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Stillhet er et paradoks. De 
stilleste stedene på kloden 
blir brukt til å forske på lyd. 
Og når vi sier vi ønsker still-
het og ro inkluderer det van-
ligvis ikke absolutt stillhet. 
Absolutt stillhet er ikke av-
slappende – det er bare tomt. 

I sin søken etter stillhet 
fikk komponisten John Cage 

besøke det ekkofrie rommet 
på Harvard University i slut-
ten av 1940-åra. Han gikk inn i 
rommet, forventet stillhet, 
men hørte to lyder – en høy-
frekvent summelyd (han re-
sonnerte seg fram til at dette 
måtte være hans eget nerve-
system) og en lavfrekvent 
rumling (blodets flod gjen-
nom årene). Cage konkluder-
te da at stillhet ikke fantes 
noe sted, vår levende kropp 
kom i veien for den.

På Borealisfestivalen i Ber-
gen i begynnelsen av måne-
den fikk jeg selv mulighet til å 
gå inn i et slikt rom for første 
gang. Det finnes en håndfull 
slike rom i Norge, blant annet 
på Haukeland Sykehus. Der 
hadde lydkunstner Trond 
Lossius situert sin installa-
sjon «Lontano», og åpnet rom-

met for små puljer av spesielt 
lydinteresserte. 

Et ekkofritt rom er et visu-
elt og arkitektonisk underlig 
sted. Skiver laget av lydabsor-
berende materiale stikker ut 
fra vegger og tak, til og med 
fra gulv, og man må gå på en 
fastspent netting som henger 

over piggene. 
Rommet er 

huset av et tomt 
kammer fullt av 
ekko – et kam-
mer inni et 
kammer – en 
slags omvendt 
versjon av rom-
met utenfor. 
Døra er en me-
ter tykk. Jeg 
hørte verken 
blod eller ner-
vesystem, men 
et trykk i ørene 

og en ørlite nedsatt balanseev-
ne, ikke forbedret av nettin-
gen som fungerer som en slags 
mild trampoline. Er det sånn 
det høres ut i graven? Kanskje 
det er sykehusomgivelsene 
som bringer tankene i den ret-
ning, men den tankespiralen 
blir brått brutt av Lossius’ 

mesterlige lydskulptur. 
Omringet av et «ambiso-

nic» lydsystem hørte vi ver-
den der ute: regn på et vindu, 
en lekeplass, måkeskrik. Li-
vet, i sin normale gang, med 
sin spektakulære klang, 
transponert inn i dette døde 
værelset. 

Det geniale med «Lontano» er 
enkelheten. Lossius må ikke 
reise til andre enden av ver-
den for å presentere et uni-
vers som lager sprekker i vår 
halvsovende lydpersepsjon. 

Han tar opp Bergen-regnet 
på vinduet sitt, og skaper lyd-
drypp som er tredimensjonale 
krystallklare audiovidundre. 
De drypper ned i dette døde 
rommet som en sublim på-
minnelse om livets egen sym-
foni. Cage smiler nok i graven. 
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Spektakulære hverdagslyder i det ekkofrie rom

LYDEN AV STILLHET (?): Det ekkofrie rom under 
Borealisfestivalen.  FOTO: JUSTINAS KERSIS/BOREALIS

Dere har vært på turné 
siden i høst, og de neste 
månedene skal dere til 
England, Nord-Europa, til 
USA igjen og så til Austra-
lia. Hvordan holder du ut?
– Noen ganger er det å turnere 
det beste som finnes, og andre 
ganger føles det ut som det vil 
bli min død, mentalt sett. Men 
å gå ut på scena gir meg noe 
jeg ikke helt kan forklare hva 
er, bortsett fra at jeg elsker det 
og at det holder meg gående. 
Også lenge etter at jeg for 
lengst er klar for å dra hjem. 

De siste årene har dere 
sluppet nytt album annet-
hvert år, etterfulgt av 
heftig turnering, før dere 
igjen går i studio. Er dette 
blitt rutinen deres?
– Det er i hvert fall sånn vi har 
holdt på i det siste. Men jeg 
vet at vi alle planlegger noen 
småprosjekter på si, så det er 
mulig at vi til neste album vil 
trenge litt mer tid. Vi får se.

Er The Gaslight Anthem 
fortsatt utfordrere eller 
har dere blitt så etablert at 
det handler om å leve opp 
til forventningene? 
– Noen vil ha oss til bli «som 
Bruce Springsteen», mens at-
ter andre ønsker at vi skal bli 
mer punk. Ambisjonen min er 

å skrive skikkelig gode låter, 
og jeg har lagt lista høyt: Jeg 
vil gjøre som Tom Petty og 
skrive låter som får «evig liv». 
Får jeg til det, har jeg virkelig 
oppnådd noe stort. 

Dere skal ha sagt at det 
neste albumet vil bli helt 
annerledes – at det kom-
mer til å bli deres «Pearl 
Jam-album» ...? 
– Jeg lurer på hvor journalis-

ter får sånne ting fra. Vi har 
ennå ikke skrevet noen låter 
for det neste albumet, så det 
er vanskelig å si hvordan det 
vil høres ut. Det eneste vi vet 
er at det vil bli et Gaslight 
Anthem-album, ikke et Pearl 
Jam-album. Akkurat nå prø-
ver jeg å få taket på finger-
spill, som de store countrygi-
taristene. Målet er å bli en så 
god gitarist at jeg kan utvide 
mitt repertoar som låtskriver. 

Jeg er ikke 
helt der enda, 
nå  
 er jeg for det 
meste be-
grenset til 
«strum-
ming». Men 
utvikler jeg 
meg, er jeg 
sikker på at 
også låtene 
mine vil bli 
bedre. Derfor 
vet jeg ikke 
helt hvor jeg 
er på vei mu-
sikalsk, men 
jeg vet at den-
ne terpingen 
på gitaren vil 
føre meg til et 
nytt sted – og 
at «det ste-
det» sannsyn-
ligvis blir den 

neste Gas-
light Ant-
hem-skiva. 

Et av Mu-
sikkmagasinets favoritt-
band, Japandroids, er 
support for dere på denne 
turneen. Hva synes du om 
den kanadiske duoen?  
– Jeg liker det jeg har hørt, og 
synes de lager mye lyd til å 
være en duo med bare gitar og 
trommer. Det blir moro å få bli 
kjent med dem og høre mer i 
løpet av turneen.

Hvor lytter du helst til 

musikk og hvor handler du 
musikk?
– Jeg hører enormt mye på 
plater som jeg kjøper på min 
lokale platesjappe – Jack’s 
Music. Når jeg er på turné blir 
det til at jeg hander en del på 
Itunes.  

Hva slags framtid har 
albumformatet?
– Det vil alltid være en del av 
framtiden. Du har artister 
som oss, og Ryan Adams, og 
Lucinda Williams, og Chuck 
Ragan, og Frank Turner … Vi 
kommer alltid til å gi ut al-
bum. På samme måte som for-
fattere ville funnet en måte å 
skrive romaner på selv om pa-
pirbøker ikke lenger ble tryk-
ket, vil vi fortsette å lage al-
bum. Det handler ikke om for-
matet, men det vi vil uttrykke 
– faktisk uavhengig av om 
noen lytter eller ei. 

Hva er den neste konser-
ten du skal få med deg?
– Nå turnerer vi så mye at det 
ikke nytter å planlegge noe.  

Hvilken ny artist vil du 
skryte litt av?
– Da må jeg få si at The Felice 
Brothers er utrolig bra. Ikke 
nye, men fantastiske. Deres 
siste plate er noe av det beste 
jeg har hørt på lang tid.
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The Gaslight Anthem spiller med 
Japandroids på Rockefeller i Oslo 
torsdag 4. april. 

The Gaslight Anthem: New Jersey-bandet kommer til Oslo etter påske.

Rockere alltid på vei 

DE EVIGE TURNÉMARKER: The Gaslight Anthem rocker verden rundt. Brian Fallon er nr. to 
fra høyre.  FOTO: UNIVERSAL

Jeg vil skrive låter 
som får «evig liv», 
slik som Tom 
Petty har gjort. 

MIDT I  
MUSIKKEN

Brian Fallon
Frontmann i Gaslight Anthem

Er på turné som tar 
dem til Rockefeller, 
Oslo 4. april.


