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i

Allt fast och beständigt förflyktigas.

Karl Marx
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Spår

Ett av alla dessa val man gör, man väljer också vilken musik man 
ska lyssna på. Eller: man börjar kanske med att bestämma hur 
man ska göra detta? Vilket format man ska använda sig av.

Bläddrar jag bland vinylskivorna? Slår jag på datorn? Går jag 
igenom min osorterade Billy-hylla där cd-skivorna står? Några 
av de kassetter jag köpt på sista tiden? Och om jag nu väljer att slå 
på datorn: iTunes eller Spotify? Soundcloud eller Groove shark? 
Kanske Youtube? Och så vidare, och så vidare...

Har jag på något sätt tänkt på vilken musik jag vill lyssna på 
innan jag väljer på vilket sätt som jag ska lyssna? 

Låter jag slumpen eller någon, för mig ännu okänd, kraft avgöra?

Till slut så är det ju ändå musik jag hör. Cd. Ornette  Colemans 
The shape of jazz to come. Jag tänkte jazz, jag tänkte att jag ville ha 
någonting instrumentalt men också någonting med massor av 
liv och fart, någonting som fick mig att komma igång. Jag valde 
bort vinyl eftersom jag skulle lyssna nu när jag ligger här i soffan 
och skriver. Jag vill inte behöva gå upp och byta sida efter tjugo 
minuter. Med cd kan jag ju kicka igång skivan igen med fjärrkon-
trollen om jag vill. Datorn, Spotify eller liknande, hoppade jag 
också över. Blir så mycket av den varan när jag är ute och prome-
nerar, lyssnar i lurar, eller när familjen sover till exempel. Risken 
finns ju också att jag fastnar i ett väljande mellan fil och fil – spår 
och spår – och inte kommer vidare. Nu när jag hade tänkt lägga 
mig i soffan och skriva.

Att det sen blev Ornette Coleman och just den skivan beror ju 
delvis på att den stod på rätt plats i hyllan, att det var den jag 
råkade ta fram och ingen annan (eller det gjorde jag nog, en två 
tre stycken, jag sen snabbt ställde tillbaka). Men också: att jag 
helt enkelt tycker om The shape of jazz to come för mycket för att 
ställa tillbaka den, just idag, just vid detta tillfälle. 
 
Hur som helst: ens val är förstås inte helt slumpmässiga. Det 
finns en orsak till att man lyssnar på det man lyssnar på. Vad 
det nu än kan vara. Vilka stämningar det nu kan vara man är ute 
efter. Vilka världar man nu än vill färdas till. Man vet ännu inte 
varför men om man bara lyssnar tillräckligt noga kanske man kan 
komma sanningen lite närmre? 

En anledning att ta sitt musiklyssnande på allvar: De där  skivorna 
du väljer att lyssna på kanske vet någonting om världen som du 
inte gör. Varför lyssnar jag så mycket på gammal film musik just 
nu till exempel? Varför har jag åter igen hittat tillbaka till så 
mycket gammal disco? Walter Gibbons och Larry Levan och 
liknande. Varför är mycket av den elektroniska musiken från det 
tidiga sextiotalet (från Stockhausen till BBC Radiophonic Work-
shop) fortfarande så attraktiv?

Om jag bara lyckas vara lite fördomsfri känns det som om  musiken 
kan ta mig till platser jag aldrig ens hade kunnat föreställa mig. 
Om jag bara lyssnar ordentligt på det jag känner för att lyssna på. 
Och tar den tanken på allvar. Slår av när jag känner för att slå av. 
Letar intuitivt och verkligen följer det där spåret jag nosat upp. 
(Eller lyssnat fram. Man pratar ofta om luktsinne, spårsinne, men 
sällan om ljud- eller musiksinne, i alla fall inte i denna form.) 
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Musiken är guiden och inte jag. Jag följer musiken och inte 
tvärtom. Analyserna får komma efteråt. När jag väl lyssnat (eller 
möjligen då när jag lyssnar, har kommit fram till ”Focus in sanity” 
kanske, efter den korta intensiva upptakten;  Charlie Hadens bas-
spel, hur det liksom hänger i luften, gunget sakta igång igen, 
efter dryga två minuter, fullt hetsigt blås igen...). Då är det verk-
ligt intressant att försöka gissa sig till vad det är som gör att jag 
idag väljer att lyssna på det här och inte det där.

Samma sak med det jag inte lyssnar på. Det jag inte tycker om. 
Finner fånigt, jobbigt eller ointressant: Håkan Hellström, Black 
Sabbath eller vad det nu kan vara. (Om jag hör det: ja, vanli-
gen byter jag radiokanal, eller kanske höjer jag volymen, får lite 
oväntad feeling vid middagsdiskningen, men nej, jag tycker ändå 
inte att det känns spännande...) Det finns en anledning till att 
jag väljer att knappt prova lyssna på dessa artister. Jag kan på ett 
ungefär gissa mig till vad anledningen kan vara, behöver kanske 
inte utreda det så mycket mer än så.  

I have never thought that pop and rock music are about 
making music in the traditional sense of the word; they are 
about creating new, imaginary worlds, and inviting people to 
join them.
– Brian Eno

Den musik jag väljer bort skapar inga nya spännande världar 
jag har lust att besöka och därför gör jag inte heller så. Ornette 
Coleman däremot, jag är alldeles säker på att han vet någon-
ting som jag inte gör, och om jag bara lyssnar tillräckligt länge så 
kommer jag kanske också att förstå.

Att lyssna på musik kan vara som att besöka nya platser eller som 
att försöka lära sig att orientera i ett främmande landskap. Snart 
känner jag mig säkert hemma här. Snart kan jag förstå seder och 
bruk, jag börjar lära mig mer och mer av språket de pratar. Sen 
kanske man vill bege sig hemåt igen. Jo, jag lyssnar fortfarande 
på gamla skivor med Neil Young eller Pet Shop Boys. Hur olika 
de än må vara: artister och skivor som  funnits med mig länge 
och som jag fortfarande får ut någonting av att lyssna på. Man 
kan behöva dessa välbekanta hamnar också, visst, men den star-
kaste drivkraften är en annan: det måste vara någonting jag inte 
riktigt förstår, inte riktigt kan bena ut. Till och med sådant jag 
tycker är svårt att lyssna på eller någonting jag inte riktigt lyckas 
uppskatta ännu, av någon anledning (ändå kan jag inte låta bli att 
lyssna, ändå är jag rätt säker på att snart kommer det klicka, snart 
kommer jag fatta vad det handlar om). Jag tänker på Schoenberg, 
jag tänker på rai, jag tänker på cumbia, kanske engelsk folkmusik, 
en del r’n’b, varför inte  ital iensk schlager?, noise, opera... Men 
visst: kanske letar man sig bara ännu djupare ner i 1981, discon 
från 1976, dub, kraut eller library. 

Det finns någonting där, någonting som gör att jag fortfarande 
fantiserar om hur det kan låta. Där (så måste det vara) finns det 
fortfarande musik jag aldrig hört förut. 
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Ur form 

Det är väl nu ungefär en tjugofem år sedan många började gå 
över från vinyl till cd. Det gick rätt långsamt i början tror jag. 
Första tiden körde nog många dubbelt. (Fick själv min första 
cd-spelare i julklapp, julen i åttan tror jag, bör ha varit åttionio, 
kanske åttioåtta eller nittio. Minns också att jag fick två skivor 
denna jul: och, just det, en cd-skiva, en vinylplatta; LL Cool Js 
Walking like a panther och Neneh Cherrys Raw like sushi. Var har 
de tagit vägen kan man undra?)

Cd lockade under denna tid ofta med bonusspår som gjorde att 
man möjligen var villig att betala lite extra. Sen hade ju cd:n 
mycket bättre ljud, inget knaster och så vidare... Och så var den 
ju mycket hållbarare också. Så sas det i alla fall, även om det låter 
konstigt idag. Att det hela bara var en reklam kampanj och en 
del av en kapitalistisk konspiration visste man ju inte då. En rätt 
intensiv sådan också gissar jag, för snart, under  nittiotalet, körde 
cd:n helt över vinylen (som under stora delar av  nittiotalet, i de 
flesta kretsar, var helt dödsdömd). Idag är läget det omvända: 
cd:n håller på att försvinna. Vinyl har ju mycket bättre ljud, är 
mycket hållbarare. För att inte tala om de stora, fina omslagen…

Så rör vi oss fram och tillbaka.

Det vanligaste sättet att lyssna på musik idag är dock  förstås via 
digitala ljudfiler, strömmande eller inte. Den mesta musiken 
tycks liksom ha frigjort sig från det fysiska  objektet. Den musik-
lyssnande del av befolkningen som aldrig lyssnar på cd eller vinyl 
(för att inte tala om kassett) lyssnar numera nästan bara på musik 

via nätet (eller i alla fall via datorn). Visst bekvämt på många sätt 
men samtidigt, som så mycket annat idag, har det också tvingat 
oss att välja mellan (kanske ta ställning för eller emot) vilka olika 
multinationella företag vi vill alliera oss med: Apple, Spotify, 
Microsoft, Amazon eller  Google? Att idag lyssna på musik utan 
att nyttja någon av dessa är ett rätt  avancerat projekt (om musik-
lyssnandet är  digitaliserat och  nätbaserat). Hur mycket orkar 
man egentligen engagera sig för att hitta trevligare, mindre ond-
skefulla, verktyg? Sen: pirat kopiering eller betalningsalternativ? 
Det enkla eller det  moraliskt riktiga, om det nu än är gerilla-
verksamheten eller det stats- och kapitalunderstödda… Att 
sedan fler och fler går över till betalningsalternativ för att de har 
dåligt samvete är nog knappast troligt. Rädsla kanske i vissa fall, i 
huvudsak dock  troligen av mer diffusa skäl som ofta har att göra 
med bekvämlighet av något slag.

”First music was reified, turned into a thing (vinyl records, 
 anologue tapes) you could buy, store, keep under your own 
 personal control. Then music was ’liquefied’, turned into data 
that could be streamed, carried anywhere,  transferred between 
different devices”, skriver Simon Reynolds i sin bok Retro mania. 
Den polske sociologen Zygmunt Bauman pratar om ”flytande 
modernitet” och ”flytande rädsla”. När det gäller musik använ-
der vi av någon anledning helst ordet  ”strömmande”. Kanske för 
att det inte i lika hög grad associeras med upplösning och sön-
derfall?

Idag känns det som att allting, alla konstformer, på något sätt, är 
på väg mot denna upplösning. 



16 Amorf Elias Hillström 17

I den digitala eran har också, förstås, långsamheten och begräns-
ningar av olika slag (som en slags bumerang-effekt) ofta seglat 
upp som det attraktiva: ”Jag tycker om att hålla i något fysiskt 
och inte bara att man har massvis med filer på en dator. Jag älskar 
musik och jag tycker att många har blivit lata och bekväma. Det 
har blivit som med böcker man tycker är  tråkiga och inte läser 
färdigt – man byter direkt. När man använder kassetter så får 
man tid att lyssna och man måste spola om man ska byta låt”, 
säger Joakim Granlund från kassettbolaget Zeon Light. Kasset-
ten som ett stopp i flödet. Ett alternativ till en  passiviserande 
bekvämlighetsnorm. 

Själv använder jag till exempel sällan nedladdningskoden som 
ofta medföljer vinylskivor idag. Jag vill ha vissa skivor som vinyl-
släpp och inget annat. Någonstans kan det ha att göra med det 
fantastiska i att få lyssningar kan vara mer värdefulla än många, 
att man kanske till och med minns dem bättre när de är få. Att 
själva det begränsade antalet gör varje spelning lite mer speciell. 
Man får ha musiken i minnet en stund. Att bara ha den skivan 
och den musiken på en plats, i ett format, känns som om också 
det har ett värde och en betydelse. 

Har det funnits tider i musikhistorien då formatet, så att säga, 
hamnat mer i bakgrunden? Tider och platser där musiken och 
inte musikbäraren kommit först. Där valet av musik inte alltid 
föregåtts av ett val av musikformat. Det är nog lätt att idag 
drömma om något sådant. Denna dröm (lite bakvänt) är möj-
ligen också en dröm många av de allra mest högljudda Spotify-
vurmarna delar: att slippa dras med en massa olika sätt att lyssna 
på musik på. Lättare att då hålla koll och behålla någon slags 

kontroll. Själv kan jag komma på mig själv med att ibland fanti-
sera om ett sextiotal där det bara var vinyl och ingenting annat. 
Innan kassetten, efter stenkakan och rullbandet (visst fanns det 
en sådan tid?). Samtidigt: skrivmaskiner och inte datorer och 
Internet, bara fasta telefoner. En bok var en bok var en bok. Svårt 
att inte fantisera om att det då fanns ett lugn, en  enkelhet kanske, 
som vi saknar idag. Kan till och med komma på mig med att fun-
dera över hur lugnt det verkligen måste ha varit ännu längre till-
baka i historien. Säg, Vikingatiden  (tittade lite på den usla serien 
Vikings i våras då tanken slog mig) – fanns det ens något att läsa 
då, på den tiden? Det fanns olika upp trädanden förstås, teater-
spel kanske, sång och dans men det fanns inga medier att hålla 
i handen. Kanske fanns det bara runstenarna (inte så mobila)? 
Jag tänker i alla fall att de måste ha haft mycket tid att lyssna på 
fågelsång, titta på utsikten, prata med varandra. 

Men det visste de förstås inte då.

Nya former att lyssna på, nya former att läsa på skapar i förläng-
ningen nya former av musikskapande och textskapande. Så måste 
det vara. En idag ganska söndertjatad ”sanning” är att digitali-
seringen gjort att låten har blivit viktigare än  albumet. Troligen 
sant men vad det i längden kommer att leda till är givetvis omöj-
ligt att veta. Så är det ju med allt, men också något (kanske för 
att det är något vi inte kan överblicka) vi så lätt tycks glömma 
bort, så sällan pratar om. Man pratar istället väldigt mycket 
om e-böcker och hur bekvämt (igen) det är men inte om hur 
det kommer att påverka själva litteraturen och  läsandet. Innan 
Gutenberg fanns inga romaner av modernt snitt, vad är det som 
säger att de kommer finnas kvar för evigt? Om man tar det bak-
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länges: det anses självklart att Internet – från pdf- till mp3-filer – 
är något positivt. Är det inte då självklart att också pappersböcker 
och vinylskivor har ett värde? Ingen går väl längre omkring och 
tror att allting bara blir bättre och bättre?
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Slumpens ordning  

Om man inte sitter vid stereon och lyssnar på musik är man 
kanske ute och promenerar, lurarna i öronen, iPod eller liknande 
i fickan. Hur väljer man då vad man ska lyssna på?

Här finns det i huvudsak två övergripande strategier man kan 
använda sig av: 

 1) En viss förutbestämd ordning, eller något man kanske 
skulle kunna kalla ”kurerad lyssning”: en skiva, en spel-
lista, ett dj-set eller liknande. Man låter helt enkelt någon 
annan (vanligen just någon annan men personen i fråga 
kan ju förstås också vara en själv eller i mer ovanliga fall 
kanske en maskin eller ett datorprogram), någon man 
beundrar eller någon vars smak man delar till exempel, 
bestämma vilken musik man ska lyssna på och i vilken 
ordning låtarna ska komma. Låt det sen vara bästa kom-
pisens spellista på Spotify, ett gammalt dj-set av Ron 
Hardy eller ett klassiskt gammalt rockalbum, rakt upp 
och ner. Här handlar det förstås om vilka låtar man 
kommer att få höra men ofta, minst lika viktigt, i vilken 
ordning. Vid vissa tillfällen (som gamla dj-set eller kanske 
ett radioprogram av Kjell Alinge) även hur låtarna sätts 
ihop, liksom hakar fast (eller inte) i varandra.

 2)  Att på något vis använda sig av slumpen: vanligtvis 
genom att man trycker in random och att ett visst (alltid 
ett visst) antal låtar spelas upp i en slumpmässig ordning. 
Begränsningen kan vara hur liten eller hur stor (nästan) 

som helst. Från en skiva, till en kategori, till alla låtar 
man får plats med i sin dator etc. 

När jag själv promenerar runt med musik i lurarna har jag ofta 
random-knappen intryckt. Anledningen har förstås att göra 
med att man hoppas på att möta det oväntade, förhoppnings-
vis något halsbrytande kast eller något överraskande möte som 
jag aldrig själv hade kommit att tänka på förut. Med random – 
tänker nästan lite som Burroughs cut-up-teknik i uppdaterad 
ljud variant (men då kanske man skulle ha ett program som också 
klipper och klistrar i själva låtarna, slumpvis, medan man lyssnar) 
– kan man få känslan att man möter världen bortom de där förut-
bestämda kategorierna. Det som ligger under ytan, bortom för-
domar och klichéer, kan i bästa fall anas. I alla fall en känsla man 
i vissa stunder närmar sig. 

When you cut into the present the future leaks out.
– William S. Burroughs

Randomfunktionen kan fungera som en musiklyssningens derivé 
(”an unplanned journey through a landscape”) där man målmed-
vetet försöker gå vilse, hitta nya samband och – om man prome-
nerar med musiken i hörlurarna – nya samspel mellan låtarna 
man lyssnar på och världen man promenerar igenom. Man vill 
inte leta utan man vill snubbla över intressanta saker, något som 
ger en impulser, får en att känna och fantisera; åka med på en 
resa och inte själv bestämma precis vilken väg man ska ta. 

Hierarkierna är också – när random-knappen är intryckt – 
något som i bästa fall går sönder, tappar betydelse. Både högt 
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och lågt, kommersiellt och indie. Bach är inte mer värt än Lady 
Gaga, Daft Punk inte mer än Ättestupa. Eller de kanske de visst 
är men alla spår spelar i samma division. Det enda som avgör 
om du lyssnar är dina egna subjektiva bedömningar, huruvida 
du klickar bort eller lyssnar, väljer bort eller lägger till. Antag-
ligen en anledning till en del av rädslan hos de stora skiv bolagen 
under den tidiga mp3-revolutionen. Troligen en anledning till 
Spotify-glädjen hos desamma. Här kommer man aldrig undan 
marknadskrafterna. Betalvarianten utan reklam känns mest som 
en dimridå. Hur du än klickar dig vidare på  ”related artist” tycks 
det för eller senare sluta i, säg, Pink Floyd eller The Smiths. Det 
är inte så att du kommer längre och längre ut i marginalen, man 
får istället lätt känslan av att man rör sig inåt mot mitten. Någon 
plats som de på förhand hade räknat ut att man skulle hamna på.

Moderna musikteoretiker tycks också, intressant nog, ha  väldigt 
olika åsikter om random (eller shuffle). ”eliminating the need for 
choice, yet guaranteeing familiarity, it relieves you of the burden 
of desire itself.”, enligt Simon Reynolds. Stora delar av Rasmus 
Fleischers Det postdigitala manifestet handlar också om hur man 
ska lyckas ta sig ”bort från shufflandet i ett oöverskådligt över-
flöd, ut ur den individuella bubbla som innesluts av små vita 
hörlurar”. ”Bruket av shuffle-funktion urvattnar känslan av när-
varo”, skriver han till och med. Intressant nog nästan tvärtemot 
hur jag skulle kunna beskriva det.

Alex Ross, musikkritiker (främst ”klassisk musik”, en term han 
hatar) på The New Yorker, intar dock en helt annorlunda posi-
tion i jämförelse med Reynolds och Fleischer. För honom blir 
random ett sätt för musiken att få vara musik. Plötsligt kanske 

man kommer i kontakt med, och börja gilla, sådant man  tidigare 
bara fördomsfullt avfärdat. ”I iPoden är musiken befriad från alla 
enfaldiga självdefinitioner och vanföreställningar om viktighet 
[…] den lilla maskinen spränger ofta igenom stilbarriärer på ett 
sätt som förändrar mitt lyssnande.”  

För en sådan som John Cage var ju också slumpen, det slump-
mässiga, på många sätt vad som verkligen förlöste honom som 
konstnär och kompositör; från det preparerade pianot och 
framåt. Också där: slumpen som ett sätt att komma bort från 
sina förutfattade meningar om saker och ting, som ett sätt att 
lyssna och skapa annorlunda och nytt. Att ställa frågor istället 
för att göra val. 

Chance, to be precise, is a leap, provides a leap out of reach of 
one’s own grasp of oneself
– John Cage

Något man kanske också lätt glömmer bort idag: random var i 
stort sett en omöjlighet innan cd:n och digitaliseringen. Dock 
ingenting som bara begränsas till mp3-spelare eller liknande. 
Sådant som den, under en inte så kort period, mäkta populära 
cd-växlaren var ju också en maskin på många sätt skapad för 
random. 

Alla olika musikspelare och musikbehållare har antagligen sina 
fördelar och sina begränsningar (må det sen vara själva över-
flödet). Vill man få ut så mycket som möjligt av sitt musik-
lyssnande skulle nog en bra strategi kunna vara att försöka 
använda sig av så många olika format och variationer som 
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 möjligt. Ett nytt sätt att lyssna på är ju också ett nytt sätt att upp-
täcka på. Gammalt eller nytt spelar mindre roll. Bekvämlighet 
är bara en av alla saker man eftersträvar här i världen. (Även om 
reklammakare och marknadskrafter ofta vill få oss att tro annat: 
bara ett köp till – ett köp till! – sen kommer vi att få frid.)
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Här och då 

Sen kan man ju alltid lyssna på musiken live förstås, utomhus 
eller i en konsertlokal av något slag. Ett sätt att uppleva musik på 
som vi idag nog lätt kan tänka på som oförstört, nästan oskyldigt. 
Där får i alla fall musik vara musik, där behöver man som lyss-
nare inte tänka på vilket fil-format man ska använda sig av, vilka 
högtalare man ska koppla till datorn, vilka uppspelningsprogram 
man ska nyttja. 

Jag går på en konsert på Rönnells antikvariat den sextonde juli 
2013. Improviserad musik (ännu mer här och nu). Akira Sakata, 
blåsare (sax och klarinett) från den legendariska frijazztrion 
Yosuke Yamashita Trio, tillsammans med svenska musikerna 
Johan Berthling (bas) och David Stackenäs (gitarr). En på många 
sätt fantastisk konsert, både själva musiken och inramningen.

Allting föregås dock av Facebook. Man uppmärksammar 
 evenemanget på Facebook, när man väl har bestämt sig tackar 
man ja, man kan se vilka andra som troligen kommer att gå dit. 
Man pratar ihop sig via Facebook. Om man inte känner till Akira 
Sakata har man alla möjligheter att lyssna in sig i förväg. Kanske 
till och med gå in på Youtube och kolla in tidigare spelningar. Så 
håller man på och till slut skimrar det på ett annat sätt. I värsta 
fall: överraskningarna överraskar inte. Den lätt klaustrofobiska 
känslan växer: är här och nu verkligen här och nu på samma sätt 
som det var förut?

Finns det någonstans att gömma sig? 

De kollektiva live-upplevelserna anses nog annars som någor-
lunda fridlysta idag. Ändå, när man naggar dem lite i kanterna, 
ser man att de förstås är på väg att dras ned i den digitala störtf-
loden de också. Hur är det egentligen med teatern?, konst-
hallen?, operan?, ravefesten? 

Ett uppträdande är inte längre bara ett uppträdande. Okej, 
ibland, i bästa fall, möjligen just där och då för en kort stund, 
men innan du hinner hem finns det mesta att tillgå på Yout-
ube eller liknande (även där på Rönnells, var kanske en fyrtio 
 personer i publiken, ändå ett antal som fotade, filmade); gå till-
baka till, analysera, vrida och vända på till den där stunden, då, 
har förvandlats till någonting annat, nu. 

Så kan det vara. 

Och detta är bara exempel, strån i den stack där de digitala 
möjligheterna till förströelse, förstörelse och skapande bara 
tycks växa. Hur det verkligen kommer att spridas, muteras och 
 kopieras (eller hur detta redan sker) har vi ingen  möjlighet att 
varken överblicka eller riktigt föreställa oss. Farhågorna och 
drömmarna blandas i samma dricksglas, blir olika delar av samma 
mix, omöjliga att särskilja. Man vill, så att säga, ofta ha även om 
man inte vill ha.

Vad är då det där ”här” och ”nu” under en livespelning? Det 
”här” och ”nu” som det ofta pratas om, det som gör att liveupp-
trädandet fortfarande är så högt värderad som vi nog ändå måste 
säga att det fortfarande är (har en känsla av att Stina Nordenstam, 
Scott Walker och Glenn Gould troligen skulle hävda någonting 
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annat). Visst kan det vara känslan av att försvinna in i musiken för 
att det är så bra, att man kommer  musikerna och upplevelsen så 
nära just då. Men sådant kan ju lika gärna hända när man lyssnar 
på en inspelning, hemma, ensam. 

Delvis är det nog misstagen vi vill åt. Det oväntade. De stunder 
när musiker och publik släpper taget lite, vad det nu kan bero 
på. Koncentrationen möjligen, om man har svårt att hitta den 
på annat håll. Kommunikationen förstås, både mellan besökarna 
och mellan besökarna och artisten. Att man är många som lyss-
nar på samma sak. 

Och när man verkligen lyssnar (om det nu beror på att man är 
många som lyssnar tillsammans eller inte), som på konserten 
på Rönnells till exempel, då hör man inte heller bara musiken, 
inte bara bas, gitarr och klarinett. Man lyssnar så noggrant att 
man hör allt det andra också: dörren till antikvariatet står öppen 
i sommarkvällen, i de lugna partierna blandas musiken med 
bussen som åker förbi, högljudda turister som stannar utanför 
och pratar, staden, hon som prasslar med godispåsen där fram-
för mig. Jag tänker mig att musikerna, vare sig de vill eller inte, 
spelar också tillsammans med allt detta.

Att verkligen, verkligen lyssna, oavsett om det är på en konsert 
eller genom det vidöppna sovrumsfönstret en sommarnatt; det 
finns någonting där, så är det alltid.
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ii

Form is what interests everyone and fortunately it is
wherever you are and there is no place where it isn’t.

John Cage
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Stilla oljud 

Världen tränger på. Även om vi väljer bort den. Även när vi, till 
exempel, har bestämt att det är musik vi vill höra och ingen-
ting annat. Vi vill ju så gärna tro att det finns sådana tillfällen: 
musik och ingenting annat. Stunder då tonerna och rytmerna får 
vara lite mer i fred. Täta, omslutande hörlurar, som man hoppas 
inte ska släppa in några ljud utifrån. Eller en konsertlokal med 
stängda dörrar, disciplinerade åhörare. Tillfällen då musiken 
bara till en liten del påverkas av yttre faktorer, sådant som ligger 
utanför själva musikstycket. Det som kompositören eller musi-
kern aldrig riktigt kan förbereda musiken för. 

De flesta andra tillfällen är förstås helt annorlunda: från rock-
klubb till lyssning hemma vid stereon. Alltid är det andra saker, 
andra ljud, från andra ljudkällor, som gör sig påminda. Måsar, 
hundar eller regn. Skrik och skrän är rätt  vanligt. Vad det nu än 
må vara. 

Till skillnad från vad en del brukar hävda är ju till exempel ett 
iPod-lyssnande med små vita lurar också ett tillfälle när världen 
tränger på. Ofta får ju vid dessa tillfällen musiken du lyssnar på 
inte bara vara musiken utan musiken plus de ljud din omgiv-
ning skapar. Detta förstärks också många gånger av att man 
ofta promenerar runt, rör sig mellan sinsemellan väldigt olika 
ljudmiljöer, när man lyssnar i hörlurar: Tunnelbanan, ropen 
nere på torget, barnen i parken, flygplansbuller, kyrkklockor – 
inte längre vilka ljud som helst nu utan delar (mer eller mindre 
 viktiga eller intressanta) av den musik du lyssnar på.

Noise accompanies every manifestation of our life. Noise is 
familiar to us. Noise has the power to bring us back to life.
– Luigi Russolo

Idag flyter också musiken in nästan överallt. Vilket gör att varken 
tystnaden eller oljuden längre riktigt är vad de en gång var. Det 
man idag kallar oljud är ofta komponerad musik av något slag. 
Längre tillbaka i historien har förstås stunderna med bara icke 
komponerade ljud varit vanligare. 

Ändå: ibland tar batterierna i musikspelaren slut, ibland  befinner 
vi oss verkligen på lugna, stilla platser. Man trycker på pause för 
att ta en paus och slippa lyssna. Men kanske än mer för att slippa 
välja. Tillfällen då världen själv istället får bestämma hur det ska 
låta. Fåglars sång eller ljudet från motorvägen. En transistor-
radio långt där borta eller är det en gatumusikant? Suset i träden 
eller vågskvalp. Eller om vi verkligen har hittat en plats för oss 
själva: ingenting eller någonting vi inte direkt kan hänvisa till 
som någonting speciellt. Den lilla lycka man kan hitta i det, för 
stunden, odefinierbara.

Precis som ren musik är en omöjlighet men något vi ibland efter-
strävar är det samma sak med tystnaden: attraktiv och omhuldad 
men i stort sett ett fantasifoster. 

Det finns någonting att reda ut där, bland de vilseledande benäm-
ningarna; oljud är inte oljud och tystnaden är inte tyst vilket för-
stås gör att musik aldrig bara är musik (om man nu inte vill hävda 
att allting är musik hela tiden, vilket dock fort farande är en rätt 
ovanlig ståndpunkt).
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Tyst text  

Få saker är riktigt tysta – eller skulle man kanske använda något 
annat ord, ohörbara eller något sådant – men text är dock en av 
dem. Stum.

Ändå finns det förstås ljud vi ofta kopplar samman med text, 
främst kanske bläddrandet av sidor i en pappersbok. När det 
gäller skapandet: knattrandet på ett tangentbord eller raspandet 
av en penna. Paradoxalt kanske, när så många andra ljud idag 
mångfaldigas och ökar i styrka, ljud som är på väg att försvinna 
i och med läsplattor och annat. Bläddrandet är här nästan (alltid 
bara nästan) ljudlöst. Blyertspennans rispande hörs allt mer 
sällan. 

Att med denna, alldeles tysta text, försöka beskriva hur någon-
ting låter borde alltså vara svårt. Frågan är om det behovet också 
är annorlunda idag, när man kan lyssna på allting överallt. Varför 
beskriva hur det låter när man istället kan lyssna på ljudet eller på 
musiken nu direkt istället?

Varför inte ljudsätta texten eller historien? Antagligen för att 
upplevelsen av ljudet är något personligt. För att beskrivningen 
av ljuden och musiken förstås också är en beskrivning av ens egen 
upplevelse av ljudet och musiken. Ett sätt att berätta om hur man 
uppfattar det, försöka förklara och sedan kanske någonstans för-
söka komma till insikt med om någon annan upplever det på 
samma sätt, känner samma sak. 

Innan digitaliseringen, innan man hade tillgång till all världens 
ljud och musik överallt, var förstås det där behovet större. Då 
var man verkligen tvungen att med text försöka beskriva hur det 
låter. Oavsett om man var musikjournalist eller om man bara 
brevväxlade med en kompis. Idag skickar man förstås musiken 
mellan varandra, eller nog mer riktigt, hänvisar och länkar till 
musiken.
 
Kan inte låta bli att tänka att någonting i och med det också gått 
förlorat. Ljuden och musiken är idag allt oftare oförmedlade och 
otolkade. Man kanske snabbare och enklare vet om man gillar 
eller inte, om man vill klicka bort eller vill klicka vidare. Man vet 
också om vänner och bekanta vill klicka på samma sak. Men vet 
man varför man klickar? Varför de klickar och lyssnar?

Kanske har de en helt annan uppfattning om vad det egentligen 
är som vi hör för någonting?



36 Amorf Elias Hillström 37

Osynlig musik 

Vi lyssnar, vi minns vad vi hörde, vi kanske försöker fånga in det, 
spara på det, samla ihop det. Återkalla det. Vad det nu än är. 

Men vi ser det aldrig. En sådan självklarhet att vi knappt tänker 
på det. Vet inte om jag själv riktigt tänkt på saken förrän jag, 
förra vintern nån gång, hörde Åke Parmeruds fina skiva med just 
den titeln första gången – Osynlig musik.

One can look at seeing; one can’t hear hearing.
– Marcel Duchamp  

Osynlig musik, osynliga ljud och osynlig hörsel, osynligt 
 lyssnande. Inte konstigt att det lätt kan kännas spöklikt. 

Vad är det som hörs där i mörkret egentligen?

Svårt att veta. När ljud och musik idag kopieras, multipliceras, 
dirigeras och korrigeras i oändlighet, nära på en omöjlighet. 

Innan man kunde spela in och spela upp bör detta lyssnande, 
detta famlande i mörker, någonstans varit enklare. Kunde man 
då lära sig att lyssna på ett annat sätt än idag? Det fanns natur 
och det fanns instrument, en och annan maskin eventuellt. Möj-
ligheten att lära sig att orientera mellan ljud källorna måste varit 
större. Bli en lyssnare av rang. Kanske hörde man också mer. På 
det sätt som kanske är möjligt när man hör mindre. Mer kon-
centrerat. Då ett enskilt ljud är större eftersom det har färre 

konkurrenter. (Men tänk då, om man verkligen hörde något 
man omöjligt kunde lokalisera, aldrig hade uppfattat förut, vad 
rädd man måste ha blivit!) De enskilda ljuden var kanske både 
 mäktigare och mer skrämmande då, säg för en tvåhundra år sen. 
Idag är de inte lika lätta att höra. 

Nu finns det spöklika mycket i multituden, själva myriaden av 
källor och medier. En förändring och förvrängning som nog 
gissningsvis också fungerar dubbelt; precis som vi inte längre 
litar på ett foto är även ljuden och musiken ingenting vi längre 
kan ta på allvar, inte på det sättet. 

Ljuden har kanske blivit lynnigare, lögnaktigare i värsta fall. 
Någonting som luras och förvirrar. Hemlighåller och förför. 
Distraherar och disciplinerar. Den goda nyheten skulle kunna 
vara att de blivit roligare och fantasifullare. Någonting vi samlar 
på och använder oss av. Ur djupet ändå till slut – just det ljudet, 
just den musiken – försöker återkalla. Någonting som flyter in 
överallt. Både för att vi vill det och trots att vi inte vill.
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Visklek

Är det uttalandets själva ljudande som är grunden för ryktes-
spridningen? Att vi hör – eller, rättare sagt, inte hör – vad den 
andre säger. 

Som i viskleken. Den, i bästa fall, roliga lek där det som någon 
sa, efter att det återberättats några gånger, plötsligt fått en helt 
annan betydelse. Ibland får man känslan av att det är så det är 
med nästan allting. 

Även när det gäller musiken och ljuden. Ekon av det som varit. 
Kanske efterklang. Eller någonting som på konstgjord väg för-
dröjs och upprepas, förvanskas och förvandlas.

Hör ni inte ryktet av andra röster i min röst?
– Emmanuel Hocquard

Att istället skriva ner saker och ting är nog vanligtvis inte till 
mycket hjälp, även om problemen med förståelsen då delvis är 
annorlunda. Andra spelregler, kanske andra deltagare.

Varje litet ord och varje litet ords placering, före eller efter något 
annat, bär förstås på möjligheter till missförstånd, om det så har 
med tonläge, temperament eller ren faktaförvanskning att göra. 
Den tidigare infallsvinkeln tappas bort och ny mening uppstår, 
någonting som författaren själv aldrig hade för avsikt att fram-
föra. Kanske inte ens kände till. 

Att det kunde vara på det viset.

Rätt vad det är har författaren till och med skapat ny fakta, ny 
sanning, kanske nya uppfinningar och lösningar han inte ens 
själv visste var möjliga. Kanske aldrig någonsin får veta att han 
gett upphov till.

Orden sprids som blomblad för vinden, omöjliga att samla in 
igen.

Formuleringen, oavsett om man verkligen vill förmedla något 
eller inte, bär nog alltid på denna inneboende paradox. 

Om man inte vill fortsätta vara tyst antagligen någonting det är 
lika bra att bejaka, förstå det kraftfulla i. 

Oavsett hur det låter i andras öron.
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Efterklang

är istället självklart fysiska 

tvåhundra flygplansbuller till  

improviserad med upplösning 

promenerar långsamheten  

överallt kommunikationen 

för jag förför oljud bestämt 

multipliceras musikstycket 

på riktigt möjligt beundrar gerillaverksamheten i oss 

musiken djupet batterierna känner man 

troligen fantisera tänker ändå 

inte fördomsfullt men intensiv förstås 

stereon spelar ordning dåligt  

antikvariatet spränger så av nu 

lyssna in klichéer  

samtidigt djupare men otolkade i stilbarriärer 

enklare partierna förändrar mycket  

skrik marknadskrafter eller som den ljudande världen 

vilka instrument är få 

medföljer jag omöjliga alltid 

”här” är inte fortfarande 

inte orientera från köp  

sakta hör motorvägen känslan 

som eller verkligen Burroughs

randomfunktionen kan nya inte tysta ”nu”  

nu som att som alltid beskriva

då bästa suset 

eller förut?

kan främmande fortsätta 
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väljer koncentrerat tillfällen 

väljer helt någonting någorlunda 

överallt har man längre från fjärrkontrollen 

strömmande någonting större bara

den det är tror att man gör språket
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