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Inledning
Denna text är baserad på reflektioner som jag har gjort i samband med arbetet kring att
skapa ljudinstallationen der Landebahn1. Syftet var att undersöka hur jag kan få nya
verktyg i mitt skapande genom att knyta arbetsprocessen till en viss miljö, den nedlagda
flygplatsen Tempelhofer Feld i Berlin. Installationen presenterades i två versioner under
våren 2018 där den ena visades på Tempelhofer Feld och den andra på Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm (KMH).
Under min tid som student på KMH har jag till stor del fokuserat på att skapa
elektroakustisk musik för högtalare – oftast uppspelat i ett slutet rum i en konsertform med
sittande och lyssnande publik. Vid sidan av studierna har jag skapat musik för
dansföreställningar, video och samarbetat med instrumentalister – men också mer och mer
börjat närma mig konstgenren ljudinstallation. För två år sedan fick jag möjlighet att skapa
ljudinstallationerna Melothria2 och Lianer3 och jag började sedan aktivt fördjupa mig i
ämnet genom bland annat litteratur, dokumentärer och besök på utställningar. Till en
början skedde detta arbete parallellt med studierna i komposition men inkluderades mer
fokuserat i undervisningen i samband med utbytesstudier i Berlin, där två av kurserna var
centrerade kring ämnet, samt på KMH då jag valde att göra en ljudinstallation som mitt
examensarbete. Arbetet med installationer har intresserat mig med anledning av att det har
utmanat mig i min kompositionsprocess samt öppnat upp för reflektioner kring olika
former av lyssnande, rumslighet och mötet med det visuella.

1

Maria Lindström: der Landebahn (2018)
Melothria visades i foajén på Konserthuset i Stockholm juli-augusti 2016. Den skapades i
samarbete med violinisten Anna Rubinsztein och var en del i en grupputställning initierad
av Konstmusiksystrar och Konserthuset i Stockholm.
http://www.kulturradet.se/en/hbtq/Nyheter/2016/Konstmusiksystrar-pa-StockholmsKonserthus-/
(hämtad 2018-04-21).
Länk till mer om Konstmusiksystrars arbete: http://konstmusiksystrar.se/
(hämtad 2018-04-21).
3
I samband med grupputställningen Dalakonst16, arrangerad av Dalarnas Konstförening
visades Lianer i nov 2017-jan 2018 på Dalarnas Museum i Falun. Ljudinstallationen är
skapad i samarbete med Anna Rubinsztein. http://dalarnaskonstforening.se/
(hämtad 2018-04-21).
2
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Lyssnande
Ljudinstallation är en konstform där rummets och platsens egenskaper utforskas i
växelverkan med ljud. I motsats till traditionella musikaliska praktiker vilka betonar
ljudets temporära aspekter, understryker ljudinstallationen ljudets relation till rumsliga
gestaltningar – oavsett om dessa är fysiska gestaltningar, sociala gestaltningar eller
imaginära gestaltningar.4
Platsspecifik installation är en inriktning inom ljudinstallation och innefattar de
metoder som på ett eller annat sätt utgör utbyten mellan det konstnärliga arbetet och de
platser genom vilken dess mening är definierad. Genom ett accepterande av att yttranden,
handlingar och händelser är påverkade av platsen de utspelas på så kommer det
konstnärliga arbetet också att definieras i relation till sin plats. Enligt skulptören Richard
Serra så resulterar en förflyttning av det platsspecifika konstnärliga arbetet i att förstöra
arbetet, att göra det till någonting annat.5
Att arbeta med ljudinstallationer kan bidra till reflekterande kring olika typer av
lyssnande och den som komponerar kan öppna upp för olika lyssningsperspektiv. Den
konstnärliga och tvärvetenskapliga gruppen USIT (Urban Sound Institute) har under åren
gjort ljudinstallationer utifrån två olika förutsättningar. I det ena fallet är publiken nyfiken
och beredd på att uppfatta saker med sin hörsel och är uppmärksam på alla detaljer i
ljudbilden för att inte missa något. Publiken är också redo att bedöma om de tycker att det
som hörs är bra eller dåligt. I det andra fallet träder besökaren omedvetet in i ljudbilden
och är på väg någon annanstans både fysiskt och i tanken. Det finns här en helt annan
målsättning än att lyssna och många besökare märker aldrig att de har utsatts för någonting
ovanligt. USIT beskriver de två situationerna som ”ljudkonst i utställningsform”
respektive ”ljuddesign i offentlig miljö”, två situationer som i ett lyssningsperspektiv kan
ses som varandras motsatser. 6
Framförandet av musik i en offentlig miljö där lokalen för uppspelning ej är
ljudisolerad från det som sker utanför, kräver vissa val vad gäller anpassningen till den
redan befintligt aktiva ljudmiljön. Ska ljuden adderas till de övriga och därmed bli till en
gemensam helhet eller ska omgivningens ljud stängas ute? Bör ljuden som presenteras
även efterlikna de övriga ljuden för att få en mer balanserad ljudbild eller stå i kontrast till
avvikande element? Detta är något som USIT har undersökt i ett uppdrag, att via en
4

Ouzounian, Gascia, Sound art and spatial practises: situating sound installation art since
1958, University of California, San Diego, 2008, s. 9-10.
5
Kaye, Nick, Site-specific art: performance, place and documentation, Routledge, London,
2000, s. 3.
6
Dyrssen, Catharina, Ljud och andra rum – Sound and other spaces, Bo Ejeby Förlag,
Göteborg, 2014, s. 52.
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permanent ljudinstallation utan avskiljande väggar bilda en mötesplats och pauszon i
shoppingcentret Gallerian i Stockholm. Genom att sända ljud till specifika ytor skapades
avgränsande ljudande platser och på dessa ljudande öar uppfattades det komponerade
ljudet som ett rum utan fysiska väggar.
Lyssnande kan också innefatta att musiken upplevs på flera vis i kroppen, det vill säga
av flera sinnen än hörseln. Utifrån studier kring hur vissa lägre frekvenser kan få kroppens
inre organ att vibrera försökte jag i ljudinstallationen Fo(u)r Stomachs7 utmana besökarnas
lyssnande till att inkludera en mer påtaglig fysisk upplevelse.8 Kompositionen syftade till
att se hur basvibrationer kring 50 Hz påverkade kroppen. Ljudmaterialet byggde på ett
fåtal ackord och musiken spelades upp via fyra högtalare i ett nedlagt kapell. För att
ytterligare förstärka upplevelsen av vibrationerna i kroppen hade jag mätt ut vilka
frekvenser som fick objekt och interiör i salen att resonera och anpassat ackordens toner
efter detta. Detta bidrog till att fönsterrutor, dörrar, metallobjekt och andra föremål
skallrade och gav genklang när vissa frekvenser spelades.

7

Maria Lindström: Fo(u)r Stomachs (2018)
Fo(u)r Stomachs visades i samband med grupputställningen Unit of Measurement som var
ett avslutande moment i kursen Sound, Art and Technology-poesis-Spatial Composition vid
Universität der Kunste. Den visades på St. Thomas Kirchhof i Berlin 26–29 jan 2018.
8
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Mötet med platsen
Tempelhof. Dimma. Jag och några till. Fint. Lugnande. Trafiken från den stora vägen på
andra sidan hörs igenom. Önskar att den kunde vara tyst. Vantar mössa. Fuktig luft.9

Första tiden
Skrivande som ett tillvägagångssätt för att formulera erfarenheter av de platser och
landskap vi undersöker, är en metod som Emma Göransson och Rolf Ljungberg använt sig
av i sin undervisning under sina år som lärare och forskare på Konstfack. De har utformat
en typ av skrivande som de kallar för ”reflekterande platsspecifikt skrivande”. Genom att
skriva ner upplevelser från miljön under olika årstider, väder och under varierade tider på
dygnet menar de att sinnena kan öppnas upp för platsens identitet och förändringspotential.

Jag tänker att det reflekterande skrivandet passar särskilt väl in i ett projekt som handlar
om platser och landskaps poetik; den poetiska process som involverar alla sinnen och
kräver medkänsla och inkännande. […] tvärtemot traditionellt forskningsskrivande som
ju är ytterst formellt och följer ett linjärt förlopp på boksidorna. Här handlar det istället
om stämningar, nyanser och kraftord sprungna ur reflektion och engagemang.10

När jag började vistas på Tempelhofer Feld var detta inte någon metod som jag var bekant
med. Däremot arbetade jag på ett liknande sätt och skrev regelbundet ned mina
upplevelser. Jag ägnade mycket tid till att promenera på området, sitta och lyssna, känna
dofter, betrakta människor och att i tanken försöka sätta ord på vilka associationer som dök
upp när jag vistades där. Tack vare att jag bodde i närheten hade jag möjlighet att vistas
där på olika veckodagar, tidpunkter, väder, långa eller korta pass och jag kunde också följa
växlingen från höst till vinter.

Forma ett material
Den tyska kompositören och konstnären Rolf Julius skapade 1981 Berlin concert series11
och han har förklarat att han gör dessa musikaliska event på platser som är bekanta för

9

Utdrag ur min arbetsdagbok 2017-11-15.
Göransson, Emma (red.), Platsens poetik: ett konstnärligt forskningsprojekt om gröna
platser och tillhörighet, Arkitektur- och designcentrum, Stockholm, 2015, s. 14.
11
Julius, Rolf: Berlin concert series (1981).
10
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honom och som han har lärt känna. Han menar att han inte skapar musiken för lyssnarna
utan att den är tillägnad dessa platser som i exempelvis Concert for a frozen lake.12
This lake lies in Riemeisterfenn, I know it well, I have been visiting it ever since I coming
to live in Berlin, and I know by it when it is Spring, Summer, Autumn, and Winter in the
city. I have therefore dedicated my concert to this lake. When I invite people to my
concerts – and the idea, is, that they can hear something – then I would like to give them
both things, the music along with the landscape, the lake, the site, which belongs to it.13

Det här var ett inspirerande upplägg för mig och jag reflekterade under arbetets gång kring
vilka element jag skulle vilja ha med i musik som var tillägnad Tempelhofer Feld.
Jag hade många uppslag till potentiella inriktningar för projektet och för att mer
fördjupat analysera den redan befintliga ljudvärlden på platsen ägnade jag tid till att
kartlägga ljudens karaktär,

frekvensomfång, rörelse och

geografiska position

(spatialisering). Jag testade också att spela upp ljud från tidigare projekt och inspelningar
genom portabla högtalare och lyssnade efter hur väl de inspelade ljuden hördes i samklang
med ljuden som existerade på platsen, samt hur de passade in känslomässigt till
stämningen som jag upplevde på platsen.

Ljudtest kolonilott, gul tavla med vindspel, solnedgång 16.30. har cyklat runt och filmat,
surfare. Vinden blåser syd rakt från trafiken, låter mkt. Dator + UdKs högtalare. Långa
glastoner låter bra. Frigolit bra. Floor-II, för dramatiskt. Kl. 16.53 nästan helt mörkt, fina
silhuetter mot röd solnedgång framför konturerna av kolonilott, folk som går. 17.27
kolsvart. Packar ihop. Ingen känsel i fingrarna.14

Anpassning till platsens historia
Tempelhofer Feld ligger i centrala Berlin och stängdes som flygplats 2008.
Terminalbyggnaden är känd för sin tidstypiska arkitektur och på 1930-talet fanns det ingen
annan byggnad av denna storlek inom Europa. Något som gör den unik är dess långa
historia med händelser som haft internationell betydelse och den kan idag ses som en
symbol för såväl frihet som förtryck, dessutom ger den en inblick i avancerad arkitektur
och teknik. Tempelhofer Feld i sin nuvarande form, liknar på många sätt andra parker och
besökarna ägnar sig exempelvis åt sportaktiviteter, drakflygning, odling på kolonilotter
12

Denna konsertserie bestod av 10 konserter och i slutet av varje månad presenterades en
av dessa konserter på en särskild plats i Berlin. Gercke, Hans (red.), Small music, Kehrer
Verlag Heidelberg, Heidelberg, 1995, s. 30.
13
Gercke, Hans (red.), Small music, Kehrer Verlag Heidelberg, Heidelberg, 1995, s. 30.
14
Utdrag ur min arbetsdagbok 2017-11-23.
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och att driva kulturella evenemang. Sedan början av 1990-talet har flygplatsens framtid
varit en viktig fråga i samhällsplaneringen i Berlin och det finns idag förslag på att bygga
både bostäder och arbetsplatser på området.15
Flygplatsens händelserika historia har medfört att jag har funderat mycket på hur jag
ville förhålla mig till den. Till en början kände jag ett motstånd till att ta tidigare händelser
i beaktande – jag ville behålla min egen upplevelse av platsen och det kändes mer
intressant att se vilka reaktioner som spontant väcktes upp i mig. Jag var rädd att ytterligare
kunskap om platsens historia skulle bidra till andra associationer, något som troligen skulle
innebära en annan typ av upplevelse.
En av mina lärare vid Universität der Kunste i Berlin gav mig dock rådet vid en av
våra lektioner att läsa på om platsens historia, delta på en guidad visning och att ta fasta
på det som har hänt. Dels för att det finns många intressanta teman att hämta material ifrån
och dels för att inte trampa folk på tårna – genom att bli medveten om tidigare händelser
går det att undvika viss kontakt med känsligt material som kan uppröra människor.

Konst i kontroversiella miljöer
Det finns ett flertal exempel på konst som har presenterats i kontroversiella miljöer och
följande två verk har funnits med som inspiration under arbetets gång. De innehåller teorier
och uppslag som jag i framtida projekt skulle vilja fördjupa mig mer i.
Den amerikanske kompositören och artisten Bill Fontana har undersökt hur den
kollektiva allmänheten kommer ihåg det förflutna genom att göra förflyttningar av
akustiska miljöer. I ljudinstallationen Entfernte Züge (Distant trains)16 spelades ljud in på
den nuvarande centralstationen i Köln och spelades sedan upp i realtid i ruinerna på en av
Berlins tågstationer, som var en av Berlins största före andra världskriget – Anhalter
Bahnhof.
For Fontana, such historical sites have their own memory, resonating throughout the solid
material of the site, its ground, walls and ceilings. However, the work also captures the
attention of residents and visitors who recall these displaced sounds from a different time
or place. As a railway station that deported thousands of Jews to concentration camps
during World War II, Anhalter Bahnhof is a site fraught with tension. By linking the
present day sounds of Cologne to the silenced past of Berlin, Entfernte Züge invites the
public to consider how the past is remembered within the context of the present.17

15

Urban Dynamic Planning Forum ”Tempelhofer Feld” Tillgänglig:
http://www.udpf.se/tempelhofer-feld-%E2%80%93-utvecklingsomrade-mitt-i-centralaberlin/ (hämtad 2018-04-21).
16
Fontana, Bill: Entfernte Züge (Distant trains, 1984).
17
http://www.resoundings.org/Pages/Distant%20Trains.html (hämtad 2018-04-21).
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Vid den här tiden var det fortfarande många personer i Berlin som hade minnen av den
dåvarande tågstationen och genom att förskjuta ljud från sin ursprungliga källa till en
annan plats och samtidigt behålla de associativa egenskaperna i de funna ljuden, menade
han att lyssnarna blev påminda om en annan plats eller tid och att minnet blev en
komponent i ljudskulpturen. Han använde sig av teorier kring ”akustiskt minne” och
menade att det i detta verk symboliserade alla de ljud som någonsin har funnits på platsen
och som på ett vis aldrig slutar att eka.
I projektet Sounds from Dangerous Places utforskar Peter Cusack vad vi kan lära oss
om potentiellt farliga platser genom att lyssna till dess ljud. Genom sina resor har han gjort
fältinspelningar på platser som Tjernobyl i Ukraina och oljefältet Bibi Heybat i
Azerbajdzjan. Han presenterar begreppet ”sonic journalism” som han menar är den
ljudmässiga motsvarigheten till fotojournalistik.
It describes the practice where field recordings play a major role in the discussion and
documentation of places, issues and events and where listening to sounds of all kinds strongly
informs the approach to research and following narratives whilst on location.18

Förutom fältinspelningar har foton, konversationer och vetenskaplig information sparats
från platserna som sedan har använts för föreläsningar, radioprogram, utställningar och cdskivor och han beskriver vidare:
The danger is not necessarily to a short-term visitor, but to the people of the area who
have no option to leave or through the location’s role in geopolitical power
structures.[…] Dangerous places can be both sonically and visually compelling, even
beautiful and atmospheric. There is, often, an extreme dichotomy between an aesthetic
response and knowledge of the ‘danger’, whether it is pollution, social injustice, military
or geopolitical.19

18

Cusack, Peter, “Sounds from dangerous places”, Tillgänglig: http://sounds-fromdangerous-places.org/,2012, (hämtad 2018-04-21)
19
Cusack, Peter, Sounds from dangerous places, ReR Megacorp, USA, 2012, s. 7.
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Kompositoriskt material och metod
En central del i kompositionen till båda versionerna av installationen der Landebahn är
användandet av tekniken databending, det vill säga att omvandla foton till ljud.
Databending20 innebär kortfattat manipulering av en mediefil i ett visst format med hjälp
av en programvara avsedd att redigera filer i ett annat format och jag genomförde
överföringen från foto till ljud i programmet Audacity.21 Ljudet efter en sådan bearbetning
är generellt frekvensrikt och liknar vitt brus, det har också flertalet rytmiska och dynamiska
variationer. I kompositionen till den första versionen i Berlin omvandlade jag sex stycken
foton från sex större historiska händelser på Tempelhofer Feld samt två foton från
aktiviteter som pågår där idag. Adolf Hitlers förstamajtal för en miljon åskådare år 1935
och godisregn till barn under Berlinblockaden 24 juni 1948 – 12 maj 1949 utgjorde motivet
i två av dessa foton. Jag har inte bearbetat konverteringsalgoritmen i Audacity utan valde
ljudfiler som jag på ett gehörsmässigt plan tyckte lät mest intressanta och varierade efter
konverteringen.
I båda versionerna av der Landebahn valde jag att även arbeta med samplingar av
olika slag och fältinspelningar från flygplatsen. Till kompositionen för Tempelhofer Feld
använde jag två inspelningar, den ena från ett av mina besök på flygplatsens landningsbana
och den andra från en pianoimprovisation i ett övningsrum på KMH. Jag ville skapa en
koppling mellan de två platserna där installationerna skulle presenteras och jag valde att
behålla inspelningen från övningsrummet nästintill i sin helhet i längd. De melankoliska
ackorden och det långsamma tempot i inspelningen bidrog också till att forma en viss
atmosfär. I kontrast till inslagen av de mer brusiga och odefinierbara ljuden som
representerade tidigare historiska händelser utgjorde pianoimprovisationen det mest
bärande elementet i kompositionen musikaliskt, det som skapar struktur och harmonik.
Slutresultatet presenterades i fem kanalers ljud.
Musiken till versionen som spelades upp på KMH bestod av åtta kanalers ljud och
målet var här att presentera delar av arbetet på flygplatsen samt att försöka sammanfatta
en känsla som platsen ingav. Som utgångspunkt i arbetet med denna version gjorde jag en
kartläggning av miljön, som liknande den som genomfördes i Berlin, i lokalen där
installationen skulle visas. Jag antecknade vilka ljud och aktiviteter som var märkbara samt
rummets akustik, temperatur, doft, ljus och luftfuktighet. Färdiga ljudfiler spelades också

20

Länk till beskrivning av Databending:
New Rising Media ”The Art of Databending” Tillgänglig:
https://www.newrisingmedia.com/all/2013/1/31the-art-of-databending.html,2013, (hämtad 201804-21)
21
The Architecture of Open SourceApplications “Audacity” Tillgänglig:
https://aosabook.org/en/audacity.html (hämtad 2018-04-21)
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upp för att se vad som passade in stämningsmässigt i miljön. Detta resulterade i beslutet
att skapa musik som hade en relativt lugn karaktär för att inte störa de pågående
aktiviteterna i och kring lokalen alltför mycket. För att musiken ändå skulle få ta utrymme
och höras fokuserades det musikaliska materialet på harmoniska och melodiska element
som ljudmässigt skiljer sig från lokalens ljud av porslinsslammer, stolsskrap och röster.
Kompositionen byggdes återigen upp kring pianoimprovisationen, som i denna
version bearbetades. Utforskandet av att omvandla foton till ljud fördjupades och en bild
från presentationen av der Landebahn användes. Detta foto manipulerades på olika vis i
bildredigeringsprogrammet Photoshop och varje manipulering omvandlades sedan till en
separat ljudfil. Effekterna för att förändra fotot efterliknade jag sedan ljudmässigt på
ljudfilerna genom att använda bandpassfilter och genom att skilja ut vissa frekvenser med
hjälp av EQ. Förutom material från fotoomvandlingen och den bearbetade
pianoimprovisationen adderades flertalet andra samplingar till kompositionen – dessa var
inte relaterade till Tempelhofer Feld men kombinerades med det andra materialet i syfte
att representera känslan som flygplatsen ingav.
Till musiken presenterades även en videoprojektion skapad av grafikern och
konstnären Hilda Lindström. Denna video skapades utifrån den färdiga musiken och
innehöll foton och filmer från min arbetsprocess på flygplatsen men också från
konstnärens egna resor. Jag kommer dock inte att fördjupa mig mer, inom ramen för denna
uppsats, när det gäller detta arbete med video.

9

Reflektion
Slutresultatet av min arbetsprocess visades i installationen der Landebahn22 under våren
2018 med syftet att undersöka hur jag kan få nya verktyg i mitt skapande genom att knyta
arbetsprocessen till en viss miljö. Följande presenteras reflektioner som jag har gjort i
samband med redovisningen av de två versionerna och jag behandlar de två versionerna
separat i texten. Jag kan inte tydligt se att jag har fått några nya kompositionsverktyg som
följd av att utgå från en specifik plats, däremot behandlas andra reflektioner som har blivit
synliga som resultat av arbetet.

Version 1
Den första versionen genomfördes på en av landningsbanorna på Tempelhofer Feld en
regnig och blåsig vinterdag i februari. Det musikaliska materialet presenterades i fem
högtalare uppställda på rad längs en av landningsbanorna och tillsammans med musiken
visades tre objekt.23 Dessa objekt tilltalades jag av visuellt men de syftade också till att dra
ytterligare uppmärksamhet till själva installationen.
De reflektioner som jag har gjort i samband med visningen av den första versionen,
är att miljön på flygplatsen förstärkte verket och påverkade min upplevelse av musiken. I
studion upplever jag materialet till denna komposition som tämligen kantigt och
svårlyssnat och det skulle behövas ett mer noggrant kompositionsarbete för att jag skulle
vilja spela upp det i ett tyst rum för en aktivt lyssnande publik. Jag har med avsikt lagt ut
klippen med mindre precision, inte jämnat till övergångar och inte förenat ljudens karaktär
till en mer gemensam helhet. Detta för att utforska hur andra saker kan uppta fokus i
lyssnandet när fler sinnesintryck tillförs. När verket spelades upp på Tempelhofer Feld
tillkom en mängd detaljer till helhetsupplevelsen och det kändes mer komplett och
intressant. Förutom ljud- och synintryck från platsen tillkom parametrar från klimatet så
som luftfuktighet, temperatur och vindhastighet. På något vis fanns inte längre fokus på
de kantiga skarvarna mellan klippen och de abrupta brusljuden blev en spännande kontrast
till ljudmiljön som fanns på platsen. Jag upplevde också att det mest tydliga med musiken
nu var att den bidrog till att skapa en stämning, formen blev inte längre viktig.
Det var också intressant att presentera musik i en offentlig miljö istället för i en
konsertsal. Jag ville sätta in verket i människors vardag och låta dem träda in i det utan att
de var förberedda. Detta för att se vilka reaktioner det skulle medföra. Det som visade sig
var att jag upplevde att besökarna var fokuserade på något annat, de var inte inställda på
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att lyssna på musik. När besökarna passerade installationen gick de flesta förbi samtidigt
som de tittade väldigt mycket, de såg ut att fundera på vad jag höll på med och de verkade
inte riktigt förstå om det var ett event eller om jag bara testade något för mig själv. Några
närmade sig högtalarna och tittade noggrannare, någon stannade upp och lyssnade en kort
stund, andra fortsatte bara att gå som om ingenting ändrats kring dem. Några skrattade till
och gav uppmuntrande ord till att jag hade satt upp detta under så bistra väderförhållanden.
Det går här att dra likheter med det USIT beskriver gällande att det finns situationer som
bidrar till olika lyssningsperspektiv.24 I utställningsformen som de kallar för ”ljuddesign i
offentlig miljö” beskriver de hur besökaren omedvetet träder in i ljudbilden och är på väg
någon annanstans både fysiskt och i tanken och att vissa besökare aldrig märker att de har
utsatts för något. Att lyssna är inte det som är målsättningen.
Besökarnas beteende var en ny erfarenhet för mig vad gäller lyssnande av min musik
och jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det. Jag når en helt annan publik då jag tar
mig ut till människors vardag, dock missar de verket när de knappt märker att det finns.
Samtidigt är det ganska befriande att de passerade igenom ljudvärlden för en kort stund
och sen vidare iväg och det vore intressant att höra deras reflektioner om upplevelsen i
efterhand. På ett vis öppnar ett sådant upplägg upp för att kunna slappna av mer som
kompositör, de kommer inte höra så stor del av verket. Det är också oklart när de kommer
starta och avsluta lyssnandet och de kommer troligen inte lyssna särskilt fokuserat. Det
skapar å andra sidan högre krav då dessa förutsättningar innebär att det finns kort tid att
fånga deras intresse samt att deras lyssnande endast kommer bestå en kort stund, det de
hör under denna stund är också det enda de kommer bära med sig av verket efteråt.
Ett sätt att hantera detta som kompositör är att inte lägga fokus på att göra stycket
intressant över en längre tidsperiod utan att förbereda att lyssnaren ska kunna komma in
var som helst i stycket och att när de under tiden lyssnar ska få med sig tillräckligt av det
material som kompositören önskar skicka med. Det är med andra ord ingen idé att spara
guldkornen till vissa partier och att ha överledande passager som blir rimliga först när
helheten presenteras, utan varje kortare period (ca en till tre minuter) bör vara relevant. I
fallet med musiken till Tempelhofer Feld bidrog pianoimprovisationen till att lösa den
uppgiften. Den var med hela tiden, förutom under 30 sekunder, med anledning av att det
var känslan i det materialet som jag ville att lyssnaren skulle få med sig.
I formandet av materialet till installationen på Tempelhofer Feld fanns en ambivalens
vad gäller integreringen av platsens historia. Till en början ville jag inte beblanda mig med
tidigare händelser därför att jag var rädd att det skulle forma mina associationer med
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platsen för mycket. Jag inspirerades av Bill Fontanas och Peter Cusacks metoder25 för att
arbeta med kontroversiella platser men jag ville inte använda ett alltför komplext koncept
i mitt arbete. Jag tilltalades fortfarande av Rolf Julius mer minimalistiska tillvägagångssätt,
det vill säga att ställa upp ett antal högtalare med ett fåtal utvalda ljud med syftet att spela
musik som ett bidrag till platsen.26 Det finns en enkelhet i detta som är befriande. I hans
verk nämns inte någonting om platsens historik eller besökarnas bakgrund, utan det blir
istället ett samtal mellan upphovspersonen och platsen.
Detta mynnade ut i att jag i slutändan presenterade exempel från Tempelhofer Felds
historia och lät dessa exempel klinga vidare genom ljud. Anledningen till det var att det
bidrog till att materialet kändes mer bearbetat och förankrat med platsen och att det var en
ny utmaning att se hur jag kunde använda det i mitt skapande. Jag ville fortfarande hålla
projektet neutralt och inte föra in mina åsikter kring tidigare händelser och jag valde därför
att ha med material i form av omvandlade foton i ett mer dokumentärt syfte. Jag funderade
till en början på att leta upp ljudinspelningar från exempelvis arkiv eller radiosändningar.
Det kändes dock inte konstnärligt intressant utan det lockade mer att göra en förvandling
av det dokumentära fotomaterialet – till exempel att förena det med mer modern teknik
som databending och sätta samman det inom ramarna för mitt musikaliska uttryck. Med
andra ord se på vilket vis jag skulle finna det intressant att använda det i en komposition
där jag letar efter ett uttryck som berör mig.
Det var inte möjligt för besökarna att associera ljudet i stycket till dessa foton då detta
aldrig förklarades. Jag tyckte inte att det var relevant att göra publiken medveten om
bakgrunden till ljuden då de snarare var en kompositionsmetod och ett sätt för mig att veta
att jag är medveten om det som har hänt. I den gemensamma helheten har det skapats något
nytt och musiken står för sig själv. De olika elementen bidrar då gemensamt till att föra
fram en atmosfär som kretsar kring pianoimprovisationen – historien var en viktig grund
men förvandlades till något annat. Symboliskt kan det tolkas som att händelserna ekar kvar
men förenas och formas om i relation till de aktiviteter som pågår på platsen idag. I
tolkningen att händelserna ekar kvar går det att se likheter med Bill Fontanas teorier om
akustiskt minne, som symboliserar alla de ljud som har funnits på platsen och som på ett
vis aldrig slutar att eka. Det som skiljer sig är dock att syftet i der Landebahn inte var att
återkalla dessa akustiska minnen utan att istället omforma materialet till en ny
komposition.
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Version 2
Efter att ha samlat in material från platsen samt genomfört den första installation fortsatte
sedan processen för arbetet i Sverige på KMH. På ett vis var det som att börja om från
början och på ett annat vis var det som att gå djupare in i projektet och möta det från en
annan vinkel. Det blev en nystart med anledning av att det var en ny plats med nya
förutsättningar och samtidigt en fortsättning då jag i och med distanseringen till
ursprungskällan kunde bearbeta intrycken och ta fasta på känslan som uppstod i
frambringandet av minnena från platsen. Jag fick ny inspiration av att fundera på vad jag
ville fokusera på när jag skulle presentera en plats för människor som inte hade vistas där.
Processen för att komponera det musikaliska materialet blev i denna version längre och
musiken blev mer genomarbetad. En anledning till det kan vara att jag är mer van att arbeta
med samplingar som tillsammans ska försöka symbolisera en känsla samt att jag behövde
tid för att smälta intrycken från flygplatsen.
En intressant iakttagelse efter att verket presenterades var att slutresultatet inte blev
platsspecifikt. Platsen var viktig i formandet av materialet och vad gäller vissa konstnärliga
val men verket var inte bundet till platsen och kan likaväl spelas upp i en annan lokal. De
specifika egenskaper som fanns i den omgivande miljön påverkade inte slutresultatet eller
utgjorde ett viktigt element i kompositionen, videon och musiken var verket.
Verket skiljde sig från den första versionen på andra sätt. I denna version skapade
högtalarna den omringande surroundkänslan och videon blev objektet.27 I Berlin utgjorde
istället den befintliga ljudmiljön surroundkänslan och de fem högtalarna och de tre
föremålen blev objekten. I versionen på KMH skedde också någonting vad gällde
upplevelsen av rum. De åtta högtalarna omringade ett antal stolar som var utplacerade i
mitten av högtalarringen. På en av sidorna var projektorduken uppställd och stolarna
riktades mot duken, besökarna uppmuntrades att rikta fokus på videon. När verket spelades
omfamnade ljud och bild betraktaren, de övriga ljuden och aktiviteterna i lokalen blev
avlägsna och det skapades ett artificiellt rum. Det påminde om de ljudande öarna som
USIT skapade i shoppingcentret Gallerian där de undersökte hur det går att skapa
avgränsade ljudande platser, det komponerade ljudet bidrog till att skapa ett rum utan
fysiska väggar och en så kallad pauszon.28
En annan intressant aspekt var förhållandet till tiden. I den senare versionen fanns det
en riktning från start till slut genom musiken och videons utformning, något som också
förstärktes med eftertexter i videon och en paus innan verket började om. I komponerandet
utgick jag från att besökarna skulle komma och gå och att de startade och avslutade sitt
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lyssnande vid varierade tidpunkter men på något vis formades dock musiken mer och mer
till att innehålla en kronologi med varierad dynamik, där det skapades en riktning och
förväntan framåt. Till skillnad från besökarnas beteende på Tempelhofer Feld lyssnade
besökarna här mer fokuserat och under en längre tid – de flesta valde att stanna tills att de
sett filmen ett helt varv. Det var en tidsbaserad komposition med en början och ett slut, i
Berlin började och slutade verket när besökarna själva förflyttade sig fysiskt genom verket.
Anledningen till att verket framfördes i ett öppet utrymme i en av skolans
uppehållsrum var för att vidare undersöka mötet med den offentliga miljön och att
presentera mitt arbete i studenternas vardag. Det var intressant att visa verket på en öppen
och tillgänglig plats och jag tror att det lockade dit en del publik som inte annars skulle ha
upplevt verket. I och med att det användes en projektorduk var installationen ljuskänslig
och rummet släppte in mycket ljus vilket försämrade bildkvaliteten. Jag tror också att
musiken hade kommit fram bättre i ett ljudisolerat rum. Utifrån de aspekterna tror jag att
denna version är mer lämpad för att spelas upp som ett musikstycke i ett mörkt och
ljudisolerat rum och att istället fortsätta utforska hur det på andra sätt går att skapa en
ljudinstallation som på ett bättre sätt kan interagera med egenskaperna som
uppehållsrummet hade.

14

Avslutning
Detta textarbete presenterar reflektioner som jag har gjort i samband med att utgå från en
specifik plats i skapandet av en installation. Det har varit ett intressant och givande projekt
och det har varit uppfriskande att vid vissa tillfällen inte ha vetat vilken riktning projektet
skulle ta. Det är en av de större kompositionsprocesser jag har genomfört med tanke på att
jag har jobbat med ett och samma projekt under en längre tid, där jag samtidigt skrivit
arbetsdagbok och ett reflekterande textarbete om projektet både parallellt och efter att det
har redovisats. Ibland har det varit svårt att formulera kompositionsprocessen i text då
arbetet har legat nära i tiden och många tankar ännu inte hunnit bli tydliga. Samtidigt har
det också gjort att arbetet har fördjupats och gett mig möjlighet att förankra idéer i andras
teorier och forskning. Det har hjälpt mig att dra slutsatser och ge ökad förståelse för en
skaparprocess.
Jag ser flera möjligheter för fortsatt arbete och vidareutveckling. En möjlig väg framåt
med projektet är att fortsätta utforskandet av lyssnande i offentlig miljö, till exempel
genom att försöka skapa förutsättningar för ett längre och mer fokuserat lyssnande trots
att besökarna inte är beredda på att uppleva en ljudinstallation. Ett annat område att
undersöka vidare, är tekniken kring databending. För att få kompositionsmetoden mer
begränsad och koncentrerad i valet av material, vore det intressant att skapa kompositioner
som enbart består av material från den tekniken, samt se om det går att hitta element i de
omvandlade ljudfilerna som berör känslomässigt.
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Bilagor
Till texten bifogas den konstnärliga delen av mitt examensarbete:

Bilaga 1:
Ljudfil der Landebahn.
Dokumentation i stereoformat av musiken som spelades på KMH. Total längd 11 min.
Maria Lindström: der Landebahn (2018)
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Bilaga 2:
Fotodokumentation der Landebahn (Version 1)
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Bilaga 3:
Fotodokumentation der Landebahn (Version 2)
Videoprojektion: Hilda Lindström
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Bilaga 4:
Verkbeskrivning der Landebahn (version 2)

  

  

Der  Landebahn  
Ljudinstallation  av  Maria  Lindström  
Videoprojektion:  Hilda  Lindström  
8-‐kanal,  video  
Maria   Lindström   studerar   sista   terminen   på   kandidatprogrammet   i   Komposition   –  
Elektroakustisk  musik  och  denna  installation  är  en  del  i  hennes  examensarbete.  Der  
Landebahn   är   en   installation   som   visas   i   två   versioner   där   den   första   sattes   upp   i  
februari   2018   på   den   nedlagda   flygplatsen   Tempelhofer   Feld   i   Berlin.   Under   sina  
utbytesstudier   på   Universität   der   Kunste   i   Berlin   under   hösten   2017   vistades   hon  
regelbundet   på   flygplatsen   för   att   samla   material.   Detta   resulterade   i   en  
ljudinstallation   för   fem   högtalare   som   visades   under   en   dag   på   en   av  
landningsbanorna.   Materialet   bestod   av   foton   från   åtta   historiska   händelser   från  
Tempelhofer  Feld   som   bearbetats  om  till   ljud,   samt   egna   ljudinspelningar   från   sina  
besök.  Syftet  med  projektet  var  att  undersöka  hur  komponerande  kan  påverkas  av  att  
vistas  en  längre  tid  på  en  specifik  plats.    
  
Under   festivalen   LjudOljud   på   Kungl.   Musikhögskolan   presenteras   den   andra  
versionen  av  der  Landebahn.  Installationen  grundar  sig  på  att  visa  delar  av  arbetet  från  
flygplatsen  samt  att  försöka  sammanfatta  en  känsla  som  platsen  ingav.  Omvandlingen  
av   bild   till   ljud   utgör   även   här   en   del   av   materialet.   För   att   utveckla   arbetssättet  
ytterligare   används   ett   fotoredigeringsprogram   där   foton   från   installationen   på  
Tempelhofer   Feld   manipuleras   med   effekter   för   att   sedan   omvandlas   till   ljud.   De  
visuella   effekterna   har   hon   sedan   försökt   efterlikna   på   ljudfilerna   med   hjälp   av  
bearbetningstekniker  för  ljud.  I  denna  version  presenteras  också  en  videoprojektion  
baserad  på  foton/videos  från  arbetsprocessen  på  Tempelhofer  Feld  samt  reflektioner  
kring  begreppet  landningsbana,  närvaro  och  resor.    
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