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Jag har en ny definition av tystnad. Tystnad är frånvaron av trafikbuller.

När jag för tio år sedan började studera komposition hade jag ett

stort intresse av ljud i sig. Dels i musik och komposition, men också

olika miljöljud; de vanliga ljuden folk kan fastna för, exempelvis

gnisslande dörrar och golv, trasiga kylar i matbutiker och annat. Jag

minns att jag särskilt fastnade för en fläkt inne på toaletten på

Crêperiet i Visby och fantiserade om att göra en dvd med olika fläktar,

som skulle motsvara de med brasor eller akvarier som man kan fynda

i storköpen. Samtidigt verkade jag i Tonsättarskolans töcken av

utökade speltekniker. Min egen musik var helt och hållet klangbaserad,

även om jag, som jag minns det, främst använde vanliga spelsätt.

Oavsett fanns det berömda lyssnandet där: ett uttalat intresse för ljud

och att lyssna på ljuden i sig. När jag senare gick över till elektroniska

ljud behöll jag det, fram till att jag började spela istället för att skapa

fasta verk (ljudfiler). Det hade kanske hänt ändå, men mitt fokus på ljud

försvann gradvis, och jag började intressera mig mer för komplexa

system och olika sätt att spela musik på. Handling före resultat. Ett

exempel är mina kontaktmick-glasögon, som jag spelar med

ögonfransarna. De låter knappast spektakulärt, ljudet är inte själva

poängen.

Max Wainwright

Spela in
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Under ungefär sju år stannade jag inte lika ofta för att lyssna på

rosslande kyldiskar på mataffären eller andra intressanta miljöljud,

och jag har inte ägnat mig åt att finjustera ljudinställningar. Nu har jag

börjat igen (inte med inställningarna, men kyldisken). I somras började

jag tänka att jag ville spela in ljud av olika saker; skog, trafik, lövsus,

med mera. Inte för att jag hade ett behov av såna inspelningar; de tar

tvärtom upp hårddiskutrymme och tankekraft. Min första impuls

verkar ha varit att fånga ljuden för sakens skull, eller kanske för

framtida bruk. Jag köpte en bättre fältinspelare. Hittills har jag spelat

in ljudet av när jag diskar och fejar i köket, samt ett antal cykel-

pendlingar till och från mitt jobb. De senare visade sig svåra att spela

in, cykelväskan skumpade så mycket att hela inspelningen består av

ett lågfrekvent och totalt distat skallrande ljud, med några pauser vid

rödljusen då man tillfälligt hör omgivningens ljud. Det är en objektivt

sett misslyckad inspelning (man hör inte trafik, fåglar och andra ljud

jag ville ha förbisusande i stereofältet) men eftersom jag inte hade

något syfte med att spela in mer än att ha inspelningen gör det

detsamma. Istället för att ställa inspelaren på ett stativ och fånga

ljuden på en plats (eller mer anpassat till verkbeskrivningar: ett rum)

ville jag prova att spela in en aktivitet, alltså en inspelning där jag är

närvarande och utför eller i alla fall påverkar ljuden. Ljudet av att jag

diskar är kanske ett bättre exempel även om mikrofonerna i det fallet

står still.

Frågan om vad jag ska ha ljuden till kvarstår. Om jag inte plötsligt

får en beställning på ett akusmatiskt verk blir de väl liggande,

eventuellt brukade som bakgrundsljud mellan låtar när jag spelar live.

Varför vill man då spela in miljöljud? Man kan spela in ljud för att

spara dem och lyssna på i framtiden, eller bara som dokumentation.

Lite som fotografier kanske. Men, jag vill inte dokumentera en

cykelpendling för att lyssna på när jag är gammal. En cykelpendling är

bortsett själva cyklandet knappast en trevlig upplevelse, åtminstone

inte min, i Malmö. Målet är ett relativt själsdödande arbete, miljön är

smutsig och brutal, bilisterna är omdömeslösa både som trafikanter

och i deras val av färdsätt. Man kan istället spela in ljud man tycker om,

eller associerar till något positivt. Gäss som flyger högt över huvudet är

mitt favoritljud. Liksom hos andra naturljud finns där en underton av

sorg; tänk om gässen försvinner. Tänk om tornseglarna försvinner, tänk

om hackspettarna försvinner. Sådana tankar har på det senaste fått mig

att gråta emellanåt och annars vara nedstämd. Det är möjligt att mitt
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återvunna lyssnande och därmed drivkraften att spela in kommer ur

detta.

Jag läser i nummer fyra av London Review ofBooks, om Alexander

von Humboldt:

He hears the cry of a jaguar that has probably just eaten the expedition’s

favourite dog, listens to a shrub ‘whose large, leathery leaves rustle like

parchment’, hears the snorts of freshwater dolphins in the Orinoco River,

and compares the twangs of guitar strings made from howler-monkey guts

to those made from boa-constrictor guts.

Det är en idiotisk tanke att spela in ljud för att bevara något. Man ska

bevara för att bevara; en inspelning av ett naturljud är värdelös i

jämförelse med att det ljudet finns kvar i naturen. Häromveckan hörde

jag inspelningar av någon tropisk fågel som just upptäckts, och strax

efteråt dött ut. Jag minns inte vad den hette, det kommer fler nyligen

utdöda arter. Det lät sorgset, kanske är det hela miljön av att klicka

förbi ännu en tweet med småfakta om vår pågående massutrotning,

och såklart vetskapen om att ljudet är utsläckt för all framtid. Eller så

lät just den fågeln sorgset, det är också möjligt.

En annan tanke, bort från omvärlden, är att spela in ljud som

normalt inte går att höra, för att de är för tysta eller på andra sätt

otillgängliga. Det blir i högre utsträckning än att spela in bilar och

diskplask en form av skapande: det man spelar in tillför världen något

istället för att enbart reproducera, även om distinktionen här

förmodligen är falsk. Ingen reproduktion kan ju vara exakt. Men om vi

Gäss, fotograferade från cykeln.
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struntar i att ägna oss åt banalt utsuddande av sådana gränser, är en

dålig inspelning mer kreativ (i betydelsen att den är innebär att något

skapas, istället för registreras) än en korrekt utförd? Vi borde kunna

rita en pyramidformad kurva över hur kreativa, eller värdefulla, olika

inspelningar är: till vänster har vi en exakt identisk (idealisk)

reproduktion, den har lågt värde eftersom; i mitten pyramidens topp

hittar vi något som är så konstigt eller dåligt inspelat att det är något

nytt. Jag tänker mig här att det inspelningen efter toppen avviker från

det inspelade och övergår i rent brus (som ju knappast kan anses

meningsfullt då det finns att få tag på överallt). Men kanske är det ett

missförstånd.

Apropå brus så intresserar det engelska begreppet high fidelitymig

(dock inte praktiken). Motsatsen lo-fi verkar för mig överskattat både

som begrepp och estetik. En kreativ inspelning är inte en där ljud är

dåligt (distat och brusigt), utan där ljuden och inspelningen (konkret:

mikrofonerna) är sammankopplade utan tillsammans skapar nya ljud

är Som amatöretymolog vet jag att ordet fidelity kommer från latinets

fides som betyder tro, så om jag vill vara kreativnär jag spelar in är det

vantrogna inspelningar jag ska göra.

Annars, istället för att rikta intresset för ljud mot inspelningar så

kan jag göra lyssnandet till en aktivitet att utföra på scen. Jag tittar på

stetoskop på RS Components hemsida:

sonoscope for the quick isolation and diagnosis of suspect bearings,

gearboxes and alternators. Also aids in the quick location of squeaks and

groans.

Jag vill gärna lokalisera pip och gnäll. Jag får köpa ett par. Ordet

stetoskop kommer för övrigt från grekiskan (jag föredrar ord med

grekiska rötter framför de med latinska): stêthos betyder bröstkorg,

skopéō betyder att undersöka. Och visst kan man i bröstkorgen hitta

groans, särskilt hos en som inte kan släppa det här med den sjätte

massutrotningen. Han må ha börjat lyssna på ljuden han hör igen, men

det verkar mer meningsfullt att skriva om död och förintelse, eller så

är det kanske bara lättare att reda ut. För övrigt var det första

stetoskopet en ihoprullad pappersbit, något som ju också kan forma

en primitiv megafon (de första megafonerna var enkla skrik-trattar),

ett instrument jag har använt en del i min musik. Även de akustiska

föregångarna till vår moderna ljudutrustning hade alltså denna
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dualitet: att en högtalare kan ta upp ljud, att en mikrofon kan låta.

En gång när jag åkte längdskidor uppe på ett fjäll i Jämtland hörde

jag ett porlande under marken. Det var en bäck som rann under

fötterna, den hördes knappt. Jag spelade in en liten video med hela

situationen för att skicka till min vän Anna Weiser. Den videon finns

väl kvar någonstans, men att spela upp den gör inte att det kommer snö

och is ur telefonen.

En sådan video blir ett vykort in i framtiden, som säger: “titta vad

fint det en gång var!” Vill man skicka sådana? Mår jag bättre av att

spela in gäss nu, mår jag sämre av att lyssna till inspelningarna i

framtiden?
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