
Ljudminnen 
 
Nästan varje dag när jag går genom stan till och från jobbet, stöter jag på turister, oavsett väder och 
årstid. De fotograferar varandra framför Slottet, promenerar på Strandvägen eller står hukade över 
en karta. Vad kommer de att minnas av Stockholm om ett år eller om tio år? Kanske plockar de fram 
semesterbilderna för att friska upp minnet, men vad är det egentligen som har fastnat på dem? 
Vaxholmsbåtar och Katarinaberget, eller vaktparaden och regalskeppet Wasa. Men, visst upplevde de 
väl mer än så? 

Förr när jag pratade med utlänningar som varit i Sverige fick jag ofta höra att de mindes det som 
tyst och rent här. Jag kan intyga att det inte stämmer längre, om det ens någonsin varit sant. Eller 
förresten, ibland kan det vara nästan konstigt tyst och folktomt, även vid tidpunkter då det bör vara 
liv och rörelse, men rent är det definitivt inte. 

Om jag tänker på mina egna starka upplevelser av främmande platser så består de minnena bara 
till en liten del av synintryck. En tågresa genom Rajastan minns jag för att jag hade ont i halsen och 
frös hela tiden. Dessutom var det svårt att sova på grund av tågets skrammel. Minnet av ö-luffningar 
i Grekland präglas av känslan av kläder som skaver på solbrännan, det intensiva ljuset och smaken av 
Retsina och cigaretter som dröjer kvar. Och så ljudet av cikador och stilla havsvågor på kvällen. Så 
fortsätter det. Synminnena spelar en mindre roll; alla sinnesintryck finns med, men även dessa 
bleknar och förändras av tiden. 

Filmatiseringarna av Stieg Larssons Män som hatar kvinnor ger oss intressanta inblickar i vad en 
främling i Stockholm och i Sverige hör och uppfattar som typiska ljud i Stockholm idag. Den svenska 
versionen av filmen är ljudlagd och mixad av danska ljudtekniker under ledning av en dansk regissör. 
Den amerikanska, The Girl with the Dragon Tattoo, är ljudlagd och mixad av amerikanska ljudtekniker, 
under ledning av en amerikansk regissör. Ingen av filmerna skildrar Stockholm som en utpräglat tyst 
stad. Filmerna berättar en historia som utspelar sig i ett land där folkhemmet och idén om det goda 
samhället har rämnat. De flesta ljud som hörs i stan är välbekanta, men ändå hotfulla, särskilt i den 
amerikanska versionen. Är det så här vi kommer att minnas Stockholm om 30 år? 

Vi skapar ständigt nya minnen, minnen som involverar alla våra sinnen. Vilka delar av vårt 
gemensamma ljudlandskap kommer vi att bära med oss in i framtiden? Kommer vi minnas att det i 
sorlet av mobilsamtalsmonologer finns röster som talar arabiska, persiska, turkiska, finska och polska 
bland de svenska? Att det vanligaste språket näst efter svenska på Strandvägen är ryska och att det 
utanför varje galleria sitter östeuropeiska tanter och spelar dragspel, trots att de inte kan det? Det här 
ljudlandskapet skiljer sig radikalt från det som omgav oss för 30 år sedan, för att inte tala om hur det 
lät ännu tidigare, eller gör det inte det? Det kanske bara skiljer sig från hur vi minns, eller vill minnas 
att det var. 

Vad minns vi egentligen av 50- och 60-talen, eller ännu längre tillbaka, den tid som våra nutida 
sverigedemokrater säger sig längta tillbaka till? Vänstertrafik, lukten av avgaser och smaken av 
Raketost på knäckebröd, nödtorftigt dold av Dentosal med sin karaktäristiska smak, och dess 
kvardröjande känsla av sand mellan tänderna. Och så ljuden, bilar med tvåtaktsmotor, mopeder och 
ett stillsamt sorl. Bara något enstaka skratt som höjer sig bland de försiktiga rösterna. (Varför pratade 
alla så tyst, vad var vi rädda för?) Och, alla röster pratar svenska. Eller minns jag fel? Visst fanns det 
utlänningar även då. Mina föräldrar pratade tyska med varandra, men aldrig med oss barn. Våra 
industrier drevs till stor del av finsk, italiensk och jugoslavisk arbetskraft, men dessa hördes liksom 
inte. Eller gjorde de det? Hur mycket av våra minnen är efterkonstruktioner och hur mycket minns vi 
på riktigt? 

Den svensk-danska filmatiseringen av del ett i Stieg Larssons trilogi ger intryck av att vara en 
inifrånskildring av Sverige idag. Alla karaktärerna talar svenska och ska inte föreställa göra någonting 
annat. Det skapar möjligheten att använda bruten svenska, dialekter och andra språk som kontrast, 



en möjlighet som dock inte tas tillvara. Sverige skildras som homogent svenskspråkigt. Samtidigt som 
det ger en falsk bild av språkfördelningen i Stockholm, så slipper man stereotyperna som finns kring 
socialgrupp, språk, brottslighet och etnicitet. Förutom Sala, Lisbeths pappa, är det är bara hennes 
chef, Dragan Armanski, som talar svenska med brytning. 

Den amerikanska versionen är i jämförelse mer av en utifrånskildring. Alla karaktärer pratar 
engelska, om än med en konstgjord svensk brytning. De föreställer svenskar. Det kanske är såhär 
engelskspråkiga besökare uppfattar Sverige. Alla pratar ganska bra engelska, men med en tydlig 
brytning. Detta berövar filmmakarna möjligheten att laborera med andra språk, eftersom en 
engelskspråkig publik antagligen inte kan skilja på svenska och andra främmande språk. Armanskis 
eventuellt brutna engelska blir inte heller ett användbart berättargrepp när alla har en brytning. Det 
faktum att Lisbeths far och hennes chef låter likadant, tappar sin betydelse.  

Det här märks också i scener där det sorlas i bakgrunden. Amerikanska ljudläggare och regissörer 
brukar vara fenomenala på att skapa intressanta statistinsatser både bild- och ljudmässigt, mycket 
bättre än sina skandinaviska kollegor. Här har man dock inte använt röster så som man brukar, 
kanske för att filmmakarna har haft svårare att värdera valörerna i språket. Eller, så finns det en 
annan förklaring som har med karaktärsbeskrivningen att göra. Lisbeth Salander har uppenbarligen 
problem med att interagera med andra människor. Hon kanske inte uppfattar andras röster så som vi 
andra gör, och det är hennes upplevelse filmen beskriver. 

Ingen av filmerna gör anspråk på att vara dokumentära skildringar, men karaktärerna och 
historiernas trovärdighet är beroende av att även miljöerna är det. Båda versionerna använder till stor 
del autentiska svenska ljud inspelade i Stockholm. Det intressanta är därför vilka ljud man väljer att 
använda och vilka man har valt bort.  

Man kanske kan tycka att det bara är att gå ut på Götgatsbacken eller Kungsgatan och spela in 
ljudet där, så har man en trovärdig och realistisk ljudmässig skildring av hur Stockholm låter idag. 
Men, så fungerar inte vår perception. Den kanadensiske kompositören och ljudkonstnären R. Murray 
Schafer beskrev det här fenomenet redan i början av 1970-talet i sitt World soundscape project. Han ville 
dokumentera det typiska ljudlandskapet som han upplevde när han kom med färjan till Vancouvers 
hamn. Till sin förvåning upptäckte han att han inte kunde fånga den karaktäristiska blandningen av 
ljud som kännetecknade den upplevelsen, bara genom att placera ett par mikrofoner på färjans däck. 
Våra öron och vårt medvetande är inte helt jämförbara med mikrofoner och en bandspelare. Han 
blev tvungen att spela in de önskade ljuden ett och ett och sedan mixa ihop dem så att de motsvarade 
den upplevelse han ville skildra.  

På samma sätt gör man när man skapar ljudmiljöer till filmer. Man anpassar dessutom miljöerna 
både bild- och ljudmässigt, manipulerar dem om man så vill, så att de ska följa berättelsen och 
karaktärernas utveckling. Därför blir det klingande resultatet i filmer också en beskrivning av 
filmskaparnas berättarintentioner och deras uppfattning om olika ljud och deras betydelse. 

Om jag ska beskriva vilka ljud som i mina öron särskiljer Stockholm från andra städer i världen så 
är det två saker som är avgörande. Allt vatten som omger staden och våra svenska övergångsställen. 
Vattnet ger inte bara ett speciellt ljus i stora delar av staden, det drar dessutom till sig fåglar, så ljuden 
av olika måsfåglar är en karaktäristisk ingrediens i ljudlandskapet. Befinner man sig nära vattnet så 
hörs även vattnet självt, liksom de båtar och fartyg som befar det. När man går på kajerna hörs 
båtarnas motorljud, Waxholmsbåtarnas tuta när de backar ut från kajen och knirrandet från 
pontonernas och fartygens förtöjningar. Måsarna hörs dock i hela stan. 

Det andra karaktärsljudet är våra svenska tickande övergångsställen. Jag tror inte att de finns i 
något annat land. Det ömsom snabba ömsom långsamma tickandet skapar intressanta slumpmässiga 
rytmiska mönster om man befinner sig mellan två eller flera övergångsställen.  

Inget av dessa Stockholmsljud finns med i någon av filmerna. Kanske måste man vistas länge i 
den här ljudmiljön för att förstå vad det är man hör, eller så finns det en annan förklaring. 



Mikael Blomkvist och Lisbeth Salander lever i en stad och i ett land som präglas av ondska och 
intriger, iscensatta av individer och av myndigheter. Då passar inte tickande övergångsställena in. De 
är ett tecken på samhällets omsorg om medborgarnas och fotgängarnas säkerhet. Både Blomkvist 
och framförallt Salander, är utsatta för raka motsatsen. Det berättas effektivare med ljud som 
beskriver en hotfull övermakt som de ensamma måste kämpa mot.  

I den svensk-danska filmen låter trafiken i Stockholm som om det var vilken nordeuropeisk stad 
som helst. Vi hör moderna personbilar susa förbi, på sommardäck, och ingen använder signalhornet i 
onödan. I Danmark använder man inte dubbdäck, så de danska ljudläggarna uppfattar kanske inte 
skillnaden i ljud mellan svensk vinter- och sommartrafik. De enstaka gånger vi hör polissiréner på 
avstånd, är inte heller de svenska. Det här förändrar inte berättelsen på något avgörande sätt, men för 
en svensk och framförallt för en stockholmare skapar det distans till händelserna. Om jag inte 
uppfattar verkligheten som riktigt verklig så blir även de händelser som utspelas där mindre 
sannolika. 

Trafikatmosfärerna i den amerikanska versionen innehåller mycket motorcykelljud, trots att det är 
vinter. Lisbeth Salander kör ju själv motorcykel, så det finns en koppling till henne i det ljudet. Ur en 
filmljudläggares perspektiv är det dessutom ett tacksamt ljudläggningselement, eftersom det kan 
varieras mer än bilmotorljud utan att variationerna i sig blir betydelsebärande. I övrigt hör man inte 
så mycket detaljer i staden. Berättelsen är mer fokuserad på karaktärerna och deras inre landskap och 
dessa illustreras nästan uteslutande med Trent Reznors och Atticus Ross musik. 

När Lisbeth blir överfallen och får sin dator sönderslagen sker det i den svensk-danska versionen i 
gångarna under Slussen. Scenen är uppbyggd som en klassisk actionscen, där man korsklipper mellan 
huligangänget och Lisbeth, tills de träffas. Tunnelbanestationen varifrån Lisbeth kommer skildras 
med realistiska men inte speciellt aggressiva tågljud. Hon har inte någon särskild relation till platsen. 
Gänget däremot äger sin miljö både kroppsligt och ljudligt genom att deras högljudda röster ekar i 
kakelgången. Dessutom hör vi en sirén i bakgrunden, för att understryka hotet som de utgör. När 
slagsmålet är slut flyr gänget och tar sina ljud med sig. Nu uppfattar vi platsen genom Lisbeths ögon 
och öron. Det är tyst och hon är ensam, trots att det finns människor omkring henne. Ett ylande ljud 
från ett annalkande tunnelbanetåg leder över till nästa scen. 

I den amerikanska versionen är det en ensam väskryckare som attackerar Lisbeth. Hon ska ta 
tunnelbanan från sitt besök hos Holger Palmgren. I rulltrappan ner till perrongen uppfattar hon bara 
de mest aggressiva och obehagliga ljuden från tågen. De andra passagerarna är tysta. Kollektivtrafik 
står inte så högt i kurs bland amerikanska filmklichéer. Är det bara hennes oro inför Palmgrens 
sjukdom och den nye förmyndaren som illustreras, eller är det också något annat? Är det hennes 
svårigheter att interagera med andra människor som gör att hon inte hör dem? Inte ens när hon 
börjar slåss med väskryckaren i rulltrappan hör vi några andra människor, trots att vi ser dem reagera. 
Den enda rösten i hela scenen kommer från tunnelbanans högtalare. 

Om det görs amerikanska versioner även av de två sista delarna i Millenniumtrilogin, ska det bli 
intressant att höra hur de skiljer sig ljudmässigt från de svenska versionerna. Del två och tre av den 
svensk-danska versionen har regisserats av stockholmaren Daniel Alfredson och låter definitivt 
annorlunda än del ett. Kommer vi få höra mer av mitt Stockholm även i de amerikanska versionerna, 
eller kommer de fortsätta skapa sin egen version av staden? Och, om 30 år, vad kommer vi minnas 
av Stockholms ljudlandskap? Är det måsarna, de tickande övergångsställena och dragspelarna eller är 
det huliganer som skränar i Slussens labyrinter, eller kanske ljudet av motorcyklar som accelererar 
upp för Katarinavägen? Kanske beror det på vad vi plockar fram för att hjälpa minnet på traven. 
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