17 september – 2015 (utdrag ur ljuddagbok)
[suckar] då va re dags! [drar in och blåser ut ett bloss av den nyss tända ciggen] När man har satt ner
orden. Ser dom framför sig. Ah, d e nånting me d där, att sätta ord på...på va man tänker högt. D händer
nånting. Antingen så bara...löses d upp å man inser att d va ingenting värt liksom...elle...jaa...att, d inte
spelar nån roll i det stora hela. I alla fall [paus] samtidit som man inte liksom ska förminska sig...heller.
D e svårt d där faktist. När man håller på me nåt sånt här kan det ju verka extremt självbesatt också
[suckar] vikket kanske...vet inte, d e...på ett sätt men...d beror väl på va man har för fokus liksom,
återigen, om d e för å ba...gräva i sig själv eller faktist försöka få grepp om...saker och ting [paus] hur
omgivningen är. Hur världen funkar.
Kanske var det november eller december. Det är mycket mörker när jag försöker tänka tillbaka
fem månader tid. Så lite dagsljus att jag intet minns. När jag går igenom min ljuddagbok får jag
veta att det är oktober då jag läser Samuel Becketts enaktspjäs Krapp’s last tape. Den speglar min
egen tillvaro på ett kusligt sätt. Pjäsen handlar om en man som går igenom, återupplever och
reflekterar över sina inspelade minnen och i synnerhet ett specifikt tillfälle som han inte kan
släppa. Maniskt spelar han upp och spolar fram och tillbaka inspelningarna på sin rullbandare
medan han kommenterar sina dåvarande jag.
Efter en stunds vidare letande bland mina inspelningar finner jag en kommentar från
söndag den 15 november 2015 där jag citerar olika passager av Jorge Luis Borges. Det visar
sig att Pierre Menard (den frånvarande huvudpersonen i Jorge Luis Borges berättelse Pierre
Menard, Author of the Quixote) har ägnat sig åt exakt samma typ av tankeexperiment som
jag själv försökt formulera under ett par månaders tid. Pierre Menard är en författare som
viger större delen av sitt liv åt att skriva Don Quixote. Själv har jag precis genomfört ännu
en inspelningssession av mitt kök under ett dygn med idén om att genom inspelning fånga
spåren av närvaro eller i bästa fall rummets eget varande. Det handlar i de här båda fallen om
att skapa något som på ett plan (eller kanske dimension är mer lämpligt här..) i tid och rum
redan existerar, inte genom rekonstruktion eller tolkning utan att, som i Menards fall, skriva
Don Quixote sida för sida. Jag, genom att spela in, komponera och under ett par minuter spela
upp mitt dåvarande köks varande.
This game of solitaire I play is governed by two polar rules: the first allows me to
try out formal or psychological variants; the second forces me to sacrifice them to
the ”original” text and to come, by irrefutable arguments, to those eradications.1
The Kitchen sessions består av fyra separata inspelningar gjorda under 24 timmar vardera i
mitt dåvarande kök under perioden okt-nov 2015. Mer exakt innebär det att jag spelar in
5–15 minuter under 24 timmar av mig själv varandes i köket och kökets varande i sig självt.
Jag har inte byggt något speciellt timersystem för automatisk inspelning eftersom jag vill ha
med både min och rummets närvaro under ett dygn och det som sker just då. Mer specifikt
är jag intresserad av rummets närvaro och varande. Vad är närvaro? Vad innebär varande
egentligen?
23 september – 2015 (utdrag ur ljuddagbok)
D e så märklit komplext. Att man kan uttrycka d på så många sätt. Och samtidit så vet nog ejentligen
få va man faktist menar om man ska försöka definiera det till en mening eller va d faktist e. För
1 Borges,
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uppenbarligen e d ju nånting mer än bara en känsla. Ja, en känsla som i bara är ju att förminska en
känsla eftersom den kan ju ta över hela världen å få folk att dö och så [paus] men...då e d väl mer för
att man agerat på den känslan [paus] D verkar ju som att känslor e extremt starka drivkrafter hos
människan, ja vet inte om d...har å jöra med att man därför inte liksom, har ett behov av, eller inte vill ha
ett behov av att definiera närvaro...heller. Finns d en motvilja i att definiera närvaro? E d nånting som
går att tjäna pengar på så e d verkligen närvaro...som mindfulness eller alla möjliga, ja, ickevetenskapliga
företeelser, företagsformer åå...trossystem...D känns mer som man gör tjusiga omskrivningar för nåt
som man faktist inte vet va d e. D e så konstit att d grundläggande behoven ska behöva bli en lyxvara.
Att d inte bara kan få va för vad det faktiskt e.
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Paradoxen:
Gestaltningsönskan

↓
Att återskapa

↓
Absurditet
It might be more interesting he thought, though of contradictory and superficial
execution, to attempt what Daudet had so famously suggested: conjoin in a single
figure (Tartarin, say) both the Ingenious Gentleman Don Quixote and his squire...2
Jag minns att det var på våren. Promenad i maklig takt, mest för att man ska sägs det ju. Att
släpa ut kroppen från sängen och de fyra väggarna. Marinera sig i dagsljus liten stund varje
dag. Fylla på det ekande ickeexisterande D-vitaminförrådet. Klorofyll och solljus sticker i
ögonen medan jag manar kroppen framåt. Kanske är det kroppens grovmotorik som gör det:
att det lossnar, att jag vet vad jag ska göra, vad jag vill göra! Den euforiska känslan skjuter ut
genom kroppen som ett pistolskott och mitt i det smärtsamma vårljuset befäster sig en inre
ljusglimt, ett frö om hopp.
Att formulera en känsla av en idé är lite som att knåda, banka och forma en hård lerklump.
Liksom hjärnan är den plastisk och formbar. Mellan mina händer känner jag försiktigt på
lerans struktur för att försöka avgöra vad jag ska göra med den. Vad ska det bli? Hur ska jag
göra för att förkroppsliga den där fantastiskt vackra och roliga tanken? Mina händer fortsätter
att försiktigt vrida och vända på lerklumpen. Iaktta den från olika håll. Njuter av kraften i det
oformulerade. Jag skulle kunna stanna här, välja att inte fortsätta. Den är vacker som den är, i
sig självt.
17 oktober – 2015 (utdrag ur ljuddagbok)
D e dags för 05.00 inspelningen så ja e väl inne på åttonde timmen nu unjefär [paus] ja känner att ja
borde säja nåt om d här liksom men nånstans så bara [paus] ja vet inte va ja ska säja . . .
Senare samma dygn (kl 13.00)
ja har spelat in en gång i timmen sen klockan 21.00 igårkväll så ja e väl inne på sextonde timmen strax.
Kunde ju tänka sej att ja hade nåt å säja...kanske bara så att man inte behöver säja nånting. Saker som
inte ska säjas. Fyller inget syfte. Snarare kanske bara en förlikning med d som e å d som inte e.
Det varma vattnet strilar över ryggen. Dropparnas intensitet ökar blodflödet till benen och
mjukar upp nerverna. Jag har stått där en bra stund och kikat ut genom fönstret. Iakttagit
dropparnas färd nerför glaset och sett ljuset brytas i dess prismor. Jag minns hur jag började le
och inte kunde sluta när lugnet spred sig och idén uppenbarade sig. Kanske är det dropparnas
värme som gör det: att det lossnar, att jag vet vad jag ska göra, vad jag vill göra! En euforisk
dusch strömmar igenom kroppen och den vill stå kvar samtidigt som jag känner hur det börjar
rycka i den av liv, av hopp.
Det syntes mig som den mest självklara och enklaste av tankar när den slog mig. Jag
2 Borges,
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hade under en tid funderat på hur jag skulle kunna gestalta ett rums varande och således
närvarande men även hur det påverkar mitt eget varande och närvarande. Det skulle egentligen inte handla om mig som person. Mitt varande var en nödvändig del i funktion av
ett redskap i tankeexperiment. På ett praktiskt plan kan man väl kalla arbetsgången för en
gestaltningsönskan genom rekonstruktion. Jag minns inte längre exakt var eller när det hände.
Bara att det hände.
Pierre Menard did not want to compose another Quixote, which surely is easy
enough — he wanted to compose the Quixote.3
Rören i köket visslade, tjöt och sjöng så fort någon kran någonstans i huset vreds om. Kyrkklockorna från två närliggande kyrkor kunde båda höras på respektive ringningstider och fastän
man sällan såg flygplanen passera snett över köksfönstret någon gång om dagen så hördes de
likväl. Fotsteg från grannarna ovanifrån, liksom som den skrikande ungen tillhörande grannarna bredvid och tv:n vid nionyheterna från det nästan helt döva paret underifrån. Matdoft
sipprade genom dörrspringorna ut i trapphuset liksom cigarettröken under fredagskvällarna.
Jag ville inte bara göra en inspelning av rummet, eller i det här fallet: köket. Jag ville fånga
rummet. Rummets egna närvaro. Rummets egna liv och andning.

3 Borges,

”Pierre Menard, Author of the Quixote”, s. 37.
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28 september – 2015 (utdrag ur ljuddagbok)
...att vi lever i spåren av oss själva. Inte som ett isolerat jag utan ett kollektivt medvetande [paus] d rum
vi färdas igenom finns där hela tiden...trots att vi inte kan se rummen för va d e så e d ramverket för vår
existens
Vad är det som gör att jag väljer vissa rum före andra? Frågan kanske inte verkar så viktig
eller rent av onödig och omständlig. Ändå är det just rum vi alltid måste förhålla oss till,
liksom dom till oss. Vad gör vi med varandra egentligen? Det händer fortfarande att jag inte
kan gå utanför dörren utan att sätta på mig hörlurarna. Jag föreställer mig att det är lite som
att sätta på sig en rymddräkt. Av nöd. För att överleva. Vad gör jag? Jag filtrerar. Släpper mer
eller mindre medvetet kontakt och fokus. Kanske skulle det kunna liknas vid att frivilligt gå in
i ett slags psykotiskt tillstånd. In i grader av filtrering.
Det handlar om en slags subjektivitet och objektivitet som verkar vara avhängig sinnlig
närvaro. Vanligen brukar den beskrivas i termer av känslighet, mottaglighet och öppenhet.
Kanske den sinnliga närvaron i det här fallet även kan benämnas som uppmärksamhet; en
slags förhöjd riktad observationslust som vare sig behöver eller kräver någon slags filtrering. . .
...min inre censur väger inte alls lika starkt som den jör när ja ser ordet framför mig som när ja tänkte d
alldeles alldeles innan...

13 november – 2015 (utdrag ur ljuddagbok)
[sätter ner glaset i bordet] äh [skramlar med en kastrull] har väl inte så mycke vettit å säja alls faktist
eftersom ja e sååå tr ö t t [lång paus] just nu känns d ju som en ganskaaa...vet inte, dum ide nästan
[skrattar till och andas in] ääeh...ah! d där tvivlet liksom, som sätter in [paus] eh...m jämna mellanrum.
Och. D gör d nu. Va håller ja på me? Mm...å aa [paus] e d så jävla spännande liksom? Kommer jag
kunna komma nånstans i tanken me d här? Kommer ja jöra nåt språng liksom? Eeh...å d e ju inte den
bästa förutsättningen för att faktiskt jöra d [skrattar till] då kommer d inte å hända. Ähm...men ja sitter
ju här å ja jör, e...å ja ska ju bara jöra re. Va i re. [suckar] d e d som e grejen liksom. D e som d så tjusit
heter, upplevelsen, som e livet antar ja. Å d e väl d ja försöker [skrattar till] uppleva!?...på nåt sätt då.
Närvaro att vara närvarande, sen kan man ju fråga sig varför ja vill sitta i ett kök en fredagkväll-natt
[lång utandning] ja...å jöra just d här dårå [skrattar] att d e d mest meningsfulla ja kan hitta på!
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[ljudlig inandning] med mitt liv...ähm...men tydligen e re väldigt viktigt liksom [harklar lätt] ja...av nån
outgrundlig [lång paus] anledning
16 oktober – 2015 (utdrag ur ljuddagbok)
senare på dygnet...
...Rum med kropp och rum utan kropp, fan ja måste ha batterier så d räcker också...eh...vi får se hur
långt dom räcker. Ja inser ju också att d blir en jävla massa väntan. Väldigt mycket väntan e re.
15 november – 2015 (utdrag ur ljuddagbok)
Mörkt ute, i princip svart [suckar] d här me rummet [paus] att liksom, vara i de men ändå låta
d...va...som d e på nåt sätt. Ehmm...för att förstå hur ja bäst kan va i d...åå...oftast så tar vi över rummen
på nåt sätt. Invaderar rummet liksom jenom...att filtrera eller snarare inte alls. Ja vet inte hur ja ska
förklara d hä...äääh...asså mottaglighet för rum och hur de påverkar mig...eeeh...å när ja inte e mottaglig
då utan ja liksom, i mitt eget huve...vikket innebär att ja inte alls e öppen för min omgivning. När ja
har en agenda på nåt sätt, då [paus] låter ja mig inte påverkas av rummen...eftersom de kanske leder ti
nånting annat...eh...Ja, ofta e d ett slags avstängt mode å [paus] både medveten och omedveten filtrering
som e på hela tiden å d e väl d som e skillnaden från d här drömtillståndet, när en sover så anses man ju
va mer sårbar eller öppen. Att invadera. Att bli invaderad.
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Att befinna sig i rum innebär en ständig positionering. Det ter sig som de inre och yttre
rummen bär på ett slags minne som uppstår i samma stund de gestaltar sig.
15 november – 2015 (utdrag ur ljuddagbok)
[paus] men så e re väl me dom hära magiska strumporna som försvinner i torktumlarn också liksom
[skrattar till] vet man inte hur många man har från början så e re ju lätt att nån försvinner, d märker
personen i fråga oftast efter, kanske inte ens första gången utan, ja, x antal gånger senare som den inte
ens vet när den försvann eller var strumpan tog vägen utan kommer alltid upp med udda...par liksom
[paus] vet man däremot hur många man har från början...å tar hand om dom på ett annat sätt efteråt så
så...har man jämna par [fnissar till] eh man kan sen välja att slänga bort en om ma vill då, man kanske
har hål i strumpan så [skrattar till] för å bara ta re lite närmre till ett dagligt användande ja...ting
liksom och varandet och närvarandet å så finns d ju den här tanken om att liksom [paus] att summan,
delarna av summan inte går jämnt upp liksom...utan att d kanske inte heller blir mer utan att man går
in i varandra så länge man möts där eh...så blir d nånting annat...för en stund.
things duplicate themselves on Tlön they also tend to grow vague or sketchy and
loose detail when they tend to be forgotten, the classic example is a doorway that
continue to exist so long as a certain beggar frequented it but which was lost a
sight when he died4
[Tekniken att glömma sig själv] Kvalitén på inspelningarna jag genomförde mellan septembernovember 2015 visade sig vid en ordentlig genomlyssning inte vara så bra som jag trott. Både
det inspelade materialet och den slutliga kompositionen är helt avhängig inspelningsresultatet
eftersom det avgör ett estetiskt uttryck i vilken en kan välja att arbeta inom, eller inte.
Efter någon vecka av brusreducerande är jag fortfarande inte nöjd med resultaten. Öronen
är trötta och det är som att alla elektriska impulser enbart omvandlas till olika styrkor av
brus. Jag inser att det tekniska hantverket måste vara i fokus parallellt med ett oavbrutet
koncentrerat och aktivt lyssnande. Just den här fasen i arbetsprocessen är egentligen som vilket
annat arbete som helst. En har övat och övat på sina arbetsmoment och (förhoppningsvis)
hittat en teknik som fungerar för utförandet av uppgiften, må det vara att diska, slipa, spela
ett instrument, promenera eller i det här fallet: brusreducera. Det skulle visa sig ta mycket
längre tid och arbete i anspråk än planerat.
Jag ser på brusredigering som skulptering i frekvens och dynamik. I det här fallet är
poängen inte att få de inspelade ljudfilerna så ”rena” som möjligt från brus, klick, oönskade
inslag och uppkomna artefakter utan istället försöka identifiera och skilja på, vilket brus som
kommer från inspelningskedjan (mikrofon, ljudkort, dator) och på vilka frekvenser rummet
resonerar, eller kanske tydligare i mitt fall: vilka frekvenser som resonerar i rummet under ett
dygn och ger det dess ”karaktär”, (eller kropp?). För var ligger det jag uppfattar som rummets
närvaro (varande) i sig självt och hur påverkar vi varandra?
Jag tänker på det såhär:

4 Borges,

”Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, s. 20.
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Vibrationer

↓
Ytterörat; förtätningar/förtunningar (svängningar ljudhastighet ex 340m/s i luft5 )
Mellanörat; tryckvariationer i ljudtrycksnivå dB
Innerörat; omvandling till elektriska impulser
Hjärnan; svängningar brukar mätas i frekvens, Hz

↓
Ljud
[Stickspår uppstår] Att tala om närvaro kan ibland innebära närvaro snarare som ett slags
”varande” både på ett sinnligt och ett fysiskt plan. Det kanske kan benämnas som en utomkroppslig och kroppslig närvaro. Närvaro som ett förkroppsligande av en idé, något som inte
alltid syns eller går att ta på men som många av oss likväl uppfattar. Närvaro/varande som en
bestående existens oberoende av vår egen förmåga att uppleva den. Jag kommer att tänka på
Schumann resonansen6 (grundfrekvensen i schumannresonansen är en stående våg i jordens
jonosfärhålrum, med en våglängd på 7,8 Hz som är lika med jordens omkrets.) och att det
bör betyda att åtminstone all materia vibrerar med olika hastigheter beroende på massa. Kan
det vara ett sätt att förklara och kanske även i viss mån ”bevisa” åtminstone en slags sinnlig
närvaro? Om så är fallet öppnar sig ytterligare möjligheter att fånga rummets varande på ett
mer exakt och sofistikerat sätt. Plötsligt ter sig mitt förehavande medeltida.
Nåväl, alla verksamheter har utgifter och så även jag. Det finns helt enkelt varken pengar
eller tid just nu att ändra mina planer så jag stoppar idén i attgöraomdufårtråkigt-burken och
försöker fortsätta nysta i den för närvarande tillsynes omöjliga frågan om varande. När, var
och hur tangerar jag någon slags gräns för uppfattningen av varande? Hur kan en fånga en
Cheshire katt?
16 oktober – 2015 (utdrag ur ljuddagbok)
Finns d spår eller är d allti en typ av närvaro som rummet ja e i eller inte har i sig, dvs...om ja inte e
skogen eller va fan d e så finns den liksom...ja kommer inte ihåg den där filosofiska frågan men, nåt sånt
me nåt me skog å träd tror ja d e...Ja, verklihet eller icke...verklihet. Vad e verklihet? Kan...e d... kopplas
den till en närvaro som ja måste uppleva eller finns de en verklihet ändå?
Jag måste våga lita på mina öron! Det är inte så att det låter direkt dåligt, det bara låter inte
alls som jag minns det. Vad är det som händer, varför får jag inte till det? Vad är det jag lyssnar
efter och vad ska jag lyssna efter? När jag ett par dagar senare lyssnar igenom de ljudfiler
jag senast arbetat med visade det sig att jag i ren frustration omedvetet börjat rekonstruera
rummets varande utifrån mitt eget minne snarare än att ta hänsyn till de frekvenser som
togs upp av mikrofonerna vid inspelningstillfället. Inspelningarna är inte enbart en historisk
representation, vid uppspelning sammansmälter tempus och det förflutna blir nutid. Vid varje
uppspelningstillfälle utgår jag från hur jag minns något just då. Gång på gång liksom utforskar
jag i blindo efter en sanning som inte existerar. Jag tänker lite på det som en BANG7 i en
maxpatch eller funktionen reset8 som numer är inbyggd i nästan varje system. En knapp som
5 Nationalencyklopedin,

Ljudets hastighet i olika material.
Encyclopedia, Schumann Resonance.
7 McGill University, Max Basics.
8 Merriam-Webster, Reset.

6 Statemaster
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efter varje användning/utfört kommando återställer synapserna till ett slags fluktuerande
viloläge. Skillnaden är att när jag aktiverar minnet en stund senare återkommer jag aldrig
exakt till samma punkt som tidigare. Upptäckten var smått häpnadsväckande! Att jag mot
bättre vetande ändå hade glömt att glömma mig själv.

2 november – 2015 (utdrag ur ljuddagbok)
Minnet framförallt...såhär...att minnet det är så extremt selektivt liksom, vi är summan, vi är vår
historia, vi är de minnen vi väljer att bevara liksom...och vi är även dom minnen som vi väljer att
censurera...
Det verkar som att vår existens idag till stor del är avhängig minnet som enhet. Jag tänker
främst på det explicita minnet som vi dagligen förlitar oss på mer eller mindre per automatik,
vilket inte är helt oproblematiskt vid närmre betraktelse. Att minnet kanske alltför ofta får
representera en sanning, en konstant. Det är som att vi skulle gå under utan det, så genom ett
ständigt återupprepande dels av individens egna minnen och dels av det kollektiva minnet
bekräftar och rättfärdigar vi inte bara våra handlingar utan även vår existens. Låt säga att vi är
våra minnen, är de verkligen värda någonting? Är jag värd något utan mina minnen?
Det som gör det svårt för mig att forma tydliga men framförallt ”färdiga” tankar kring hur
jag ska förhålla mig till mitt eget minne, eller snarare bristen på, är just minnets föränderliga
natur. Är det en slags utdragen panikreaktion över föränderligheten som den nya konstanten,
tillsammans med den analoga och digitala teknikens tillgänglighet som bidragit till den
kollektiva hysterin kring dokumentation och bevarande?
12 mars – 2016 (utdrag ur ljuddagbok)
Satt på golvet å hade paus å så tänkte ja då på d här me minne, d här me bevarande, ja, hur vi värderar
minne liksom. Funktionen å kapaciteten å allt d här och allt va d innebär men då kom ja fram till också,
kan man inte liksom ba [lång paus] d här me å bevara...å då tänker ja på...okej nu [mumlar ohörbart]
eh...va tänker ja på...eh...jo! ja tänker såhär vafan, e re så mycke å bevara rå? Måste d innebära, e re
inte å underskatta vår egen kapacitet? Eller vet vi helt enkelt, e vi så säkra på att vi vet att vi inte
har utvecklats nån t i n g ! [paus] eh...intelektuellt liksom...att vi inte kommer å göra d hellerså att vi
m å s t e hålla på å gräva och minnas å bevara alla våra dumheter för att genom att återupprepa å hela
tiden vara medveten om sin historia etc etc så underminerar man ju också en eh...all problematik som
har varit liksom. D går ju aldri å börja från nån slags clean slate så länge man håller på [kort paus] så
länge man vägrar släppa taget om nånting [kort paus] så är d ju fullt rimligt å fullt möjligt att vi b o r
d e...eller [hehehe] d blir ju värsta brandtalet här men ja tänkte vafan, d e ju så hela tiden man ska ju
dra upp alla fördelar å instinktivt vill försvara d man håller på me...eh...va skulle d innebära...asså clean
slate [paus] tror vi att vi e så dumma att vi liksom inte kan tare från där vi e nu me den kunskap vi har
å ba gå framåt [paus] eller tror vi att vi inte har nånting att komma me...så vi m å s t e gå bakåt för
på nåt sätt...för å få nån slags...inspiration eller fylla livet me nån mening eller asså, ja, ja vet inte, ja
begriper inte riktit d här, ju mer ja tänker på re desto mer konstit ere ju å hålla på [paus] å minneskonst
å så vidare...känner vi oss så osäkra å rädda å dumma å små [paus] att vi inte har nånting å komma me,
varken inför oss jälva eller varandra. E re d som e minnets funktion för oss. Vi tror vi blir liksom någon,
vi sätts i en kontext...e d...ja, e d så viktigt för oss...d verkar va väldigt viktigt för oss.
Den som minns något blir i andras ögon mer trovärdig än den som inte minns. Rädsla
över att inte anses som trovärdig, bli förminskad och fördummad av sin omgivning är tyvärr
befogad. Vi ignorerar att vi fabricerar vår egen verklighet inför oss själva. Trots att vi är
beroende av att inte minnas så har minne hög status eftersom det ofta sammankopplas med
10

en slags sanningsrepresentation. Men att inte minnas är det sätt (kanske det enda sättet) vi
överlever oss själva.
28 mars – 2016 (utdrag ur ljuddagbok)
Lite senare på samma parkbänk...
bekräftelse av sin egen existens jenom minne, varför är d så otroligt viktit å hur d har förändrats, ja
antar att d kanske också om man ser d, att d känns som att jenom minne bekräfta sig själv och/ eller
andra så förstärker man den bilden som man vill ge sig ut för att va, eller så, vara å verka å d ger i sin
tur nån slags illusion av kontroll eller makt över sitt eget liv...å att man inte hela tiden behöver ställas
till svars för varför man gör nånting utan man hänvisar då bakåt å man kanske rättfärdigar också saker å
beteenden å tankar som...ja...inte e så jävla bra...eller vad som...utan att kanske behöva jöra en förändring
utan att d ligger en slags ah...en slags lathet...eller bekvämlighet att hänvisa till ett minne [kort paus]d e
så jävla klurit [stor suck] för d e ju d...d e ju jätteviktit å underhålla den samhällsstrukturen som vi har
byggt upp...ehm...att förespegla en situation av säkerhet, kontroll , trygghet å ja, javetefan, d här börjar
ju likna nån...när ja tänker på d så...eh...så börjar d likna nån slags paus, ja d blir ju en världsåskådning,
en inställning till [suckar] massa saker...å alla desssa frågor som kommer som följd å d e ju omöjlit å ta
upp här å ja ska inte ge mig in i d liksom...faan
[KRAPP curses louder, switches off, winds tape forward, switches on again]
— my face in her breasts and my hand on her. We lay there without
moving. But under us all moved, and moved us, gently, up and down,
and from side to side.
[Pause.]
Past midnight. Never knew such silence. The earth might be uninhabited.
[Pause.]
Here I end —
[KRAPP switches off, winds tape back, switches on again.]9
Det är något motsägelsefullt i återupplevande genom upprepande. Jag tänker på KRAPP och
hur han upprepande spelar upp sina interna ekon. En stagnation uppstår. Kan det vara en
sorts nostalgi? Nej. I Krapps och mitt fall handlar det om något annat, trots att vi båda till
synes söker ett slags återupplevande genom våra inspelningar. Där tar väl också våra likheter
slut. Han reflekterar över konsekvenserna av ett val han en gång gjorde, det är i allra högsta
grad personligt. Jag letar spår av närvaro. Mer subjektivt kan det kanske inte bli men ändå vill
jag inte se det som att att det på ett personligt plan egentligen rör mig. Fokus är på rummets
eget varande, även om jag bara har möjlighet att börja glimta dess olika skepnader så existerar
det i sig självt oberoende av mig.
2 november – 2015 (utdrag ur ljuddagbok)
...å minne å inspelning, att ja liksom spelar in här nu e ju ett slags, d e ju mitt sätt å minnas. När ja ska
sätta mig å skriva d här som ja babblar om, så tar hjärnan liksom stop på nåt sätt. D e som d ba säger
BOFF!...in i min egen vägg...ja tror d har å göra me att ja ser mina tankar i realtid medan, såhär, när
ja spelar in såhär så har ja ju redan glömt bort va ja sa för nån sekund sen eller minut sen vilke jör d
mycke lättare för mig å ba flyta på...d blir inte likström.
Vad skiljer minnet åt, dels från en mekanisk och dels en digital inspelningsapparatur? Hur
ska jag förklara något som jag inte ens tänker göra anspråk på att helt förstå? Jag får gå tillbaka
9 Beckett,

”Krapp’s Last Tape”, s. 9.
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till något jag känner till någorlunda och ta det därifrån. RAM (random access memory) är en
typ av minne i te x en dator och innebär att jag slumpvis kan komma åt vilken bit som helst.
Sequential access är däremot en process där informationen enbart kan läsas i en bestämd sekvens,
som på en analog bandspelare. Förutom att vi inte spelar in eller lagrar ett minne på samma
sätt som de andra medierna så inbillar jag mig att det som skiljer minnet åt från analog/digital
inspelningsapparatur är min egen förmåga att vid varje uppspelning (ofta omedvetet och
ofrivilligt) göra en ny tolkning av innehållet, som adderar eller subtraherar summan av det
inspelade materialet, mina tidigare genomlyssningar och min nuvarande situation. Kruxet är
det obeständiga, kollisionen mellan den icke linjära och den linjära uppfattningen av tid som
ofrånkomligt blandas och löses upp med varandra.
Lite senare på en trappa i solljuset...
sitter här å försöker fundera ut dom här sakerna på egen hand eftersom jag inte har tid å läsa...ehm
[skrattar] något som finns skrivet om d här utan tänker att d får ja jöra...sen...när ja har skrivit klart d
här...om nåra veckor...ehm...för att fördjupa mig i ämnet, å ba d e ju liksom helt paradoxalt [skrattar
högt]att ja ska vända mig tillbaka till historien å minnet, att ja inte sätter min egen tillit t mig själv å
mitt eget resonerande kring va d kan va utan att ja behöver också förstärka...eääh [suckar] bekräfta mina
egna tankar kring d här för att d ska bli trovärdigt i andras ögon. Att d ja tänker räknas.
3 December – 2015(utdrag ur ljuddagbok)
...ok, om man då relaterar sitt...kan man bara förstå minnet...hur ska man säja [paus] genom känslor
liksom, kan vi, e d bara genom känslor vi kan uppleva minnet? E d nåt vi upplever eller är det något?
Minnet e nåt vi upplever å återupplever, vi kan välja att gång på gång återuppleva d jenom en rörelse
eller, ja, d beror på vilket typ av minne då, så om minnet är, om vi bara upplever d jenom känslor
säger vi...va händer då? [paus] eehmm...d innebär ju att vi liksom e helt irrationella...att vi inte e
logiska liksom, att minnet inte kan va logiskt styrt överhuvudtaget...okej.. minne kan inte heller [tänker
högt] eeeh [suckar] va mer liksom...d förstärker eller tonar ner...så d blir den här clashen mellan logik å
känslor...jahapp! så å hänvisa t minne blir ju som att hänvisa t en känsla som tolkas olika hos var å en,
då blir ju d en ny fysisk sensat...ja, d borde alltså fungera [tystnad] ehh...som ett minne, lika flyktit, ja d
går helt enkelt inte att...eh...återuppleva genom återupprepning...d e ju omöjligt. Man kan återuppleva
en version mer eller mindre medveten å påtvingad version av något som man tror sig upplevt tidigare
men d...aaah...that’s it...
Brygger ett par koppar kaffe och försöker sätta ord på vad som egentligen händer i
återskapandeprocessen. Kanske kan jag förstå den bakomliggande kärnan i varför det är så
viktigt för mig att i gestaltningsarbetet särskilja återskapandet av rummet och skapandet av
rummet. Att frivilligt eller ofrivilligt nöta in en aktion med reaktion. Samtidigt känner jag
kaffets beska på tungan och i gommen, ett återupplevande genom upprepande. En fysisk
rörelse triggar en känsla som bekräftar en tanke. Aktion → reaktion.
Säg att en känsla är direkt och ofiltrerad, en slags random access funktion snarare än en
tanke som (alltid?) är filtrerad och fungerar i en slags linjär sekvens. Jag undrar om en känsla
alltid går före en tanke. Det verkar på ett plan rimligt men ändå måste det ju ske något slags
växelspel mellan aktion och reaktion. Jag kommer inte längre men kan sluta mig till att det
verkar ha med energi att göra. Kommer tillbaka till tanken om vibrationer och fysisk reaktion.
Är vibrationerna en del av minnet som i sin tur är en del av en känsla? Jag tänker mig att
både kropp och hjärna existerar i förändring som konstant. Det kan isåfall innebära skiftande
mottaglighet för olika vibrationer över tid men troligen också beroende på rum. Är det rentav
så att vibrationers hastighet bidrar till förändrad tid/rumsuppfattning och är det svaret på en
del av problematiken under mixningsprocessen?
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24 september – 2015 (utdrag ur ljuddagbok)
Fan! nu tar batteriet slut här...att ingenting ejentligen slutar sådär. Utan d bara kanske ligger i träda
eller försvinner ett tag å kommer tillbaka. Ja, för d försvinner ju inte utan ,d rör sig längre utåt, iväg ,
från en å så kommer nånting annat närmre, d e som ett nystan på nåt sätt som plastiskt, som bara, ja
rör sej. Fan, ja vet inte hur ja ska förklara det här.

Funderar om det ens går att rekonstruera närvaro.... instinkten säger absolut ifrån, nej, det
måste väl vara en omöjlighet? Efter brusreducerandet av ljudfilerna är det dags att gå in i
studion och mixa. Stycket växer fram genom att lyssna på det inneboende materialet i varje
enskild ljudfil samtidigt som jag kikar i mina anteckningar för att påminna mig om formidén
till stycket överensstämmer med det material jag faktiskt har fått fram. De flesta timmarna
ägnas åt att ställa in kanalernas ljudnivåer i förhållande till sig själva och varandra. Ändå
tycker jag inte att det riktigt fungerar, det låter som ett rum men det är något som saknas. Ett
par dagar senare kommer jag fram till att det är själva känslan. När jag rör mig i olika rum
handlar det inte bara om hur ett rum låter, det är endast en del av den direkta upplevelsen av
rummets egenskaper. Avsaknaden av känsla gav mig insikten att förstå hur jag i fortsättningen
skulle vara tvungen att arbeta med mixningen (uppfriskande minst sagt). Upplevelsen av
att all min kunskap hela tiden ställs på ända gör att osäkerheten tenderar att svämma över i
öronen. Jag kan inte längre enbart mixa efter hur det låter, eller hur jag tycker att det borde låta
utan istället försöka skruva fram en närvaro, dels rummets egen närvaro men också sätta den i
förhållande till min upplevelse av rummet. Det handlar om känsla, att få fram upplevelsen av
rum istället för att fokusera på hur det egentligen låter. Jag kan inte heller mixa efter minnet
av hur jag upplevde rummet då, vid inspelningen av rummet klockan fyra på morgonen. Ur
minnet kan jag återkalla delar av min upplevelse då, men nu är det en ny situation. En annan
plats och tid. Det vore absurt att försöka återskapa det och varför skulle jag vilja det egentligen?
Börjar jag så sakteliga kunna formulera varför jag värjt mig mot idén av att återskapa. Kanske
är det möjligt men är det verkligen intressant? Istället försöker jag skapa rummet som redan är
men på en annan plats och delvis i en annan tid, det både var och är. Det blir ett nytt. Liksom
varje ny sekund blir ett i det den föds.

One of the schools
of Tlön goes so far
as to deny the existence of time; it
argues that the present is undefined
and indefinite, the
future has no reality except as present hope, and the
past has no reality
except as present
recollection.10

10 Borges,

”Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, s. 15.
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18 november – 2015 (utdrag ur ljuddagbok)
Tänker främst på spåren...i vikken grad d påverkar [paus] asså minnesspåren...i vikken grad d påverkar
rummet så att säja...å e [paus] å även min, min egen filtrering av eh va...som bestämmer hur ja känner
mej å var ja befinner mej i vikke läge ja e i å vikka...så censurer ja slår på blablabla [tänker högt]
äähmm...ok, så d avgör på nåt sätt då...eh...tror ja graden av hur mycket ja kan vara närvarande
ra...eh...så rummets minnen å mina egna...minnen eh...skapar nya minnen som blir alldeles sär-skilda
eller e...egna efter dom nya...minnena eh...efter dom nya asså interaktionen mellan dom gamla minnena
blir nya minnen och dom blir även bara...asså d blir ju skapade nu nu nu nu precis som, tid i tids
[skrockar] i d vi kallar nuet är liksom...äh...
The Big Business Man smiled ”Time”, he said, ”is what keeps everything from
happening at once”. ”Very clever”, laughed the Chemist.11
Att tänka på tid som likström, ett linjärt förlopp är ju förvisso praktiskt på flera sätt men
det är en subjektiv upplevelse och jag tänker hellre på det som att allt existerar i morferande
flödesskikt och bildar bricolage av tid och rum - åtminstone i mitt medvetna. I passagen
nedan möts de tre Krapps från olika årtionden. Den 69åriga Krapp lyssnar på en inspelning
där den 39åriga Krapp kommenterar den 27–29åriga Krapp. Tiden illustreras här i skikt som
upplöses. Dåtid och framtid sammansmälts i en ny nutid där de de olika Krapps fortfarande
hör samman men de är inte längre en och samma person, de har blivit enskilda eller snarare;
sär-skilda individer.
Hard to believe I was ever that young whelp. The voice! Jesus! And the aspirations!
[Brief laugh in which KRAPP joins.] And the resolutions! [Brief laugh in which
KRAPP joins.] To drink less, in particular. [Brief laugh of KRAPP alone.] Statistics.
Seventeen hundred hours, out of the preceding eight thousand odd, consumed on
licensed premises alone. More than 20% , say 40% of his waking life. [Pause.] Plans
for a less . . . [hesitates] . . . engrossing sexual life. Last illness of his father. Flagging
pursuit of happiness. Unattainable laxation. Sneers at what he calls his youth and
thanks to God that it’s over. [Pause.] False ring there. [Pause.] Shadows of the opus
. . . magnum. Closing with a — [brief laugh] — yelp to Providence. [Prolonged
laugh in which KRAPP joins.] What remains of all that misery? A girl in a shabby
green coat, on a railway-station platform? No? [Pause.]12
På sätt och vis är det sant att det tog mig flera dagar innan jag kunde börja jobba igen.
Bråkandes med mig själv satt jag fast i studion med huvudbry och huvudvärk. Jag kunde
inte komma vidare förrän jag återigen kapitulerat inför att det jag förutsatt mig att göra var
en omöjlighet. En jävla förbannad paradox. Den blev alltmer fysiskt påträngande ju längre
timmarna fortskred. Jag skulle bli sittandes så tills jag hade accepterat att kompositionen aldrig
skulle kunnat framställas som en enhet utan snarare där rummet framträder som skärvor i ett
kalejdoskop. Inte som kopior av varandra utan som nya sär-skilda rum. Var och en sitt eget
original.
Kompositionen är en slags tvåstegsraket. Först försöka förstå rummet som sig själv i sig
självt. Alltså, rummets upplevelse av sig självt. Sedan skildra rummets varande på tre olika
11 Cummings,
12 Beckett,

The Girl in the Golden Atom, kap. 5.
”Krapp’s Last Tape”, s. 6.
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sätt, från tre bestämda platser. Det är inte längre tillräckligt att försöka framställa enbart min
subjektiva uppfattning om rummet. Hur förmätet det än låter måste jag ändå tillslut våga säga
det högt. Jag var tvungen att efter bästa förmåga försöka frångå mig själv.
16 november – 2015 (utdrag ur ljuddagbok)
...asså ja undrar va ja håller på me...ehh..d här e typ världens sämsta idé, ja kan inte förstå att ja ens
liksom [paus] tänkte d! D e ba liksom, ja, äh ja vet inte va ja håller på me...eh...ändå [skrattar till] äh,
ja dras in i re när ja lyssnar på re eh...men e de e helt...d ba känns helt absurt eh [suckar] fan asså, ja
[paus] ah, nä ja vet inte va ja ska säga, d här e första chocken tror ja...eh...å ja d ba känns helt orimligt d
här. Ja, nä ja stannar där.
Första delen skildrar rummets fasta kropp inifrån väggarna. I huvudsak är det rören som låter.
Kranar vrids på och av. Följt av en passage av det hummande och lågt frustande kylskåpet i
köket. Efter det är fokuset på själva rummets andning. Genom upptagningarna från kontaktmickarna placerades på olika ytor i köket zoomar jag till sist in på omvandling/transformation
från rummets egna brus till de lager av brus som tillkommer under inspelningskedjan (exempelvis jordbrum från en hembyggd kontaktmikrofon). Materialet är vad det är. På den punkten
har jag inte kompromissat. Visst är rummet på ett sätt konstruerat men avsikten har varit att i
minsta möjliga mån påverka materialet, om nu åtminstone spår av kökets varande under de
dygn inspelningarna ägde rum till viss del fastnade någonstans.
Tror jag att spåren går förlorade ju mer jag bearbetar och hackar upp materialet? För mig
verkar det inte som att bearbetning bidrar till vare sig att synliggöra spåren eller förstärka
innehållet. Tvärtom, jag liknar varje bearbetning vid ett adderande av filter på det som redan
finns. Istället för att plocka fram och förstärka det som är får det motsatt resultat. De adderade
lagren gör det svårare att tränga igenom till inspelningens och kanske även kökets väsen.
Att komponera består för min egen del mestadels av att välja bort. Jag kände det som en
nödvändighet att inte spela upp materialet i olika hastigheter någonstans stycket. Uppfattning
av tid spelar ändå en ganska central roll i mitt resonerande kring närvaro/varande. Men
eftersom fokus inte är tiden i sig kunde jag inte motivera vilket syfte det skulle ha. Men
likväl undrar jag om minnet påverkas av olika hastighetsuppspelningar med tanke på att
frekvensinnehållet moduleras. Blir materialet något annat? Om konstanten är föränderlighet,
ändras essensen eller är den intakt? På vilket sätt?
Tänker på ett fragment jag snappat upp någonstans vid någon tidpunkt jag inte längre
minns men påståendet ”ting blir värdelösa utan dess ägare” dök upp i huvudet när jag iakttog
en dam som packade ett släp med möbler att frakta till ny destination. Hon hade lämnat en
stol ensam vid sidan av släpet och jag blev plötsligt inte så säker på att jag höll med den som
sagt detta eftersom man enbart utgår från sig själv, men tinget i sig är ju fortfarande vad det
är, oavsett. Den/det existerar väl på egen hand hela tiden och förhåller sig till omgivningen på
något sätt. Liksom köket, som stod där innan jag föddes och fortfarande existerar trots att jag
inte längre bor kvar. Så länge det inte rivs, då det fortsätter i en fragmentarisk existens, men
det är väl fortfarande i någon form?
28 mars – 2016 (utdrag ur ljuddagbok)
på en parkbänk i vårsolen...
minnet...eh...om d e så viktigt egentligen...ja fattar ju såklart att d e d...ja blir bara så jävla trött
på...just nu, mitt eget resonemang...att d e väldit mycke begränsningar, kan inte se nån befrielse i
minnesprocessen på d sättet [paus] d här m å underskatta sig själv...fan, ja har ju snackat om d här! ja
måste nog lyssna på mina inspelningar iallafall.
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Jag vet fortfarande inte om jag förstår mer än när jag började men jag tror mig ändå genom
detta cirklande resonemang landat på en ny men på samma gång en gammal plats.
23 november – 2015 (utdrag ur ljuddagbok)
...ähm...så, men nu då är mitt liksom [andas in] mina inspelningssessioner får anses vara över eftersom
att ja skriver kontrakt ida på ny lägenhet flyttar nästa måndag...och ja...d känns ju jättekonstit men också...aaaa väldigt [skrattar till] ångestfyllt med tanke på att...har ja fått allting ja behöver...eh...ljudmässigt.
Alltid den där lilla paniken...ah...men ja vet ju å andra sidan att d där tänker ja tänker ju alltid...så...d
får bli vare blir...d e ba jobba m d som e, d som ja fick fram å så...d blir inte bättre än såhär...ja...d va väl
d som ja tänkte...säga
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