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I nya skriften ”Det postdigitala 
manifestet” tar han ett mer gene-
rellt grepp, och redogör för hur 
de senaste tio årens digitala re-
volution i grunden förändrat vårt 
förhållande till musik. 

Plötsligt finns mer musik än 
vad någon kan lyssna på under en 
hel livstid i princip tillgänglig ge-
nom att bara trycka på en knapp. 
Fleischer visar hur framväxten 
av sajter som The Pirate Bay, till-
sammans med allt mindre mp3-
spelare som kan lagra allt mer 
musik, är direkt kopplade till den 

explosion av klubbar, konserter 
och musikfestivaler som i Stock-
holm och Sverige de senaste fem–
sex åren.

För precis som filmen Wall-E 
(som slutar lyckligt, det är ju en 
Disneyfi lm) vilar ”Det postdigi-
tala manifestet” på en uppbygglig 
tanke: Att göra saker tillsammans 
kanske kräver lite mer än att sitta 
ensam framför datorn. 

Men därför är de saker man gör 

tillsammans också så mycket mer 
givande.

–Musik handlar i slutänden all-
tid om gemenskap, och därför är 
det en torftig vision att bara tänka 
sig nättjänster som Spotify eller 
The Pirate Bay som källorna till 
framtidens musikupplevelser. 

Dels för att musiklyssnande i en-
samhet bara får en mening om 
man minns eller ser fram emot 
musikalisk gemenskap. Men ock-
så för att överfl ödet på sajterna 
innebär att man måste veta vad 
man vill ha innan man kan få det. 

Det enda sättet att hantera att 
man kan lyssna på vad som helst 
inom en sekund är att skriva nå-
got man redan känner till i sökru-
tan, menar Rasmus Fleischer.

– När ens hårddisk kraschar 
tänker man först att, ”fan, nu är 
mp3:orna borta”. Men en dag se-
nare känns det rätt skönt, efter-
som man kan börja om från bör-
jan igen. 

– Nästan! Idag är det normala 
att bara trycka vidare bland sina 
10 000 spår i shuffl espellistan när 
man tröttnar på en låt. 

För att bli verkligt berörd be-
höver man också kunna bli verk-
ligt besviken, menar Rasmus Fle-
ischer. 

-Musikupplevelser blir starka-
re om man inte kan fl y ifrån dem, 
och jag tror det är en förklaring 
till att det blivit sådant otroligt 
uppsving för festivaler, konserter 
och klubbar.

– Jag har till exempel en mas-

sa människor som jag kan bonda 
med eftersom vi åkt till en liten 
festival i Gagnef i Dalarna ett par 
år i rad. Musikgemenskap i dag 
handlar inte så mycket om att gil-
la samma artist, utan om att sam-
las kring samma fysiska platser. 

Piratbyrå-grundaren 
debattbok får Johan Wirfält att tänka på den 
animerade filmen Wall-E. En värld full av 
passiviserade människor som är  av 
all kultur som  sondmatar dem med. 
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Musik får en ny innebörd när allt finns att ladda ner

”Mitt budskap är att 
musik bara spelar 
roll när den faktiskt 
berör människor.”

”Det är en torftig 
vision att tänka sig 
nättjänster som 
Spotify eller The 
Pirate Bay som käl-
lorna till framtidens 
musikupplevelser.” 
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1 BILJETT – 3 MÄSSORHEM & VILLA, HEM 2009 & underBARA BARN*

3  1FÖR

*underBARA BARN har öppet fredag – söndag I SAMARBETE MED 

(ord.pris 1995:-) Gäller i mån av plats t.om. 20/11Gäller i mån av plats t.om. 20/11

Fånga hösten i NyköpingFånga hösten i Nyköping

1095:-/pers i dubbelrum

Dubbelrum mot ån • Champagne • Rosbukett Dubbelrum mot ån • Champagne • Rosbukett 
Fri minibar • 3-rätters middag • Frukt- och godisfat
Relaxavdelning • Entré till gym 
                VIP-Entré till nattklubb

REAREA
PÅPÅ
LYXLYX Boka på tel. 0155-28 80 20Boka på tel. 0155-28 80 20

SE ALLA SPINNANDE SPÄNNANDE KATTER PÅ VÅR INTERNATIONELLA

KATTutställning
i Gamla tryckeriet, Gustavslundsvägen 149 B i Alvik
den 3-4 oktober, öppet 10.00-18.00 båda dagarna.

Utställda raser: abessinier, balines, bengal, burmilla, exotic, helig birma, 
japanese bobtail, korat, maine coon, manx, neva masquerade, ocicat, 
ragdoll, russian blue, sibirisk katt, somali, sphynx, turkisk van m fl, m fl.

Top Cat Club värnar om alla katter, oavsett ras, www.topcat.nu
Stöd Akutgruppen som hjälper övergivna katter, pg 26 63 86-2, www.akutgruppen.com
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Riga ................................2.360:-
Tallinn ............................2.690:-
Vilnius............................3.420:-
Warszawa ....................2.550:-

Tel. 08-441 71 90
info@orbisresor.se
www.orbisresor.se

CITYBREAKS
Samtliga paket inkluderar flyg från
Stockholm (Arlanda eller Skavsta),
2 nätter på 3* eller 4* hotell med 
frukost under oktober-november.
Begränsat antal flygstolar till lägsta pris.
Ring eller maila oss för fullständig info.

BLI MEDLEM IDAG SÅ
BJUDER TOPCAB PÅ 50 KR
SMSa CITY och din epostadress till 72401 eller använd kod CITY på vivacity.se för gratis medlemskap. 


