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Inledning 

 

Innan jag hamnade i en konstkontext höll jag på med musik. Jag var under en lång tid helt

inställd på att bli musiker och jobbade hårt för det. Jag minns en kväll när min pappa

visade en film där han var inne i en stor silo. I filmen klappar han sina händer och ett

enormt eko följer efter hans klappning. Det var då jag förstod att ljud inte alls behöver

begränsas till att endast vara i musik. 

Musiken förföljer mig i min konst. Jag lyssnar alltid efter melodier och resonans i material

och objekt jag möter. Hur ljudet alstras i objektet eller i rummet är alltid något jag lyssnar

efter och uppmärksammar i min praktik.

Jag är intresserad av hur vi lyssnar och påverkas av ljud, såväl fysiskt som psykologiskt.

Jag vill att mina arbeten ska korsa skiljelinjerna mellan vad som är verkligt och inte när vi

auditivt orienterar oss i vardagen. Vad händer i oss själva när vi lyssnar? Att försöka vara

konstant medveten i sitt lyssnande öppnar upp för en bredare läsning av den värld vi lever

i, den blir mer komplex och intressant. Det är här mina skulpturer och installationer ska

fungera som verktyg, där deras uppgift är att granska och nyansera förutfattade

föreställningar.

Mellan tystnader 

I texten Mellan tystnader försöker jag förklara, diskutera och förstå ljudets agens i ett

övergripande perspektiv och i relation till mig själv. Den första delen i texten handlar om

mina upplevelser av att ha besökt två ekofria rum. Jag kommer också försöka mig på att

definiera tystnad och vad tystnad anses vara för oss. Vi kan uppleva tystnader men hör vi

tystnaden? 

Andra delen handlar om vår oförmåga att ta upp allt ljud omkring oss. Jag kommer berätta

hur det var att spela in i Brunkebergstunneln i Stockholm och resonera kring vad som

händer när vi spelar in ljud. Sista delen handlar om vad som händer med platsen, rummet

och ljudet när vi har spelat in. Jag kommer då berätta om två verk som berör abstraktionen

kring ljud på olika sätt. 



There is no such thing as empty space or an empty time.

There is always something to see, something to hear. In

fact, try as we may to make a silence, we cannot. For

certain engineering purposes, it is desirable to have as

silent a situation as possible. Such a room is called an

anechoic chamber (…) a room without echoes. I entered

one at Harvard University several years ago and heard

two sound, one high and one low. When I described them

to the engineer in charge, he informed me that the high

one was my nervous system on operation, the low one my

blood in circulation. Until I die there will be sounds. And

they will continue following my death. 

                                 - John Cage, 1

  

1 Från Silence: Lectures and writings by John Cage. 



Mitt ekofria rum

Jag har besökt ett ekofritt rum två gånger. Första gången var i Göteborg på Chalmers

Universitet då jag arbetade med ett projekt om tystnad och jämförde tystnader i olika rum.

Ekofria rum är konstruerade så att allt ljud absorberas. När jag var där kunde jag inte höra

mitt eget blodomlopp och nervsystem som John Cage berättade, det är dock enligt mig  

endast en romantisering av dessa rum. Däremot kändes det som ett vakuum i rummet och

jag fick lock för öronen. Det berodde på att vibrationerna i trumhinnan dämpas eftersom

ljudvågorna i rummet är så pass begränsade. Detta varade inte så länge eftersom mina

trumhinnor antagligen vande sig efter en stund. Det kändes som att jag var i en stor och

tät skog. När jag pratade försvann allt ljud bort från mig själv, inget kom tillbaka utan bara

tonades ut och dog. Det akustiska rummet var borta. Inga väggar, tak eller golv kunde

utgöra rummets hörbarhet. Allt kändes större och mindre på samma gång. Kanske är det

här, det närmaste jag kan komma att uppleva tystnad eller förstå tystnad. 

Andra tillfället var via en kurs på Konstfack då vi besökte SverigesRadios ekofria rum. Den

här gången var det helt mörkt i rummet. Jag har sedan en tid utvecklat en mild grad av

tinnitus. När vi då släckte och stängde dörren blev min tinnitus jätte hög. Massiva brus,

(ungefär som vitt brus) och höga toner stegrade, vilket antagligen berodde på stress och

ångest. Allt jag hörde var endast min tinnitus. Mina sinnen begränsades, jag fick sämre

balans samt svårare att uppfatta tid. Min kropp var så närvarande att den nästan kändes

främmande. Utan kontroll över hur den skulle agera. Vad skulle den höra och se? Vad

lyssnade jag på? Mig själv? Jag fick panik och var tvungen att lämna rummet. Mina

upplevelser i dessa rum har fått mig att förstå hur viktigt det är för mig att lyssna efter

unika ljud runt omkring mig. Ljud är otroligt påtagligt.



Tystnader 

Konstnären och kompositören Jana Winderen beskriver tystnad som ”Silence, understood

as no sound, cannot be experienced as long as you are alive since the body itself is quite a

noisy place.” 2

Mitt inre och mina kroppsliga ljud kommer alltid vara närvarande så länge jag lever. Ljud

är alltid närvarande, även när vi själva inte är det. Tanken av att tystnad endast kan

upplevas när vi dör är något existentiellt som vi aldrig kan dela med oss av. Den

existentiella frågan är då, existerar de ljud som vi inte hör och är det egentligen sant det

som Cage och Winderen påpekar, att tystnad endast kan existera när vi är döda? 

Att uppleva tystnader är att avsaknaden av något, t.ex. när en fläkt som har stått på länge

plötsligt stängs av. Känslan efteråt blir som ett vakuum eller ett tillstånd som har en liten

andningspaus i sig, en avsaknad av det som precis lät. Man kanske då känner lättnad över

att det blev tystare. Men det här tillståndet varar också bara i några sekunder. Sen lyssnar

vi omedvetet på något annat och upplever nya tystnader. I boken Ljud och tystnader i

dimensioner av Torbjörn Stockfelt nämner han också fläktsystem som stannar och

beskriver det som en tystnadschock. 

”Men, vad innehåller egentligen tystnadschocken? Ja, säkert försvann en del ljud från

nivå under tjugo decibel A, när fläktsystemet stannade. Säkert försvann en del infraljud

och ultraljud. Säkert försvann en del ackord, som var alltför komplexa, och en del

melodislingor från fläktsystemets hjul och hjulaxlar, som var alltför osystematiskt

varierade för att man skulle få grepp om dem. Men vad försvann mer? Vad finns det

mer I de tystnader som kommer, när energin från ventilationssystemet sänks så mycket

att det inte längre är möjligt att uppfatta den?” 3 

För att uppleva tystnad behövs den alltid vara i relation till något annat för att man ska

kunna uppleva den. Något behöver försvinna för att man ska uppleva tomrummet. 

Tystnad blir kanske en definitionsfråga. Hur förhåller vi oss till det som ligger bortom vårt

hörande, alltså det vi inte kan höra, exempelvis ultraljud och infraljud men också alla ljud

som vi inte kan ta in eftersom vår kapacitet att lyssna är begränsad. Blir dessa

uppfattningar tystnader? Hur kan vi uppfatta det vi inte hör?

2.Winderen.2013, s. 79

3. Stockfelt, 1997,s.41



När vi spelar in ljud

Som hörande kommer jag aldrig sluta höra men jag kommer heller inte kunna ta in allt jag

hör. Viljan att inte lyssna kan vi känna igen oss i men att inte höra någonting alls, det vi i

teorin menar med tystnad, har vi aldrig upplevt. Beroende på vad jag väljer att ta in i min

ljudliga vardag avgör hur mycket jag lyssnar. Det handlar om medvetenhet att lyssna, att

påminna sig själv ”nu lyssnar jag”. Det medför fokus i de ljud som färdas till mitt öra, min

kropp. Omedvetet lyssnar jag alltid och ljud påverkar mig alltid genom min kropp. I ett

citat från Ljud och tystnader i flera dimensioner av Torbjörn Stockfelt nämner han att när

vi lyssnar gör vi urval utifrån det som anses viktigt eller relevant i sammanhanget. ”Att

lyssna är att välja i vimlet av ljud. Man lyssnar selektivt och konstruktivt, i den

meningen att man väljer ljud som man kan förena till meningsfulla helheter.” 4 Jag kan

inte återberätta en exakt händelse men jag kommer ha en sammanfattning, en uppfattning

av händelsen som har varit.

Vad händer då när vi spelar in ljud? Om vårat fokus dras mot ett ljud och vi bestämmer

oss för att med en inspelningsapparat spela in detta ljud så kommer något intressant att

uppstå. Mikrofonen som fick i uppdrag av oss att fånga ljudet är till skillnad från oss inte

alls begränsad till ett hierarkiskt fokus av ljud. Mikrofonen kommer att fånga upp alla ljud

omkring den, som en gröt utan hänsyn till de olika ljudens härkomst. Cykelklockan som

plingar och den cyklandes tunga andetag är samma sak för den. När vi lyssnar fokuserar vi

på det som är relevant för oss för att vi ska kunna förstå varandra och vår omgivning. Vi

lyssnar kritiskt. 

Med det här sagt vill jag anknyta till när jag spelade in Brunkebergstunneln i Stockholm.

Tunnlar i sig har väldigt intressant akustik, där riktningen på ljudet är så begränsat. Jag

gick i tunneln och spelade in allt som passerade mig. Cyklande, gående, pratande,

skrattande, hostande, människor passerade mig och min mikrofon. Ljuden runt mig blev

förstärkta och ihågkomna, ett dokumenterat ögonblick. När jag sedan gick i tunneln igen

och lyssnade på min inspelning blev det en förskjutning i tid. Personerna som hördes på

inspelningen var inte kvar i tunneln eftersom de redan passerat men jag och ljuden från

min inspelning var kvar. Det blev en blandning av olika tidsintervall, nya personer och nya

ljud blandades med mig och min inspelning. Plötsligt kunde jag höra en cykel fara förbi

inspelningen men ingen cykel hördes i tunneln, allt blev förskjutet. 

4 . Stockfelt, 1997, s.23



Alla ljud gör vi bara en gång och vi gör hela tiden nya ljud som är perfekta för den stunden

och rummet vi gör dem i. Ljud är inte neutrala utan har en bakgrund och låter efter det

samhälle de är skapade i. Alla ljud är unika. Som hörande är det vår uppgift att alltid öva

oss och bli bättre på att lyssna kritiskt så att vi då kan skaffa oss mer kunskap, om oss

själva och vår omgivning.

                                                                            5

5  Grafisk bild av ljudupptagningen från tunneln.



Abstraktion 

I am sitting in a room different from the one you are in now. I am

recording the sound of my speaking voice and I am going to play it back

into the room again and again until the resonant frequencies of the room

reinforce themselves so that any semblance of my speech, with perhaps

the eception of rythm, is destroyed. What you will hear, then, are the

natural resonant frequencies of the room articulated by speech. I regard

this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more

as a way to smooth out any irregularities my speech might have.6

Det här är från Alvin Luciers berömda verk I´m sitting in a room. Verket består av att

Lucier spelar in när han läser upp sin text ”I m sitting in a room(...)”. Sedan spelas det

upp i rummet och samtidigt spelas in (och upp) igen (och igen och igen).

Jag tycker verket är en bra demonstration på hur rummet samspelar med ljudet och

begränsningarna de båda ger till varandra. När Alvin Lucier spelar in och upp sin röst igen

och igen förstörs han röst mer och mer tills det bara blir toner kvar som består av hans

rösts resonans i rummet. Det som är intressant i verket är när Lucier första gången spelar

in sig själv och sedan spelar upp sin inspelningen. Vad är det som händer där? När man

lyssnar på rösten som säger I am sitting in a room(...) får man egentligen inget grepp om

rummet tills man får höra inspelningen igen. Då kommer alla toner fram i bakgrunden

och man upptäcker det man ej kunde urskilja i början, att rummet med hjälp av

mikrofonen klingar.

Jag har nyligen spelat in ett gallerirum som jag snart kommer att ställa ut i. Det är inför

ett projekt där jag kommer arbeta rummet. Jag använde mig av flera mikrofoner så att jag

skulle få bästa möjliga akustiska kartläggning av rummet. När jag efteråt lyssnade på

inspelningen var det något som slog mig. Jag kunde inte alls få en uppfattning av rummet

så som jag fick när jag var i det. Istället lät bara bruset från ventilerna i inspelningen. Jag

hade idén av att rummet kunde föra sin egen agens och vara oberoende av mig, men det

fick mig att förstå att människan aktiverar alltid rummet. Vi gör ljud hela tiden och det

behövs för att vi ska förstå tid och rum. Jag behöver höra resonansen i rummet. 

Jag behöver göra ljud ifrån mig för att höra tid, för att höra ljudets eko mellan väggar, tak

och golv. Jag behöver höra rummet sjunga. 

6 Transkribering från Alvin Luciers verk, https://www.youtube.com/watch?v=fAxHlLK3Oyk&t=232s  

https://www.youtube.com/watch?v=fAxHlLK3Oyk&t=232s


När jag insåg att jag måste aktivera rummet blev min position, mitt subjekt väldigt kritiskt

i processen. Den viktigaste frågan blev hur jag som aktivator kan skapa en dialog med

rummet och framföra dess talan istället för min egen. I relation till verket ”Im sitting in a

room”  är rummet egentligen ganska osynliggjort bakom Lucier's narcissism, där Lucier

endast påverkar rummet med hans röst. Jag är mer intresserad av ett resultat där det är

rummet som konstaterar min närvaro, att rummet upplever mig. Det kanske är en

omöjlighet men samtidigt en  drivkraft att försöka förstå det omöjliga. 

    

Ljud och Rum behöver varandra för att båda ska existera. Ljudet formas efter platsen den

färdas i samtidigt som platsen där vi lyssnar utgörs av ljuden. Rummet är ständigt

närvarande med ljudet och även din position som lyssnande är avgörande för ljudets

varande. Secession är en text som är skriven av Steven Connor, som är professor på

Cambridge och har skrivit antal texter om just ljud. Med texten sätter Connor ord på det

jag ständigt undersöker i min konst. Hur vi lyssnar och hur ljud och rum förhåller sig till

varandra. Första delen i Secession beskriver Connor hur ljud och rum lever i symbios med

varandra. 

”We can say that sound takes up space, not just in the sense that it can often seem to fill

it, but also in the sense that it assumes it, as one assumes a position.” 7 

Vi kan ana storleken av rummet genom ljudet, t.ex. om vi hör att ljudet studsar tillbaka till

oss ger det oss en ledtråd om hur stort rummet är. Vi förstår då att det finns t.ex. en vägg.

Ljud är ett sätt att få rummet att finnas och förkroppsligar det. Ljud framstår i och med

rummet. 

”Sound needs room to move, largely because sound is a propagating phenomenon. If

sound does not have room to escape, has no space into which to expand and expatiate, to

elapse and pass away, it cannot come into being in the first place. Sound has to go

beyond itself in order to come into its own.”8 

7 Connor, http://stevenconnor.com/secession/secession.pdf, 

8 Connor, http://stevenconnor.com/secession/secession.pdf

http://stevenconnor.com/secession/secession.pdf
http://stevenconnor.com/secession/secession.pdf


Vad händer då när vi spelar in ljud i ett rum och spelar upp det i ett annat rum? 

“If I record a sound in one space and play it back in another – and this is almost always

what happens when any sound whatsoever is recorded and played back – the sound

recorded refuses to relinquish its hold on the space in which it first resounded, and that

space cleaves tightly to it (even as it enters into a new composition with the new space of

its occurrence)” 9

En inspelning av ett rum vägrar att överge det rum som den blev inspelad i. Om vi säger

att rum 1 är inspelningsplatsen, alltså den fysiska platsen där inspelningen sker. Rum 2 är

de inspelade ljuden från Rum 1, det vill säga mp3-filen. Rum 3 är det nya rummet som vi

spelar upp Rum 2 i. 

Rum 1, 2 och 3 kan också läsas som händelsen, dokumentationen av  händelsen och

representationen av händelsen. Vad som händer är att Rum 1 aldrig kommer höras på

samma sätt igen eftersom steget från Rum 1 till Rum 2 alltid blir en abstraktion, en

förflyttning från originalljudet till något annat. Rum 2 blir en dokumentation, en grov

översättning av Rum 1. När vi då spelar upp Rum 2 i ett annat rum, alltså Rum 3, blir

Rum 1 en död plats, platsen från originalljudet är inte väsentlig längre. Vi lyssnar på det

nya rummet som är en mix av två  rum; rummet från inspelningen och det nya rummet vi

befinner oss i. 

En konkretisering utav detta skedde i mitt verk VÅG. Verket bestod av en halvcirkel av

valsad stålplåt med högtalare monterade som poler på var sin sida. Högtalarna var av

typen kontakthögtalare och fick materialet de var i kontakt med att vibrera och ljuda.

Skulpturen skulle fungera som en förstärkt visualisering utav ljudets rörelse och

riktningar när ljudet panorerade från den ena sidan till den andra. Ljudet som spelades

upp var en inspelning av när jag hade släppt, dragit och svept stålkulor över plåtens yta.

Det jag mötte i resultatet var dock den abstraktion som uppstår när rum 1, 2 och 3

befinner sig på samma plats och i samma tid. Det var inte längre stålkulor som färdades i

en vertikal velodrom utan ljudet av  vågor på havet.

Det väsentliga blev associationerna mellan titeln VÅG, ljudet och objektet. 

Det finns ett då och ett nu i verket. Då, är allt som följde med mina handlingar i görandet

och nu, är det du lyssnar på, ser och upplever. Det blir ett glapp mellan då och nu, där

båda förhållandena vägrar att överge sitt tillstånd. 

Det kanske här det blir konst, där min uppgift som konstnär blir att synliggöra, förstå,

9 Connor, http://stevenconnor.com/secession/secession.pdf 

http://stevenconnor.com/secession/secession.pdf


förändra och expandera glappet mellan det vi ser och hör.

               10

                                                                                                                                                        

Vi orienterar oss i det vi hör genom våra kroppsliga minnen och associationer. Att ge

ljuden från platsen eller mer den inspelade rummet ett nytt sammanhang behövs alltid en

kontext. Hörandet (varseblivningen av ljudet) är underkastat av seendet (varseblivningen

av rummet), av våra egna fysiologiska begränsningar. Vi har mycket svårare att precisera

riktningar med vår hörsel än vår syn som är mycket mer känsligare. Ett fint exempel som

Steven Connor nämner kring detta är t.ex. att vi kan instinktivt med synen böja en pilbåge

med några enstaka millimeter för att ändra riktning på pilen och träffa rätt. Om man då

jämför med en uggla som hör i samma Hz-område som oss men har ungefär samma

precisionsförmåga som vår syn fast med hörseln kan den höra vart exakt en mus befinner

sig av minsta lilla ljud musen gör.

  

10 Dokumentation av verket VÅG



Detta medför naturligtvis ett motstånd då ljudets agens ska få rum att verka i. Ljud är

underkastad i relation till det visuella i konstens rum och jag tycker det är ett viktigt att

förnimma motsatsen. Ljud kan med rätt förutsättningar vara dominant så till den grad att

våra andra sinnen blir överröstade och tveksamma. Det gäller att försöka formulera

ljudets semiotik för att se det. Skivan, instrumentet eller konserthallen är sådana exempel

och några av de verktyg jag använder mig av när jag få dig att lyssna.

”For humans with such approximate hearing as we have, space are often the

alibi rather than the location of sound. This is perhaps why sound-space

works seem to need such huge amounts of description and such prodigious

orgies of visualisation, to coax and coach and hoax us into the experiences and

responses that our unsupplemented ears can scarcely manage.” 11

  

11 Connor, http://stevenconnor.com/secession/secession.pdf 

http://stevenconnor.com/secession/secession.pdf
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