, med
flera.

12

https://janawinderen.bandcamp.com/album/the-listener

13

http://www.janawinderen.com/news/second_nature_preparations_for.html#.WOzR36OHKGQ

14

https://www.sfu.ca/~truax/wsp.html

15

Truax, Barry, Acoustic communication, 2. ed., Ablex Publ., Westport, Conn., 2001

16

http://wfae.net

17

https://www.sfu.ca/~westerka/

18

http://chriswatson.net

19

http://www.franciscolopez.net

20

http://www.natashabarrett.org

21

http://fonik.dk/about.html

22

http://www.andreapolli.com
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3. ARBETSMETODER
När jag började studera komposition 2010 visste jag inte vad fältinspelningar var för
någonting och innan jag hade upptäckt att man kunde använda fältinspelningar i en
komposition, som musikaliskt element, så spelade jag mest in ljud spontant när jag hörde
någonting som lät fascinerade eller tilltalande på något sätt. Men 2013 komponerade jag
verket As long as I stay occupied23, vars struktur och narrativ helt baserades på minnen
av ljud som inträffade under en specifik tidsperiod och plats. Jag hade som sagt använt
fältinspelningar tidigare, även om jag inte kallade dem det då, men i det här verket
dominerade de allt, men – de var inte inspelade från platsen där händelsen ägde rum, och
dessutom flera år senare, utan de var återskapade från minnen och gjorde i Sverige, en
helt annan plats än den ursprungliga.
Idag ser processen väldigt annorlunda ut, den är för det första mer planerad och
genomtänkt i förväg. Först hittar jag ett ämne för verket och förbereder så mycket jag kan
med information och annat som jag anser vara nödvändigt. Till exempel, under
2015-2016 komponerade jag ett verk som hade målet att bättre förstå de sociala
strukturerna på en liten ö ute i Stockholms skärgård. Jag intervjuade öbor, frågade dem
specifika frågor angående ämnet men också om deras relation till öns akustiska
personlighet, så att säga. Därefter började jag spela in öns omgivningar med hydrofoner
och en Sound Field mikrofon. Sedan begav jag mig in i studion för att lyssna igenom
materialet, rensa, bearbeta och förfina dem, kategorisera ljuden för att till slut skapa en
komposition vars struktur och narrativ var baserat på intervjuerna och fältinspelningarna.
Processen att förbereda ett ämne och att göra inspelningarna kan pågå ett par
veckor eller flera månader. Resultat presenteras oftast som ett elektroakustisk verk för
olika antal högtalare, beroende på materialet, eller som en ljudinstallation. Så, jag
använder alltså fältinspelningar för att lära känna både nya och bekanta miljöer och
ämnen. Jag använder dem för att skapa nya eller att återskapa ljudrum som har
ambitionen att förmedla en specifik utforskning, genom ljud.

23

https://soundcloud.com/kajsalindgren/as-long-as-i-stayed-occupied-1
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4. VERK
I denna del av texten presenterar jag sju verk som innehåller fältinspelningar.
Inspirationen för detta fick jag efter att ha läst boken In the Field: the Art of Field
Recording 24, som består av intervjuer med ljudkonstnärer som använder sig av
fältinspelningar i sina verk.
From its early origins in wildlife sound and ethnographic research,
field recording has expanded over the last few decades into a diverse
range of practices which explore and investigate aspects of the lived
environment, from the microscopic to the panoramic, through
the medium of recorded sound. These conversations explore the
fundamental issues that underlie the development of field recording
as the core of their activity. Recurring themes include early motivations,
aesthetic preferences, the audible presence of the recordist and the nature
of the field.25

Detta är aspekter jag har haft i åtanke sedan jag började komponera med fältinspelningar:
närvaron i mina inspelningar – ska den vara hörbar eller inte? Vad ska jag utforska – en
miljö eller ett ämne? Vilket är mitt perspektiv i den här inspelningen – ska det vara en
”närbild” eller ”panoramavy” av ljudbilden?
[…] I began to experiment with moving the microphone, in search
for anything from larger spatial recordings to very up-close ones. 26

Hildegard Westerkamps sätt att närma sig ljud är någonting som har varit en stor
inspiration, att verkligen fundera över sin roll som inspelare när det kommer till avstånd
och närhet, avsikt och fokus. Att både på något sätt veta vad jag letar efter med en
inspelning, men att också vara öppen för vilka ljud som presenterar sig. För detta kan
man nästan aldrig riktigt styra över.

24

Lane, Cathy & Carlyle, Angus, In the field: the art of field recording, Uniformbooks, Axminster, 2013

25

Ibid., s.1

26

Ibid., s.111
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As long as I stay occupied
Den absolut första gången jag använde fältinspelningar i en komposition, eller mer som
en komposition, var 2012 då jag gjorde en soundwalk27 för Stockholms Kulturfestival.
Det året uppmärksammades August Strindberg då det var 100 år sedan hans död, och
festivalen ville att jag skulle göra någonting relaterat till det. Jag läste på om honom och
det resulterade i att jag använde fältinspelningar för att skapa ett ljudrum där lyssnaren
befann sig i Strindbergs huvud medan han muttrande promenerade omkring i
Humlegården. Detta var platsen där soundwalken ägde rum, men också en plats där han
tydligen ägnade en hel del tid i sina yngre dagar.
Något år efter soundwalken, 2014, så komponerade jag verket As long as I stay
occupied28 som jag nämnde i Arbetsmetoder. Vad verket handlade om var en
naturkatastrof, tsunamin 2004, som drabbade hundratusentals människor och sträckte sig
som ett kollektivt trauma över hela världen. Arbetsprocessen blev en slags bearbetning av
detta trauma eftersom jag och min familj befann oss i ett av de drabbade länderna under
katastrofen. När det färdiga verket sedan spelades blev det också en påminnelse av vad
som hade hänt – inte bara för mig själv, utan även för publiken. Verket gav en inblick i
hur ljud kan sitta kvar i kroppen och påverka en såväl fysiskt som psykiskt. I texten
”Sound of music: Seven ways in which the Brain Can Evoke Emotions from Sound”29 tas
just detta fenomen upp. Där beskriver Patrik N. Juslin hur en lyssnare kan imitera det
känslomässiga uttrycket i musik inom sig. I det här fallet blev det tvärtom – det
känslomässiga uttrycket inom mig imiterades i musiken.
Det är intressant att tänka på hur ljud påverkar oss. Kanske är det någonting de
flesta människor inte är särskilt medvetna om förrän något speciellt inträffar, där
händelsens ljud finns kvar inom oss långt efteråt. Jag drabbades länge av posttraumatiskt
stressyndrom vid upplevelsen av ljud som påminde om händelsen, såsom det mullrande
ljudet när ett flygplan startade, ljudet av att vara under vatten, tysta naturmiljöer där
ljudet av vind i träd uppstod fick mig verkligen att spetsa öronen, ständigt med känslan
av att ”snart kommer ljudstyrkan att öka, snart kommer någonting att hända”. Men också
starka vibrationer i kroppen som kunde uppstå vid t ex byggarbetsplatser. Detta var
någonting som det här verket hjälpte till att bearbeta och mota bort, som en slags terapi
för mig själv genom musiken. Psykologen Åke Iwar beskriver i ”Sound, Catastrophy and
Trauma”30 vilken roll upplevelser och minnen av ljudintryck kan spela när det kommer
27
28

https://www.sfu.ca/%7Ewesterka/writings%20page/articles%20pages/soundwalking.html
https://soundcloud.com/kajsalindgren/as-long-as-i-stayed-occupied-1

Sound, mind and emotion: research and aspects, Sound Environment Centre at Lund University, Lund,
2009, s. 9-15
29

30

Ibid., s.105-113

!9

till terapeutisk behandling av offer för olyckor och katastrofer, såsom just
tsunamikatastrofen. Iwar skriver om hur en traumatisk upplevelse har en omfattande
påverkan på det individuella, sociala, psykologiska och fysiska, och att våra sinnesorgan
är av avgörande betydelse för vår överlevnad. Vid traumatiska omständigheter kan hörsel
och ljud bli ”förvrängda” och till och med ”försvinna” helt och hållet från vårt
medvetande.
Men, syftet med verket var av det slag som jag sedan dess har försökt komma bort
ifrån med hjälp av just fältinspelningar – det var personligt och med ett slags terapeutiskt
ändamål. Någonting som dock var intressant var det faktum att när jag påbörjade
processen att komponera det här verket så var det inte ett medvetet val, det var som om
kroppen behövde få utlopp för någonting och det hela kom väldigt naturligt, vilket
påverkade verkets form och struktur otroligt mycket. Numera handlar arbetet med
fältinspelningar och skapandet av nya verk om att närma mig någonting nytt och mer
eller mindre okänt, och alltså inte om att vända mig inåt för att få utlopp för eller uppnå
något slags känslomässigt eller självutlämnande uttryck. Detta är någonting jag
återkommer till senare i textens avslutning.
Händelseförloppet i As long as I stay occupied var baserat på ett verkligt förlopp,
men komprimerat i tid. Ljudmaterialet bestod framförallt av fältinspelningar men också
av sinustoner samt av vokala och instrumentala inslag som användes i en mer traditionell
typ av kompositionsstruktur.
Efter att ha läst ”Sound, Catastrophy and Trauma” så har jag insett hur mycket
olika faser i krishantering som påverkade verkets form. Åke Iwar beskriver de olika
faserna som följande 31, här översatt från engelska till svenska av mig:
– chock: en ursprunglig form av överlevnad som vi inte kan kontrollera. Man kan
senare se tillbaka på denna fas som om att ha befunnit sig i en dröm eller tillstånd
av overklighet. Våra sinnen är fokuserade. Tankar och känslor stängs ofta av.
Tidsuppfattningen kan framstå som annorlunda än i verkligheten. När man tittar
tillbaka på vad som hände kan en del av våra upplevelser framstå som förstärkta,
medan andra är väldigt diffusa. Separationen från känslor och tankar är en stark
skyddsfunktion vilket bl a betyder att visuella eller hörselupplevelser blir
avstyckade och ”försvinner” från medvetandet. I vissa fall måste man omdefiniera
ljudsensationen av någonting som man tidigare aldrig hade upplevt.
– reaktion: vid denna fas börjar man mer öppet förstå och känna vad som har hänt.
Man börjar försöka ta in den svårhanterliga verkligheten även om man kämpar
emot det. Det är en period av känslor, reaktioner och tankar som kommer och går.
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Minnen och tankar kan bombardera en, och man kan känna sig obeslutsam. Våra
rädslor och fysiska obehag gör en okoncentrerad och lättretlig. Det är alltid svårt
att acceptera vad som har hänt. Även om en inte kan göra så mycket, så kan man
känna sig trött då det går åt så mycket känslomässig energi. Varierande frågor
söker svar i ett försök att göra situationen mer greppbar.
– bearbetning: här försöker man brottas med vad som har hänt. Man kan till
exempel besöka tillfället eller situationer som kan föra tillbaka minnen. Smärtan
och sorgen består, men en kan försöka acceptera vad som har hänt. Varje
upplevelse bidrar med en viktig del när det kommer till att bättre förstå. Att t ex
kunna arrangera minnesstunder eller andra typer av ceremonier blir ett viktigt
verktyg för att kunna gå vidare.
– omorientering: kanske börjar man upptäcka sin omgivning igen, som om livet
stått stilla under sin kris, sorg och trauma. Omgivningens medvetenhet om
händelsen börjar minska och försvinna. Det kan betyda att man blir mer ensam
med sina upplevelser, men också att vi kan börja bli en del av sin omgivning och
personer omkring sig. Möjligtvis har händelsen gett nya perspektiv och mening.
Ens syn på sig själv, sin omgivning och världen har förmodligen förändrats, på gott
och ont. Man är mer sårbar, men också mer erfaren.
När jag i efterhand reflekterat över As long as I stay occupied blir jag förvånad över hur
väl dessa faser kan appliceras på såväl kompositionsprocessen som på verkets struktur.
Faserna skulle kunna beskrivas och jämföras på följande vis:
– chock: precis som när jag var mitt i naturkatastrofen kände jag vid skapandet av
verket att min uppfattning av tid och händelseförlopp påverkades. Både i
verkligheten och i verket upplevde jag tiden som otroligt kort och intensiv
samtidigt som långsam och utdraget detaljerad. Allting var förstärkt, både det
visuella och auditiva. Detta präglade processen när det kom till val av ljud och
struktureringen av dem då jag visste exakt vad jag letade efter. Detta resulterade i
att kompositionens blev en hårt komprimerad version av händelsen i tid, där verket
börjar när tsunamin började ge sig till känna med jordbävning och följande våg
som vällde in över stranden och rör sig in mot land, och slutar när vattnet har
dragit sig tillbaka och jag och de andra som tagit sig upp i träd för att ta skydd
klättrar ned och börjar gå mot säkerhet.
– reaktion: när jag väl hade börjat komma in i skapandeprocessen var det som att
jag öppnade upp ventiler av känslor och minnen som vällde fram. Det fanns inget
annat val än att så detaljerat som möjligt försöka minnas och återskapa
händelseförloppet och dess ljud om jag ville göra ett bra verk, ett trovärdigt verk.
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Jag kunde nu tillåta mig själv att både känna och förstå vad som hade hänt. Att
komponera verket gjorde upplevelsen mer greppbar.
– bearbetning: processen krävde såklart att jag var tvungen att göra en hel del
efterforskningar, också för att se så att min upplevelse stämde överens med vad
som faktiskt hade hänt, genom att titta på videoinspelningar av och lyssna på
program om händelsen. Men också för att ge någon hint till lyssnaren om vad som
pågick i verket, vilket gjorde att jag la in inspelningar av bland annat nyhetsinslag
om händelsen samt andra ljud för att förstärka den känslomässiga upplevelsen.
Man skulle också kunna säga att det blev en slags ceremoni, ett viktigt verktyg för
att kunna gå vidare.
– omorientering: vid själva framförandet av verket var det som om relationen till
det, känslorna, hade klippts av. Det var nästan inte längre mitt, eller ens min
berättelse. Detta ledde i sin tur till att jag rent konstnärligt kunde, och hade ett
enormt behov av att, gå vidare.
Jag tror att denna upplevelse bidrog till behovet av att hitta ett nytt, djupare syfte med
mina kompositioner som gick bortom mig själv, mitt eget uttryck och egna behov. Att få
mitt arbete att blir mer angeläget, mer i kontakt med mina omgivningar, både nya och
bekanta, för att kunna utvecklas som kompositör.
Användandet av fältinspelningar i musiken blev i just det här fallet så pass
effektivt och kraftfullt när det kom till att berätta om och förmedla ett specifikt ämne att
jag fortsatte arbeta med dem och gör det än idag. I efterhand ledde det också till att jag
kunde öppna upp mitt perspektiv på händelsen, och bland annat bli mer medveten om hur
ett land, Sverige, hanterade ett sådant trauma. Hur oförberedda alla var och vilka
konsekvenser det fick. Men också vilka anledningar och handlingar som ledde till att
händelsen fick den storlek som det gjorde, handlingar som ifall de hade undvikits kunde
ha hjälpt till att minska antalet offer.
Slutresultatet blev ett verk för åtta högtalare och framfördes på Audiorama 2014.
Hade jag komponerat verket idag hade det nog framförts på ett något annorlunda sätt,
fortfarande som ett elektroakustiskt verk för högtalare, men pågrund av händelsen det
baserades på blev spatialisering av ljuden en viktig aspekt av framförandet. För mig är
det fortfarande ett väldigt dynamiskt och på ett sätt rörligt verk, så det skulle vara
intressant att höra det på ett sätt som gav känslan av att lyssnaren förflyttades fysiskt av
ljuden.
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Coalesce II
Det här verket 32 komponerade jag under hösten
2014, och det består av fältinspelningar från
Leicester, England, och inspelningar med det
hemmagjorda instrumentet ”Sniffer”.
Instrumentet plockar upp magnetiska ljud från
teknisk utrustning såsom iPhones, datorer,
hårddiskar, telefoner och radios. Verket är
skrivet för 16 högtalare och en ensemble om fem
personer från the Dirty Electronics33, vilka fick
spela med sniffern i kombination med eget val av teknisk utrustning. Verket är baserat på
en tanke om att miljöer, objekt och levande ting, både naturliga och icke naturliga, flyter
in i varandra och börjar sammansmälta. Att det finns saker i vår ljudbild som vi inte kan
höra med våra egna öron, men som likväl existerar – därav titeln Coalesce, som betyder
”växa samman” eller att ”sammansmälta”.
Då jag flyttade till Leicester under några
månader var det här verket ett sätt för mig att lära
känna en ny, främmande miljö. Det gav också en
möjlighet att arbeta med musiker på ett för mig
helt nytt sätt. Men det var mötet med sniffern
som födde fram själva idén. Likt med hur jag
jobbat med hydrofoner och fascinerats över hur
de kan ge en inblick i en ”dold ljudvärld” började
jag med hjälp av sniffern spela in saker som
syntes men inte hördes. Jag ägnade mycket tid åt
att promenera runt i Leicester och spela in med en Sound Field mikrofon, men också åt
att lyssna på ljuden. Fältinspelningarna
kom framförallt från naturreservatet
Aylestone Meadows, Leicester Market
och en motorväg som fanns nära campus
där många passerade på sin väg till och
från Leicester som främst var en
studentstad men också en plats dit de
flesta åkte för att arbeta och sedan åka
därifrån. Jag valde dessa platser då jag
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ville ha de kontrasterande ljudbilderna som
ändå kunde flyta ihop i varandra. När jag
stod mitt i reservatet kunde jag till exempel
tydligt höra ljud från motorvägen som låg
långt borta.
Fältinspelningarna utgjorde materialet för
de 16 högtalarna och spatialiserades bland
annat med hjälp av Ambisonics 34, men jag
förstärkte också en del av materialet för
högtalarna med ljud jag själv spelat in med sniffern för att få ensemblen att smälta
samman bättre med den ljudbilden.
Jag hade ett nära samarbete med ensemblen på ett sätt jag inte haft förut. Tidigare
hade min roll som kompositör i relation till musiker främst resulterat i att jag skrivit mer
traditionellt noterat material som lämnats över och spelats enligt detta. Men här var det
väldigt annorlunda då deltagarna i ensemblen kom från väldigt olika håll och med väldigt
olika erfarenheter när det kom till musikutövande. En del av dem hade ingen som helst
erfarenhet av att vara musiker, att improvisera eller att läsa noter, och det blev snabbt
tydligt att riktlinjer under repetitionerna och någonting att förhålla sig till i musiken var

viktigt, utan att jag skulle behöva agera som en slags dirigent. Men det var också en
faktor som innebar att jag hade väldigt stor frihet då det inte fanns några ”rätt” eller ”fel”.
Min ambition var från början att de skulle få improvisera fritt med sniffern och valfri
utrustning till materialet som bestod av fältinspelningar, framförallt då de var deltagare
från ensemblen och vana vid att spela med udda instrument. Vi kom dock till slut fram till
att ett grafiskt partitur skulle vara den bästa lösningen.
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Sedan kom jag på ytterligare en sak för dem att förhålla sig till, då det fortfarande var
svårt för dem att veta vart i stycket de befann sig – ljus. På bilden är det utritat för åtta
musiker men dessa blev alltså fem i slutändan. De svarta kryssade cirklarna symboliserar
högtalare som fanns i salen PACE 35, där verket framfördes. De gröna kryssade rutorna är
de separata högtalare som tillhör musikern som sitter vid platsen, de rosa prickarna står
för ”musiker” och den gula symboliserar en glödlampa, som hängde ovanför den som
spelade.

Detta var första gången jag använde specifik ljussättning, och jag anpassade det grafiska
partituret för ljusteknikern så att det skulle bli enkelt att följa rent visuellt med en
dynamiskt färgad kurva med tidsangivelser under musikernas del. Belysningen bestod
utav fem stora glödlampor som hängde ner från taket i olika höjder, och ljuset varierade i
styrka och intensitet enligt vad som skedde i musiken.
Jag gillade att arbeta på ett sätt som mer beskrev ljudbilden som ett tillstånd. De
enda sätten som verket följde något slags narrativ på var i tid och plats, då inspelningarna
hade gjorts under olika tider på dygnet och på olika platser, vilket är utskrivet i partituret:
morning, day, night/dawn samt park, water, market och traffic. Detta skapar visserligen
ett slags narrativ, men det var främst ett sätt för mig att strukturera ljuden än att det på
något spelade roll för uttrycket i sig, även om det såklart påverkade och skapade en slags
”staden vaknar”-känsla. Men det i sig är ett tillstånd, då sakerna som jag spelade in
upprepade sig mer eller mindre varje dag. Förutom utvecklingen i tid sker alltså en
förflyttning, då lyssnaren får röra sig från en plats till en annan, där morgonen börjar i
Aylestone Meadows för att sedan leda hen vidare genom marknadens lunchrusning och
slutligen det trafikerade området när människor är påväg hem, lite som en soundwalk.

35http://www.dmu.ac.uk/research/research-faculties-and-institutes/technology/mtirc/facilities/pace.aspx
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Coalesce III
Coalesce III 36 var verket jag gjorde för min kandidatexamen och är baserat på
fältinspelningar från Sri Lanka, gjorda 2015. De består av ljud från regnskogen, havet
och områden däremellan som jag spelade in på platser jag besökte där, och titeln anspelar
på samma tanke som Coalesce II – att miljöer, objekt och levande ting, både naturliga
och icke naturliga, flyter in i varandra och börjar sammansmälta.

Idén för verket uppstod dock från ett annat, As long as I stay occupied, som jag skrev om
tidigare. Det verket var baserat på en liknande miljö, Thailand, men här fick jag
möjligheten att göra inspelningarna på plats istället för att försöka återskapa den utifrån
minnen. Arbetet med Coalesce III började som ett försök att konfrontera min relation till
just den specifika (ljud)miljön. Men under arbetsprocessen, framförallt under
inspelningarna, märkte jag att tankarna och reaktionerna jag hade haft förut gentemot
ljuden hade börjat försvinna och utvecklas till någonting annat. Det här var någonting
som ändrade min inställning till verket både när jag lyssnade till ljuden men också när jag
kom hem och skulle börja komponera. Det komplicerade hela arbetsprocessen och det
var svårt att släppa taget om idén jag hade haft från början.
Likt som med As long as I stay occupied uppstod andra frågor kring arbetet som
inte hade med det konstnärliga att göra, och dessa gjorde mig medveten om min plats och
roll inom miljön verket baserade sig på. Överallt kunde man se spår av tsunamin som
inträffade 2004, då Sri Lanka var ett av de länder som drabbades hårdast av den. Jag
kände mig skamsen över det faktum att jag tänkte vara där och spela in ljud för att
undersöka hur de påverkade mig känslomässigt. Jag kände mig så otroligt medveten om
det privilegierade sätt jag lever på, både när tsunamin inträffade och nu, då möjligheten
att åka därifrån och att kunna fortsätta leva ett vanligt liv fanns. De människor jag mötte
nu levde i ett land som inte bara måste byggas upp på nytt rent materiellt, men också
känslomässigt. Ett arbete som fortfarande pågår över ett decennium senare, och kommer
fortsätta göra det en lång tid framöver.
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Detta påverkade inspelningsprocessen otroligt mycket, och jag tog endast fram
mikrofonen vid några få tillfällen då jag inte ville att någon skulle se, det kändes som att
jag ”exotifierade” deras hemmiljö, men jag ville samtidigt inte skrota hela idén eller
missa chansen att få med ljud hem som jag förmodligen aldrig skulle få en möjlighet att
spela in igen.

Både när jag spelade in ljuden och komponerade verket låg fokuset på ljuden och miljön i
sig istället för det känslomässiga och personliga, vilket underlättade arbetet med dem. Jag
funderade över vilka ljud som fanns där som inte fanns hemma i Sverige, över olika
sociala strukturer som fanns på platsen, och kontraster i jämförelse med ”här” och ”där”.
Framförallt fick ljudet av vågor och vågrörelsen i sig stor betydelse när det kom till
verkets struktur, vilket blev enligt just vågornas rörelsen. Det resulterade i tre ”vågor”
som skiftade i dynamik, längd och intensitet men med mer eller mindre samma rörelse
och ljudmaterial. Det som skilde sig åt var vad som hände emellan dessa vågor, vilket vid
första tillfället var inspelningar från ett flera hundra år gammalt teplantage som fanns i en
regnskog längre in i landet, och vid det andra tillfället kan man höra människor prata.
Detta var personer som befann sig på och bodde i närheten av platserna jag främst
spelade in och vars närvaro var en del av den ljudmiljön. Så det verket handlade i
slutändan mer om att presentera ett tillstånd än ett narrativ.
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Med ett lätt förakt
Med ett lätt förakt är ett verk jag komponerade under hösten 2015 och våren 2016. Det
utgick från intervjuer med personer boende på en ö i Stockholms skärgård, samt
fältinspelningar från öns olika miljöer som baserade sig på de intervjuades berättelser.
Avsikten med verket var att bjuda in lyssnaren till detta avskilda och icke-urbana
samhälle, men också att själv bättre förstå öns sociala strukturer, vilka har blivit allt mer
påtagliga ju äldre jag blivit. Någonting att tillägga är att detta är en ö jag bott på under
stora delar av mitt liv sedan ungefär 25 år tillbaka.

En fråga jag ställde mig själv både inför och under arbetet och som blev allt mer central
under arbetets gång var: kan man verkligen vara ett föraktets betraktare? Ute på ön finns
det nämligen egna, outtalade regler. Likaså med traditioner och strukturer. Det är en ö
som under sommartid går från att ha cirka 300 invånare till 3000, vilket är en väldigt stor
skillnad men också en viktig förutsättning för öborna för att kunna ha ett liv därute året
om. Det finns en enorm känsla av stolthet och integritet som för med sig både gott och
ont, och vad jag menar med förakt i det här sammanhanget är föraktet som går åt båda
hållen – från öborna gentemot sommargästerna, och från sommargästerna gentemot
öborna. En konflikt som alltid har funnits där, och som förmodligen kommer att fortsätta
göra det.
Arbetsmetoden för det här verket inspirerades av bland annat Jacob Kirkegaards
verk Ears of the Other 37, där han bett tolv personer beskriva sina favoritljud eller ljud
som på något sätt har varit signifikanta i deras vardag och som han sedan spelat in. Syftet
med det verket ämnade att ge lyssnaren nya perspektiv på och en inblick i områdena
genom de intervjuades öron. För mig handlade det mer om att genom ett konstnärligt och
ljudens perspektiv kunna närma mig öborna och kärnan i verket, föraktets rötter, utan att
blanda in mig själv som person, eller som en av öns så kallade sommargäster. Det var
37
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viktigt för mig att på något sätt verka anonym i verket. Att låta de intervjuade styra
kompositionen, utan att mina åsikter och tankar om ämnet smittade av sig på resultatet.
Någonting som verkligen inte är lätt.
Aldrig tidigare har jag fått ta så mycket hänsyn till andra i en kompositionsprocess,
och det uppstod situationer som påminde om problematiken och funderingarna som fanns
under arbetet med Coalesce III, som känslan av att exotifiera någons hemmiljö. Det var
otroligt viktigt att inte låta personerna jag intervjuade få uppfattningen att jag betraktade
dem eller deras levnadssätt som man betraktar djur på ett zoo, eller att jag skulle framstå
som bättre eller till och med mer intelligent än öns invånare, utan att ge uppfattningen av
att också jag är en del av ön och den där stoltheten och integriteten. Aldrig tidigare har
jag heller varit orolig för att någon ska höra ett verk. För framförallt tänkte jag på att de
var viktigare ifall någon annan från ön än just de jag hade intervjuat inte skulle få
uppfattningen av mig som betraktare, då de som gick med på att intervjuas var några av
de väldigt få undantag av invånarna som inte var antingen födda på ön eller hade varit
bosatta på den sedan födseln, utan uppehåll.
Rollen som konstnär ute på ön kan man också säga är någonting som är en på ett
sätt viktig del av dess identitet. Det har funnits många författare, kompositörer, målare,
musiker, skådespelare och journalister där ute. Personer som kan ge en positiv bild av
den, utåt sett. Men beroende på vad man säger eller gör, hur man beskriver ön och dess
invånare, kan man antingen bli hyllad eller hatad. Detta ”fenomen” är såklart ingenting
nytt, men i och med att samhället är så pass litet så vet alla vilka alla är, öbor som
sommargäster, vilket för med sig skvaller och rykten som i sin tur kan bidra till
konflikter, stora som små. En sådan person som talat illa om ön och dess invånare i sitt
arbete är August Strindberg i hans text Silverträsket38, någonting som fortfarande finns
kvar som ett öppet sår. Att Strindberg bott på ön är någonting som gynnat den då det är
intressant för sommargäster och turister,
någonting som stolt presenteras när man
talar om öns historia och rika kulturliv.
Men vad han faktiskt gjorde där eller hur
han behandlade öborna är någonting man
inte gärna fördjupar sig i, eller ens
nämner.
Som jag nämnde tidigare i texten så
var detta ett projekt som baserade sig på
fältinspelningar och intervjuer med
personer boende ute på ön.
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Det jag försökte göra i kompositionen var att skildra öns miljö ur ett brett perspektiv
med inspelningar från undervattensmiljöer som omringar ön, till mer landbaserade
miljöer inom den. Frågorna jag ställde de intervjuade var som följande:
1. Hur kom det sig att de bor ute på ön – var hen född där eller inflyttad? Varför
valde hen att stanna kvar/flytta dit?
2. Vad var deras relation till ön?
3. Hur det var att bo där året runt – är det någon skillnad beroende på årstid? På
vilket sätt märks det av att det är färre/fler folk på ön?
4. Finns det någonting speciellt med ön ur ett ljudperspektiv? Fanns det något
specifikt ljud som hen associerade till ön?
Men frågan består, kan man verkligen vara en betraktare av detta förakt? Någonting som
blev väldigt tydligt under den här processen var att min roll är precis lika stor som någon
annans. Det går inte att ställa sig vid sidan av eller över konflikterna som uppstår, oavsett
om man är en rotad öbo eller sommargäst. Framförallt inte när rollerna är en del av
historien och öns arv, om än ett ofrivilligt sådant. Rollerna tilldelas vid födseln, eller när
man flyttar dit, och man får helt enkelt finna sätt att förhålla sig till dem. Vissa vill inte
prata om det av rädsla att förlora den plats de blivit tilldelade, antingen genom
familjeband eller efter att ha kämpat ett helt liv för att bli accepterade och en del av
samhället. Så mitt svar på den frågan blir nog ett nej, det går inte att ställa sig utanför. Vi,
öborna och sommargästerna, har precis lika stor roll i föraktet och var och en måste ta sitt
ansvar för att inte göda detta subtila slags förakt. Det jag gjorde här var bara ett sätt att
försöka förstå var det kommer ifrån, och på så sätt kunna förändra och förbättra min roll
på ön. Jag har funderat en del över huruvida jag hade kunnat närma mig detta på något
annat sätt, men genom det konstnärliga perspektivet öppnades några dörrar på glänt då
jag blev inte bara en sommargäst utan någon annan. Någon som både fick tillträde till en
del hemligheter men som också betraktades med skepsis och misstänksamhet. För det
finns nog ett behov av att diskutera dessa strukturer, föraktet, men steget dit är
fortfarande långt bort.
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The Everyday Urban Sound Experience
The Everyday Urban Sound Experience 39 består av fem delar med fältinspelningar från
Slussen i Stockholm. Min vision för verket var att låta det vara ett utforskande av och
reflekterande över den feminina röstens roll i offentliga, urbana ljudmiljöer och hur detta
skulle kunna genomföras som ett konstnärligt projekt. Idén kom när jag läste ett kapitel i
boken The Acoustic City40. Kapitlet har rubriken ”Soft coercion, the city, and the
recorded female voice”41 och handlar om den feminina röstens roll i urbana, offentliga
miljöer och vilka roller den har: förnuftig, vägledande, omhändertagande, betryggande,
lugnande. Om man bara lyssnar så kan de höras överallt: på tunnelbanan, vid snabbkassor
i mataffärer, som säkerhetsmeddelanden, på flygplatser, på din GPS, som automatisk
telefonsvarare. Genom att uppmärksamma dessa röster, lyssna till vad de säger eller inte
säger, så kan vi som invånare i den urbana staden bli mer medvetna om hur djupt inrotat
användandet av den feminina rösten är i vårt samhälle. Därigenom får vi också
möjligheten att reflektera över vad vi anser den ha för roll och vilken roll den har fått sig
tilldelad på grund av genusstrukturer.
En av funderingarna som uppstod under arbetet med verket kretsade kring vad som
händer när man plockar ut dessa beståndsdelar, alltså den feminina röstens roller, ur den
urbana ljudmiljön vi är vana vid och därefter placerar dem i en kontrasterande kontext.
Jag ansåg att genom att sätta dessa beståndsdelar i nya, ”onaturliga” miljöer så skulle jag
kunna dra uppmärksamhet till de normer och genusstrukturer som finns i våra vardagliga
ljudmiljöer. Alltså genom att spela in rösterna från ett specifikt område och därefter
placera dem inom andra ljudmiljöer, eller att placera nya beståndsdelar inom
”originalmiljön”.
En ljudinstallation som påminner om detta sätt att arbeta är verket Jag tänker på
mig själv 42 av Marianne Lindberg de Geer. Där har hon satt upp högtalare i träd ute i
skogen, och från dem hörs barnröster som säger orden ”mamma” och ibland ”pappa”.
Vad jag gillade med verket var just sättet hon arbetade med kontrast och kontext på
genom att plocka ut barnrösten och ge den en ny källa som inte stämde överens med
verkligheten: från en röst som annars skulle höras från en människokropp i till exempel
ett hem, till ett träd och högtalare ute i en skogsmiljö.
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I den förberedande delen av projektet valde jag att fokusera på:
- genus i den urbana staden (Stockholm) ur ett ljudperspektiv. Detta genom att
välja en specifik miljö inom den, för att begränsa projektet till både material och form.
Ett val av miljö var: lyssnaren som resande, i relation till den feminina rösten och att
utmana mitt sätt att arbeta med ett konstnärligt verk genom att kombinera det jag nu
nämnt här ovan med ett akustiskt ekologiskt 43 perspektiv på innehållet, arbetsprocessen
och det färdiga resultatet.
Med de akustiskt ekologiska aspekterna menar jag:
- utforskande förhållningssätt – syftet med valet av ett specifikt område. Att
utforska relationer mellan miljö och levande ting inom ett specifikt område ur ett
ljudperspektiv, i det här fallet människor i relation till miljön ”vi själva” skapat och hur
vi reagerar på den.
- tekniskt förhållningssätt – val av teknisk utrustning. Vilken mikrofon som
används vid inspelningsprocessen och vilken typ av framförandeform som väljs, till
exempel en installation eller soundwalk.
- musikaliskt förhållningssätt – hur kompositören, dvs jag, kombinerar det
utforskande och tekniska förhållningssättet med det konstnärliga för att kunna utforska
och förmedla förståelse för och kunskap om det valda ämnet för verket, samt var jag
som kompositör placerar mig själv inom verket.
Tidigt i kompositionsprocessen fick jag flera olika idéer om hur verket skulle kunna
framföras. Exempelvis:
- ”sonic postcards”, vilket är en metod som fokuserar på att förtydliga kärnan i en
ljudmiljö genom att bland annat begränsa längden på ett verk. Ett exempel på detta är
Jacob Kirkegaards verk Ears of the Other44 där han skapat 12 verk som tar 60 sekunder
vardera, samtliga baserade på olika personers berättelser om specifika platser och
Kirkegaards inspelningar från dessa. Kan vara en effektiv metod för att väcka
lyssnarens nyfikenhet men också för att få denne att vilja ta reda på mer om verkets
ämne. Kort och informativt, men också slagkraftigt.

Schafer, R. Murray, The soundscape: our sonic environment and the tuning of the world, [New ed.].,
Destiny Books, Rochester, Vt., 1994
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http://fonik.dk/works/earsoftheother.html
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- visuell ljudinstallation som skulle kunnat framföras i det rum i KMH:s gamla
byggnad som kallades åttkanten, men även kunna tas vidare och ställas ut på flera
ställen. En fråga här var huruvida publiken skulle kunna röra på sig i rummet eller ifall
den skulle vara sittande, helst ville jag jobba med rörlighet och att interagera verket
med publiken.
- soundwalk med egen hemsida där information om rutten skulle finnas på sidan för
verket. Musiken skulle i så fall alltid vara tillgänglig för folk att lyssna till och rutten
möjlig att gå när som helst.
- ”gender pop”, att fortsätta på strukturen för ett verk jag gjorde 2013, Daughters &
Sons45. En form som är lättillgänglig och potentiellt kan nå ut till fler. Mer fokus på
samplingar av citat och röster men fortfarande med ljudmiljön i åtanke, dock med en
mer traditionell musikalisk struktur, pop.
Jag hade även förslag på kategoriseringen av ljuden jag skulle samla in för att underlätta
kompositionsprocessen och strukturen på verket:
- lokala ljud: specifika ljud inom området med fokus på t ex kollektivtrafiken, ifall
verket skulle vara i relation till lyssnaren som resande.
- ljudkultur: kan innebära ett samhälles personliga uttryck – ett resultat av dess
innehåll och utveckling. Detta var viktigt när det kom till ljudkällor, tekniska
möjligheter och tidsperspektiv – skulle genusstrukturerna i ljudmiljön endast vara
möjliga för mig att utforska under de senaste seklet på grund av den tekniska
utvecklingen och därmed möjligheterna för dokumentation?
- auditiva minnen: hur upplevs/upplevdes ljudmiljön? Frågor som skulle besvaras
genom att intervjua personer, skaffa karta över och bilder på det valda området, och att
försöka återskapa ljudmiljön genom detta.
Min tanke med verket var att göra ett politiskt projekt som handlade om att
uppmärksamma lyssnaren på genusstrukturer i våra ljudmiljöer och att på ett kreativt sätt
inkludera publiken i verket. Kontrast och kontext var två nyckelord jag ville ha i åtanke
under hela arbetsprocessen, men jag ville även leka med vad som anses vara feminint och
vem/vad som framför det. När det kom till själva arbetsprocessen var bland det första
som krävdes en kartläggning av en specifik ljudmiljö för att sedan kunna samla in
ljudmaterialet, och det var här hela projektet tog en vändning.
The Everyday Urban Sound Experience blev ett utforskande när det kommer till
användandet av fältinspelningar i musik som hjälpte mig att testa mina egna gränser när
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det kom till syfte i ett verk med just fältinspelningar. Däremot stämmer resultat inte
överens med mina intentioner, då det svåraste för mig var att känna någon slags
samhörighet eller relation till fältinspelningarna rent musikaliskt, även om projektidén
var tydlig. Det var första gången jag så strikt undvek att använda fältinspelningar som
”musikaliska element” och använde dem på ett dokumentärt sätt, och det skapade ett
förhållningssätt till rollen som kompositör, struktur och konstnärligt material som var
svårt att förhålla sig till.
Verket behöll idén om att vara platsspecifik och bestod av fältinspelningar från
Slussen i Stockholm. Men valet av ljud baserade sig på vad som fanns på foton jag hittat
genom Stockholms Stads Digitala Stadsmuseum 46 och områdets utveckling ur ett
arkitektoniskt- och tidsperspektiv, istället för genusstrukturer. Varför jag valde Slussen
var på grund av att det är en miljö som är i konstant förändring, och när jag började spela
in hade de i princip precis börjat riva ner området, vilket försvårade insamlandet av en
del ljudkällor men också hjälpte till att förtydliga vilka ljud som fanns kvar och inte
gjorde det, samt varför.
Bilderna jag använde var från
1950, 1961, 1970, 1988, och 1999. När
jag hade valt dem började jag kartlägga
ljudkällor som fanns på bilderna, som på
denna:
1. Spårvagn
2. Kranarna vid kajen
3. Människor på trappan
4. Vind, lätt blåsigt
5. Bilar/lastbilar vid Katarinahissen
6. Vattnet, hörs det, och i så fall hur?

Slussen 1950

Jag tog mig till platserna i den mån det var möjligt och funderade över vad som fanns på
bilderna och vad som inte fanns kvar, på vilket sätt områdets struktur skiljde sig åt från
bilden i jämförelse med idag för att få en uppfattning om ljudmiljön som var. Till
exempel syns en tågräls under trappan, och så kan man se kranarna längs med kajen – hur
lät de, eller hur lät det inte? Det borde ha varit tystare då Silja Line färjorna och andra
stora fartyg inte var lika närvarande som de är idag.

46

http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx

!24

Slussen 1961

Slussen 1970

Med kompositionen ville jag återskapa ljudmiljöerna som presenterades på de olika
bilderna och arbeta med inzoomning och utzoomnig på specifika ljudkällor för att leda
lyssnaren genom bilden, även om de inte hade den framför sig att titta på. Visualisera
miljön genom ljud, skulle man kunna säga. Jag ville också arbeta med rörelse då den
ständigt skiftande dynamiken i ljudbilden är vad som gör platsen mer levande. I största
möjliga mån försökte jag hitta ljud från originalkällor, men det var svårt.

Slussen 1999

Slussen 1988

Det historiska perspektivet blev viktigt för att förtydliga kontrast och kontext, och ersatte
idéen om att framhäva och förtydliga genusstrukturer i ljudbilden. En anledning till att
det blev så var att det fanns svårigheter med det här projektet som jag då inte lyckades
komma runt, bland annat när det kom till val av område, men framförallt det jag nämnde
tidigare. Att det var svårt att känna någon slags konstnärlig, känslomässig relation till
själva materialet. En fundering som dock följde med i arbetsprocessen var: vem/vad är
det som styr den urbana ljudmiljön? Vilken blir den kollektiva personligheten och vad
vill den säga? Det här var ett verk som hade fungerat bra som en soundwalk eller
installation, men finns just nu endast på Soundcloud. Av de fyra förslag jag hade för
framförandets form behöll jag ett: ”sonic postcards”.
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Dolt ljudlandskap
Dolt ljudlandskap är en ljudinstallation som jag komponerade på beställning av
Audiorama 47 och som framfördes under några dagar vid festivalen Stockholm Music &
Arts48 sommaren 2016. Titeln och verkets budskap syftar på det man inte kan höra men
som ändå finns.
Det fanns många aspekter att tänka på eftersom installationen skulle befinna sig
utomhus under några dygn: jag ville att publiken skulle få kliva in i ett eget rum på
festivalområdet och låta dem omslutas av
något annat än festivalmiljön. Därför blev
resultatet en ”låda” bestående av totalt fyra
träpelare som bildade en kvadrat, ett plasttak
och åtta högtalare; två för varje pelare med en
närmare taket och en vid pelarens mitt. Lådan
byggdes inte bara för att skapa ett eget
lyssningsrum för ljudinstallationen, utan också
för att rent praktiskt skydda tekniken och
publiken mot regn. Från början ville jag att den
skulle bestå av väggar med rutor av plexiglas i
olika färger för att skapa en vacker karaktär –
färger i gröna och blåa nyanser som skulle
skifta under olika tider på dygnet och påminna
om undervattensmiljön. Jag insåg dock att det
förmodligen bara skulle bli fuktigt, varmt och brist på luft där inne, inte en jätterolig
upplevelse för publiken. På bilden syns också en trälåda inuti installationen som publiken
kunde sitta på, men som också bestod av tekniken som materialet spelades upp ifrån; två
mp3-spelare.
Varje pelare symboliserade en riktning med södra, västra, norra och östra delarna
av Skeppsholmen. De högtalare som var placerade på södra pelaren spelade alltså endast
upp inspelningar från den södra delen av ön, så antingen kunde man stå i ett hörn för att
fokusera lyssningen på en specifik riktning, eller i mitten av installationen för att låta sig
omslutas av samtliga.
Syftet med den här installationen var ända från början att arbeta med
lyssningsperspektivet – att ”förlänga örat” och göra det möjligt att besöka platser som
varken jag eller publiken i vanliga fall har tillgång till. Därför använde jag endast
47
48

http://www.audiorama.se
http://stockholmmusicandarts.com/konst/kajsa-lindgren/

!26

hydrofoner som inspelningsteknik och
ljud från undervattensmiljön som
omsluter Skeppsholmen. Som jag nämnt
tidigare är detta en aspekt av arbetet med
fältinspelningar som är bland det absolut
roligaste och fascinerande, både för mig
som kompositör och ljudkonstnär men
kanske också för lyssnaren.Verkets
budskap handlade också om att vad vi
kan se och höra inte nödvändigtvis
behöver vara sant eller att det kan ge en
fullständig uppfattning av verkligheten,
delvis då vi har våra fysiska
begränsningar. Första gången jag begav
mig till Skeppsholmen för att börja spela
in, vilket var en varm dag i början av
sommaren, så slog det mig hur lugnt och stilla det var. Knappt en krusning på vattenytan,
väldigt få människor och färjor som passerade då och då. Men så fort jag hade placerat
hydrofonerna under vattenytan och tagit på mig hörlurarna häpnade jag över ljudmiljön
som fanns därunder. Den bestod i princip bara av ljud som var icke naturliga, alltså ljud
som kom från källor som framförallt uppstod på grund av mänsklig påverkan. Det kunde
vara ljudet från små båtmotorer, Silja Line, Djurgårdsfärjan, rasslandet från kedjor som
höll fast bryggorna, båtar som guppade. Till och med signalen från Hesa Fredrik49 kom
med då jag spelade in under en måndag i juni. Det enda ”naturliga” ljud jag hörde var
nog det från en anka som blev nyfiken på den gula sladden som sträckte sig ner i vattnet.
Det kändes viktigt att på något sätt
förtydliga detta budskap, så jag skrev en
slags dagboksanteckning över vad jag såg
och satte upp texten vid installationen, en
visuell beskrivning som inte riktigt
stämde överens med vad man hörde. Att
göra på det sättet kan också vara
någonting viktigt för att förtydliga just
den här typen syfte för ett verk bestående
av fältinspelningar - kontraster. Vad jag
menar med kontraster i det här fallet har bland annat att göra med valet att presentera en
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undervattensmiljö på land och att beskriva vad som sker rent visuellt ovanför ytan i
relation till vad som hörs under den. Det lugna och stilla med det kaotiska. Men också
kontrasterna mellan de fyra olika delarna av ön. För trots att den är relativt liten så gav
inspelningarna olika typer av material beroende på vilken sida jag spelade in. Jag provade
också att spela in samma plats men på olika djup, till exempel på 2 meter, 4 meter och 10
meter, och så vidare. Men också på lite olika sätt, som man kan se på bilden där jag grävt
ner hydrofonerna i stranden, apropå vad Westerkamp sa om fokus och avsikt och att välja
sitt perspektiv: ska det vara en ”närbild” eller en bredare ”utsikt” av ljudmiljön? Är det
ett specifikt ljud i den jag vill presentera, eller miljön som helhet?
I början av arbetsprocessen kom ljudmaterialet i första hand, självaste
inspelningsprocessen där jag använde hydrofonerna och en Zoom H6 för att spela in
ljuden. Installationens konstruktion med rummet bestående av fyra pelare kom senare,
men idéer av hur jag ville att den skulle se ut fanns ändå med i tankarna hela tiden.
Inspelningarna resulterade i fyra spår på cirka 20 minuter vardera som repeterades under
hela dagen (och inte var i synk utan gick omlott). De två mp3-spelarna bestod av varsitt
stereospår där två spår var tydligt panorerade; den ena mp3-spelare bestod av norra och
östra (vänster höger) delarna av ön och den andra av de södra och västra (vänster höger).
Då detta var första gången jag överhuvudtaget gjorde en installation ansåg jag det vara
det bästa och enklaste alternativet, men är någonting jag nog hade gjort annorlunda idag.
Till exempel hade det varit intressant att placera ut hydrofoner som spelade upp
ljudmiljön live istället för att spela upp inspelningar som gjorts tidigare. Detta hade
förmodligen varit desto mer effektivt i syfte att få fram budskapet om att vad vi kan se
och höra inte nödvändigtvis är sant, men också om vilken påverkan vi själva har på våra
omgivningar när det kommer till ljud. Någonting jag tänkte på under festivalen var: vad
skulle höras om jag stoppade ner hydrofonerna under vattnet nu? Skulle man kunna
lyssna till konserterna därifrån? Den stora scenen låg precis vid vattnet, så det hade säkert
varit möjligt.
Jag spelade in ute på ön cirka fem dagar under loppet av fyra veckor, och vid varje
tillfälle fotade jag platserna som spelades in och tekniken som jag använde. Sedan
antecknade jag enligt en skala hur pass bra och användbar inspelningen var, men också
andra saker såsom:
-

Datum

-

Plats: t ex ”norra brobänken”

-

Miljö: t ex ”under vatten vid båtar nära bron”

-

Filnamn: t ex ZOOM0002 (44.1 Hz/24 bit)

-

Hur många/vilken mikrofon då jag ibland spelade in med flera olika samtidigt
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Jag lyssnade också många på andra verk innehållandes fältinspelningar och gjorde
strukturanalyser för att få inspiration, bland annat Jana Winderens Submerged50 och The
Noisiest Guys on the Planet51. Även Christine Ödlunds 52 ljudinstallation Xylem Floem
från utställningen Aether & Einstein 53 på Magasin III var en stor inspiration när det kom
till det visuella och den rent fysiska delen verket. Efter att ha spelat in allt jag ville ha
kom jag sedan till förberedandet av själva bygget, en helt ny del i arbetet för min del. Det
var otroligt inspirerande och befriande att få skapa ett helt eget rum. Jag började med att
ta fram en karta över Skeppsholmen och baserade installationens form på den. Från
början hade jag ambitionen att forma det hela enligt öns konturer, men då jag inte är
någon arkitekt eller har erfarenhet av att bygga saker så insåg jag snabbt att det skulle bli
lite för avancerat. På bilden kan man i alla fall se fyra skisser med idéer på hur jag tänkte
att installationen kunde se ut.

Bland annat var den första idén att bygga ett slags träd som publiken kunde ställa sig
under, med små högtalarkoner som hängde ned som blad på grenar (bilden i det övre
vänstra hörnet). Att göra ett cirkelformat rum med 16 högtalare, två per pelare med en vid
marken och en i toppen var också en idé (bilden i nedre vänstra hörnet). Resultat blev en
mer kvadratisk version av det man kan se på bilden i det nedre högra hörnet.
50
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Det var självklart att platsen för installationen och vad för typ av miljö den skulle baseras
på var undervattensmiljön runt Skeppsholmen, då det var där den skulle vara placerad.
Det kändes också som en rätt självklar väg att gå för en installation baserad på just
fältinspelningar. Det som var spännande med det här projektet var just materialet och
möjligheten att bygga egen installation, ett eget ljudrum. Frågor uppstod om huruvida jag
hade bearbetat materialet eller inte, det lät ju så mycket! Så på det sättet tycker jag att
budskapet gick fram – om att skenet kan bedra, men också att vi, du och jag, har en stor
del i hur våra ljudmiljöer låter.
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Hrikalegt
Under hösten 2016 reste jag till Island för att göra fältinspelningar till mitt
examensprojekt Hrikalegt. Innan resan kom jag i kontakt med två personer som jag i
texten valt att endast nämna vid deras förnamn, Laufvey och Sigrún, vilka var vänner till
en isländsk kompositör som jag träffat tidigare. Väl på plats intervjuade jag Laufvey och
Sigrún och bad dem berätta om platser på Island som de hade en speciell relation till ur
ett ljudperspektiv. Ett ord som kom upp under intervjuerna var just hrikalegt, vilket var
en känsla som beskrevs som ”a mix of majestic, hostile and aggressive at the same time”.
Som när man står på toppen av ett berg eller en hög höjd och blickar ut över den
överväldigande, majestätiska och vackra utsikten. Men så tittar man ner och ser ett stup
och drabbas av en skrämmande, fientlig och ovälkomnande känsla.

Gullfoss

Anledningen till varför jag valde just Island som utgångspunkt för det här projektet var
delvis på grund av dess fascinerande miljö, men också att jag ville göra ett konstnärligt
forskningsprojekt på en plats som för mig var helt främmande. Jag ville testa mina
gränser och utvecklas i mitt sätt att arbeta med fältinspelningar genom att applicera
tekniker jag oftast använt på områden som på något sätt ändå har varit bekanta på
någonting helt nytt, för att se hur väl det gick att genomföra då.
Jag förberedde och planerade resan under flera månader i förväg genom att bland
annat göra listor på vilka mikrofoner jag skulle ta med: Sound Field, hydrofoner, Zoom
H6. Jag gjorde även listor på platser att besöka som jag sorterade enligt prioritering
baserad på potentiellt innehåll av ljudkällor och på faktisk möjlighet att spela in:
vattenfallet Gullfoss, det geotermiskt aktiva området Geysir, naturreservatet þingvellir,
vattenfallet Skógafoss, naturområdena Landmannalaugar och Þórsmörk, issjön
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Jökulsárlón nära vulkanen Vatnajökull, sjön Mývatn nära en aktiv vulkan, och så vidare.
Min tanke var från början att utforska dessa specifika områden ur förbestämda perspektiv
och med fokus på den karaktäristiska miljön som utgör Island, men också hur den
påverkar dess invånare. Att komma dem nära och försöka förstå hur miljön förändrats
och utvecklats de senaste 50 åren, och därefter skildra det med mina inspelade ljud och
med hjälp av intervjuer. Att ge både mig själv och lyssnaren ett bredare perspektiv och
större förståelse för landets miljöer och sociala strukturer. Lite som jag arbetade med Med
ett lätt förakt, med ett rätt så dokumentärt sätt att arbeta på, egentligen. Men så blev det
inte riktigt, delvis på grund av att det var svårt att rent fysiskt ta sig till en del av platserna
jag ville spela in, men också på grund av väderförhållanden och det faktum att många av
dessa platser var välbesökta och försvårade möjligheterna att få inspelningar utan
mänsklig närvaro i dem, vilket var något jag inte ville ha. Den tekniska utrustningen jag
hade var också begränsad, och egentligen hade jag kanske behövt en assistent som kunde
hjälpa till att bära, placera och hålla uppsikt över mikrofoner när jag till exempel ville
utöka inspelningsplatsen med flera, eftersom platserna ibland var besvärliga att spela in
och krävde två personer. Det märktes att Island var en plats man fick kämpa för att
komma nära. Men det är just det här som är så fängslande och vad som väcker min
nyfikenhet när det gäller fältinspelningar, att det inte är lätt och det kräver att man får
anpassa sig efter förhållandena och tänka om, tänka kreativt.
Det första jag gjorde på plats var att intervjua Laufvey och Sigrún, som jag i
förväg hade bett tänka ut platser de hade någon typ av relation till ur ett ljudperspektiv.
Detta var vad som i slutändan fick verket att handla om att på något sätt återge den där
känslan som hrikalegt innebär, vilket var känslan jag fick vid mitt första besök till Island
– det vackra, överväldigande och majestätiska som hänförde, men som också lurar in en
och som när man tittar närmare ändrar skepnad, för att sedan få en att inse att saker och
ting inte var som man först trodde. Jag kunde göra verket på det här sättet tack vare
intervjuerna men också med hjälp av de anteckningar jag hela tiden gjorde, såsom:
Anteckning från Reykjanesbraut i Sveiterfélagi,
tisdagen den 27 september 2016.
Det är ett rätt så ogästvänligt landskap, men så otroligt vackert.
Är det därför det är så vackert? Det dubbla i att inte bara få en naturlig,
välkomnande del av det utan att lockas av det mystiska och otillgängliga.
Man liksom omsluts av det platta men ändå innehållsrika landskapet,
men när man tittar närmare, precis där man står, ser man det ogästvänliga
och svåra. Det är hårt, stenigt och vasst. 54
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Utdrag ur min anteckningsbok från resan till Island 2016
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Verket kom så småningom att bestå av fyra delar som mer eller mindre flyter ihop i
varandra: Lured, Child’s Play, Foss och Majestic.

Lured

Child’s Play

Foss

Majestic

Det var väldigt viktigt för mig att det här verket skulle handla om att ha roligt, att vara
nyfiken och kreativ utan att döma ljudens karaktär och kompositionens struktur i förväg,
någonting som för mig är lätt att göra och påverkar kompositionsprocessen negativt. Att
återgå lite till hur jag komponerade innan jag började studera komposition – gillade jag
hur det lät så var det rätt. Att inte överanalysera ljudens karaktär, hur de spelats in eller
hur kompositionens strukturen såg ut. Att ta de praktiska problem senare, det viktigaste
var att musiken hade ett uttryck jag kunde stå för. Jag började med att leka med olika
slags bearbetningar av hydrofoninspelningarna
och att klippa ut ord och meningar från
intervjuerna. Sigrúns röst var väldigt
melodisk, och det var någonting som bland
annat inspirerade när det kom till hur jag ville
ha med röst i verket och ledde till att
inspelningen när Laufvey säger ”hrikalegt”
fick en stor del i kompositionens struktur.
Den är närvarande mer eller mindre hela
tiden i olika former, förutom i Foss.
Men den första delen, Lured, består av
fältinspelningar från både hydrofoner, DPAmikrofoner och Sound Field mikrofon, och en
pulserande sinusdrone. Ljudbilden består
främst av bearbetningar av vattenljud från
bäcken jag spelade in vid vattenfallet

Seljalandsfoss

Seljalandsfoss. Just detta vattenfall försökte
jag spela in från flera sidor men det var i princip omöjligt att spela in bakifrån på grund
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av de små vattenpartiklarna som flög runt och skulle skadat mikrofonen. Därför spelade
jag istället in med hydrofoner längs med bäcken som vattenfallet rann ner i. Men det
består också av fältinspelningar jag gjorde under en kurs i fältinspelningar med Chris
Watson i Norwich under hösten 2016, med ljud av fåglar från ett naturreservat, samt
bearbetningar av inspelningen där Laufvey säger ordet ”hrikalegt”. Jag ville att den här
delen skulle ”lura in” lyssnaren med en känsla av falsk trygghet, därav den pulserande
sinusdronen. När jag gjorde den andades jag in och ut i en takt jag kände var meditativ
och lugnande, och adderade även inspelningar av just dessa andetag för att förstärka den
känslan. Bearbetningen av ordet ”hrikalegt” är en slags time-stretchad, suggestiv, tonal
drone som ligger ovanpå pulsen och på sätt och vis leder verket framåt. Jag spelade in tre
olika versioner av ordet och lade dem i lager som skiftar i dynamik för att släppa fram de
olika versionerna. Sedan hör man fåglar, de från Norwich, blandat med tidskomprimerade
hydrofoninspelningar som låter som någon slags fågel eller ”flygfä” som cirkulerar, och
de får mig att tänka på vildvittrorna 55 i Ronja Rövardotter – otrevliga, övervakande och
skrämmande.
I Child’s Play hör man delar av en intervju som jag klippt och bearbetat för att
skapa en egen, mer eller mindre fiktiv berättelse. När jag var på Island gjorde jag två
separata intervjuer med de två personerna jag nämnde, Laufvey och Sigrún, som jag i
förväg bett tänka ut ett eller flera ställen på Island som hade någon slags speciell akustik,
en miljö som jag sedan skulle kunna åka till och spela in. Jag insåg, utifrån tidigare
erfarenheter med liknande projekt som till exempel Med ett lätt förakt, att det lättaste och
snabbaste sättet att hitta och komma nära en specifik miljö är just genom intervjuer med
personer som känner till dem. Intervjuerna var ungefär 30-45 minuter långa, men i
Child’s Play har jag klippt ner den ena till bara någon minut.
Platsen som man hör Sigrún beskriva i Child’s Play är en underjordisk grotta,
Raufarhólshelli, som jag sedan besökte och spelade in. Man hör dessa inspelningar vid
08.20-09.50 när hon beskriver att det är så fuktigt där inne att man nästan kan höra det.
Idén till den delen kom till när den andra av de två intervjuade, Laufvey, berättade
om hur hon som barn lekte i gamla underjordiska tunnlarna som varmvattenkällornas
heta ånga kom ur, vilket egentligen var livsfarligt då källorna kunde ha vaknat till liv och
skadat dem. Men hon beskrev spänningen i att leka där och minnena av miljöer som var
som tagna ur en saga, med en väldigt speciell akustik som de brukade leka med. Dessa
tunnlar var både svåra att hitta, och, som sagt, också farliga. Men jag fortsatte på spåret
att försöka återge känslan av en sagolik och samtidigt skrämmande plats, en lek. För
delen Child’s Play klippte jag ihop en berättelse jag ändå kände kunde vara verklig, som
inte lät klippt och påhittad.
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https://www.youtube.com/watch?v=66l9LRUFXAg
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Raufarhórshelli

– It all, it kind of looks really innocent when you start going in.
And then you keep on walking, and then it gets dark, dark, dark,
and every stone is, like, wet.
It’s so damp, in there. And you kind almost kind of, like, hear it.
The walls are like constantly moist. And there was still snow, some,
like, patches of snow.
When you’re like properly inside it, there are like really cool stones
in the mouth of the cave. It’s still, like, really green, and it actually keeps
on being green for a while, because of the moist I was talking about.
And some of the stones have like neon green moss on it, and it just
grows on them all year round, I’m guessing, because it’s so moist.
Then, you walk, keep on walking inside, and you see… you see
these holes, in the ceiling. And then, when you’re past all the holes
in the ceiling, it gets superdark.
I wish I would’ve, we would’ve been alone there and could’ve like,
screamed. In the intense dark and the intense quiet.
I can’t even imagine if you like walk all the way, to the end.
How do you feel, after like, that time in the darkness and in the cold?56
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”Sigrúns monolog” i Child’s Play
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Det jag gjorde sen var inspirerat av kompositionstekniken Hildegard Westerkamp
använde i Kit’s Beach Soundwalk57, där hon beskriver vad det är hon ser och hör på
platsen samtidigt som hon spelar upp ljudmiljön och på detta sätt visualiserar miljön
genom ljud och ord. Hon utforskar de dolda ljuden i miljön genom att följa ljudens
rörelser, zoomar in och ut med mikrofonen, och hon placerar också sig själv nästan i
fokus med sin röst, men skapar samtidigt en dialog och djupare förståelse för miljön som
utforskas. I Child’s Play försökte jag återskapa den semi-fiktiva miljön som Sigrún
beskriver, både med ”rena” fältinspelningar och bearbetade. Ett exempel är vid
10.20-11.12, där jag har lagt in när Sigrún beskriver den neongröna mossa som växer i
tunnlarna samtidigt som jag kombinerar hennes röst med bearbetade
hydrofoninspelningar. Framförallt är de ljuden hårt komprimerade i tid, och i rummet
som verket framförs i och i den binaurala versionen så rör de sig som snabba klängväxter
längs med ”väggarna”.
Nästa del, Foss, börjar ganska abrupt med
i

princip

obearbetade

hydrofoninspelningar, vilka jag mer eller
mindre endast finslipade genom att klippa
bort ”skräpljud” och filtrera. Den delen
ser jag lite som ett sätt att skapa kontrast i
kompositionen som helhet. Men också ett
sätt att ”rensa öronen” på lyssnaren då
ljudbilden plötsligt blir väldigt rak och
tydlig. Effekten jag ville få fram var att
lyssnaren inte behöver analysera så
mycket, utan i princip direkt vet vad det
är som hörs. I originalversionen av denna
del, Foss, hade jag en inspelning från
bäcken vid Seljalandsfoss. Dock var jag
inte helt nöjd med kvalitén på den

Visätra

inspelningen, så jag gjorde nya hemma i
Sverige, som jag beskrev i inledningen. Det tog först emot lite och var frustrerande att
inte kunna använda originalet från Island, men resultatet blev mycket bättre då materialet
var lättare att arbeta med. Jag fick även fler inspelningar med olika karaktär på grund av
väderförhållanden och det faktum att jag hade mer tid på platsen jag spelade in, bäcken i
Visättra naturreservat.
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https://www.youtube.com/watch?v=hg96nU6ltLk
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Hrikalegt avslutas med delen Majestic, vars struktur och innehåll påminner om Lured.
Ljudmaterialet består också här av bearbetningar av ordet ”hrikalegt” och
hydrofoninspelningar, men med annan karaktär. Jag har även lagt till en inspelning av
celloflageoletter, och att använda ett akustiskt, musikaliskt instrument i ett verk för
fältinspelningar är någonting jag fortfarande har tankar kring, men det låter bra och
förstärkte stämningen jag ville åt så därför har den fick vara kvar. Det finns också ett ljud
jag kallar för ”kraken” – ett illavarslande ljud som krälar som ett slemmigt djur längs
med rummets väggar. Detta är återigen en version av ordet ”hrikalegt”.
Då jag visste från början var verket skulle framföras, i Klangkupolen och för dess
29 högtalare, försökte jag förbereda och planera så mycket det gick i förväg genom att
rita ljudkartor över var allting sedan skulle placeras samtidigt som jag komponerade. Jag
gjorde skisser över högtalarsystemet och placerade ut varifrån ljud eller verkdelar skulle
komma för att på något sätt visualisera ljudbilden och förbereda mig inför den delen av
kompositionsprocessen – själva framförandet. Detta visade sig dock vara väldigt svårt
och ändrades hela tiden. Jag kunde inte börja jobba med den delen, den binaurala version
som simulerade Klangkupolen, förrän själva kompositionen, musiken, var färdig. Att
inkludera spatiala aspekter så tidigt i kompositionsprocessen tror jag kräver en viss typ av
material och syfte, ett annat perspektiv och en annan typ av process än den jag är van vid.
Med det sagt fanns aspekten av spatialisering hela tiden med i bakhuvudet och jag visste i
princip hur jag ville att alla ljud skulle presenteras och röra sig på.
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6. AVSLUTNING
En fråga som uppstod under kompositionsprocessen med Hrikalegt var vems rösten
skulle vara – min, eller islänningarnas? Rösten jag pratar om är relaterad till
presentationen av verkets innehåll – förmedlingen av det utvalda ämnet och framförandet
i sig. Det jag kom fram till var att det måste vara min tolkning av materialet och intrycket
av miljön, för hade det varit tvärtom hade det bara begränsat mig kreativt. Jag hade inte
kunnat låta det vara islänningarnas röst, för vilken röst är det? Hur hade den låtit? Det vet
inte jag, och det är inte heller min uppgift att representera den. Att låta verket vara min
tolkning av miljön var dessutom den enda vägen att gå för att kunna utveckla mitt egna
uttryck inom konstnärligt användande av fältinspelningar.
Jag tror att verket, i det här fallet, hade blivit relativt tomt i sitt uttryck om jag inte
hade lagt mig i struktur och val av ljud och bearbetningen av dem så pass mycket som jag
gjorde, men också om jag inte hade gjort de tillägg av ljud som inte hörde till miljön
verket är baserat på. Ett exempel på när jag blivit missnöjd med ett verk på grund av att
jag låtit ljuden styra för mycket och varit för strikt när det gäller tillägg av ljud var verket
The Everyday Urban Sound Experience. Det ledde inte bara till att uttrycket blev platt,
men också att jag tappade intresset för kompositionsprocessen i sig. Det fanns liksom inte
någon relation mellan mig som kompositör och ljuden, då min roll blev för vag och var
mer till för dem än vad ljuden var till för mig. Det blev tydligt hur viktigt det är att
samspelet mellan verkets ämne, miljön fältinspelningarna görs i och min roll som
kompositör måste vara i någon sorts balans. Andra frågor som behöver ställas är: vem gör
jag verket för och vad jag vill att lyssnaren ska uppleva?
Att kunna använda miljöer och specifika ämnen att utforska som utgångspunkt för
ett verk kan både hjälpa och stjälpa i en kompositionsprocess med fältinspelningar. Det
viktiga är bara att inte låta utgångspunkten binda fast en och sätta för hårda
begränsningar ur ett kreativt, konstnärligt perspektiv.
Med Hrikalegt, och alla de andra verk jag presenterat i denna text, ville jag också
visa vilka möjligheter användandet av fältinspelningar i musik faktiskt ger när det
kommer till eget material och personligt, konstnärligt uttryck. Möjligheter som lett mig
till att numera kalla mig själv för både kompositör och ljudkonstnär. Delvis pågrund av
vilka olika slags former av framföranden jag använt och utvecklat, men också då jag
anser att de två begreppen i relation till fältinspelningar flyter ihop. Ett exempel på detta
är Hrikalegt, som för mig både är en komposition och en ljudskulptur. En komposition
pågrund av hur jag organiserat ljuden, och en ljudskulptur pågrund av rummet det
presenterades i, själva framförandet. Hur jag monterade en komposition i ett rum, helt
enkelt.
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Erfarenheter som jag fått från hur jag utvecklat mitt konstnärliga användande av
fältinspelningar har lett till detta ställningstagande att definiera mig som både kompositör
och ljudkonstnär. Med erfarenheter menar jag främst de olika sätt jag presenterat verk på.
För jag tror att ifall jag endast skulle använda begreppet kompositör så skulle jag fortsätta
försöka få mitt användande av fältinspelningar att passa in i en mall när det kommer till
organisering av ljuden och formen på framförandet, en mall som stämmer mer överens
med traditionella sätt att framföra elektroakustisk musik på. Och av egen erfarenhet så
var det någonting som gjorde att jag ibland tappade lusten till att komponera. Genom att
lägga till begreppet ljudkonstnär är det som att jag frigjort mig själv och det finns inte
längre några gränser för hur jag, enligt mig själv, får och kan använda fältinspelningar,
eller vilka ljud som helst för den delen. Men jag är inte desto mindre kompositör för det,
det är snarare så att den rollen har blivit desto tydligare.
Jag hoppas att jag genom detta arbete har kunnat visa vilken frihet fältinspelningar
kan innebära och hur mycket ljuden ger tillbaka.
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8. BILAGOR
Det självständiga, konstnärliga arbetet finns dokumenterat på DVD med binaural
inspelning av Hrikalegt gjord med ett Neumann KU100 Dummy Head, samt
videoinspelning från konserten 29 april 2017 i Lilla Salen.
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