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ABSTRACT  

 

Silence, Sound and Noise: The Echo from Moderna Museet in Two Contexts, Now and Then 

 

The thesis proposes the use of listening as a method of unfolding material relationships between 

time and space. Partly as sound as a powerful stimulus, but also an ephemeral phenomenon. By 

analysing and describing sound recordings from Moderna Museet in two contexts, now and then, 

the study outlines the tension between history and memory, remembering and forgetting. The first 

part approaches this juxtaposition in the echo of the museum by listening to the past through archive 

studies. The second part analyses the sound of the present through soundwalks. The empirical 

material of the study strained through theories about the memory and an ambiguous subject defined 

by a community brings the museum’s now and then together. Through time and space and a sonic 

subject that can be discerned by defining a narrative of post-silence, which produces and 

manipulates spaces through sound. Finally, by identifying socio-cultural signs and sonic power the 

study proposes the act of listening towards multisensory perception. 

 

Keywords: sound studies, soundwalk, archive studies, sonic perception, post-silence, art history 

 

 

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 

 

Den här uppsatsen undersöker lyssnandet som en metod för att framställa materiella relationer 

mellan tid och rum. Dels som ljudet som ett kraftfullt stimulus, men också ett efemärt fenomen. 

Genom att analysera och beskriva ljudupptagningar från Moderna Museet i två kontexter, nu och 

då, skildrar studien spänningen mellan historia och minne, hågkomst och glömska. Den första delen 

närmar sig detta i ekot av museet genom att lyssna till det förflutna genom arkivstudier. Den andra 

delen analyserar nuet genom ljudpromenader. Uppsatsens empiriska material filtrerat genom teorier 

om minnet och ett tvetydigt subjekt, som definieras av ett samhälle, förenar museet nu och då. I 

relation med tid och rum kan ett sonisk subjekt urskiljas, som definieras av post-tystnad som 

producerar och manipulerar rummet genom ljud. Tack vare detta kan uppsatsen identifiera 

sociokulturella tecken och sonisk makt. Resultatet av auditiv perception och subjektivitet är en 

filosofisk upplevelse där perceptionen av exponeringen handlar om att tolka rummet med både ögon 

och öron för att erbjuda ett plural av möjligheter.
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INLEDNING

Jag stod utanför ett köpcenter och väntade på bussen, en grå vinterdag för mer än tio år sedan. 

Bredvid mig stod en pojke med sin mamma. Han observerade ljudet från köpcentrets automatiska 

dörrar som öppnades och stängdes och frågade sin mamma ifall hon också kunde göra havets vågor. 

Vad pojken upplevde kallas anamnesis. Det är den associativa förmågan som länkar samman ljud, 

perception och minnet.  Det fick mig också att minnas ljudet av havet, lika tydligt som jag såg 1

bilden framför mig — det kan jag göra än idag. Pojkens observation har följt mig sedan dess och 

framför allt kraften av lyssnandet.  Uppsatsen kommer att undersöka ljudet som en komponent i 2

exponeringen, dels som ett kraftfullt stimulus, men också ett efemärt fenomen. Studien vidrör ett 

flertal forskningsfält som arkitekturteori och ljudstudier, men placeras företrädesvis inom discip-

linen konstvetenskap.

Vi befinner oss alltid omgivna av ljud, samtidigt som vi själva också är en källa till ljud. Allt 

som vi hör är ett resultat av att vi lyssnar. Att pojken hörde ljudet av havets vågor i bruset av de 

automatiska dörrarna är ett exempel på hur lyssnandet kan erbjuda oss en annan känsla av världen 

som vi lever i, men även hur lyssnandet kan erbjuda alternativa relationer till både objekt och 

subjekt och sättet vi lever med dem.  Konstnären och författaren Salomé Voegelin hävdar att vi 3

ständigt blir påminda om ljudets subjektiva flyktighet.  Hon liknar ljudet vid ett spöke som slingrar 4

sig runt det visuella objektet och rör sig i olika riktningar, dess konturer och innehåll skapar ett 

formlöst bris.  Alla ljud, inklusive våra egna, är ett resultat av en dynamisk handling av periodiska 5

vibrationer, plötsliga händelser eller svängande resonans. Ljudet som vi hör, såsom fågelsång, 

trafik, folk som talar, betecknar platsen där vi befinner oss.  Vad vi hör lotsas av vad vi ser. Voegelin 6

menar att ljudet i en film eller på en scen kan ge ett sken av det vi hör som objektivt lyssnade, men i 

 Jean-François Augoyard, Henry Torgue, Sonic Experience: A Guide to Everyday Sounds, Montreal: McGill-Queen’s University 1

Press, 2005, s. 21.

 Mitt eget lyssnande har definierats genom en vurm av både experimentell- och bakgrundsmusik, men även som musikförläggare, 2

producent, musiker och DJ. Min relation till tystnad har omformulerats de senaste åren genom transcendental meditation som har 
frambringat tystnaden som immanent och något uppstår i spänningen mellan mina egna ljud och omgivningen, det vill säga tystnaden 
som en upplevelse snarare än avsaknaden av ljud.

 När jag använder subjektformen av det personliga pronomen ”vi” refererar jag till ett ”vi” som inte består en homogen grupp. 3

Upplevelsen av ljud är subjektiv och varierar mellan individer och kulturer, inte nödvändigtvis utifrån biologiska förutsättningar att 
faktiskt höra. Enligt Sveriges Dövas Riksförbund upplever vissa döva t.ex. ljud med hjälp av hörapparat, vissa kan uppleva via 
vibrationer och även med hjälp av andra sinnen. Sveriges Dövas Riksförbund, ”Hur uppfattar döva ljud?”, www.sdr.org/component/
k2/item/334, [hämtad 2019-11-19]. Se även: Blesser, Barry, Linda-Ruth Salter, Spaces Speak, Are You Listening?, Massachusetts/
London: The MIT Press, 2007 (2006), s. 7.

 Salomé Voegelin, Sonic Possible Worlds: Hearing the Continuum of Sound, New York/London/New Delhi/Sydney: Bloomsbury, 4

2014, s. 9-10.

 Salomé Voegelin, Listening to Noise and Silence: Towards a Philosophy of Sound Art, New York: Continuum Books, 2010, s. 12.5

 Blesser, Salter, 2007, s. 16.6
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själva verket är det ett förverkligande av det visuella.  Genom att aktivt lyssna till akustiska miljöer 7

kan vi därför rikta resultatet av auditiv perception och subjektivitet som en filosofisk upplevelse.8

Till den amerikanska konstnären Sam Francis utställning på Moderna Museet 1960 

beskriver museichefen Pontus Hultén ett besök i konstnärens ateljé, vilken låg intill en högljudd 

fabrik där han upplevde kontrasten mellan bullret i lokalen och tystnaden i målningarna.  Effekten 9

av att föreställa oss eller minnas ett ljud utifrån det vi ser (i det här fallet tystnad) kallas 

phonomnesis.  På liknande sätt som pojken hörde ljudet av havets vågor i dörrarna i köpcentret via 10

anamnesis hörde Hultén tystnaden i Sam Francis målningar via phonomnesis. Båda exemplen 

vittnar om hur mental aktivitet kopplat till auditiv perception kan utmana produktionen av den 

visuella världen.  ”Ljud ’färgar’ vår värld”, menar Stephen R. Arnott och Claude Alain som talar 11

om hur ljud ökar vår perception på ett sätt som våra andra sinnen inte kan överträffa.  Att tala om 12

klang och ljud kan vara ett sätt att tala om en mer mångsidig rumsupplevelse. Kompositören John 

Cage hävdade att de befintliga ljuden och klangerna i ett auditorium, det vill säga den akustiska 

upplevelsen av rummet, också är musik. Att ett konstverks utformning hänger samman med 

mottagarens aktivitet är ett tankesätt som präglar de förändringar som skedde inom 

utställningspraktiken under 1960-talet och inom konstmusiken. Enligt Cage är vi alltid omgivna av 

ljud. Oberoende av var vi befinner oss är mottagaren mitt i ljudskeendet där ljudet både uppstår och 

uppträder. Ljudet har ur Cages perspektiv inte någon hierarkisk ordning. Oavsett om ljudet är 

framställt med traditionella instrument (ton) har det inte någon företrädesrätt framför vare sig 

miljöljud eller bearbetade klanger (buller).  13

Under Hulténs år på Moderna Museet framträder museet som en cour des miracles (en 

fristad) för den moderna fria konsten.  Han argumenterade för museet som en plats för att 14

upprätthålla kritiska diskussioner, spontant deltagande och gemensamma arbeten; konstens 

 Voegelin, 2010, s. xii.7

 Voegelin, 2010, s. 11. Intentionen med lyssnandet enligt Voegelin är att ”bring to light consequences of a sonic perception and 8

subjectivity as a philosophical experience.”

 Moderna Museets utställningskatalog nr. 12, Stockholm, Moderna Museet, 1960, n.p.9

 Augoyard, Torgue, 2005, s. 85.10

 Salomé Voegelin, Listening to Noise and Silence: Towards a Philosophy of Sound Art, New York: Continuum Books, 2010, s. 12.11

 Stephen R. Arnott, Claude Alain, ”A Brain Guide to Sound Galleries”, The Multisensory Museum: Cross-Disciplinary Perspectives 12

on Touch, Sound, Smell, Memory and Space, (red.) Nina Levent och Alvaro Pascual-Leone, Lanham/Plymouth: Roman & Littlefield, 
2014, s. 85.

 Barbara Barthelmes, ”Musik och rum — Ett avantgardets koncept”, Ljudkonst, (red.) Åsa Stjerna, Andreas Engström, Stockholm: 13

OEI editor, 2019, s. 100-114.

 Anna Tellgren, ”Pontus Hultén and Moderna Museet. Research and learning based on an art collection, an archive and a library”, 14

Pontus Hultén and Moderna Museet. The Formative Years, Stockholm/London: Moderna Museet & Koenig Books, 2017, s. 15. 
Pontus Hultén arbetade på Moderna Museet mellan åren 1958 och 1973. 
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dynamiska natur skulle få utlopp på ett museum i rörelse genom utövandet av olika konstformer.  15

Utställningen Rörelse i konsten (1961) på Moderna Museet beskrivs ofta som startskottet för både 

Hultén som museichef och museets omtalade 1960-tal, med dess dynamiska, progressiva och 

internationella prägel.  Ljudet som ett efemärt fenomen inom konsten började uppmärksammas 16

under slutet av den perioden, mycket tack vare Pierre Schaeffer och John Cages estetik som å ena 

sidan handlar om ljudets immanenta egenskaper (konkret musik) och å andra sidan värdet av ljud-i-

sig.  Mer än den tematiska aspekten, som konserter och händelser, är närvaron (och frånvaron) av 17

ljud en betydelsefull komponent i exponeringen, oavsett om det rör sig om måleri, teckning, 

installation, platsspecifik eller internetbaserad konst.  Att betrakta ljudets roll i exponeringen 18

innebär att man måste ta hänsyn till samklangen mellan bakgrund och figur, till både det starka och 

det svaga. Perceptionen av exponeringen som både optisk och akustisk handlar om att tolka rummet 

med både ögon och öron, dock inte nödvändigtvis genom att lyssna för att förstå, döma eller 

kategorisera utan för att erbjuda ett plural av möjligheter.  Det är här min undersökning tar vid: i 19

ekot av exponeringen, i museets minne.20

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Uppsatsens syfte är att analysera Moderna Museets soniska utställningspraktik i två kontexter, nu 

och då. Den ena delen sker via tillbakablickande arkivstudier från 1960-talet och den andra genom 

insamling av ny information via fältstudier. För att behandla detta kommer uppsatsen utgå från 

följande preciserande frågeställningar: Vart tar ljudet vägen? Hur påverkas dina egna ljud (fotsteg, 

andetag, hur du talar) av det du ser? Hur speglas närvaron (och frånvaron) av ljud i museets minne?

 Kim West, ”General Introduction: A Tale of Four Circles”, The Exhibitionary Complex: Exhibition, Apparatus, and Media from 15

Kulturhuset to the Centre Pompidou, 1963–1977, Stockholm: Södertörns högskola, 2017, s. 25.

 Anna Lundström, ”Movement in Art. The Layers of an Exhibition”, Pontus Hultén and Moderna Museet. The Formative Years, 16

Stockholm/London: Moderna Museet & Koenig Books, 2017, s. 67.

 Seth Cluett, ”Ephemeral, Immersive, Invasive: Sound as Curatorial Theme 1966-2013”, The Multisensory Museum: Cross-17

Disciplinary Perspectives on Touch, Sound, Smell, Memory and Space, (red.) Nina Levent och Alvaro Pascual-Leone, Lanham/
Plymouth: Roman & Littlefield, 2014, s. 117. Se även: Seth Kim-Cohen, ”Inledning: På, ut genom, kring”, Ljudkonst, (red.) Åsa 
Stjerna, Andreas Engström, Stockholm: OEI editor, 2019, s. 273.

 Cluett, 2014, s. 109.18

 Salomé Voegelin, Sonic Possible Worlds: Hearing the Continuum of Sound, New York/London/New Delhi/Sydney: Bloomsbury, 19

2014, s. 13-14. Voegelin talar om att generera ett plural av möjligheter av landskapet som en miljö som inkluderar allting som det är 
och allting det kan vara vara.

 West, 2017, s. 10. West redogör Pontus Hulténs teoretiska diagram över hur Moderna Museet skulle organiseras. Kärnan skulle 20

bestå av minnet med bearbetad information och museets samling, med andra ord arkivet.
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I sin helhet undersöker uppsatsen lyssnandet som ett alternativ för att utmana produktionen av den 

visuella världen, men inte för att utesluta det ena från det andra, utan för att tala om en mer mång-

sidig upplevelse av exponeringen.

AVGRÄNSNINGAR

De avgränsningar som görs i uppsatsen är till för att fokusera på ljudet i utställningspraktiken, inte 

ljud från specifika händelser som tal, invigningar, konserter etcetera, utan ljudupptagningar med 

relation till exponeringen. Uppsatsen är med detta sagt mindre intresserad av att undersöka specifika 

historiska konstnärer. Baserat på forskning har jag gjort ett urval av det material som finns bevarat 

Svensk mediedatabas (SMDB) rörande Moderna Museet verksamhet.  Jämfört med i 21

Nationalmuseums arkiv finns det färre ljudupptagningar bevarade från Moderna Museet.  22

Merparten av Nationalmuseums material, liksom Moderna Museets, rör dock inte utställnings-

praktiken utifrån min uppsats premisser. Med det sagt kommer jag inte att gå in närmare på 

ljudupptagningar med koppling till konserter, likaså andra medier som film, radio och TV. 

Materialet som är en viktig del av min undersökning har definierats till följd av både begräns-

ningarna och utbud, men dessutom i hänsyn till uppsatsens mått.

TEORI OCH METOD 

Uppsatsens utgångspunkt är Mieke Bals tolkningsteori om utställningssubjektet (”the expository 

agent”) från Double Exposures (1996) som bygger på en semiotisk modell baserad på distinktionen 

mellan (1) avsändaren, (2) meddelandet och (3) mottagaren. Bals analytiska modell kommer att 

hjälpa mig att upprätta ett perspektiv för tolkningen, som bygger på processen och dialogen snarare 

än den eviga sanningen (den färdiga produkten).  Bals teori kommer att utökas med Sarah Ahmeds 23

reflexiva orienteringsteori från Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others (2006) som 

 Svensk mediedatabas (SMDB), moderna museet typ: fonogram, www.smdb.kb.se/catalog/search?21

q=moderna+museet+typ%3Afonogram, [hämtad 2019-12-10]. Det finns totalt 28 träffar med kopplingar till Moderna Museet med 
optiska ljudupptagningar i form av fonogram/skivor där de flesta rör konsertverksamhet eller radioinspelningar med kopplingar till 
museet.

 Jag är medveten om att andra institutioner kan ha fler ljudupptagningar bevarade, men den här studien utgår ifrån Moderna Museet 22

som ett av de tre statliga konstmuseerna där Nationalmuseum bevarar material från deras verksamhet samt Östasiatiska Museet.

 Mieke Bal, Double Exposures: The Subject of Cultural Analysis, New York/London: Routledge, 1996, s. 3-4.23
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ger mig en kompassriktning för en kritisk distans till det analytiska arbetet, vilket bygger på det 

subjektiva jagets urvalsprocess (”bracketing”) ur ett skevt (”queer”) ramverk.24

Uppsatsens empiriska material består av två delar: historiska ljudupptagningar och ljud-

upptagningar i samtiden.  Den första delen rör ekot av exponeringen genom minnet/arkivet. Utifrån 25

ett teoretiskt grepp av Piotr Piotrowski granskar jag minnet som en levande process mellan glömska 

och hågkomst, mellan nutid och dåtid, men även som individuellt och kollektivt.  Till det kommer 26

Cheryl Glenn och Jessica Enochs arkivteori och begreppet trained incapacity (via Kenneth Burk) 

som behandlar en liknande problematik, men utifrån forskarrollen där vår orientering och förmåga 

kan orsaka blindhet (”blindness”) i arkiven.  Diskussionen om minnet/arkivet leder till en analys av 27

arkivmaterialet från mina fallstudier.

För att tolka museet som en audiovisuell miljö och binda ihop minnet med lyssnande 

använder jag ljudpromenader som metod. I min tolkning har Voegelins Soundwalking the Museum, 

som bygger på att promenera genom museet med fokus på att lyssna till sin omgivning, en central 

roll.  Till Voegelins modell tillkommer ljudinspelningar, inspirerade av John Kannenbergs 28

soundscape mapping, som registrerar (sparar och arkiverar) mitt lyssnande vilket i efterhand kan 

leva vidare som ett minne, tillgängligt för mig själv och andra.  Ljudpromenaderna kommer att 29

analyseras genom Ahmeds reflexiva orienteringsteori, Bals teori om utställningssubjektet och Barry 

Blesser och Linda-Ruth Salters teorier om akustiska arenor (”acoustic arena”) och fonetisk 

arkitektur (”aural architects”).  Detta genom att placera uppsatsens olika delar i relation med tid 30

och rum, utifrån Voegelins resonemang, för att identifiera det soniska subjektet av post-tystnad som 

producerar och manipulerar rummet via ljudet, vilket länkar samman undersökningens nu och då.31

 Sara Ahmed, ”Orientations Towards Objects”, Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others, Durham/London: Duke 24

University Press, 2006, s. 25ff.

 Översättningen av fältmetoden soundwalk till ljudpromenad är taget från Karin Eriksson-Aras, Ljudrum: En studie av ljud och 25

lyssnande som kulturell praktik, Uppsala: Uppsala Universitet, 2017, s. 39-40. Eriksson-Aras skriver: ”Jag väljer att låta ljuden få 
plats och annat stå tillbaka. Det är till ljuden jag går och med ljuden jag går i en ljudpromenad (till ljuden själva/sakerna själva).”

 Piotr Piotrowski, ”Part two: Memory”, Art and Democracy in Post-Communist Europe, London: Reaktion Books, 2012, s. 26

155-221.

 Cheryl Glenn, Jessica Enochs, ”Drama in the Archives: Rereading Methods, Rewriting History”, Landmark: Essays on Archival 27

Research, New York: Routledge, 2016, s. 183-196.

 Salomé Voegelin, ”Soundwalking the Museum: A Sonic Journey through the Visual Display”, The Multisensory Museum: Cross-28

Disciplinary Perspectives on Touch, Sound, Smell, Memory and Space, (red.) Nina Levent och Alvaro Pascual-Leone, Lanham/
Plymouth: Roman & Littlefield, 2014, s. 199ff.

 John Kannenberg, ”Listening to Museums: Sound Mapping towards a Sonically Inclusive Museology”, Museological Review, nr. 29

20, 2016, s. 7.

 Blesser, Salter, 2007, s. 6.30

 Voegelin, 2010, s. 123.31
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CENTRALA BEGREPP

Vi befinner oss alltid i centrum av de ljud vi hör, inklusive de ljud vi själva skapar, menar Salomé 

Voegelin. Ljud träffar våra öron konstant, även om vi inte alltid lyssnar.  När vi lyssnar reagerar vi 32

på både ljudkällor och spatial akustik. Båda är en fonetisk stimulans med social, kulturell och 

personlig betydelse. Därför beror det på den fysiska utformningen av miljön och den kulturella 

kontexten hur ljudet träffar oss.  33

Själva lyssnandet pågår dock hela tiden, även om du inte lyssnar. Voegelin förklarar att 

syftet med lyssnandet är att öppna och artikulera distinktioner genom att aktivt lyssna på både 

sound works och vardagens akustiska miljöer för att rikta fokus mot auditiv perception och den 

subjektiva upplevelsen.  Hörsel är förmågan att uppfatta ljud.  Ljud i sin tur är trycksvängningar 34 35

som breder ut sig som vågor.  Hur vågorna breder ut sig beror på miljön — i vatten eller solida 36

material färdas ljudet snabbare än i till exempel luften. Trycksvängningarna blir i regel svagare ju 

längre bort från källan de kommer. 

Eftersom det inte finns någon perfekt översättning av engelskans noise använder jag mig 

både av brus och buller liktydigt med noise, trots att det finns en viss åtskillnad mellan begreppen. 

Brus är en störning som påverkar något man vill uppleva.  Buller är allt oönskat ljud.  Både brus 37 38

och buller är vad som dövar örat mot annat än just det ljudet. Dessa är de ljud som tar din 

uppmärksamhet, till exempel ljudet av grannen som dammsuger, ringsignalen på en mobiltelefon, 

en kran som droppar, eller en blandning av många sorters ljud. Det är inte lyssnande efter ljudet-i-

sig, utan utifrån en visuell referenspunkt.  39

Diskursen om tystnad domineras av John Cages 4’33” (1952) där han använde tystnaden som ett 

musikaliskt ljudkoncept. Tystnad handlar om att lyssna till små ljud, tysta som starka — oavsett 

kontexten. På samma sätt som brus kan vara tyst kan tystnad också låta starkt (”loud”). Tystnaden är 

inte frånvaron av ljud, utan början av lyssnandet. Tystnaden gör oss inte döva för våra egna kroppar, 

 Voegelin, 2010, s. 11 & 93.32

 Blesser, Salter, 2007, s. 11.33

 Voegelin, 2010, s. 11.34

 Nationalencyklopedin, Hörsel, www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/hörsel, [hämtad 2019-10-04].35

 Nationalencyklopedin, Ljud, www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/ljud, [hämtad 2019-10-04].36

 Nationalencyklopedin, Brus, www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/brus, [hämtad 2019-12-16].37

 Nationalencyklopedin, Buller, www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/buller, [hämtad 2019-12-16].38

 Voegelin, 2010, s. 44-75.39
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utan tystnaden inkluderar oss själva i sin produktion.  Till exempel när man smyger på morgonen 40

för att inte väcka någon och varje andetag, fotsteg och knarr förstärks. 

Ordet eko har sitt ursprung i grekisk mytologi. Eko var en bergsnymf som var dömd till att 

aldrig få tala först, utan endast upprepa de sista stavelserna från andra. Som fenomen kan eko 

uppmärksammas i naturen och har koppling till en reflektion av en plats.  Det är ett reflekterande 41

ljud med så stor fördröjning från det ursprungliga att det uppfattas som ett separat ljud.  Det sker 42

till exempel när ljudvågorna studsar mot en vägg och sedan träffar utgångspunkten igen. Ekot är 

fragmentariskt och avtar kontinuerligt.  43

Phonomnesis är en mental aktivitet som är kopplad till minnet och involverar det inre 

lyssnandet. Det är en effekt som gör att vi kan föreställa oss eller minnas ett ljud som triggas av vad 

vi ser, även om vi inte har hört något ljud. Det gör att när vi ser en bild på havet eller träd, vet vi hur 

det låter. Minnesprocessen uppstår utifrån någonting som vi har upplevt och har inget strikt 

orsakssamband, men bygger på att vi har upplevt ljudet av havet eller träden för att kunna föreställa 

oss det.  44

Anamnesis refererar till en situation, en sonisk kontext eller en stämning från förr. Det är en 

semiotisk effekt som återupplivar ett minne tack vare lyssnandet. Anamnesis är det som kan väcka 

ett barndomsminne till liv genom att höra en viss melodi. Om referensen är oväntad och avlägsen 

kan de känslosamma effekterna bli mer överväldigande. Effekten av anamnesis sammanfogar ljud, 

perception och minne. Den för samman mentala bilder från förr med samtidens medvetande. Detta 

sker utifrån fria associationer. Ljudet i sig skapar inget värde, det sker utifrån lyssnaren, menar 

Jean-François Augoyard och Henry Torgue.45

När ljud kommer från flera källor samtidigt blandas de (”mixing”), till exempel i ljudet av en 

stad där de olika ljuden blir ett. Konkurrensen mellan de olika ljuden kan därför göra det svårt för 

lyssnaren att urskilja det ena ljudet från det andra.46

 Voegelin, 2010, s. 82-93.40

 Augoyard, Torgue, 2005, s. 47. Augoyard och Torgue skriver ”[e]cho, a phenomenon observed in nature, is the simple multiple 41

repetition of a sound emission, linked to a reflection in the space of diffusion. The term comes from Echo, a mythological nymph 
condemned to never speak first, but only repeat the last syllables of others. The psychogenetic signification of this effect was 
underlined as being possibly as important as the mirror stage.”

 Nationalencyklopedin, Eko, www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/eko, [hämtad 2019-11-25].42

 Eriksson-Aras, 2017, s. 164.43

 Augoyard, Torgue, 2005, s. 85. Se även: John Kannenberg, ”Why Listen to Museums?”, Uniformagazine, vol 6, Devon: 44

Uniformbooks, 2016, s. 20.

 Augoyard, Torgue, 2005, s. 21-25.45

 Augoyard, Torgue, 2005, s. 79.46
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MATERIAL

Mitt material till första delen av uppsatsen består av två optiska ljudupptagningar som finns 

bevarade i Svensk mediedatabas, SMDB, vilket är Kungliga bibliotekets arkiv för audiovisuella 

samlingar med koppling till Moderna Museets utställningspraktik: (1) En grammofonskiva 

publicerad i samband med utställningen Rörelse i konsten (1961).  (2) Ett ¼ tums magnetband med 47

titeln ”Skrivmaskinsknatter” (daterad 1966-10-06) som kommer från Siri och Carlo Derkerts 

personarkiv. Den senare kan vara ett av originalljuden till Claes Oldenburgs komposition Massage, 

framförd på museet 1966.  Till detta tillkommer material från Moderna Museets arkiv som vidrör 48

fallstudierna.

Till den andra delen kommer jag att producera eget material via fältstudier där jag gör 

ljudupptagningar med hjälp av en PMC-M10 Linear PMC Recorder (en bärbar digital ljudinspelare) 

och Soundman OKM II Classic Solo-mikrofoner, utformade som hörselsnäckor, vilka jag monterar i 

båda öronen (likt hörlurar). Tack vare utrustningen kan jag spela in ljudet utifrån mitt perspektiv: 

mikrofonerna registrerar och speglar ljudet i en stereobild utifrån hur jag rör mig och dessutom på 

ett diskret sätt som tillåter mig att smälta in. För fotografier kommer jag att använda mig av 

kameran på en smarttelefon av modellen Apple iPhone 6.

FORSKNINGSLÄGE

Under det senaste århundradet, och framför allt under de senaste decennierna, har en stor utveckling 

skett inom forskningen av ljud och det auditiva systemet.  Ljudstudier som disciplin fortsätter att 49

expandera och rymmer i dag ett flertal olika fält och diskurser. Utsträckningen spänner från 

musikvetenskap till antropologi, kulturell verksamhet och medievetenskap, röststudier och perfor-

mance.50

Voegelins studier, som har en omfattande roll för min undersökning, utforskar självaste 

lyssnandet och auditiv perception för den subjektiva upplevelsen, bland annat i Listening to Noise 

and Silence; Towards a Philosophy of Sound Art (2010) där hon redogör centrala begrepp som brus, 

 Svensk mediedatabas, Rörelse i konsten / Marinetti, Filippo Tomaso, smdb.kb.se/catalog/id/001528572, [hämtad 2019-11-19].47

 Svensk mediedatabas, Claes Oldenburg. Skrivmaskinsknatter, smdb.kb.se/catalog/id/002635244, [hämtad 2019-11-19].48

 R. Arnott & Alain, 2014, s. 86-87. Det auditiva systemet består är den mänskliga hjärnan och hörselsystemet som börjar vid 49

ljudinmatning i öronkanalerna och hörselsnäckan som leder till hjärnstammen och slutligen till vänster och höger hörselkortiser i 
hjärnans temporala lober.

 Brandon Labelle, ”Inledningen: Ditt ljud är mitt ljud är ditt ljud”, Ljudkonst, (red.) Åsa Stjerna, Andreas Engström, Stockholm: 50

OEI editor, 2019, s. 230.
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tystnad och tid och rum.  I ”Soundwalking the Museum: A Sonic Journey through the Visual 51

Display” identifierar Voegelin museet som en audiovisuell miljö och för vidare vad R. Murray 

Schafer och hans medarbetare startade 1975 med World Soundscape Project, där de bland annat 

använde Soundwalks som empirisk metod för att studera ljudlandskapet. Voegelin föreslår en 

utvidgad modell av Soundwalking till Soundwalking the Museum med utökningen ”with my own 

ears”.

Sound can go into the actual and metaphorical nooks and crannies of a space and explore them aside 
from the main purpose and signification of the place that hides them. A personal listening journey 
does not gather data of the museum but produces personal measurements from the niches of the 
possible museum that I walk through and that holds its own meaning.52

 

Begreppet soundscape populariserades av Schafer. Han talar om ljudlandskap i musikaliska 

kompositioner, radioprogram och akustiska miljöer. På samma sätt som vi kan studera karaktären av 

ett landskap kan vi isolera en akustisk miljö som studium. Precis som Voegelin problematiserar 

konstnären och forskaren John Kannenberg också Schafers begrepp som han menar bygger på 

hierarkier, där t.ex. ljudet av naturen värderas högre än ljudet av människor, vilket även jag anser 

vara begränsande. I ”Listening to Museums: Sound Mapping towards Sonically Inclusive 

Museology” (2016) utökar Kannenberg Schafers begrepp soundscape till museum soundscape, 

vilket han menar är ett kulturellt koncept som kan undersökas via soundscape mapping som handlar 

om att kartlägga sitt lyssnande.  53

Linda O Keeffe och Isabel Porto Nogueria har använt ljudpromenader för att tillämpa 

feministiska metoder inom forskningsfältet, dels genom att examinera sociokulturella platser utifrån 

dekoloniala perspektiv, men även länka ljudpromenader till traditionella feministiska metoder som 

placerar kvinnor i centrum av den kreativa processen.  Ett svenskt bidrag är Karin Eriksson-Aras 54

avhandling från 2017 som inom fältet antropologi och etnologi använder ljudpromenader för att 

beskriver och analyserar platser, med utgångspunkt i en empirisk studie av Istanbul. Den svenska 

översättningen ljudpromenader har uppsatsen tagit från Eriksson-Aras.55

 Voegelin, 2010, s. 11.51

 Voegelin, 2014, s. 120-125. World Soundscape Projects syfte var att skriva en europeisk ljuddagbok (European Sound Diary) för 52

att dokumentera, kommentera och registrera ljudrummet (”the soundscape”) av Europa där soundwalks användes som empirisk 
metod för att lyssna till sin omgivning.

 Kannenberg, 2016, s. 7. Soundscape mapping bygger också på visuell dokumentation som Kannenberg kallar för listening sketches 53

som jag inte applicerar på mina ljudpromenader.

 Linda O Keeffe & Isabel Nogueira, Applying Feminist Methodologies in the Sonic Arts: the Soundwalking as a Process, 54

www.researchgate.net/publication/
331161502_Applying_Feminist_Methodologies_in_the_Sonic_Arts_the_Soundwalking_as_a_Process, [hämtad 2019-10-25].

 Eriksson-Aras, 2017, s. 39-40.55
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Blesser och Salter ger en utförlig överblick av forskningsfältet fonetisk arkitektur (”aural 

architecture”) i Spaces Speak, Are You Listening (2006). Där redogör dem för begreppet aural 

(fonetisk) som i denna kontext exklusivt refererar till den mänskliga upplevelsen att höra (den 

soniska processen), att lyssna (upptäckten av ljud) och även den aktiva uppmärksamheten eller 

reaktionen på ljud — där meningen, känslan eller symbolismen i sin tur kan finnas inkapslad. 

Fonetisk arkitektur är den fysiska platsen där ljudvågorna formas och vi upplever ljudlandskapet.  56

Att lyssna till en plats kräver därför ett intellektuellt ramverk med fonetisk medvetenhet (”aural 

awareness”).

Mark M. Smiths Hearing History (2004) behandlar det relativt unga forskningsfältet 

fonetisk historia (”aural history”), vilket bygger på frånvaron av ljud i den historiska diskursen. 

Fonetisk historia och att lyssna till det förflutna handlar om att utvidga forskningen med vår 

historias auditiva komplexitet som generellt har dominerats av visuella tolkningar. Syftet är att 

erbjuda en bredd inom forskningsfältet, med teman som sträcker sig från antiken till moderna 

Amerika, och både visar på vikten av och ger hopp om att examinera ljudet av det förflutna och 

koncipiera ett ramverk som kan ta detta projekt längre, något som min undersökning är en del av.57

Douglas Kahn placerar ljudet i centrum av konsten under 1900-talet genom att lyssna till 

och beskriva ljudet av modernismen och postmodernismens ljud, brus och tystnad i Noise, Water, 

Meat: A History of Sound In The Years (1999), med fokus på Europa under första halvan av 

århundradet och Amerika under efterkrigstiden. Kahn diskuterar bland annat konstnärer som Yoko 

Ono, Luigi Russolo, Jackson Pollock, Dziga Vertov, John Cage och William Burroughs. Han ger en 

övergripande sammanfattning av den simultana och roterande konsten med koppling till rysk och 

italiensk futurism, dada och rysk revolutionsfilm som får betydelse för uppsatsens tillbakablickande 

del.58

Åsa Stjerna och Andreas Engström är redaktörer för antologin Ljudkonst (2019) och skriver 

att ”[l]jud som ämnesområde, som konstnärligt och teoretiskt fält, måste förstås som någonting 

flytande och öppet.”  Min egen undersökning placerar jag i närhet till både Voegelin och 59

Kannenbergs forskning—som jag anser har en väsentlig roll i den samtida diskursen för ljudstudier

—genom att flytande och öppet göra tolkningar av dem.

 Blesser, Salter, 2007, s. 1ff. Fonetisk arkitektur bör inte förväxlas med arkitekter som är experter på akustik, fonetisk arkitektur är 56

allt som påverkar ljudet – Hur vi väljer att sitta i en restaurang, möblera vårt sovrum t.ex.

 Mark M. Smith (red.), ”Introduction: Onward to Audible Pasts”, Hearing History: A Reader, Aten/London: The University of 57

Georgia Press, 2004, s. ix-xxi. Smith understryker i inledningen att vissa texter är mer daterade, som t.ex. det ”Soundscape and 
Earwithnesses” från The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World (1994).

 Douglas Kahn, Noise, Water, Meat: A History of Sound In The Years, Cambridge/London: The MIT Press, 2001 (1999).58

 Stjerna, Engström, 2019, s. 20.59
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DISPOSITION

Uppsatsens första kapitel introducerar ljudstudier som ett konstnärligt och teoretiskt forskningsfält, 

där studier om ljud och auditiv kunskap knyts samman med undersökningens teoretiska och 

empiriska material, ämnesval, centrala begrepp och en kortfattad sammanställning av 

forskningsläget. Det andra kapitlet behandlar minnet och arkivets problematik utifrån Piotrowski 

och Glenn och Enochs teorier och forskning. Det tredje kapitlet tar några steg bakåt för att skildra 

den klangbotten som verkar som historisk grund och som uppträder i museets minne än idag. Detta 

leder till en undersökning av historiska objekt med koppling till museets omtalade 1960-tal som 

redogjorts för i föregående kapitel. Sedan följer kapitel fyra där uppsatsen behandlar ljudets 

omedelbara känslighet (hur det uppstår och vart det tar vägen) genom den teoretiska och praktiska 

fältmetoden ljudpromenader utifrån forskning och teorier från Bal, Blesser och Salter och Ahmed. 

Det utmynnar i en redogörelse av undersökningens tre ljudpromenader. Uppsatsens avslutande 

kapitel länkar samman den teoretiska delen med den empiriska för att i en slutdiskussion 

sammanfoga nu och då genom tid och rum. Det sista kapitlet verifierar och summerar uppsatsen 

genom en sammanfattning där slutsatser redovisas.
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SPARAD BEHANDLAD INFORMATION: MINNEN

Uppsatsens övergripande syfte är att beskriva och analysera ljudupptagningar från Moderna 

Museets utställningspraktik i två kontexter i relation till museets minne för att utforska samband 

mellan det förflutna och samtiden, mellan glömska och hågkomst. Det här kapitlet ämnar att tala om 

vart ljudet tar vägen i den museala utställningspraktiken och undersöka den sparade informationen 

som representerar minnet, det vill säga arkivet. Det består av behandlad information som vuxit fram 

genom administrativa processer vars syfte är att spegla verksamheten.

Memory takes root in the concrete, in spaces, gestures, images, and objects: history binds itself 
strictly to temporal continuities, to progressions and to relations between things. Memory is 
absolute, while history can only conceive the relative.60

Minnet är en länk mellan samtiden och det förflutna och befinner sig i en levande process i 

tillståndet mellan glömska och hågkomst, menar Pierre Nora.  Ett huvudkoncept av minnet är att 61

det består av en konstellation av olika attribut, som emotionellt, verbalt eller sensoriskt distribueras 

via hjärnan till olika centrer som representerar objekt, koncept eller händelser. En händelse som 

kodas med flera olika sinnen kan leda till ett mer distribuerat minnesmönster över hjärnan, men det 

är ingen garanti, konstaterar Jamie Ward.   62

Minnet står i kontrast till historien som separerar samtiden från det förflutna. I Art and 

Democracy in Post-Communist Europe (2012) av Piotrowski behandlar han denna spänning, i 

bokens andra kapitel ”Memory”. Där pekar han på minnet som kollektivt, inte endast personligt och 

individuellt och som en parallell diskurs till historien, men alltid med en dimension av mänsklig 

erfarenhet.  Erfarenheter förändrar hur neuronerna i vårt nervsystem kopplas samman med 63

varandra, vilket påverkar vår lyhördhet för framtida händelser.  Historien förändras också, som ett 64

resultat av värden hos institutioner, kulturer och historieförfattarna själva.  Mitt resonemang ska 65

förstås i linje med detta. Jag är ense med Nora som hävdar att historien är en reproduktion som 

 Pierre Nora, ”Between Memory and History: Les Lieux de Mémorie”, Representations, no. 26, 1989, s. 9.60

 Nora, 1989, s. 8.61

 Jamie Ward, ”Multisensory Memories: How Richer Experiences Facilitate Remembering”, The Multisensory Museum: Cross-62

Disciplinary Perspectives on Touch, Sound, Smell, Memory and Space, (red.) Nina Levent och Alvaro Pascual-Leone, Lanham/
Plymouth: Roman & Littlefield, 2014 s. 273.

 Piotrowski, 2012, s. 169.63

 Ward, 2014, s. 273.64

 Glenn, Enoch, 2016, s. 183.65
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alltid är problematisk, ofullständig och till skillnad från minnet endast en representation av det 

förgångna.66

Minnet kan triggas via direktkontakt, men även av andra faktorer som tid, manuell påverkan 

(det kan vara planterat) och komplexa kombinationer; för Marcel Proust var det föreningen av 

madeleinekakan doppad i lindblomste som aktiverade minnet (i hans fall av barndomen).  67

Piotrowski använder Gintaras Makarevičius film Hot (1999) som ett exempel som behandlar flera 

dimensioner av det förflutna, dels som personligt och individuellt, som kollektivt, delat av en större 

grupp: i det här fallet de som bodde i Östblocket innan 1989.  Filmen är inspelad i en fabrik som 68

under kommunisttiden var en viktig arbetsplats för Litauiska SSR dit Makarevičius bjuder in före 

detta arbetare till en fest som han filmar. Det är en plats där arbetarna tillbringade sin ungdom och 

festen utspelar sig i cafeterian där de bjuds på mat och dryck från den gamla tiden (”old times”). 

Det är kombinationen av platsen och arrangemanget som aktiverar deras minne, men även nostalgi, 

menar Piotrowski. Arbetarna blev nostalgiska till den grad att de sjöng och skålade som om de var 

tillbaka i Sovjetunionen. Enligt Piotrowski avslöjar detta också konflikten mellan minne och 

historia då dessa människors individuella minnen av platsen inte tillhör den officiella diskursen.69

”When a museum exhibition ends, all we’re left with are memories. Well, that and a 

catalogue”, skriver John Kannenberg som menar att utställningskataloger inte är vare sig själva 

utställningen eller i någon position att kunna ersätta den och liknar därför utställningskatalogen vid 

ett eko av vad den representerar.  Utställningspraktiken bygger på ett utställningssubjekt, enligt 70

Bal, som genom att samla och kategorisera föremål skapar ett narrativ baserat på antaganden om 

vad en mottagare vill se, höra eller läsa. Kommunikationen sker via materiella kanaler (föremålen) 

som mottagaren sedan får tillgång till. Bal menar att avsändaren aldrig kan förutse alla aspekter av 

meddelandet eftersom det bottnar i hur mottagaren tolkar det.71

Utställningssubjektet ska inte förväxlas med en enskild individ, utan handlar om ett 

samhälle (”community”) och hur dess subjekt tänker, känner eller upplever, vilket får konsekvenser 

för exponeringen. Utställningssubjektet är den röst som adresserar en mottagare som i sin tur 

tenderar att följa med de generella antagandena i exponeringen: ”to believe, to appreciate and to 

 Nora, 1989, s. 8. Piotrowski bygger sitt resonemang utifrån Nora och skriver att ”we must also keep in mind Pierre Nora, in 66

particular his multi-volume work Les lieux de mémorie, which has had a profound impact on memory studies in the humanities. 
Piotrowski, 2012, s. 156.

 Marcel Proust, På spaning efter den tid som flytt. 1, Stockholm: Albert Bonnier Förlag 2013 (1913), s. 52ff.67

 Nationalencyklopedin, Östblocket, www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/östblocket, [hämtad 2019-12-18]. Östblocket är en 68

problematisk benämning, men betecknar Sovjetunionen och de allierade under kalla kriget.

 Piotrowski, 2012, s. 165-168.69

 John Kannenberg, Echoes of an Exhibition, www.johnkannenberg.com/home/2016/12/19/echoes-of-an-exhibition, [hämtad 70

2019-10-02].

 Bal, 1996, s 261.71
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enjoy”, sammanfattar Bal. Detta narrativ är det auktoritära subjektet som inom semiotiken 

konstaterar användningen av ett tecken och dessutom har materialåtkomst till objektet som expon-

eras som krävs för att identifiera ett teckens index.72

I Pontus Hulténs teoretiska modell för Moderna Museet talar han om minnet som museets 

kärna. Han föreställde sig museets samling som motsatsen till en förvaring, där arkivet skulle ses 

som ett dynamiskt minne tillgängligt för allmänheten och utställningarna skulle ständigt uppdateras 

med data som behandlades från utställningsverksamheten.  Precis som utställningskatalogen är den 73

bearbetade informationen ett eko av vad den representerar: fragmentariskt och ständigt i gränslandet 

mellan glömska och hågkomst. Eftersom den är linjär kommer informationen alltid sakna de 

sensoriska elementen som är avgörande i exponeringen som interaktionen mellan människor, dofter, 

ljud, temperaturen i rummet och så vidare.

Den sparade behandlade informationen är en metod för att skapa ett minne via fotografier, 

ljudupptagningar, videoklipp, anteckningar etc.  Vårt moderna minne handlar främst om arkivering 74

menar Nora som hävdar att vi genom inspelningens omedelbarhet och bildens synlighet helt förlitar 

oss på föremålets väsentlighet. Vad som finns i arkiven är i själva verket en gigantisk samling av 

material som vi omöjligt kan komma ihåg, vilket organiserats i ett register ifall det bör framkallas.  75

Enoch och Glenn behandlar denna problematik (och vilka begränsningar vi står inför när vi 

ska konstruera dessa skärvor av en historia) i essän ”Drama in the Archives: Rereading Methods, 

Rewriting History” (2016). Det bygger å ena sidan på det linjära formatet, det vill säga den 

behandlade informationen (som jag beskriver ovan), och å andra sidan på vad Enoch och Glenn (via 

Kenneth Burke) kallar trained incapacities, som präglas av vår orientering (och världsåskådning) 

och kan orsaka ett ofullständigt perspektiv och ensidighet. 

När vi upptäcker bilder, skrivet material eller objekt som subjekten lämnat efter sig bör vi 

vara uppmärksamma inför denna ”trained incapacity” som kan orsaka blindhet. En gemensam 

uppmärksamhet i urvalsprocessen kan bidra till vår historiska förståelse, även vart vi ska leta, menar 

Enoch och Glenn.  Enligt Nora tenderar minnet att rota sig i både bilder och objekt, men även i 76

platser och i gester.  Att lyssna till närvaron (och frånvaron) av ljud i museets minne kan innebära 77

att narrativet måste konstrueras utifrån både myter och fiktion, men även från tystnad genom att 

 Bal, 1996, s. 8.72

 West, 2017, s. 14.73

 John Kannenberg, Echoes of an Exhibition, www.johnkannenberg.com/home/2016/12/19/echoes-of-an-exhibition, [hämtad 74

2019-10-02].

 Nora, 1989, s. 13.75

 Glenn, Enoch, 2016, s. 184-195.76

 Nora, 1989, s. 9.77
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lyssna till målningar och skulpturer, resonansen av arkitekturen, hörselföremål (”auditory 

artefacts”) och även naturen, hävdar David Toop.  För att undvika blindhet som forskare är 78

lösningen reflexivitet och ett kritiskt förhållningssätt till de val vi gör, föreslår Enoch och Glenn.79

Vad jag har behandlat i denna del är distinktionen mellan minnet och historien, där historien 

å ena sidan är en reproduktion, och en problematisk sådan, till skillnad från minnet som å andra 

sidan är en länk mellan glömska och hågkomst. För min studie innebär det att undersöka vad som 

lever kvar efter utställningen, i ekot av exponeringen. Detta gör jag en djupare undersökning av i 

kommande kapitel där jag talar om ekot från Moderna Museet som en metafor för den klangbotten 

som skapat resonans och vars eko färgat både utställningspraktiken och vårt moderna lyssnande för 

att sedan gå djupare i två specifika objekt med kopplingar till museets omtalade 1960-tal.

 David Toop, Sinister Resonance: The Mediumship of the Listener, New York/London: Continuum, 2010. Toop skriver på bokens 78

konvolut att ”[t]he history of listening must be constructed from narratives of myths and fiction, ’silent’ arts such as painting, the 
resonance of architecture, auditory artefacts and nature”.

 Glenn, Enoch, 2016, s. 195. De skriver ”[a]nd, finally, a consistent reflection on who we are as researchers can call us to think 79

more critically about our ”purpose” as we work to interrogate our ”agency”—our interestedness in our research agendas, our choice 
of theoretical frames, and our attention to and regard for the other agents in the archive.”
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EKOT FRÅN MODERNA MUSEET

I detta kapitel kommer jag att beröra delar av den kinetiska konstens historia som kom att definiera 

Moderna Museets mytomspunna 1960-tal, fast med utgångspunkt i den klangbotten som genom 

mediarevolutionen kom att prägla ljudet av den moderna konsten från 1900-talets början där ny 

teknik som film, tv, radio och grammofonspelaren kom att utgöra en väsentlig roll för det moderna 

lyssnandet och utställningspraktiken under resten av århundradet. Denna del utgår ifrån hur när-

varon (och frånvaron) av ljudet speglas i museets minne. 

I den italienska futuristen Luigi Russolos manifest The Art of Noise (1913) beskriver han 

den historiska evolutionen av ljud. Enligt honom föddes bruset under 1800-talet i samband med 

industrialismen. Innan dess var allting tyst. ”In antiquity, life was nothing but silence” påstår 

Russolo som hävdar att naturen i sig själv är tyst, bortsett från visst oväder och jordströmmar, och 

att det är människans fascination för sina egna ljud som resulterat i musiken. Men eftersom våra 

öron aldrig blir tillfredsställda letar vi ständigt efter större akustiska sensationer, vilket han menar är 

anledningen till utvecklingen mot noise-ljud som 1700-talsmänniskans öron aldrig skulle förstå, till 

skillnad från 1900-talsmänniskan vars öron är anpassade till det moderna livet som är rikt på olika 

slags ljud.  Douglas Kahn utpekar Russolo som den enskilt viktigaste personen i ljudkonstens 80

tidiga historia.81

Let’s walk together through a great modern capital, with the ear more attentive than the eye, and we 
will vary the pleasures of our sensibilities by distinguishing among the gurglings of water, air and gas 
inside metallic pipes, the rumblings and rattlings of engines breathing with obvious animal spirits, the 
rising and falling of pistons, the stridency of mechanical saws, the loud jumping of trolleys on the 
rails, the snapping of whips, the whipping of flags. We will have fun imaging our orchestration of 
department stores’ sliding doors, the hubbub of the crowds, the different roars of railroad stations, 
iron foundries, textile milles, printing houses, power plants and subways.82

”Modernism has been read and looked at in detail but rarely heard”, skriver Kahn. En anledning till 

detta är tekniska begränsningar och ljudets flyktighet till skillnad från bildens bestående karaktär. 

Grammofonens uppkomst 1877 skapade dock en ny ställning för ljudet och gav lyssnandet en ny 

status därför att ljudet kunde kapslas in och spelas om och om igen.  83

 Luigi Russolo, The Art of Noise, www.ubu.com/historical/gb/russolo_noise.pdf, [hämtad 2019-10-18].80

 Douglas Kahn, Noise, Water, Meat: A History of Sound In The Years, Cambridge/London: The MIT Press, 2001 (1999), s. 56. 81

Kahn skriver: ”The most important single achievement in the early history of avant-garde noise was the Italian Futurist Luigi 
Russolo’s art of noises.”

 Luigi Russolo, The Art of Noise, www.ubu.com/historical/gb/russolo_noise.pdf, [hämtad 2019-10-18].82

 Kahn, 2001, s. 4-5.83
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Under mediarevolutionen från mitten av 1920- till 1930-talet utvecklades radion, den rörliga bilden 

(som rörde sig till ljud), mikrofoner och grammofonen.  Den takt som tekniken gick framåt  i 84

speglades också i konsten genom simultanitet och rörelse. En uppfattning om simultanitet gav 

Filippo Tommaso Marinetti uppslaget till en litterär revolution. För Russolo handlade simultaniteten 

i toner om enharmonien i bullerintonationer, som under utveckling delar upp sig och flyter ut från 

den ena tonen till den andra.85

Den revolutionära och framåtblickande konsten under början av 1900-talet lämnade 

illusionismen. Avantgardet betraktade inte längre det som redan fanns utan kom att skapa ett uttryck 

som snarare liknar musiken genom att använda pauser och rytmer.  Präglade av första världskriget 86

och industrialismen intresserade sig de italienska futuristerna för bruset från staden, kriget, 

maskiner och modernitetens motorer. Det utgjorde en modell för det avantgardistiska lyssnandet 

och ljudet av modernismen. Kahn pekar på att Russolos The Art of Noise influerade Dada, och även 

kompositörer som Maurice Ravel, Claude Debussy, Igor Stravinsky, Erik Satie med flera. Kahn 

pekar även på att Russolo hade viss betydelse för det ryska avantgardet. Likaså musique concrète 

som växte fram under 1950-talet där man började intressera sig för att manipulera inspelade ljud 

med hjälp av grammofonspelare och bandspelare, vilket vi betecknar som viktig för framväxten av 

den elektroakustiska miljön idag.  Michael Glasmeier konstaterar att Russolos The Art of Noise har 87

betydelse för både konst- och populärmusik än idag.88

Museet blev ett föremål för kritik från avantgardet — så tidigt som 1909 kallade Marinetti 

museet för en begravningsplats i det första futuristiska manifestet.  Futuristerna krävde att 89

avskiljningen mellan konsten och livsvärlden skulle upphävas.  Tankemönstret innebar en 90

grundläggande översyn av museets roll och funktion, baserad på en omprövning av konstverkens 

status, konstnärernas och betraktarnas roll och utställningens natur.  Den revolution som skedde 91

 Kahn, 2001, s. 123.84

 Anteckning om den simultana konsten rörande utställningen Rörelse i konsten, MMA MA F1:11.85

 ”Rörelse i konsten”, 16 maj - 10 september 1961, F1:11.86

 Kahn, 2001, s. 45-67 & 138. Kahn pekar på kritik riktad från Maurice Lemître, i introduktionen i den franska utgåvan från 1954 av 87

Art of Noises, mot Schaeffer och hans bok À la Recherche de la musique concrète (1952) och historisk amnesia eftersom Schaeffer 
inte givit ett adekvat erkännande av Russolo (och dessutom blandat ihop honom med Marinetti). Se även: Barbara, 2019, s. 108.

 Michael Glasmeier, ”Music of the Angels”, Broken Music: Artists’ Recordworks, (red.) Ursula Block & Michael Glasmeier, 88

Brooklyn/Berlin: Primary Information & DAAD and gelbe Music, 2018, s. 28.

 F. T. Marinetti “The Founding and Manifesto of Futurism”, trans. Lawrence Rainey. In Poggi, Christine, Rainey, Lawrence, and 89

Wittman, Laura, eds. Futurism: An Anthology. New Haven: Yale University Press, 2009.

 West, 2017, s. 15.90

 West, 2017, s. 11. West skriver ”[t]his fundamental revision of the role and the function of the museum was based on an equally 91

fundamental reconsideration of the status of the artwork, the roles of the artists and the spectator, and the nature of the exhibition.”
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inom konsten vid sekelskiftet kan liknas vid den inom fysik, filosofi etcetera, enligt Pontus Hultén, 

som hävdade att när den moderna konsten kom till, förändrades världsbilden radikalt.92

Mer än att att imitera bruset började kompositörer som Satie, George Antheil och Edgard 

Varése använda sirener, skrivmaskiner och motorer som musikinstrument. Russolos akustiska 

instrument intonarumori är en prototyp av ljudskulpturen. Den vevades upp likt en grammofon och 

lät som en värld av maskiner som uppträdde tillsammans med en orkesters instrument, enligt 

Glasmeier.  Den simultana revolutionen inom ljudkonsten skiftade från den vevande rörelsen i 93

sirenen och intonarumori till ett mer stadigt spolande av det optiska ljudet i grammofonskivan och 

rullbandet. Det inspelade ljudet kom att spela en viktig roll för den roterande konsten. 

Användningen av inspelade ljud kom att sträcka sig från musikkompositioner till performance, men 

också filmmediet där filmljud och filmmusik fick allt större betydelse.  Samtidigt som det 94

experimenterades med musikkompositioner till optisk ljudfilm började en rad filmmakare utveckla 

komplexa relationer till ljud och relationen mellan ljud och bild. Kahn pekar på Sovjetunionen som 

den plats i början av 1900-talet som gav upphov till många av de mest radikala och laddade 

konstellationerna inom fältet, tack vare det ryska avantgardet och bland andra Dziga Vertov.  95

Vertov kom främst att kännetecknas för sin utvecklade filmteknik kino-eye, som bygger på 

idéen om att kamerans öga (kameralinsen) ser livet mer exakt än det subjektiva mänskliga ögat. 

Film skulle filmas objektivt. Kino-pravda (filmisk sanning) skulle uppstå i redigeringen där nya 

relationer mellan klippen skapades i form av montage.  Mellan 1925 och 1929 utvecklade Vertov 96

idéer om radio-pravda (radiosanning) och radio-ear (från ”jag hör”). För Vertov innebar ljudfilmen 

inte endast en möjlighet att göra talfilm, utan att komponera kollage utifrån miljöljud 

(”environmental noise”). Hans första ljudfilm Enthusiasm: The Symphony of Donbass (1930) är ett 

exempel på hur han på ett nyskapande sätt utvecklade komplexa relationer mellan ljud och bild 

vilket vissa hävdar är hans mest revolutionernande prestation. Till filmen skapande han en symfoni 

av industriellt brus, utformat av ett gigantiskt inspelningssystem (som vägde över ett ton) för att 

kunna spela in ljudet av gruvor och fabriker.97

 Pontus Hultén, ”How does one wish a museum for modern art to function?”, Pontus Hultén and Moderna Museet. The Formative 92

Years, Stockholm/London: Moderna Museet & Koenig Books, 2017, s. 179.

 Glasmeier, 2018, s 28.93

 Kahn, 2001, s. 122. Intonarumori är akustiska brusinstrument uppfunna av Russolo 1913. Se även: Theremin Vox, Intonarumori, 94

www.thereminvox.com/article/articleview/116.html, [hämtad 2019-12-03].

 Kahn, 2001, s. 139.95

 Post Magazine, Flashback: Kino Eye (1924) – Dziga Vertov’s cinematic precursor to Man with a Movie Camera, www.scmp.com/96

magazines/post-magazine/arts-music/article/2112052/flashback-kino-eye-1924-dziga-vertovs-cinematic, [hämtad 2019-12-03].

 UbuWeb Sound, Dziga Vertov (1896-1954), www.ubu.com/sound/vertov.html, [hämtad 2019-12-03]. Via UbuWeb går det även att 97

lyssna till ljudspår från Dzigas Enthusiasm (1930) m.fl.
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Den mest inflytelserika bland akterna från efterkrigstiden är John Cage och hans idéer om ljud. 

Kahn beskriver att Cage var känd för att kliva utanför den vanliga gränsen i västerländsk 

konstmusik för att introducera brus och tystnad genom att föreslå ett sätt att befinna sig i världen 

genom lyssnandet och att höra ljuden från världen som musik.  1948 komponerade Pierre 98

Schaeffer A Study of Turntable för hans musique concrète bestående av grammofonskivor från ett 

ljudarkiv. Det banbrytande verket för kompositioner av grammofonskivor anses vara Cages verk 

Imaginary Landscape No. 1 som bygger på ljudet av testskivor som han med hjälp av en generator 

till grammofonspelaren kunde variera hastigheten och skapa glidningar i tonerna med.  Om 99

musique concrète försökte utplåna indexikala kvaliteter i inspelade ljud genom manipulering, 

utvidgade Cage dessa operationer från produktionen till receptionen i avsikt att upprätta en tröskel 

mellan lyssnande och tänkande.100

Hultén och Hans Nordenströms experimentfilm En dag i staden — världen genom 

kameraörat (1956), med bland annat Per-Olov Ultvedt och Jean Tinguely som skådespelare, pekar 

på Hulténs intresse för både Russolo och Vertov. Filmen skildrar en absurd vandring genom den 

obegripliga staden (Stockholm) i uppror mot gamla konventioner. Den inleds med en bild 

föreställande Stockholms slott vid soluppgången och ett narrativ som förebådar ”en ny dag” genom 

ett nytt ljus som reflekteras i ”forntidens storstilade minnen” (slottet) och skapar ”framtidens 

fönster”. I bakgrunden hörs ljudet av fågelkvitter och klockor som klämtar. Vidare målas ett 

avantgardistiskt porträtt upp genom storstadens bullrande symfonier som inleds i ljudet av 

vaktparaden, övergår i en kakofoni av bullrande trafik, brus och gnissel och växlar till ljudkollage 

bestående av manipulerade ljud, med närhet till Schaeffer och Henrys musique concrète. Sista delen 

av filmen består av en intensiv biljakt, explosioner av Stockholms slott, Nationalmuseum etcetera, 

tillsammans med ljudet av sirener och bilder föreställande utryckningsfordon. Avslutningsvis visas 

en fiol som slås i bitar, vilket påminner om Russolos uppbrott med den klassiska musiken: ”[f]or 

years, Beethoven and Wagner have deliciously shaken our hearts. Now we are fed up with them.”101

 Kahn, 2001, s. 161. Kahn hävdar att Cage är den mest inflytelserika bland akterna från efterkrigstiden och skriver att ”[h]e was 98

known for stepping outside the usual confines of Western art music to usher noise and worldly sounds into music and for proposing a 
mode of being within the world based on listening, through hearing the sounds of the world as music.”

 Glasmeier, 2018, s. 28. Testskivor är grammofonskivor med inspelade frekvenser utformade som mätinstrument för att ställa in 99

ljudet på grammofonspelare.

 Douglas Kahn, ”Ljudkonst, konst, musik”, Ljudkonst, (red.) Åsa Stjerna, Andreas Engström, Stockholm: OEI editor, 2019, s. 76.100

 Filmarkivet, En dag i staden – världen genom kameraörat (1956), www.filmarkivet.se/movies/en-dag-i-staden-varlden-genom-101

kameraorat/, [hämtad 2019-12-03]. Citatet är taget från sida 6 i Russolos Art of Noise (1913): Luigi Russolo, The Art of Noise, 
www.ubu.com/historical/gb/russolo_noise.pdf, [hämtad 2019-10-18].
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Historien om Hultén och Moderna Museets historia är nära sammanflätad med film och ljudet från 

den mytomspunna tiden lever kvar i museets minne.  Representationen av ny musik och 102

intermediakonst på museet präglades till stor del av samarbetet med Fylkingen, som varade mellan 

1969 och 1970.  Cage besökte museet för första gången 1960 då han framförde stycket Solo for 103

Piano och han återvände därefter ett flertal tillfällen.  I vår samtid har konserter som John Cage 104

Special! (2012) i anledning av hans hundraårsdag tillägnats minnet av Cage.  Där framfördes 105

bland annat för första gången i Sverige hans stycke 33 1/3 (1969). Verket består av 12 

grammofonspelare och cirka 300 slumpmässigt utvalda grammofonskivor som besökarna får 

manövrera fritt, där resultatet är ljudbilden som betraktarna själva är medskapare till, i mitten av 

ljudskeendet.106

Anledningen till att modernismen mer ofta har tittats på än lyssnats till beror på tekniska 

begränsningar.  Kahn menar att det också beror på att fonografin (”phonography”) varit upptagen 107

med annat än att spela in den soniska produktionen av modernismen och att detta har gjort utbudet 

av inspelningar begränsat.  I följande avsnitt kommer två historiska objekt med koppling till 108

utställningspraktiken från Moderna Museets omtalade 60-tal att undersökas. Det ena exemplet är en 

grammofonskiva som gavs ut i samband med utställningen Rörelse i konsten (1961) och innehåller 

ljudupptagningar från den kinetiska konstens historia. Det andra är ett rullband med 

ljudupptagningar med skrivmaskinsknatter med koppling till Claes Oldenburgs happening Massage 

som han framförde på museet 1966, båda med förankring till den klangbotten med rötterna i de 

avantgardistiska koncept som frodades inom konsten i början av 1900-talet, och florerar kvar i ekot 

av museet än idag.

 Jimmy Pettersson, ”Apropos Film. On moving images in a modern art museum”, Pontus Hultén and Moderna Museet. The 102

Formative Years, Stockholm/London: Moderna Museet & Koenig Books, 2017, s. 97.

 Teddy Hultberg (red.), Fylkingen: Ny musik & intermediakonst, Stockholm: Fylkingen förlag, 1994, s. 167-207.103

 Annika Gunnarsson, ”Sam Francis and Claes Oldenburg. Two Americans”, Sam Francis”, Pontus Hultén and Moderna Museet. 104

The Formative Years, Stockholm/London: Moderna Museet & Koenig Books, 2017, s. 125. Sam Francis utställning pågick mellan 19 
september och 30 oktober, 1960 och John Cages framförande Solo for Piano gavs under pågående utställning, 10 oktober 1960 med 
Francis målningar i bakgrunden.

 Moderna Museet, John Cage Special!, www.modernamuseet.se/stockholm/sv/aktiviteter/john-cage-special/, [hämtad 2019-12-03].105

 Moderna Museet, 33 1/3 (1969), www.modernamuseet.se/stockholm/sv/aktiviteter/john-cage-special/33-13-1969/, [hämtad 106

2019-12-03].

 Susan Stanford Friedman, Planetary Modernism- Provocations on Modernity Across Time, New York: Columbia University 107

Press, 2015. Uppsatsen kommer jag inte att gå in närmare på forskningsfältet Modernism Studies, där bland andra Susan Stanford är 
ledande och bygger på att utmana och provocera de komplexa begreppen modernism och modernitet med eurocentrism och 
hegemonier etc.

 Kahn, 2001, s. 5.108
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RÖRELSE I KONSTEN

I maj 1961 öppnade Moderna Museets utställning Rörelse i konsten som bestod av 233 verk av 

totalt 85 konstnärer från Argentina, Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, 

Ungern, Israel, Italien, Sovjetunionen, Sverige, Schweiz, England och USA vars tema var just 

rörelse. I Anna Lundströms artikel ”Movement in Art. The layers of an exhibition” från Moderna 

Museets publikation Pontus Hultén and Moderna Museet. The Formative Years (2016) konstaterar 

hon att utställningen dels har blivit en av museets mest omtalade, men i synnerhet ett startskott för 

museets omtalade 1960-tal och vad som kom att definiera Pontus Hultén och hans roll som 

museichef.  Den här delen kommer att utgå ifrån den grammofonskiva som museet producerade i 109

samband med utställningen som underlag för den klangbotten som jag behandlade i föregående 

kapitlet.

Bild 1. Grammofonskivans framsida med Marcels Duschamps Rotoreliefer (från ca. 1920). 
Bildkälla: KBs samlingar.

”Konsten har sedan 50 år förebådat vårt nya och befriade sätt att se på tid och rum”, står det 

skrivet i anteckningar rörande utställningen. Texten förklarar hur den mobila konsten, som ut-

ställningen visade, skulle ge en bild av ”vårt förhållande till tekniken och dess välsignelser, vår 

 Lundström, 2016, s. 67.109
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glädje, vår tveksamhet och det ironiska i vårt förhållande till maskinerna”.  Temat var inte unikt, 110

utan sammanfattade tendenser som hade cirkulerat i Europa sedan innan. Anledningen till att 

Rörelse i konsten ansågs vara en vågad satsning, menar Lundström, handlar om museets storlek och  

på den tiden relativt oetablerade position som en institution för modern konst.111

I samband med utställningen tillverkade museet en grammofonskiva i samarbete med 

Svenska AB Philips. Grammofonskivan är rund och utformad som ett vykort i flexi disc-format 

tryckt på tunn (flexibel) kartong med en plastfilm med graverade ljudspår på ena sidan.  Bildsidan 112

föreställer en av Marcel Duchamps Rotoreliefer (från ca. 1920), vars syfte är att betraktas i rotation 

och därför är det sidan med ljudspåren som ligger uppåt på skivtallriken [Bild 1]. Adressidans del 

till vänster, som vanligtvis är avsedd för meddelanden, innehåller text som talar om innehållet och 

avsikten med grammofonskivan på både svenska och engelska. Adressidans högra del är utformad 

med tre streckade linjer, en heldragen (för mottagaradressen) och en streckad rektangel med texten 

”Brevporto/Letter tarif” (för frimärken) [Bild 2].

Bild 2. Grammofonskivans baksida. Bildkälla: KBs samlingar. 

 Ett meddelande med rubriken ”Rörelse i konsten” som sammanfattar utställningen, MMA MA F1:11.110

 Lundström, 2017, s. 68.111

 GZ Media, Flexi discs, flexi postcards, www.gzvinyl.com/Products/Records/Flexi-discs-flexi-postcards.aspx, [hämtad 112

2019-11-25].
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Grammofonskivan innehåller följande fyra spår med uttalanden och dokumentära inspelningar som 

rör den rörliga konstens historia:  113

1. Filippo Tommaso Marinettis läser ett utdrag av dikten Stormningen av Adrianopel.

2. Ett utdrag ur Marinettis uppläsning av futuristiska manifestet.

3. Naum Gabo som läser ett kort stycke på ryska ur det realistiska manifestet, skrivet i Moskva 

1920 (den första stora programförklaringen av den mobila konsten).

4. Inspelningar från Jean Tinguelys mekaniserade jätteskulptur Hommage à New York som byggts 

för att förstöra sig själv på en timme med hjälp av inbyggda sågar och eld. Den ackompanjerade 

sig själv med ett inbyggt piano och slagverk.

”Detta är en skiva med dokumentärinspelningar, utgivna av Moderna Museet i Stockholm” förklarar 

grammofonskivans inspelade narrativ som sedan förtydligar att ”de har alla att göra med den konst 

som använder sig av rörelse som ett uttrycksmedel.” Rösten omfamnas av ett konstant brus, be-

stående av klick och knaster som uppstår vid uppspelning av grammofonskivan. Efter att skivans 

narrativ redogjort syftet med innehållet, på både svenska och engelska, börjar Marinettis uppläsning 

av dikten Zang Tumb Tumb om stormningen av Adrianopel och utdrag från Futurist Manifesto 

(1909).114

Den futuristiska rörelsen började med Marinettis manifest som glorifierade allting som var 

nytt: fabriker, hastighet och tåg. Samtidigt ringaktade futuristerna allting som var gammalt, 

inklusive museer. Marinetti kallade den nya litteraturen parole in libertà (ord i frihet) där han ville 

lösa upp alla grammatiska regler. Litteraturen var inte endast fonetisk utan också visuell. Marinetti 

använde sig av den typografiska revolutionen som slagit igenom med skrivmaskinen för att arr-

angera sina ord. Dikten Zang Tumb Tumb även kallad Zang Tumb Tuuum fokuserar på ett slag i 

Balkan, innan Första världskriget, där Marinetti agerar både poet och krigskorrespondent. Titeln 

hänvisar till mekaniska ljud från kriget: zang för avlossningen av ett artilleri, tumb för explosionen 

och tuuum för ekot.  Uppläsningen är dynamisk och skiftar i olika tempon, där Marinetti beskriver 115

slaget i Adrianopel likt ett nyhetsankare där olika stämningar blandas samman med mekaniska ljud 

föreställande maskingevär, avlossade artillerier etcetera. Efter uppläsningen förklarar grammo-

fonskivans narrativ att vi just har lyssnat till ”den italienska futurismens banerförare läsa sin dikt 

som följs av ett stycke ur det Futuristiska manifestet, där Marinette talar om rörelsen som en anti-

 Anna Lundström, Former av politik: Tre utställningssituationer på Moderna Museet 1998-2008 (diss. Stockholm University, 113

2015), Stockholm/Göteborg: Makadam förlag, 2015, s. 69. 

 Lundström, 2017, s. 86. Se fotnot 3 rörande grammofonskivan.114

 Guggenheim, Words-In-Freedom, www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/words-in-freedom, [hämtad 2019-12-11].115
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filosofisk och anti-kulturell idé, som konstnärlig och idealistisk och pekar på en stor framtid för 

nationen (Italien).116

Naum Gabos Realistiska manifest ses som den första stora programförklaringen till den 

mobila konsten. Manifestet publicerades för första gången 1920 i Moskva. I det avvisade Gabo färg, 

linjer och volym. Han menade att konsten ska leva tillsammans med människan, oavsett om det är 

på arbetet eller fritiden, hemma eller på väg någonstans. Med enkla linjer och kinetiska rytmer 

skulle konsten ackompanjera människan så att inte livets låga slutade att brinna.  Uppläsningen av 117

manifestet är på ryska. Det avslutas i ett samtal mellan Gabo och Billy Klüver om bakgrunden till 

manifestet. ”The manifesto is signed by Gabo and Pevsner. Who actually, Mr. Gabo, was the 

originator of the manifesto?”, frågar Klüver. Gabo svarar: ”the author of the manifesto who is 

written… is myself, I have written the manifesto. I am the author of it. Pevsner… Antoine Pevsner 

who is my brother was agreeing with all that I have written and proposed to sign it and I accepted 

that and signed it too.” När ljudupptagningen är inspelad framgår ej, inte heller var den är inspelad.

Det sista spåret på grammofonskivan är ljudupptagningarna från Jean Tinguelys själv-

förstörande skulptur Hommage à New York, den 17 mars 1960 i Museum of Modern Arts skulptur-

trädgård. Skulpturen var realiserad i samarbete med Klüver och Robert Rauschenberg. På grammo-

fonskivan förklarar ett narrativ att ”we are listening to the sound of art” ackompanjerad av ljudet av 

skulpturen som spelar i bakgrunden: atonala pianotoner, ett mekaniskt gnisslande och skramlande 

samtidigt som narrativet sammanfattar av Tinguelys konstnärsskap: ”a French sculptor well know 

for his mechanical sculptures.” Berättarrösten frågar Tinguely ifall det är möjligt att höra några av 

ljuden från skulpturen individuellt, varpå en demonstration av några av ljuden från Hommage à 

New York följer. Det första ljudet är ett intensivt brus och skramlande som avslutas i ett gnissel. Det 

andra ljudet inleds med ett perkussivt hamrande som övergår till ett roterande ljud och ett repetitivt 

klingande. Roterandet och skramlandet ökar och blir mer oregelbundet tills hastigheten avtar och 

ljudet blir svagare. Den sista delen är en ljudupptagning från den 17 mars då den självförstörande 

skulpturen skulle komma till liv för att sedan förstöra sig själv. Narrativet förklarar närvaron av 

pressen och att närmare hundra fotografer fanns på plats och runt fyra till femhundra människor 

totalt. Narrativet introducerar fotografen Ken Hyman som beskriver vad de kom att bevittna: 

There is a large roll of paper, which as the machine will go the paper will come down to slide and 
paint a poetic painting and will burn as it unravels. At the same time, bottles will slide across a 
shoot on the top of the machine and exploding with coloured water and each coloured water will 
have an odour, a smell, a perfume… and will smell very lovely, as I understand. And with different 

 Svensk mediedatabas, Rörelse i konsten / Marinetti, Filippo Tomaso, smdb.kb.se/catalog/id/001528572, [hämtad 2019-11-19].116

 UbuWeb Sound, Naum Gabo & Noton Pevsner, www.ubu.com/sound/gabo.html, [hämtad 2019-12-11].117
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colours. In one half hour it will use up is life and will begin to disintegrate: wheels will fall off, 
pieces will fall down… and finally it will destroy itself in many parts on the ground. It will die. 
That’s what he meant with the whole life of this machine.

Ett rytmiskt skramlande klinkar i bakgrunden. En röst förklarar att skulpturen har börjat brinna och 

att de kommer att använda en brandsläckare för att släcka branden: ”here is the actual sound of the 

fire distinguisher being used on the sculpture.” Ett starkt brus från brandsläckaren varar i några 

sekunder och överröstar ljudet från skulpturen. Rösten beskriver att vi istället kommer att få lyssna 

till ljudet av då Hommage à New York dör: ett kort brak och skramlande och övergår i jubel från 

åhörarna. Narrativet frågar Tinguely vad han själv tycker: ”It’s fantastic, it’s absolutely fantastic… 

it’s very complex and the work has many capacities”.118

Till skillnad från vinylskivor är återgivningen av ljudet på flexi discs mer präglat av formatet 

då både brus och knaster hörs i uppspelningen och stundtals överröstar innehållet som i sin tur 

komprimeras och riskerar att bli förvrängt av de graverade spåren i plastfilmen. Flexi discs var det 

billiga alternativet till vinylskivan och användes ofta till marknadsföring. När Winston Churchill 

gick bort 1965 dedikerade tidningen National Geographic ett helt nummer till honom. För att ge 

läsarna en bredare upplevelse tillverkade de en grammofonskiva som två sidors flexi disc 

innehållandes tolv minuter av ljudupptagningar från bland annat Churchills begravning, utdrag från 

kända tal och ett narrativ av nyhetsankaret David Brinkley. National Geographics grammofonskiva 

nådde 4,5 miljoner människor och kan ses som ett genombrott för formatet. Flexi discs var också 

populära i Östeuropa under kommunisttiden som ett sätt att komma runt censuren och få tillgång till 

västerländsk populärmusik. Talande vykort (”pocztówki dźwiękowe”) fick stort genomslag i Polen. 

Dels producerades de av företag, men också i kiosker där kunder hade möjligheten att välja 

bildmotiv och musikstycke, samt inkludera ett inspelat röstmeddelande i början. I Ryssland 

tillverkades flexi discs av röntgenplåtar, som kom att kallas ”roentgenizdat” eller ”bone music”, 

med förbjuden musik som distribuerades för den svarta marknaden.  119

Källor i Moderna Museets arkiv visar att grammofonskivan till Rörelse i konsten 

tillverkades i 2000 exemplar: 825 sålda, 750 i retur, 100 till Louisiana, cirka 40 fria och 285 kvar på 

museet.  Några av de fria exemplaren fördelades till bland andra Daniel Spoerri, Billy Klüver, Ulf 120

Linde, Rolf de Maré, Benedetta Marinetti med fler (totalt 32 stycken).  Till vänster om entrén till 121

utställningen stod en rad med tolv av Marcel Duchamps Rotoreliefs (1935/1959) och till höger 

 Svensk mediedatabas, Rörelse i konsten / Marinetti, Filippo Tomaso, smdb.kb.se/catalog/id/001528572, [hämtad 2019-11-19]. Se 118

även: UbuWeb Sound, Jean Tinguely (1925-1991), www.ubu.com/sound/tinguely.html, [hämtad 2019-12-11].

 Tedium, Flexi Disc History: Vinyl’s Thinner Cousin, www.tedium.co/2018/06/12/flexi-disc-history/, [hämtad 2019-11-25].119

 Räkningen för grammofonskivorna, MMA MA F1:11.120

 Gratisexemplar grammofonskivorna, MMA MA F1:11.121
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grammofonskivan med Duchamps motiv.  Att tala om genklangen från grammofonskivan i sig är 122

svårt. Vad som ger den betydelse för Rörelse i konsten är konnotationen av grammofonskivan i 

relation till utställningen. 

Trots omfattande representation av ny musik och intermediakonst på Moderna Museet under 

perioden, till stor del tack vare samarbetet med Fylkingen, är grammofonskivan ensam i sitt slag.  123

Den innehåller inga ljudupptagningar från museet, utan innehåller endast ljudspår vars funktion är 

att rama in och skapa en berättelse (om den rörliga konsten). Utifrån Mieke Bals semiotiska modell 

identifierar jag inte grammofonskivans index som ljudet i sig, utan det narrativ som har 

materialåtkomst till objektet.  Ljudet är meddelandet. Den läsningen definierar även formatet: ett 124

vykort vars meddelande sprids via kommunikationen mellan mottagare, som i sin tur skapar 

resonans, likt pocztówki dźwiękowe gjorde i Polen eller roentgenizdat i Ryssland. Rörelse i konsten 

gjorde dock ett ordentligt avtryck vars eko sedan länge överröstat grammofonskivan.125

SKRIVMASKINSKNATTER

Under en månads tid tillhandahöll Moderna Museet en ateljéplats åt Claes Oldenburg i museets 

lokaler för att arbeta med utställningen Skulpturer och teckningar som visades mellan 17 september 

och 30 oktober 1966.  Historien om Oldenburg och Moderna Museet är nära länkad med 126

vänskapen till Hultén.  Utställningen betecknar även åren då museet kom att framträda som cour 127

des miracles. Spontant deltagande och dynamiska natur kom att karaktärisera utställningspraktiken. 

Museets roll och funktion omprövades, liksom konstnärsrollen, betraktaren, konstverkens status och 

utställningen i sig. Genom utövandet av olika konstformer som happenings, konkret poesi och andra 

gränsöverskridningar skulle museet i rörelse få utlopp för det som kom att definieras som den öppna 

 Lundström, 2016, s. 67. Lundström skriver ”[t]he entrance itself was framed by Marcel Duchamp’s work: to the left a line of 122

twelve Rotoreliefs (1935/1959), and up to the right behind the entrance desk, six gramophone records that had been pressed for the 
exhibition and decorated with Duchamp’s Rotorelief Corolles.”

 Hultberg, 1994, s. 167-207. Se även: Svensk mediedatabas, Jean Tinguely ”Méta” / av K. G. Pontus Hultén, smdb.kb.se/catalog/123

id/002637661, [hämtad 2019-12-26]. 1972 gav det tyska förlaget Propyläen Verlag ut boken Méta (1972) om Jean Tinguelys verk 
skriven av Hultén som innehåller en grammofonskiva med fyra ljudupptagningar med kopplingar till konstnären: bland annat 
ljudupptagning av Homage à New York som också publicerades på grammofonskivan till Rörelse i konsten, men även Radio 
Stockholm med ljudet av Tinguelys radioskulptur som var en del av utställningen Hon - en katedral (1966), en kompositionen 
Tinguely Sound av Toshi Ichiyanagi från Minami Galleri i Tokyo 20 mars 1963 och ljudupptagningar från Nouveuax Réalistes 
tioårsjubileum La Vittoria som firades utanför Duomo di Milano november 1970.

 Bal, 1996, s. 8.124

 Moderna Museet, 50 år sedan Rörelse i konsten, www.modernamuseet.se/stockholm/sv/2011/06/14/50-ar-sedan-rorelse-i-125

konsten/, [hämtad 2019-11-27].

 Gunnarsson, 2017, s. 128.126

 Gunnarsson, 2017, s. 136.127
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konsten och känneteckna Moderna Museets 1960-tal, där både konstnären och betraktaren skulle 

ses som aktiva användare.128

Med Hultén i bakgrunden, och viss assistens med vardaglig administration, hävdar 

Gunnarsson att Oldenburg var utställningens huvudsakliga producent.  Där visade han fyrtioåtta 129

skulpturer, målningar och teckningar, från perioden 1963-1966, och dessutom framförde Oldenburg 

sin fyrtiofem minuter långa happening Massage, under fyra kvällar i oktober. Den här delen 

kommer att granska Oldenburgs happening och hur han använde ljudet för att producera och 

manipulera rummet, med utgångspunkt i en ljudupptagning med skrivmaskinsknatter som finns 

inspelat på ett ¼ tum magnetband. Bandet är daterat 6 oktober 1966 och finns bevarat i Svensk 

mediedatabas (SMDB) och kommer från Siri och Carlo Derkerts personarkiv [Bild 3].130

Bild 3. Rullband med Claes Oldenburgs skivmaskinsknatter Bildkälla: KBs samlingar.

Några år innan hade Lars-Gunnar Bodin och Åke Karlung iscensatt den första svenska 

happeningen på Moderna Museet i Stockholm via samarbetet med Fylkningen.  I Sverige var 131

experimentella tonsättare i Fylkingen föregångare och gjorde flera multimedieperformances under 

1950-talet och framåt. Ofta bygger en happening på en serie oförberedda händelser i syfte att få 

 Leif Nylén, Den öppna konsten: Happenings, instrumental teater, konkret poesi och andra gränsöverskridningar i det svenska 60-128

talet. Stockholm: Sveriges Allmänna Konstförening, 1998. Se även: West, 2017, s. 11-25.

 Gunnarsson, 2017, s. 136-137.129

 Svensk mediedatabas, Claes Oldenburg. Skrivmaskinsknatter, smdb.kb.se/catalog/id/002635244, [hämtad 2019-11-19].130

 Bengt af Klintberg, Svensk Fluxus, Stockholm: Rönnells, 2006, s. 7.131
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åskådarna att delta. Happenings involverade även ofta ljus, ljud och projektioner. Likt 

performancekonst blev happenings ett ställningstagande mot fasta objekt och konstverk, som ska 

upplevas här och nu.  Vissa pekar på Cage och koreografen Merce Cunninghams uppträdande i 132

början av 1950-talet på The Black Mountain College, tillsammans med konstnärer som David 

Tudor, Robert Rauschenberg etcetera, som den första happeningen.  Begreppet användes för första 133

gången av Allan Kaprow i hans verk 18 Happenings in 6 Parts (1959) som han framförde på Ruben 

Gallery i New York. Andra grundare till happenings är Oldenburg, Jim Dine och Red Grooms och 

Robert Whitman.134

Oldenburgs happening Massage har tolkats som en bruksanvisning till Skulpturer och 

teckningar där han genom en lek av mjuka och varma gäster visar hur man klämmer en jättestor 

säckig tandkrämstub eller hur man bär sig åt för att sova på bolstrar fyllda av ballonger med ett stekt 

ägg som täcke.  Titeln anspelar på ordets sexuella konnotationer och Marshall McLuhans kända 135

fras ”the medium is the message”.  Till kompositionen hade museet lånat tvåhundra filtar från I1-136

regementet i Solna.  Åskådarna behandlades som patienter och uppmanades att ligga ner. En 137

insändare i Dagens Nyheter 4 oktober 1966 beskriver hur två män med munskydd banade väg för 

besökarna till de grå sjukhusfiltarna som låg hopvikta på golvet med en gasbinda ovanpå. När 

gästerna satt sig ställdes en korvgryta mitt på golvet som några av besökarna gick fram till och 

”grävde upp varsin korv ur grytan”. Andra rullade in sig i filtarna och knöt gasbindor runt huvudet. 

”Det osade korv i hela Moderna Museet” skrev Fru Johansson som liknar rummet med ett 

fältlasarett.138

I ena änden av rummet arbetade tre personer iklädda björndräkter i skenet av en röd lampa, i 

den andra änden stod en massör i undertröja och knådade en stor luftmadrass som han sprayade med 

talk. En flicka i brun pyjamas stod intill en säng och bäddade den med blå ballonger instoppade i ett 

örngott av gastyg som exploderade då hon la sig på dem. En brevbärare räckte en bunt kuvert åt 

massören och en lampa tändes, massören rullade sedan ihop sin matta och gick ut. Fru Johansson 

 Moderna Museet, Vad är performance?, www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/marina-abramovic/vad-ar-132

performance/, [hämtad 2019-12-23].

 Tate, Performance Art The Black Mountain College, John Cage & Merce Cunningham, www.tate.org.uk/art/art-terms/b/black-133

mountain-college/black-mountain-college-john-cage-merce-cunningham, [hämtad 2019-12-25].

 Tate, Happening, www.tate.org.uk/art/art-terms/h/happening, [hämtad 2019-12-25].134

 ”MJUK massage”, Aftonbladet, 661006.135

 Gunnarsson, 2017, s. 132.136

 Ett brev från sekreteraren till logistiklagret, 29 september, 1966. MMA MA F1a:33.137

 Fru Johansson, ”Stillsam happening”, Dagens Nyheter, 661004.138
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förklarar att ljudet av någon som skriver på en skrivmaskin (med gnisslande vals) spelades från 

högtalarna som pågick till lampan tändes och massören gick ut.  139

I en lista med rekvisita och material för Massage, publicerad i Raw Notes, listar Oldenburg 

alltifrån vita gymnastikskor, en svart mjuk hatt, en sovrumslampa, ett stort rosa öra (i kartong), 

uppblåsta blå ballonger inuti en muslinduk, två kuddar, en bolster, en madrass, tvåhundra grå 

arméliknande filtar vikta till rektanglar etcetera. Listan inkluderar även material med kopplingar till 

produktionen av ljud till kompositionen som bandspelare, förstärkare, grammofonspelare, en 

grammofonskiva (med melodier från Hawaii) och ett band som innehåller ”me composing my notes 

to the [S]thlm catalogue on a typewriter Aug. 1966”.  Det sistnämnda ger även en förklaring till 140

skrivmaskinsknattret på bandet: konstnären som skriver texten till utställningskatalogen.

Bandet består av mekaniska ljud. Ljudet uppstår då fingrarna trycker ner tangenterna på 

tangentbordet. Då förflyttar tryckverket mot ett tryckband som skriver ut motsvarande tecken med 

bläck på ett pappret, som en vals rullar på en pappersbana och förflyttar pappret vertikalt för varje 

ny textrad.  Resultatet är ett intensivt smattrande där tempot både avtar och ökar samtidigt som det 141

varvas med gnisslandet från valsen som för tryckverket bakåt varje gång den byter rad. Stundtals 

avtar knattret och ett vibrerande ljud från pappret uppstår då Oldenburg antingen byter sida eller 

matar in ett nytt ark. I ljudupptagningen kan vi även höra andetag, pustningar och vid något tillfälle 

avbrott då han reser sig upp och vi hör fotsteg, även det skramlandet av en penna som trillar i 

bordet. Likaså ljudet av en penna som skriver på ett papper. I cirka fyrtiofem minuter pågår 

ljudupptagningen som i huvudsak består av skrivmaskinsljud. 

Det andra spåret på magnetbandet består av Le Cid: Spanish Dance av Eric Hammerstein 

och Carnaval, Op. 9 (Chopin) av Robert Schumann. Enligt insändaren i Dagens Nyheter pågick 

skrivmaskinsknattret i bakgrunden fram till kompositionens slut då det avlöstes av popmusik.  142

Enligt Oldenburgs anteckningar var kompositionerna i huvudsak utförda i stunden och förklarar hur 

de tre första kvällarna hjälpte till att definiera kompositionen, men den mest kompletta var fjärde 

och sista. Oldenburg menar att en performance aldrig kan vara fullständig den första kvällen: ”[t]he 

steps by which it becomes complete — erasures and additions and adjustments, including false 

 Fru Johansson, ”Stillsam happening”, Dagens Nyheter, 661004.139

 Claes Oldenburg, ”Massage”, Raw Notes, Halifax: The Press of the Nova Scotia College of Art and Design, 1973, s. 138-141.140

 Nationalencyklopedin, Skrivmaskin, www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skrivmaskin, [hämtad 2019-12-20].141

 Fru Johansson, ”Stillsam happening”, Dagens Nyheter, 661004. Fru Johansson skriver: ”Och just när jag har kommit på att det här 142

kanske var en inverterad happening, en bild av livets händelselöshet och tristess, tändes kallt ljus, skrivmaskinssmattret avlöstes av 
popmusik och massören rullade ihop sin madrass och gick ut.”
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steps — are part of the effect. The performance is process — ingenuity and luck, in diminishing 

time. With the last performance, time’s up.”143

Bruset (”noise”) blev till tystnad, sammanfattar Oldenburg och skriver ”I have never before 

heard such silence.”  Där genomsyras både Russolo och Cages klangbotten. Snarare än att bara 144

vara en effekt verkar ljudet ha haft en bärande roll i kompositionen som ett narrativ. ”[T]ypewriter 

is a way of speaking by sound”, förklarar Oldenburg.  I hans anteckningar finns det även 145

beskrivningar som förklarar hur [Charles-Marie] Widors orgel-toccata ska användas i början och 

pågå i max sexton minuter för att sedan övergå till en fyra minuters passage med lejonvrål (”lion 

roars”) — i totalt tjugo minuter.  I en annan anteckning skriver Oldenburg att skrivmaskinsljudet 146

ska pågå i cirka femton minuter och att sedan övergå till perioder av lejonvrål. Det finns även en 

notis om hur man kan berika ljudet genom att låta bandspelarna gå ur takt.147

I anteckningarna förklarar Oldenburg produktionen av spatio-temporala ljud som: hamrande, 

krossat glas, ljudet av tyg som slits itu och hur någon ska ropa ”skjut, drag” i en megafon.  148

Insändaren i Aftonbladet talar om ”[d]et tysta krälandet avbryts av olycksbådande smällar när 

ballongerna exploderar”.  Oldenburg utvecklar även hur han som konduktör (”conductor”) kunde 149

hålla och avgöra tempot i kompositionen genom ljudet av hans gummiskor mot det spänstiga och 

gnisslande gymnastikgolvet (”gym floor”).  De är alla ljud som uppstått och försvunnit i stunden, 150

men utifrån vår auditiva fantasi kan beskrivningarna skapa ett minne av både tid och rum, även om 

det är fragmentariskt och i gränslandet mellan hågkomst och glömska. Oldenburgs 

skrivmaskinsknatter skapar en virtuell koppling till både tid och rum, vilket Voegelin identifierar 

som det soniska subjektet.  Fotografiet är bokstavligen en utstrålning från referenten, 151

ljudupptagningen är vibrationerna. Roland Barthes skriver ”[e]n sorts navelsträng förbinder det 

fotograferade tingets kropp med min blick: även om jag inte kan ta på det blir ljuset just här ett 

köttsligt element, en hud som jag delar med den som har fotograferats.”  Mikrofonen och 152

bandspelare balsamerar ögonblicket och rekonstruerar det på liknande premisser som filmen i 
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 Oldenburg, 1973, s. 153.144

 Oldenburg, 1973, s. 93.145

 Oldenburg, 1973, s. 127.146

 Oldenburg, 1973, s. 128.147

 Oldenburg, 1973, s. 137.148

 ”MJUK massage”, Aftonbladet, 661006.149

 Oldenburg, 1973, s. 152.150

 Voegelin, 2010. s. 123.151

 Roland Barthes, Det ljusa rummet: tankar om fotografiet, Alfabeta: Stockholm, (1980) 2017, s. 117.152
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kameran. Barthes menar att fotografiet skapar eller dödar kroppar som fångar andliga mönster, till 

skillnad från måleri som fångar dess mimik.  Fotografiet kan likt ljudet dra med sig åskådaren 153

utanför ramen. Det är vad Barthes hävdar är det som gör fotot till något som väcker liv och ”väcker 

mig till liv” då verkligheten och det förgångna glider samman, vilket är min uppfattning också.154

Precis som fotografiet skapar ljudupptagningen en konversation mellan olika platser till det 

rum jag befinner mig i nu. Utgångspunkten är Kungliga Biblioteket där jag lyssnar till ljud-

upptagningen i hörlurar och den auditiva fantasin skapar ett minne av tid, rum och det soniska 

subjektet. Ett första rum jag föreställer mig är i ateljén på Moderna Museet där Oldenburg sitter vid 

skrivmaskinen och frenetiskt skriver på texten till utställningskatalogen, det är det ögonblick som 

mikrofonens sensorer fångar upp och vibrationerna i rummet omvandlas till elektriska signaler som 

sedan registreras på det analoga magnetbandet, ungefär som ljuset som tränger in genom bländaren, 

in i kamerahuset och sedan träffar den ljuskänsliga filmen. Ett andra rum är det som jag har 

beskrivit ovan, i kompositionen Massage, där en meta-position uppstår och det första rummet 

tränger in i det andra genom ljudupptagningen.

Istället för att tala om konstnären som det soniska subjektet vill jag hävda att det går att 

utmejsla mer än ett tvetydigt subjekt i skrivmaskinsknattret. Genom Bals perspektiv skulle vara det 

narrativ som gör att mottagaren följer generella antaganden. Denna röst bygger på det auktoritära 

subjektet som har materialåtkomst till objekt som exponeras.  Min ambition med det här kapitlet 155

är att peka på ljudets efemära karaktär som skingrats i minnet, likt ett krossat glas. Oldenburgs 

happening Massage är ett exempel på hur minnet av ljudet kan bita sig fast i både subjekt och 

objekt, i det här fallet alltifrån beskrivningar till magnetband och kan erbjuda rum i tiden. Bal menar 

att subjektet aldrig kan förutse alla aspekter av meddelandet, som kommuniceras mellan de 

materiella kanalerna som mottagaren får tillgång till, eftersom det bottnar i hur mottagaren läser 

det.  Voegelin skriver att ”[p]honography needs to be talked about not for its sounds, but for the 156

effect its recording produce”.  Om det inspelade ljudet (”phonography”) kan ge oss en annan 157

förståelse än det som uppnås genom fotografisk dokumentation måste ljudet hitta en sanning i sitt 

eget material, som erbjuder oss känsloladdad och fängslande kunskap om platser och föremål, 

snarare än en isolerad läsning av dess kvaliteter.158

 Barthes, 2017, s. 22-23.153

 Barthes, 2017, s. 84-111.154

 Bal, 1996, s. 8.155

 Bal, 1996, s. 261.156

 Voegelin, 2010, s. 159.157

 Voegelin, 2010, s. 213. I fotnot 42 skriver Voegelin: ”[i]f phonography is to bring to us a different understanding from that 158

achieved by photographic documentation, then it has to find a truth in its own material, in sound, that offers us an affective and 
immersive knowing of places and things, rather than a detached reading of its textual quality or source.”
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Uppsatsens kommande, och sista, kapitel utforskar detta genom en omplacering i tiden: från då till 

nu. Utifrån Voegelins metod Soundwalking the Museum, som bygger på upplevelsen av att lyssna 

till museet genom att promenera runt och igenom det, kommer jag att lyssna till nuet för att granska 

både tid och rum, hur ljudet manipulerar det och effekten som inspelningarna producerar.
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LJUDPROMENADER

Det här kapitlet presenterar ljudpromenader som teoretisk och praktisk fältmetod och befinner sig i 

utställningspraktiken av Moderna Museets samtid. Ljudpromenaderna bygger på min egen upp-

levelse av att gå på en plats och lyssna till ljudrummet, med betoning på min upplevelse och att 

registrera, dels ljuden som jag själv producerar (hur jag talar, mina fotsteg, andetag), men även hur 

jag orienterar mig. Med andra ord handlar kapitlet övergripande om att identifiera mina egna 

handlingar (”my own acts of listening”), och inte att göra ljudupptagningar för att återskapa allt som 

jag hör i museet.159

[W]e should think of sound as an ear, a mirror, a resonant echo, a carrier, a shell.160

—David Toop

Bruce R. Smith talar om ljudet som det starkaste stimulus som vi människor erfar, samtidigt som  

det är det mest försvinnande.  Avsikten med detta kapitel är att undersöka denna ambivalens 161

genom att lyssna till nuet för att hitta spår av tid i mellanrummen av den museala utställ-

ningspraktiken och dess minne. Genom att lyssna till nuet närmar vi oss ljudets omedelbara 

känslighet: hur det uppstår och vart det tar vägen. Men även dess genklang: hur det påverkar oss. 

Museet är en audiovisuell miljö där nutid möter dåtid. Objekt från igår och idag ställs intill 

varandra. John Kannenberg menar att denna juxtaposition är det som skapar resonans i 

exponeringen. Resultatet är nya konceptuella övertoner. Enligt Kannenberg är ekot av denna 

resonans och dess övertoner museets mening eftersom det är vad som lever kvar inom oss i vårt 

minne, även efter utställningen.162

Att vandra genom ett museum är som att läsa en bok, menar Mieke Bal som identifierar två 

nivåer av narrativ i exponeringen. Den första nivån är sekventiell, precis som boken, där narrativet 

kopplar samman betraktaren med de olika elementen. Bal kallar det ”walking tour”. Den andra 

nivån bygger på det faktum att föremål som exponeras triggar subjektet (betraktaren) att knyta 

samman objektets nutid med dess dåtid (funktion, mening, tillverkning etc.). Hon menar att båda 

nivåerna överlappar varandra, men inte är identiska.163

 Kannenberg, 2016, s. 7.159

 Toop, 2010, s. 53.160

 Bruce R. Smith, ”Coda: Talking Sound History” ur Hearing History, (red.) Mark M. Smith, Aten/London: University of Georgia 161

Press, 2004, s. 389. Se även: Cluett, 2014, s. 117. Cluett hävdar att ljudet är det mest försvinnande.

 John Kannenberg, Echoes of an Exhibition, www.johnkannenberg.com/home/2016/12/19/echoes-of-an-exhibition, [hämtad 162

2019-11-19].

 Bal, 1996, s. 4.163

37

http://www.johnkannenberg.com/home/2016/12/19/echoes-of-an-exhibition


	
När vi vandrar genom ett museum vandrar vi genom tiden, menar Kannenberg. Han liknar museet 

vid ett tempel av minnen. Museet består av objekt som har blivit lösryckta ur sin kontext och sedan 

fastfrusna i en slags icke-tid (”non-time”). Oavsett om objekten är från en annan tid än vår egen 

eller ej konstaterar Kannenberg att museet lätt kan verka frånkopplat från vår samtid.  Det Bal 164

identifierar som ett narrativt minne bygger på den specifika hågkomsten av en händelse från det 

förflutna vilken har viss betydelse eller relevans för samtiden och kan erbjuda möjligheter för 

framtiden.  Museidiskursen bygger på mer än museet som en plats för att bevara föremål, även om 165

det är en del av uppdraget. En vandring genom ett museum är en komplex färd där vi möter 

upplevelser som sträcker sig från det sociala till det intellektuella, det estetiska och sensoriska, 

skriver redaktörerna Nina Levent och Alvaro Pascual-Leone i introduktionen till The Multisensory 

Museum (2014).166

Varje fotsteg, varje eko, varje knäpp från ventilen påverkar de historiska objekten i museet 

menar Kannenberg. Målningar absorberar ljud, likaså skulpturer. Han kallar dessa nya ljud som 

aktiveras från dessa tidlösa historiska objekt för ”sounds of history”.  I den totala upplevelsen av 167

ett objekt finns alltid ljud inbäddat. Voegelin pekar på att ljudets osynliga materialitet knyter 

samman både in- och utsida och belyser samband mellan verklighet och möjligheter. Dessutom 

erbjuder ljudet en annan förståelse för både arkitektur och konstverk, och uppmuntrar olika 

kuratoriska koncept och strategier.  Voegelins metod Soundwalking the Museum bygger på att 168

upplevelsen av museet skapas genom aktiviteten av att promenera runt och igenom det. ”I invent 

and build the place through the invisible connections my listening makes”, skriver hon.  Under 169

1970-talet använde R. Murray Schafer och hans kollegor från World Soundscape Project ljud-

promenader som en empirisk metod för att mäta och dokumentera ljudlandskapet i Europa via en 

ljuddagbok. Deras fokus var främst att mäta buller, ljudnivåer och aktivitet. 

Voegelin visar att World Soundscape Project inte bara placerade museet som en plats i 

rummet, utan även en plats i tiden eftersom perceptionen är inte kronologisk: ljudet skapar 

relationen mellan tid och rum och subjekt tack vare spatio-temporala spänningar som uppstår i våra 

öron och visar sig i vår auditiva fantasi. Till skillnad från Schafer bygger Voegelins ljudpromenad 

 Kannenberg, 2016, s. 18-22.164

 ”Mieke Bal: Dis-Remembered and Disremembered: A Confrontation with Failures of Cultural Memory”, European Network 165

Remembrance and Solidarity, www.youtube.com/watch?v=72atw6dvpHs, [hämtad 2019-10-21].

 Nina Levent och Alvaro Pascual-Leoneur, ”Introduction”, The Multisensory Museum: Cross-Disciplinary Perspectives on Touch, 166

Sound, Smell, Memory and Space, (red.) Nina Levent och Alvaro Pascual-Leone, Lanham/Plymouth: Roman & Littlefield, 2014, s. 
xiii.

 Kannenberg, 2016, s. 22.167

 Voegelin, 2014, s. 120.168

 Voegelin, 2014, s. 128.169
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på den subjektiva erfarenheten. Den samlar inte data om museet, utan producerar egna mätningar 

för att ge fler möjligheter och engagera den lekfulla spänningen av spatio-temporala processer.  170

Kannenbergs ljudpromenader handlar till viss del om att kartlägga museet (”sound mapping”), 

medan Voegelins snarare kan ses som en inbjudan till att kartlägga, bygga eller riva museet igen 

utifrån ljudets osynlighet, som inte lämnar några spår på platsen, utan endast finns som avtryck i 

minnet.

In my ears the museum is built temporarily, again and again, out of the rickety shapes of all that 
sounds as a formless form, invisible and ephemeral, fragmented and fragmenting, and it is the 
complexity of this impression into which and out of which.171

Lyssnandet kan enligt Voegelin erbjuda alternativa relationer till både objekt och subjekt och sättet 

vi lever med dem.  David Toop hävdar att en konversation mellan en plats och en person 172

artikuleras via ljudet. Även om detta sker obemärkt existerar det i hur vi definierar en plats.173

Att lyssna till museet ger oss möjligheter att finna mening mellan raderna och höra mellan-

rummen bland objekten, samtidigt som vi färdas mellan tid och rum. Schafer konstaterade i sina 

studier att det inte skulle räcka med tusentals inspelningar eller tiotusentals mätningar för att ge en 

helt övertygande (”totally convincing”) bild av ett ljudlandskap.  Upplevelsen av ljudet går inte att 174

återskapa med exakta mått. Bilden av ljudet som vi tecknar präglas av vår perception och definieras 

utifrån vår autograf som kan bestå av både starka och svaga linjer, men även linjer som suddas ut 

och ritas dit igen, linjer som sedan förflyttas och flyter in i varandra. Ljud färgar vår värld menar 

Stephen R. Arnott och Claude Alain.  Det är en åsikt som jag delar, men jag vill också hävda att 175

ljudet även färgas av oss.

O Keeffe och Porto Nogueira hävdar att ljudet inte är efemärt och utan socialt sammanhang, 

utan att det är, precis som alla andra konstruktioner, utformat av sociala och kulturella normer och 

 Voegelin, 2010, 123-127.170

 Voegelin, 2014, s. 125.171

 Voegelin, 2014, s. 9-10.172

 Toop, 2010, s. 58-59. Toop skriver: ”What goes unnoticed in the general run of life still exists, in its colouration, its echoes, its 173

affects, its atmospheres and definitions of place. An unnatural silence, a bell in the night, the dizzying flight of swallows, a sharp cry 
across the river whose audible flowing is a constant and would be missed if it ever froze or fried up, the murmur of a quiet pub, wind 
rippling through grass and at the far edges of hearing there is the scoot of a dry leaf caught in the breeze, the brining of the milk and 
the emptying of the bins, a particular street in the hush of early morning, and maybe the name of that street, rolling around in the 
imagination with the patina of its age and the mystery of its sound.”

 R. Murray Schafer, ”Soundscapes and Earwitnesses”, Hearing History, (red.) Mark M. Smith, Aten/London: University of 174

Georgia Press, 2004, s. 6.

 R. Arnott, Alain, 2014, s. 85.175

39



	
regler.  Ljudet är en spegel, ett resonant eko, samtidigt som det är både bärare och skal.  Att 176 177

lyssna till konversationen mellan platsen och människan erbjuder därför en möjlighet att urskilja 

både sociala och kulturella tecken som talar om både platsen och vår relation till den. Relationen 

mellan människan och platsen är dock komplex. Moderna platser som vi vistas i dagligen är 

visserligen noga uträknade av arkitekter, inredningsdesigners, akustiker, med flera (det vill säga av 

dem som utformar alltifrån köpcenter till konserthus och kyrkor), där tak och väggar både stärker 

och dämpar kommunikationen. Istället för att begränsa konversationen mellan människa och plats 

till en enskild individ, eller några professionella utövare, bygger diskursen snarare på att identifiera 

sociokulturella krafter i ett samhälle och hur dess subjekt tänker och känner. Likt Mieke Bals 

utställningssubjekt (”expository agent”) identifierar Barry Blesser och Linda-Ruth Salter denna 

kraft som aural architects: ”[t]hose who built cathedrals and those who designed virtual 

electroacoustic spaces were seldom aware of how their social context influenced their spatial 

creations.”178

Vad Blesser och Salter kallar en akustisk arena (”acoustic arena”) är en mellanhand mellan 

akustisk och social vetenskap. Denna brygga består å ena sidan av beslut om rummets geometri, 

material, byggteknik etcetera. Detta sker via arkitekter, akustiker och ingenjörer som formar 

akustiska platser. Men å andra sidan består den också av de som införlivar dem och vad sociologer, 

antropologer, psykologer analyserar beror på hur de som upptar dessa arenor reagerar när det gäller 

humör, beteende och en känsla av integritet eller social sammanhållning. En akustisk arena består 

av både sociala och fysiska egenskaper. De flesta beskrivningar av spatiala gränser kommer från 

visuella och sociala markörer. Till skillnad från visuella och sociala markörer tar akustiska arenor 

inte hänsyn till sådana gränser, menar Blesser och Salter som beskriver hur ett öppet fönster kan 

göra att det offentliga ljudet från gatan kan tränga in i den privata sfären och till viss utsträckning 

vice versa.179

På samma sätt som människan formar platser formas vi av dem. Platsen och objekten skapar 

identiteter och identiteten gör att vi närmar oss både platser och objekt och kan identifiera oss med 

dem. Enligt Sara Ahmed avslöjar vårt sätt att rikta uppmärksamhet mot ett objekt vilka riktningar vi 

har tagit i livet.  Att studera en plats, dess objekt och vår förbindelse genom att lyssna till den 180

innebär att vi måste identifiera vår kompass, med andra ord forskar-jaget, och noga granska våra val 

 Linda O Keeffe, Isabel Nogueira, Applying Feminist Methodologies in the Sonic Arts: the Soundwalking as a Process, 176

www.researchgate.net/publication/
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eftersom vår orientering är vad som kommer att prägla resultatet. Urvalsprocessen kallar Ahmed för 

bracketing, vilket bygger på vårt sätt att rikta uppmärksamhet mot ett objekt och vars konsekvens är 

att ett annat blir satt åt sidan (eller inom parenteser). Hon pekar på hur feministiska filosofer har 

bevisat hur maskuliniteten inom filosofin har orsakat ett försvinnande av subjekt, liksom ett för-

svinnande av materialiteten i objekt genom ett åsidosättande.181

Vårt sätt att rikta uppmärksamheten mot ett objekt kallar Ahmed för objektets ankomst 

(”arrival”), vilket bygger på ett komplext händelseförlopp som inte kan besvaras genom objektets 

biografi eller vad som är synligt på ytan. Ahmed liknar ankomsten vid ett klibbigt föremål som 

formas av allting det varit i kontakt med. Å ena sidan tar ankomsten tid, men å andra sidan är den 

inte beroende av tiden (trots att objektet formas av tidens förhållanden). ”Vad” som slutligen blir 

synligt formas av historien, även om det inte alltid är märkbart bortsett från eventuella repor. Objekt 

liksom platser är utformade efter våra kroppar, och vissa kroppar mer än andra. Ahmeds 

argumentation bygger på vårt sätt att orientera och positionera oss genom att sätta oss i relation till 

andra och att anpassa oss till dem när vi vet att vi har hittat rätt riktning. ”Orientations shape not 

only how we inhabit space, but how we apprehend this world of shared inhabitance, as well as 

”who” or ”what” we direct our energy forward to”, skriver Ahmed. Att identifiera vår kompass och 

rannsaka vårt sätt att orientera oss kan därför hjälpa oss att förstå riktningar som vi själva har tagit i 

livet och vår förbindelse med både platsen och objekten.182

I följande delar kommer jag att redogöra mina ljudpromenader, en efter en. De är utförda 

under en vecka i oktober med tre startpunkter i riktning mot Moderna Museet. Den första 

promenaden utspelar en söndag eftermiddag från Skeppsholmsbron, strax efter Nationalmuseum. 

Den andra utgår ifrån Djurgårdsfärjan (linje 82) från Gamla Stan i riktning mot Skeppsholmen  och 

museet tisdagen därpå. Den sista ljudpromenaden utgår ifrån buss 65 till Moderna Museet fredagen 

samma vecka. Centripetalkraften i stadsplaneringen gör oss påminda om museets geografiska 

position, omgiven av både natur och monumentala byggnader, och indikerar dess karaktär.  183

Ljudpromenaderna erbjuder en konversation mellan tid och rum och det soniska subjektet av post-

tystnad. Det hjälper oss att skapa en virtuell koppling till ett minne med hjälp av vår auditiva 

fantasi. Ljudet är en händelses osynliga djup, ett djup som inte går att uppnå via visuell syntesis, 

utan ett immanent djup. ”In sound I am in depth”, sammanfattar Voegelin.184

 Ahmed, 2006, s. 34. 181

 Ahmed, 2006, s. 3-63. Citatet är från s. 3.182

 Bal, 1996, s. 13ff. Bal 183

 Voegelin, 2010, s. 123-133.184
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LJUDPROMENAD FRÅN SKEPPSHOLMSBRON TILL MODERNA MUSEET: 6 OKTOBER 

2019

En solig söndag i oktober vid halv fyra på eftermiddagen börjar min första ljudpromenad på 

Moderna Museet. Ifall du inte tar bussen eller Djurgårdsfärjan till Skeppsholmen är broförbindelsen 

över Skeppsholmsbron en stor del av inramningen av vistelsen på ön, där bland annat museerna 

Moderna Museet, Arkitektur- och designcentrum och Östasiatiska Museet ligger. Därför börjar jag 

min ljudpromenad vid brofästet där jag upplever att museernas ljudlandskap tar vid. Dels via 

museets besökare, som till fots, med bil, med Segway eller elsparkcykel förflyttar sig över 

Skeppsholmsbron i dess båda riktningar, men även i form av andra avtryck.

Bild 4. Klampande ljud från träbron när människor tar sig till och från Skeppsholmen. Foto: 

Författaren.

Vid kronan på brons mitt samlas några för att ta bilder på sig själva eller andra med utsikten 

över vattnet mot Gamla Stan och Slussen. Andra promenerar. Någon åker förbi med en Segway. 
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Träunderlaget på brons gångväg avger stumt klampande ljud av fotstegen av oss som promenerar 

över bron. Kyrkklockorna från Eric Ericssonhallen klämtar i bakgrunden och fragment från 

konversationer på en mängd olika språk tillsammans med bruset från vattnet och vinden, vävs 

samman med sången från de sista kvarvarande fåglarna och de gula höstlöven som rasslar i 

trädkronorna som utgör ljudlandskapet längst Svensksundsvägen, där jag möts av Niki de Saint 

Phalle och Jean Tinguelys skulpturgrupp Paradiset från 1971. Den här söndagen är Tinguelys 

skulpturer ej i rörelse och därför står skulpturgruppen, som annars utgör ett signifikant ljud som 

karaktäriserar Moderna Museet, stumma intill varandra.

Längre bort hör jag istället musik från dansbanan som är gjord för ArkDes av föreningen 

Dansbana! vars skulpturer har inspirerats av de Saint Phalles intilliggande skulpturgrupp. 

Dansbanan är skapad för att skapa en offentlig plats för dans där du själv kan välja musik genom att 

koppla upp din smartphone via Bluetooth och spela din favoritmusik och dansa. Den här 

eftermiddagen står några vuxna intill dansbanan och väljer musik och ett barn står på dansbanan. 

Från högtalarna spelas sentimental musik med stråkar som bryts av ljudet av temat från Pippi 

Långstrump som spelas stundtals fragmentartat och tonas ut i bakgrunden tills jag kommer fram till 

Moderna Museets entré, där jag möts av de elektriska dörrarna som öppnas och stängs med ett visst 

gnissel.

Väl inne i Moderna Museet växlar ljudbilden, dels på grund av rummet, men även på grund 

av andra ljudande element som klinkande av bestick från museets kafeteria, kaffekvarnen som 

periodiskt maler kaffebönor, ett myller av skratt och röster. Jag stannar intill museets bokshop i 

cirka fem minuter för att lyssna på alla ljud som äger rum. Eftersom jag lyssnar och dessutom spelar 

in ljudet märker jag hur jag själv rör mig extra försiktigt och långsamt i rummet.

Efter cirka fem minuter börjar jag promenera längst bort i museet mot samlingen (och de 

mindre tillfälliga utställningarna). Förutom att vara en visuell skiljelinje mellan samlingen och 

entrén är de dubbla lagren dörrar en sonisk avgränsning där dels det arkitektoniska rummet 

förändras; träparkett istället för stengolv och korridorens räta vinklar skapar större återklang och 

ljudet från mig och de andra besökarna blir svagare ju närmare samlingen jag kommer.

Intill Charlotte Johannessons take me to another world (1981-1986) ställer jag mig och 

sluter mina ögon för att lyssna till rummet. Efter några minuter öppnar jag ögonen för att titta på 

verken medan jag promenerar omkring i samlingen och utställningen Ett eget rum som fokuserar på 

verk av svenska kvinnliga 1900-talskonstnärer. Alla ljud förstärks av tystnaden där fotsteg liksom 

rörelser skapar en återklang och understryks. Min uppmärksamhet riktas mot Yakov Protazanovs 

videoverk Aélita (1924), från vilket orkestral musik sprider sig i rummet. Jag, liksom de andra 

besökarna, vimlar tyst i rummen, där fotstegen på parkettgolven dominerar ljudbilden, och där jag 
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framför allt fokuserar på mina egna rörelser och huruvida jag låter, samtidigt som jag sakta går ut 

mot korridoren som slutligen slussar mig genom de automatiska dörrarna som utgör en skiljelinje i 

ljudbilden: tystnaden och koncentrationen i utställningssalarna mot bruset i huvudentrén med 

kaffebaren, garderoben och butiken etc.

Ute vid entrén stannar jag vid inläsningsskylten till Alexander Calders mobil The forest is 

the Best Place (1945), mitt emot butiken med ansiktet vänt mot restaurangen där jag avslutningsvis 

stannar och lyssnar till blippandet från kassaapparater, kaffekvarnens malande, de fragmentariska 

konversationerna som passerar mig på en mängd olika språk och gnisslandet från ytterdörrarna som 

öppnas och stängs.

 

Ljudpromenadens längd: 29.51

www.soundcloud.com/molnbar-av-john/ljudpromenad-6-oktober-2019/s-630GG

LJUDPROMENAD FRÅN DJURGÅRDSFÄRJAN TILL MODERNA MUSEET: 9 OKTOBER 

2019

Min andra ljudpromenad på Moderna Museet börjar vid Gamla Stan där jag tar Djurgårdsfärjan till 

Skeppsholmen kvart i två en mulen tisdag i oktober. Djurgårdsfärjan (linje 82) går vanligtvis direkt 

till Djurgården (Allmänna gränd) intill Gröna Lund, men på förfrågan stannar den vid 

Skeppsholmen. Färjan skiljer sig från andra resesätt i Stockholmstrafiken. Färden ger en unik 

inramning där ett speciellt skimmer kan uppstå, kanske för att färjorna är avskilda från resterande 

storstadstrafik som präglas av trängsel med andra resenärer och reklam i varje vrå. Färjans 

panorama skiljer sig från promenaden över Skeppsholmsbron; här aktiveras resenärerna och 

transporten får ett värde i sig—som en upplevelse där rörelsen av färjan i symbios med miljön, i 

vilken ljudet av vattnet och vinden gifter sig med omgivningen—som bäst kan beskrivas som 

idylliskt.

Den här tisdagen är mildare än några dagar innan. Det blåser mindre och höstfärgerna bland 

träden dekorerar både Skeppsholmen och Djurgården. Gröna Lund har stängt för säsongen och 

nöjesfältets åkattraktioner är stillastående. Ljudbilden skiljer sig därför från sommarsäsongen då 

rösterna från Gröna Lund tillsammans med ljudet från karusellerna och berg- och dalbanorna har en 

tydlig sonisk karaktär som breder ut sig över området.
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Bild 5. Ljudet av Djurgårdsfärjan som går i land och skvalpande vågor. Foto: Författaren.

Framme på Skeppsholmen går jag i land på träbryggan på Östra Brolänken där mina steg 

ackompanjeras av ljudet från masterna på segelbåtarna som spelar i vinden, tills jag kommer till 

grusvägen Amiralsvägen som jag fortsätter på fram till Svensksundsvägen. Några enstaka bilar 

passerar mig. Jag möter några människor. I bakgrunden hör jag någon som borrar och hamrar. En 

klocka klämtar. När jag kommer närmare Moderna Museet kan jag höra att Paradiset inte är i 

rörelse denna dag heller, men till skillnad från min första ljudpromenad är dansbanan av ArkDes 

förening Dansbana! bortplockad. Istället hamnar mitt fokus på de röster och ljudet från dörrarna till 

entrén som pulserar och gnisslar om vartannat då de slussar in mig till Moderna Museets inom-

husmiljö.

Vid kaffebaren stannar jag och lyssnar till myllret av röster, ljudet från kaffemaskinerna, 

musiken som sprids svagt i bakgrunden och kommer från ArkDes utställning Cruising Pavilion: 

arkitektur, gaysex och cruisingkultur till rytmen av de automatiska dörrarna som ständigt öppnas 

och stängs och ett visst buller och hamrande som pågår i lokalen. Jag sluter mina ögon en stund för 

att sedan gå vidare mot samlingen till utställningen Från 1980 till idag.

Eftersom det är vardag och mitt på dagen är det relativt tomt på museet och jag försöker 

fokusera på de ljud som kommer från dem som vistas i lokalen och mina egna ljud. När jag 

promenerar mot samlingen hör jag hur rösterna i kafémyllret blir allt svagare, och mina egna steg 

får en större plats i ljudbilden. Elektriska dörrar slussar in oss besökare till korridoren och filtrerar 

ljud från entrén. När dörrarna stängs bakom mig hamnar mina fotsteg i förgrunden igen. Ett svagt 

brus av röster och rörelser hörs i bakgrunden. Ljuden dämpas längre in i korridoren och rösterna 

viskar istället. Tystnaden och mina egna ljud blir mer påtagliga.
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Till tonerna av tango från Marina Abramović videofilmade performanceverk Insomnia (1997) 

promenerar jag med försiktiga steg genom utställningen Från 1980 till idag tills jag kommer till den 

nedsläckta delen där jag finner Mona Hatoums installation Hem från 1999 som består av olika 

köksredskap i rostfritt stål som genom datorstyrd elektrisk spänning skapar ett ljud och ljus i 

objekten, som står uppställda på ett bord. Ljudet och ljuset ökar och avtar rytmiskt medan de fyller 

rummet med ett skarpt surrande, som jag stannar, sluter ögonen och lyssnar till i några minuter.

Till skillnad från utställningen Ett eget rum innehåller Från 1980 till idag ett flertal 

installationer och videoverk som ger ifrån sig ljud och sätter en tydlig prägel på exponeringen som 

skapar ett signifikant brus för ett samtida konstmuseum eller galleri. När jag promenerar genom 

rummen skiljer sig ljuden mer från det ena till det andra ju närmare källan jag kommer. Varje rum 

har arkitektoniska ljudabsorbenter som präglar den soniska perceptionen av att vandra från ett rum 

till ett annat och mötas av ett nytt ljud samtidigt som det finns en försmak, som en följetong, om vad 

som kan väntas i nästa rum.

Jag lyssnar till skramlande nycklar från säkerhetsvakten, mina egna fotsteg och de fåtal 

andra besökarna när jag rör mig från ett rum till ett annat. Jag stannar en stund och lyssnar till Ola 

Pehrsons installation hunt for the unabomber (2005), men känner att jag dras mot Abramović verk i 

första rummet som förtrollar med både tangomusiken och det starka bildspråket i hennes tre 

videofilmade performanceverk som visas i samband med utställningen: Luminosity (1997), 

Insomnia (1997) och Dissolution (1997). Tonerna till tangon från Abramovićs verk tillsammans 

med ljudet från Mona Hatoums installation sätter prägel på hela utställningen, enligt mig. Ljudet 

skapar ett visst skimmer och får mig att färdas mellan fantasi och verklighet när jag går genom 

rummen och slutligen når korridoren som tar mig tillbaka till entrén.

Tangon följer med mig ut ur rummet. Även då den tystnat lever tonerna av den kvar inom 

mig. Jag promenerar mot de automatiska dörrarna med försiktiga fotsteg innan jag transporteras ut 

från samlingens ljudbild till entréns kaféliknande myller. Där sätter jag mig på en av museets röda 

skinnsoffor, mitt emot kaffebaren, intill butiken och biljettentrén där de är i full gång med att 

installera en scen. Efter att ha pustat ut en kort stund och lyssnat till rummets prasslande, bankande 

och klinkande kommer en som arbetar med att sätta upp scenen och säger till mig att han måste 

arbeta där jag sitter och frågar ifall jag kan flytta på mig, vilket blir min enda interaktion med någon 

under hela ljudpromenaden annat än att jag hälsade på personalen på färjan. Jag sitter i soffan några 

minuter och försöker koncentrera mig på ljuden tills jag slutligen stänger av inspelningen och går 

ut.
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Ljudpromenadens längd: 46.06 

www.soundcloud.com/molnbar-av-john/ljudpromenad-9-oktober-2019/s-ZqZH2

LJUDPROMENAD FRÅN SÖDRA BLASIEHOLMSHAMNEN TILL MODERNA MUSEET: 11 

OKTOBER 2019

Min tredje och sista ljudpromenad börjar vid Kungsträdgården där jag försöker hitta busshållplatsen 

för buss 65 som kan ta mig till Moderna Museet och Skeppsholmen. Klockan är strax efter fem på 

fredagseftermiddagen och det börjar skymma när jag väl hittar till Jacobsgatan där busshållplatsen 

finns, ett stenkast från Kungsträdgården. Jag håller på att installera mikrofonerna i öronen och gör 

mig redo att starta inspelningen av denna ljudpromenad då bussen kör förbi mig och jag stannar 

inspelningen. När jag läser busstabellen inser jag att det dröjer innan nästa buss kommer så jag 

börjar promenera tillbaka mot Kungsträdgården och Nationalmuseum för att vänta på nästa buss.

Bild 6. Ett stilla hummande utanför Nationalmuseum. Foto: Författaren.
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Utanför Nationalmuseum, på Södra Blasieholmshamnen, står jag en stund och blickar ut över 

vattnet, mot slottet, för att lyssna till stadens stilla hummande, där bruset av bilar vävs samman med 

ljudet av vinden. Ljudet av röster kommer och går, liksom ljudet av bilarna. När bilarna kommer 

närmare mig smattrar däcken mot asfalten då de sakta kör förbi. Ljudet från bussen som nu kommer 

är en aning dovare. Strax innan den stannar intill mig pyser det till, bussen stannar, dörrarna öppnas 

och jag möts av ljudet från radion och samtalet mellan två andra personer som sitter på bussen. Jag 

sätter mig i mitten av bussen. Bussen utropar nästa hållplats: ”Östasiatiska museet” utan att stanna. 

Kort därpå är vi framme vid ändhållplatsen och bussen utropar: ”Arkitektur-/Moderna Museet” och 

ljudet av att någon trycker på bussens stoppsignal plingar till.

Bussresan gör att jag uppmärksammar skillnaden på karaktären i ljudbilden på 

Skeppsholmen jämfört med Blasieholmen. Öns inbäddade karaktär gör att stadsbrusets resa över 

vattnet filtreras och dämpas av husen och träden. Tystnaden ringas därför in av ljudet från mina 

egna fotsteg, en klocka som klämtar en bit bort och de prasslande höstlöven som täcker hela 

Svensksundsparken där Niki De Saint Phalle och Jean Tinguelys skulpturgrupp Paradiset dyker upp 

igen, omringade av byggställningar.

Efter en kort promenad är jag framme vid entrén, där jag möts av museidörrarnas pulserande 

och gnisslande som slussar in mig till Moderna Museets sorl bestående av ljudet från kaffekvarnen 

som konstant maler, stimmet av röster som smälter samman och löses upp stundtals av ljudet av 

klackar som slår i stengolvet eller kortdragningar i kassaapparaterna. Eftersom det är senare på 

dagen och dessutom fredag skiljer sig ljudet då skolbarnen har gått hem och så även de flesta andra. 

Kvar är en handfull människor som kommit för öppningen av utställningen Mud Muses — en triad 

om teknologi, kurerad av Lars Bang Larsen.

På väg mot utställningen ser jag några bekanta, jag tappar genast fokus på lyssnandet och 

försöker smyga in till utställningen utan att behöva stanna och tala med dem. Hyfsat obemärkt tar 

jag mig in till utställningen som visas i den tillfälliga utställningssalen direkt till höger efter 

kaffebaren. Inne i utställningen möter jag en tät ljudbild bestående av ett flertal lager av inspelade 

röster, atmosfäriska toner med en syntetisk karaktär och ett organiskt bubblande från Robert 

Rauschenbergs omtalade Lermusan (”Mud Muse”) (1968-71). För att undvika att träffa mina vänner 

försöker jag att diskret röra mig i rummet där konstverken står utplacerade. Även om min intention 

är att inte störas av studien, blir det tydligt vid denna situation att ljudupptagningarna påverkar mitt 

sätt att orientera mig. Jag försöker sluta ögonen för att lyssna till det omfattande hopkoket av ljud i 

rummet. Ljudet av fotsteg och rörelser tonas ner i rumsklangen. Röster uppfattas tydligare, men 

avtar också. Trots den intensiva ljudmattan tränger sig Rauschenbergs bubblande in nästan överallt.
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Slutligen promenerar jag mot utställningen och tillbaka till entrén och jag står och lyssnar till 

rummet en stund, där närvaron av besökarna blir mer påtagligt, likaså ljudet av bestick som 

skramlar från kaféet och ytterdörrarna som öppnas och stängs med ett pulserande gnissel. Jag 

beslutar mig att avsluta ljudpromenaden och slår av inspelningen.

Ljudpromenadens längd: 25.22 

www.soundcloud.com/molnbar-av-john/ljudpromenad-11-oktober-2019/s-67qC3
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SLUTDISKUSSION

Uppsatsens syfte har varit att beskriva och analysera ljudupptagningar med koppling till Moderna 

Museets utställningspraktik utifrån ljudets sammanställning som ett kraftfullt stimulus, men också 

ett efemärt fenomen. Detta har genomförts till följd av att dela uppsatsen i två kontexter (nu och då) 

för att undersöka spänningen mellan historia och minne, glömska och hågkomst, det förflutna och 

samtiden — å ena sidan genom tillbakablickande arkivstudier från museets mytomspunna 1960-tal, 

å andra sidan genom insamling av ny information med hjälp av ljudpromenader. Uppsatsen har varit 

mindre intresserad av att undersöka specifika historiska konstnärer. Utgångspunkten har varit 

lyssnandet, men där historiska konstnärer har använts som underlag för det. Detta har 

problematiserats genom frågeställningar om hur dina egna ljud påverkas av det du ser, hur närvaron 

(och frånvaron) av ljud speglas i museets minne och vart ljudet tar vägen.

Ahmeds reflexiva orienteringsteori har positionerat uppsatsen genom att identifiera och 

provocera forskar-jaget och undersökningens metoder. Hennes teori om en skev (”queer”) 

orientering bygger på att kritisera vedertagna strukturer, till exempel de könsmaktsrelationer som 

strukturerar den konstnärliga praktiken och konsthistoriens fält.  Uppsatsens första del har 185

definierats utifrån Moderna Museets arkiv och Svensk mediedatabas (SMDB), vilket har resulterat i 

ett homogent material som i sin tur speglar dessa strukturer. Detta kan också likställas med vad 

Glenn och Enoch kallar trained incapacity som orsakar blindhet i arkiven. Uppsatsen har som sagt 

varit mindre intresserad av att undersöka specifika konstnärer och har istället problematiserat detta 

genom att peka på asymmetrin i museets minne. Med hjälp av att koppla samman den empiriska 

delen med den teoretiska har uppsatsen kunnat besvara syfte och frågeställningar genom att sätta 

dem i relation med tid och rum. Till följd av detta kan uppsatsen identifiera ett soniskt subjekt av 

post-tystnad som producerar och manipulerar rummet via ljudet.186

För att lyfta blicken (och öronen) har uppsatsen flyttat fokus från enskilda individer till ett 

mer tvetydigt subjekt. Subjektet definieras av ett samhälle och präglas av hur dess subjekt tänker, 

känner och upplever. Detta har undersökts i uppsatsens tillbakablickande del utifrån Piotrowskis 

forskning och teorier om det kollektiva minnet, vilket undersökningen bedömer står i linje med den 

klangbotten som uppträder i museets minne med rötterna i både Cage och Russolo. Utifrån objekt, 

med kopplingar till museets utställningspraktik, har uppsatsen med hjälp av Bals teorier uttolkat ett 

utställningssubjektet (”the expository agent”), det vill säga den röst som består av en lång kedja 

 Griselda Pollock, ”Det moderna och kvinnlighetens rum”, Konst, kön och blick, (red.) Anna Lena Lindberg, Stockholm: 185

Nordstedts Förlag AB, s. 170, Pollock skriver ”Vi kan inte bortse från det faktum att såväl den konstnärliga praktikens som 
konsthistoriens fält är strukturerat av och i sin tur strukturerar sociala könsmaktsrelationer.”

 Voegelin, 2010, s. 123.186
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subjekt som inom semiotiken identifierar tecknets index, vilket uppsatsen sammanfattar i linje med 

det kollektiva minnet och det soniska subjektet.187

Det finns lagar och regler som tillhandahåller mekanismer för samarbeten som reglerar en 

viss typ av arenor. Musikarenor har till exempel strikta regler som ger musiker exklusiv rätt till den 

tillgängliga akustiken. Restauranger och krogar har svagare regler som tillåter gäster att ta del av 

akustiken genom att tala, skåla och sjunga. Vissa bostäder har regler för vilka tider som boende får 

tvätta och spela musik. Andra har regler för hur starkt man får spela musik till exempel. Den sociala 

dynamiken av mänskliga grupperingar utgör konkurrensen av akustiska arenor där starkare grupper 

utgör en större procent av den tillgängliga akustiken än svagare grupper. Att injicera ljud, oavsett 

vilket, till en akustisk arena är vad Blesser och Salter sammanfattar som praktiken av sonisk 

makt.188

Blesser och Salter pekar på tystnad som ett aktivt val av skaparna av de akustiska arenorna 

eftersom tystnad kan avslöja politiska, sociala och kulturella aspekter.  Tystnad, eller frånvaron av 189

ljud, är viktigt eftersom det tillåter soniska event med svag ljudvolym att ta plats och ge nyanser åt 

kommunikation. Tystnad är en gemensam komponent för ett flertal riter och religioner. Auktoritära 

subjekt som lärare, domare, präster och tyranner har alla makten av att tysta andra. Relationen 

mellan de som ger order till dem som måste lyda förtydligar vem som kontrollerar 

ljudlandskapet.  Richard Cullen Rath argumenterar för hur akustiken i möteshus och kyrkor 190

speglar hur man i Amerika konstruerat och upprätthållit sociala system inom ett samhälle genom 

akustiska hierarkier. Till skillnad från kyrkor under 1600-talet (som vanligtvis är akustiskt 

utformade som auditorium eller konserthus) är reformationens kyrkor (som kom att bli standard för 

de amerikanska) akustiskt korsformade (”cross-shaped”) och ger därför en starkare återklang, vilket 

resulterar i att alla ljud i rummet förstärks. I och med detta kan akustiska hierarkier vidmakthållas 

genom ljudet som strukturerar skillnader mellan etnicitet, ras, kön och klass, men framför allt 

mellan det synliga och det osynliga, konstaterar Cullen Rath.  191

Minnet av sociala hierarkier lever kvar, fast till följd av ett flertal olika uttryck idag. I det 

moderna samhället har tystnaden, liksom avsaknaden av den, blivit ett politiskt och kommersiellt 

intresse, där den akustiska arenan hyrs ut till den högst bjudande.  Det är ur detta perspektiv som 192

 Bal, 1996, s. 16. Se även: Piotrowski, 2012, s. 169.187

 Blesser, Salter, 2007, s. 31.188

 Blesser, Salter, 2007, s. 32.189

 Blesser, Salter, 2007, s. 33.190

 Richard Cullen Rath, ”Acoustics and Social Order in Early America”, Hearing History: A Reader, (red.) Mark M. Smith, Aten/191

London: The University of Georgia Press, 2004, s. 207-211.

 Blesser, Salter, 2007, s. 33.192
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O Keeffe och Porto Nogueira menar att ljudet inte är efemärt, utan en konstruktion utformad av 

socio-kulturella normer och regler.  Att lyssna till konversationen mellan människan och platsen 193

erbjuder oss därför en möjlighet att urskilja dessa strukturer.

Att tala om var akustiska arenor tar vid och slutar är komplext eftersom de överlappar 

varandra. Geografiskt nära institutioner som Moderna Museet, Gröna Lund, Stockholms slott och 

Nationalmuseum kan därför vara svåra att undersöka separat eftersom de utgör ett kluster där 

samklangen mellan bakgrund och figur korsbefruktas med övergripande planering och precisa 

detaljer, där både organisation och spontanitet betecknar bilden. Tillsammans utgör den en symbol 

för staden, vilket Bal läser som ett semiotiskt tecken. Hon identifierar stadsplaneringen och 

centripetalkraften som en del av det sekventiella narrativ som hon kallar ”walking tour”.  Platsen 194

och dess objekt skapar identiteter samtidigt som identiteten gör att vi närmar oss både platser och 

objekt som vi sedan identifierar oss med.  Uppsatsen har kunnat observerat detta tack vare 195

ljudpromenaderna som har bekräftat hur både objekt och subjekt åsidosätts som ett resultat av vår 

orientering. Orienteringen speglar därför vår relationen med platsen, precis som platsen speglar dess 

relation till oss, vilket är premissen för orientering.

Bild 7. Den soniska avgränsningen mellan 

samlingen och entrén. 
Foto: Författaren. 

 Linda O Keeffe, Isabel Nogueira, Applying Feminist Methodologies in the Sonic Arts: the Soundwalking as a Process, 193

www.researchgate.net/publication/
331161502_Applying_Feminist_Methodologies_in_the_Sonic_Arts_the_Soundwalking_as_a_Process, [hämtad 2019-10-25].

 Bal, 1996, s. 4.194

 Ahmed, 2006, s. 6.195
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Dörrar, golvets material, takets höjd och väggarnas utformning är alla element av fonetisk 

arkitektur, enligt Blesser och Salter.  Den akustiska arenan, där konversationen mellan platsen och 196

människan uppstår, präglas av detta. Blesser och Salter identifierar fonetisk arkitektur som en 

kollektiv kraft.  Moderna Museets sekventiella narrativ präglas också av detta. Där alltifrån ljuden 197

från entrén, kaféet och dess kaffekvarnen (som konstant maler kaffebönor), och butiken med dess 

stengolv, klinkande bestick från restaurangen och sorlet från besökarna betecknar denna röst. I 

narrativet av den akustiska arenan vi urskilja sociokulturella tecken som kontrollerar ljudlandskapet. 

Med hjälp av dubbla lager dörrar, räta vinklar och träparkett blir detta tydligt på vägen mot 

samlingen där det soniska subjektet förstärker närvaron av varenda knäpp, andetag och fotsteg.

Bild 8. Minnet av de dånade karusellerna och ropen från människorna på Gröna Lund väcks till liv 

via phonomnesis. Foto: Författaren.

Via phonomnesis har vi tillgång till ett ljudarkiv från våra minnen.  Tack vare den mentala 198

aktiviteten kopplad till minnet involverar både skulpturgruppen Paradiset och nöjesparken Gröna 

Lund mitt inre lyssnande där jag kan höra alltifrån de rasslande skulpturerna till de dånande 

karusellerna och ropen från människorna. Ekot av Paradiset har i sin tur lett till dansbanan på 

museets parkering (upprättad av ArkDes förening Dansbana!) där spontant deltagande, ljud och 

rörelse står i fokus. Grupputställningen Mud Muses — en triad om teknologi, kurerad av Lars Bang 

Larsen, länkar samman både tid och rum genom att besöka historiska utställningar om människan 

 Blesser, Salter, 2007, s. 1.196

 Blesser, Salter, 2007, s. 6.197

 Kannenberg, 2016, s. 22.198
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och maskinen, som Rörelse i konsten, Tatlin-utställningen (1968), Ararat (1976), på nytt. 

Rauschenbergs femtio år gamla verk (som utställningen delvis lånat sin titel från) återupplivar en 

sonisk kontext från förr genom anamnesis som uppstår i ljudet av bubblorna från den syntetiska 

sörjan som för samman mentala bilder från förr med samtidens medvetande.  Tack vare Moderna 199

Museets ambition att synliggöra fler berättelser (med utgångspunkt i att historien inte är statisk utan 

något som konstant läses och omtolkas av den tid vi lever i) har en ny presentation av samlingen 

resulterat i mer nyanserad ljudbild. Till följd av detta har ljudupptagningarna registrerat och spelat 

in ljudet av Johannessons take me to another world, Abramovićs Insomnia, Hatoums Hem 

etcetera.  200

Så snart jag stannat inspelningarna för mina ljudpromenader går min och ljudupptag-

ningarnas bild skilda vägar. Ögonblicket balsameras och öppnar ett fönster i tiden. Ingen kommer 

dock att uppleva vad jag tänkte och kände genom dem. Ljudupptagningarna beskriver ungefär vilka 

ljud som träffade mina öron, men inte hur jag upplevde dem. Istället riskerar mitt subjekt att bli ett 

färdmedel, genom ljudupptagningarna, där det soniska subjektet håller oss båda (jag och den som 

lyssnar) i handen, samtidigt som det berättar sin historia. Det är genom ljudpromenaderna som 

relationen mellan det förflutna och samtiden knyts samman, någonstans i gränslandet mellan minne 

och historia, glömska och hågkomst sammanfogar ljud, perception och minnet nu med då.

The curator has to has to remember that he/she curates time as well space, the time of walking 
through: curating environments, zones that are activated by my walking through, and whose 
boundaries are less certain than its architecture might have us believe. They are more like those of a 
computer game: membranes made up of hidden code; invisible and permeable, swiftly crossed, 
moving with ease into real spaces adjacent as well as into imaginary space that exists ’in the field of 
memory’ that forms our present perception.201

Museets sekventiella narrativ är som att läsa en bok, hävdar Bal.  Boken, liksom utställnings-202

katalogen, är dock tvådimensionell, linjär och saknar de sensoriska element som är avgörande för en 

utställning.  En vandring genom ett museum är en vandring genom tiden. I samspelet mellan 203

ljudet från våra kroppar och konstverken kolliderar nu och då.  Genom att lyssna till nuet närmar 204

 Moderna Museet, Mud Muses, www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/mud-muses/, [hämtad 2019-12-27]. 199

Grupputställningen ”Mud Muses – en tirad om teknologi” tar sin titel från en installation av konstnären Robert Rauschenberg och en 
essä av science fiction-författaren Ursula K. Le Guin.

 Moderna Museet, Ett eget rum — en nyhängning i Samlingen, www.modernamuseet.se/stockholm/sv/2019/05/10/ett-eget-rum/, 200

[hämtad 2020-01-06].

 Voegelin, 2014, s. 128-129.201

 Bal, 1996, s. 4. Bal skriver: ”Walking through a museum is like reading a book.”202

 Kannenberg, John, Echoes of an Exhibition, <www.johnkannenberg.com/home/2016/12/19/echoes-of-an-exhibition>, 191002.203

 Kannenberg, 2016, s. 22.204
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vi oss ljudets omedelbara känslighet: hur det uppstår och vart det tar vägen. Genom att bevara det 

(via ljudupptagningar) närmar vi oss vad Barthes kallar fotografiets melankoli som han menar är 

samma som när man lyssnar till bortgångna sångares röst.  Upplevelsen av tid och rum framställs i 205

våra öron och är en produkt av vår auditiva fantasi. Voegelin pekar på att tid och rum identifierar det 

soniska subjektet av post-tystnad som producerar och manipulerar rummet via ljud: ”[t]he uncertain 

but communicating subject who tries to relate because of his doubt, rather than in spite of it, does so 

in time and space.”  206

Resonemanget om det soniska subjektet ska tolkas i linje med det kollektiva minnet och det 

tvetydiga subjekt som uppsatsen har diskuterat via Bal och Blesser och Salters teorier. Subjektet är 

den röst som erhåller sonisk makt i utställningspraktiken. Genom att släppa in ljudets osynliga 

spöke med hjälp av lyssnandet tillåter det oss att öppna för den materiella relationen mellan tid och 

rum, objekt och subjekt. Resultatet av att tolka rummet med både ögon och öron sammanfattar 

uppsatsen som ett plural av möjligheter som inkluderar allting som det är och allting det kan vara.  207

Uppsatsens slutsats är inte att tala om den eviga sanningen. Allting som det är och allting det 

kan vara bygger på processen och dialogen, inte den färdiga produkten genom att förstå, döma eller 

kategorisera. Slutsatsen bygger på den lekfulla spänning mellan tid och rum och subjekt som kan 

framställas av vår auditiva fantasi. Tack vare den befinner vi oss alltid i centrum av de ljud som vi 

hör, inklusive de ljud som vi själva skapar. En vandring genom ett museum är en vandring genom 

tid och rum där varje fotsteg och andetag kommunicerar med de historiska objekten genom ljudet 

som träffar våra öron konstant, även när vi inte lyssnar. Genom auditiv perception som en filosofisk 

upplevelse kan uppsatsen dra slutsatsen och understryka den kritiska likheten mellan spatiala och 

temporala processer. Resultatet är att vi placerar oss i centrum av den kreativa processen.

Uppsatsens metoder står i relation med undersökningens resultat (på gott och ont). Andra 

metoder hade visat andra resultat. Problematiken med den här studien bygger på de 

könsmaktsrelationer som strukturerar den konstnärliga praktiken och konsthistoriens fält, där ut-

fallet är den historiska asymmetrin som också speglar uppsatsen. Voegelin hävdar att lyssnandet inte 

är historien om hegemoni och homogenitet utan ett förgängligt och heterogent deltagande.  O 208

Keeffe och Porto Nogueria har visat hur det går att provocera dessa strukturer genom att använda 

ljudpromenader som ett verktyg för att placera sig själv (som kvinnor) i centrum av den kreativa 

 Barthes, 2017, s. 115.205

 Voegelin, 2010, s. 123.206

 Vogelin, 2014, s. 129. Voegelin skriver ”Maybe we need sound walks for every museum, to let the invisible ghost of sound into 207

the gallery, celebrating its impact on the work and ourselves, and letting it unfold the material relationships between works, spaces, 
times and viewers, rather than allowing the work to distill itself into an installation shot.”

 Voegelin, 2010, s. 170.208
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processen, men även för att undersöka sociokulturella platser ur ett dekolonialt perspektiv, vilket 

vore intressant att utveckla i vidare forskning.209

Min förhoppning med uppsatsen är att öka intresset och förståelsen för auditiv perception 

inom disciplinen konstvetenskap för att utmana den visuella världen genom att erbjuda den allting 

det är och allting det kan vara.

 Linda O Keeffe, Isabel Nogueira, Applying Feminist Methodologies in the Sonic Arts: the Soundwalking as a Process, 209

www.researchgate.net/publication/
331161502_Applying_Feminist_Methodologies_in_the_Sonic_Arts_the_Soundwalking_as_a_Process, [hämtad 2019-10-25].
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SAMMANFATTNING

Det övergripande syftet har varit att beskriva och analysera ljudupptagningar från Moderna Museets 

utställningspraktik i två kontexter för att utforska samband mellan det förflutna och samtiden, 

mellan glömska och hågkomst. I sin helhet har uppsatsens syfte varit att undersöka lyssnandet som 

ett alternativ för att utmana produktionen av den visuella världen för en mer mångsidig upplevelse 

av exponeringen. Uppsatsen har främst placerats inom disciplinen konstvetenskap, men har vidrört 

forskningsfält som arkitekturteori och ljudstudier. Forskningen har motiverats genom att undersöka 

ljudet som ett kraftfullt stimulus, men också ett efemärt fenomen. Metoden har varit att låta det 

empiriska materialet ta spjärn mot teorier och forskning om minnet, arkivet, museet, arkitektur och 

vår orientering för att besvara frågeställningarna: Vart tar ljudet vägen? Hur påverkas dina egna ljud 

(fotsteg, andetag, hur du talar) av det du ser? Hur speglas närvaron (och frånvaron) av ljud i 

museets minne?

Uppsatsens andra kapitel har ämnat att konkret undersöka vart ljudet tar vägen genom att 

problematisera den information som representerar museets minne, det vill säga arkivet. Utifrån 

Piotrowskis teorier (via Nora) har uppsatsen argumenterat för minnet som en länk mellan samtiden 

och det förflutna, i en levande process mellan glömska och hågkomst, vilket också speglar arkivens 

problematik.

Det tredje kapitlet har tagit ytterligare steg bakåt i tiden genom att måla upp en bild av den 

klangbotten som uppsatsen bekräftar framträder i både museets minne och historia än idag. Med 

utgångspunkt i den kinetiska konstens historia målar uppsatsen upp ett porträtt av den klangbotten 

som undersökningen har konstaterat ligger till grund för Moderna Museets minne, vilket har 

utmynnat i analyser av två objekt med koppling till museets omtalade 1960-tal

Det fjärde kapitlet har förflyttat uppsatsen tillbaka till vår tid genom att befinna sig i nuet 

med hjälp av den teoretiska och praktiska fältmetoden ljudpromenader, som bygger på den 

subjektiva upplevelsen av att promenera och lyssna till ljudrummet. Ljudpromenaderna har 

identifierat museet som en audiovisuell miljö, där tid och rum och subjekt möts en dialog genom 

ljudet.

Det avslutande kapitlet har kopplat ihop och problematiserat den teoretiska delen med den 

empiriska. Genom att sätta dem i relation med tid och rum har uppsatsen kunnat flytta fokus från 

enskilda individer till ett soniskt subjekt som definieras av post-tystnad som producerar och 

manipulerar platser via ljudet. I ekot av museet har undersökningen kunnat urskilja sonisk makt i 

tystnad, ljud och buller genom att hävda att ljudet inte är efemärt, att våra egna ljud påverkas av det 

vi ser och minnet som en levande process mellan glömska och hågkomst.
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Bild 1. Grammofonskivans framsida med Marcels Duschamps Rotoreliefer (från ca. 1920), ca. 
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Bild 2. Grammofonskivans baksida, ca. 20x20 cm. Bildkälla: KBs samlingar. 

Bild 3. Rullband med Claes Oldenburgs skivmaskinsknatter Bildkälla: KBs samlingar. 

Bild 4. Klampande ljud från träbron när människor tar sig till och från Skeppsholmen. 
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Bild 5. Ljudet av Djurgårdsfärjan som går i land och skvalpande vågor. Foto: Författaren. 

Bild 6. Ett stilla hummande utanför Nationalmuseum. Foto: Författaren. 

Bild 7. Den soniska avgränsningen mellan samlingen och entrén. Foto: Författaren. 
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