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Lyde
Som den amerikanske komponist John Cage
bemærkede, eksisterer det, som vi i daglig
tale kalder stilhed ikke. Selv i et lydtæt
rum vil mennesket altid kunne høre sit eget
åndedræt og puls. Men skønt lyden eller
lydene er allestedsnærværende og derfor
former det levede liv og vores forståelse
af det, er lyden først for relativt kort tid
siden blevet et etableret forskningsfelt,
ligesom lydkunsten også først for nylig
er begyndt at vinde indpas på museer og
gallerier. KULTURO vil med dette nummer
sætte fokus på lydene – ikke kun dem, der
omgiver os, men også dem, der kommer inde
fra menneskets egen biologiske krop.
KULTURO #32 hedder LYDE.
Flertalsbenævnelsen er vigtig, da det med
udgivelsen ikke er intentionen at nærme sig
et udtømmende overblik over det singulære
begreb LYD, men nærmere at favne få og
forskellige nedslag i det auditive univers.
Bidragene har det til fælles, at det ikke er
lyden som sådan, der er i centrum, men
at de divergerende opfattelser af lydens
indvirkning på mennesket diskuteres. Man
kan sige, at artiklerne anskuer lydene på
hver deres felt med en vis distance, der
tydeliggør, hvordan lydene distribuerer
og former vores forståelse af litteraturen,
rummet, subjektiviteten og sprogets
betydningsdannelse.
Vi kender alle lyden af Københavns
Hovedbanegård. Det støjer og runger, og
højttalernes annoncering af næste togafgang
kaster ekkoer af sig, som besværliggør
samtale og tankeaktivitet. Jacob Kreutzfeldt
undersøger i sin artikel om Hovedbanens
akustiske rum, hvordan det lydlige landskab
kan medvirke til at styre vores adfærd.
Lydene spiller således en vigtig faktor i
distributionen af det sociale felt i et af
Danmarks største trafikknudepunkter.
Hverdagens støj og store hallers ekkoer har

også æstetiske kvaliteter. I et interview med
KULTURO fortæller lydkunstneren Jacob
Kirkegaard om sit arbejde med reallyde, der
ikke umiddelbart gør noget væsen af sig,
men som kan åbne for nye måder at lytte på,
hvis man gør dem hørbare. Det drejer sig om
at opfatte lyden som andet end et bagtæppe
– nemlig som en fysisk krop, der har en vis
udstrækning i rummet, og som det er muligt
at interagere med og lade sig påvirke af.
Netop den sansende erfaring er aktuel
i mødet med den amerikanske digter
Tracie Morris, hvis poesi som regel ikke
rammer papiret, men kun eksisterer som
liveoptrædener og lydfiler. Elisabeth Friis og
Hannah Lutz beskriver og fortolker Morris’
bluesbeslægtede kunstpraksis, hvor hun
med sin stemme skaber insisterende, lydlige
variationer over den samme simple tekst
og på den måde åbner muligheden for en
kropslig og følelsesmæssig tilnærmelse af
en smerte, der kræver et engagement af sin
lytter.
En anden avantgardistisk lydpraksis
er de båndoptager-cut-ups, som den
amerikanske forfatter William Burroughs
eksperimenterede med i 1960’erne. Jesper
Olsson finder en slags guerillaæstetik i
Burroughs radikale stemmeopklipning,
der har til formål at materialisere ordet;
at teknologisere det, så det kan udforskes
på linje med kroppen, teknologien og
samfundet. Den tekniske klipning sprænger
den privilegerede identifikation, som den
akustiske stemme traditionelt har haft, og
stemmen holder således op med at være
subjektivitetens og individets signatur eller
spejl.
I psykoanalysen er man ligeledes gået væk
fra at opfatte stemmen som et indeks for
et subjekts personlighed. Alice Lagaay
kortlægger udviklingen fra Sigmund Freud,
hvor stemmen agerede både symptom på

4

Leder »Lyde«

de fortrængte ubevidste ambivalenser – ved
forstyrrelser af stemmen som stammen
og talefejl – og port til disse. Gennem
talen kunne det ubevidste klarlægges og
bevidstgøres. Den franske psykoanalytiker
Jacques Lacan ændrer radikalt opfattelsen af
stemmen fra Freuds positive stemmebegreb
til en filosofisk negativ opfattelse af stemmen
som en teoretisk grænse for, hvad det
overhovedet er muligt at tænke og udtrykke
i tale.
I litteraturen huserer stemmer, som man
kan føle sig intenst anråbt af, identificere
sig med eller føle sig grinet ud af, selvom
man aldrig får dem at høre. Det er måske
derfor, litteraturens stemmer ikke bare lader
sig sætte på formel – i stedet må man lægge
øret til og forsøge at fornemme værkets
tone. Martin Glaz Serup giver i sin artikel
forskellige bud på, hvordan litteraturens
stemmer lader sig indfange.
Cia Rinne og Jesper Elving udforsker med
deres digte på hver deres vis det skrevne
ords lydlige potentiale. Jesper Elving med
nonsensdigte, hvor ordene tager farve
af ord, hvis betydning man kender, men
alligevel ikke lader sig indordne under
noget ordbogsopslag. Cia Rinne arbejder
derimod med skred mellem forskellige
sprog og oscillerende betydninger inden for
ord, der på papiret har én betydning, men i
oplæsningen en anden.
Lyd har en særlig tilbøjelighed til at lade
betydningsrum stå åbne, peger Birgitte
Stougaard på i sin artikel. Fordi vi perciperer
lyd gennem kroppen og ikke kun med
ørerne, er det svært at opstille klare regler
for, hvordan man på videnskabeligt niveau
kan analysere lydlige udtryk. Lyd unddrager
sig den hermeneutiske fortolkningsmetode
og peger i stedet i retning af en
fænomenologisk betydningsafdækning, hvor
åbenheden er en meningsgivende gestus.
Siden antikken har forestillingen om
himmelsfærernes musik, der ikke var
hørbar, men vidnede om den harmoniske
sammenhæng mellem verdensrummet
og musikken, præget forestillingen om
musikken som sådan. Peter Johan Meedom

afsøger i sin artikel to samtidige syntetiske
musiknumres gestaltning af et rum mellem
sfærernes musik og den instrumentelle
musik, mellem absolut støj og forståeligt
signal.
Gæoudjiparl van den Dobbelsteen arbejder
med sine ideer om Radikal Computer Musik
med en kompleks rumopfattelse, der gør
op med den klassiske komposition af lyden
fra venstre til højre i tid. Med sine særlige
metoder i det kompositoriske spilscenarium
Mortes aux Vaches Ekstra Ekstra skabes i
stedet et vakuum af forskellige musikalske
objekter, der trækker i hver sin retning med
uendelig kraft. Svøm rundt i den én meter
lange illustrerede tekst og bliv forvirret,
udfordret og/eller beriget.
Som noget ganske enestående har
KULTURO stået for en cd-produktion
til lejligheden. Kunstnerbidragene skal
selvfølgelig ikke ses, men høres. Derfor
kan du bladre om på sidste side og finde
en skive til dit anlæg. Indholdet er et
udsøgt udvalg af eksperimenterende bidrag
fra lydkunstnere, musikere og forfattere,
der spænder vidt i undersøgelsen mellem
det støjende og stille, puls og pause, det
vandfaldssnakkende og hviskende.
Vi er meget stolte af at kunne præsentere
flere eksklusive bidrag fra blandt andre
Tracie Morris, Morten Søndergaard, Rune
Søchting, Maria Bertel og TR Kirstein.
Med udgivelse #32 har KULTURO definitivt
forladt sin institutionelle forankring på
faget Moderne Kultur og Kulturformidling.
KULTURO har sit udspring som institutblad
på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab
på Københavns Universitet, men har længe
været et uafhængigt tidsskrift, der udgives
af redaktionen. Af den grund, og fordi
vi ønsker at understrege, at KULTURO
ikke alene har den moderne kultur som
genstandsfelt, men aktivt sætter kritisk
spørgsmålstegn ved samtiden, kunsten og
litteraturen, hedder vi nu KULTURO –
Tidsskrift for kunst, litteratur og politik.
God fornøjelse!
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Lyden af den metropole opgang
En undersøgelse af akustisk territorialitet på Københavns
Hovedbanegård

Så bliver det Københavns Hovedbanegård. Efter et kort ophold fortsætter
toget mod Østerport og standser undervejs ved Nørreport Station. Det bliver Københavns Hovedbanegård...
Lyden af et sted kan sjældent indkredses så præcist som en togstation.
Allerede i toget på vej ind til Københavns Hovedbanegård udpeges stedet i
let genkendelige vendinger af DSB’s speakerstemme, og når man befinder
sig på Hovedbanegården, høres DSB’s velkendte treklang med tonerne
D S (Eb) B (Bb) efterfulgt af navnene på destinationer.
Da di du – Tog til Københavns Lufthavn, Kastrup kl. 9.15, kører til spor
fem om et øjeblik. Det er tog til Københavns Lufthavn, Kastrup, kl. 9.15,
der kører til spor fem om et øjeblik.
Det er i denne sammenhæng ikke helt uden betydning, at den ene kendingslyd høres i toget på vej mod stationen, mens den anden allerede leder den
rejsende videre mod nye destinationer. Københavns Hovedbanegård er et
transitsted. Banegården lægger dagligt gulv til rundt regnet 110.000 rejsendes skridt og faciliterer hurtigst mulige ruter fra destination til destination.
Men selv om den rejsende ofte cirkuleres hurtigt videre gennem
Hovedbanens store turbine, er det undervejs eller på et af de ophold og
ærinder, som rejser også inkluderer, muligt at opleve Københavns
Hovedbanegård som et sted med en vis identitet. Uanset om man haster
gennem afgangshallen, om man venter på et forsinket tog eller blot opholder sig i den dunkle og rungende hal, så er det her muligt at føle, at man
hører til. Hovedbanen er ‘vores sted’ – ikke blot fordi den er knudepunkt
for mange daglige ruter til og fra København, den bærer også en vis symbolsk betydning som byens og landets største togstation. Den er – i hvert
fald i en vis udstrækning – ‘hele Danmarks banegård’, som det hævdes i en
tekst på en hjemmeside for Hovedbanens Shoppingcenter:
‘Københavns Hovedbanegård er et sted, som de fleste danskere - og
udlændinge - har et forhold til. Det er hele Københavns banegård faktisk hele Danmarks banegård. Velkommen til din banegård, et sted
med det hele. [Hovedbanen.dk tilgået 21.1.2011]
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Hvor mange moderne og skarpt profilerede shoppingcentre sikkert ville
betakke sig for et slogan som et sted med det hele, synes betegnelsen i sjælden grad at være dækkende for Københavns Hovedbanegård, hvor jakkesæt, heldragter og hængerøvsbukser fletter ind mellem hinanden i mængden. Allerede lige uden for banegården sætter den sociale segregering ind,
hvis udtryk varierer, alt efter om man befinder sig ved den østlige eller den
vestlige udgang. I transitrummet træder sociale og kulturelle tilhørsforhold
i baggrunden til fordel for en række roller: passageren, den ventende, den
handlende og så videre. Gør man ophold på banegården ‘med berettiget
ærinde’, som det hedder i de opslåede Ordensbestemmelser om ophold og
færdsel på DSB områder, indskriver man sig i stedets orden defineret via en
række praksisser, der privilegeres her. Man kan sige, at stedet tilbyder en
række måder at høre til på. Både de hastige pendlere og den faste og brogede skare af folk, der blot hænger ud i salen, synes at bruge og tilegne sig
banegården på en vanemæssig måde, der vidner om ejerskab og tilhørsforhold. Det oplever man klart, hvis man træder ud af rollen som passager:
‘Hvad sker der?’ Jeg afbrydes i affotograferingen af et par 3-4 meter lange
højttalere, da en mand af grønlandsk afstamning iført heldragt springer ind
foran mig med det ene ben løftet til spark. Forsøg på alligevel at fange motivet i kameraets optik må opgives, da manden træder et skridt nærmere og
siger ‘Din fucking bøsserøv!’
Fotografering og alt for megen nysgerrighed hører tilsyneladende ikke ind
under de praksisser, der er velkomne på Hovedbanegården1 – ligesom stilstand hurtigt bliver en gene for de hastigt rejsende. Det er nu ikke kameraet,
der skal være redskabet i det følgende, men lydoptageren. Tesen er, at lyd og
hørelse, i mindst ligeså høj grad som synet kan bidrage til at afdække et
steds sociale form. Som det også antydes med vendingen at høre til, er
hørelsen intimt forbundet med en evne til at tilpasse sig, ligesom lyd
omvendt er forbundet med en vis magt.2
Lyd og byrumsanalyse – nogle metodiske overvejelser
Det er fristende at beskrive Hovedbanens særlige karakter som en funktion
af bygningens letløbende træbuer på solide granitsøjler, de rødstensmurede
vægge og det karakteristiske mønstrede klinkegulv. Sådanne observationer
af træk i Henrik Wencks arkitektur fra 1911 kan hjælpe på genkendeligheden, men kommer let til at betone bygningens stabile og symbolske
1 Det bekræftes både af den fjendtligt indstillede territorialgestus fra en af stedets mere faste brugere og af den vagt, der senere bortviser mig
fra toilettet på grund af affotograferingen af et skilt med ordensregler.
2 Ifølge Nudansk Ordbog er udtrykket høre til afledt af en delvist forældet betydning af ‘adlyde’ eller ‘rette sig efter’ med betydningen ‘være
knyttet til’. Nudansk Ordbog. København: Politikkens Forlag 1986. s. 420.
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betydninger og forbigå en række af de mere flygtige, sociale betydninger,
der etableres i kraft af bygningens daglige brug. Mens der ofte i overskuelighedens navn fokuseres på visuelle indtryk, når talen falder på arkitektoniske rum, kan inspiration til et supplerende perspektiv findes hos Steen
Eiler Rasmussen, der i Om At Opleve Arkitektur inkluderer høresansen og
bygningens akustiske egenskaber som væsentlige kilder til oplevelsen af
arkitektur:
‘Kan man høre arkitektur? De fleste vil vel umiddelbart tænke:
arkitektur frembringer ingen lyde, altsaa kan man ikke høre den. Men
den frembringer heller ikke noget lys og dog kan man se den. Man ser
de tilbagekastede straaler og faar derigennem et indtryk af form og
stof. Men ogsaa den tilbagekastede lyd giver os et indtryk af vore
omgivelser. Man kan høre forskel paa rumformer og forskellige stoffer
giver forskellig tilbagekastning.’ [Rasmussen 1957, s. 234]
Steen Eiler Rasmussen beskriver med stor præcision, hvorfor auditive indtryk ofte forbigås i arkitekturkritikken. Skulle man her gå et skridt videre
og fokusere på oplevelsen af rum, som den tager sig ud for dagligt rejsende
snarere end for arkitekturkritikeren, kan det være nyttigt ud over lyd, der
refererer direkte til arkitekturens beskaffenhed, at inddrage lyd, der refererer til rummenes brug. Såvel akustiske som elektro-akustiske iscenesættelser
og modifikationer af et rum (hvad Rasmussen lidt nedsættende kalder ‘let
opnaalige effekter’, [Rasmussen 1957, s. 245]) er en vigtig del af moderne rumforvaltning – ikke mindst i transitrummet, hvor højttalerudkald og glasskærme
hører til dagens og rummets orden. Dertil kommer, at den lyd, der fylder et
rum, naturligvis ikke blot giver et indtryk af rummets og bygningens form
og stof, men også af den aktivitet, der foregår i rummet.
Et grundlag for en auditivt funderet analyse af et givent rum kan findes
hos R. Murray Schafer, der i begyndelsen af 1970'erne grundlagde det
såkaldte World Soundscape Project. Sammen med en række kolleger på
Simon Faser University i Canada gik Schafer i gang med at udvikle metoder
til studier af det lydlige miljø – eller med hans eget begreb: the soundscape.
Projektet i sig selv fik et kort liv, men har siden dannet grobund for en del
aktivistiske, kunstneriske og videnskabelige interventioner. Schafers
arbejde, som det eksempelvis formuleres i The Tuning of the World fra
1977, [Schafer 1977] er bemærkelsesværdigt, fordi det repræsenterer første skridt
i retning af begrebsliggørelsen af et sansemateriale, som der ellers sjældent
sættes ord på.
Schafers oplæg er ofte blevet kritiseret for at hvile på et modernitets- og
urbanitetsfremmed perspektiv. Han efterspørger et såkaldt hi-fi soundscape
karakteriseret ved en favorabel balance mellem signal og støj og kritiserer
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byens ofte støjende og kaotiske lydforhold for at mangle perspektiv og
dybde. Selv om en sådan kritik kan være i overensstemmelse med almindeligt udbredte holdninger til støj i byen, synes Schafer og mange af vor tids
støjkritikere at overse det sociale og socialiserende aspekt af lydmiljøets
udformning. Det er oplagt, at hi-fi miljøet er velegnet til eksempelvis klassiske koncertoplevelser og forelæsninger. Men at lo-fi miljøet også kan have
sine socialiserende virkninger vidner livet på barer og natklubber om:
Mulighederne for intimitet stiger simpelthen med lydniveauet. Lige så
oplagt er det, at der mellem disse to ekstremer; den klassiske koncert og
natklubben, ligger en lang række af mulige lydmiljøer, fra det vitaliserende
til det beroligende eller fra det fokuserende til det spredende, miljøer, der
hver især privilegerer forskellige måder at høre til på.
Grundtone
Det er næppe overraskende, at man må vende sig mod skønlitteratur for at
finde følsomme registreringer af omverdenens auditive dimensioner. Faktisk
er det særligt hos essayisterne, at hørelsens bidrag artikuleres. Eksempelvis
hos Jacob Paludan, der i et essay om Bystationernes Poesi fra 1940 giver
Københavns Hovedbanegård denne rammende beskrivelse i sammenligning
med byens øvrige stationer:
‘Men den metropole Opgang er alligevel Hovedbanegaardens, hvor
Ekkoet er større. Her er der Træk under Taget, en mumlen af Minder
fra store Rejser, udgaaende Lokomotiver holder kraftspændt med
Ryggen til de Lokalrejsende, og man må passere hen over Tusinder af
Klinker, før man kommer i kontakt med Byen.’ [Paludan 1940 s. 95-96]
Lyden af tusinde stemmer og trin over klinkegulvet blandet med prustende
lokomotiver bliver hos Paludan en påmindelse ikke blot om hallens størrelse, men også om de store rejser, der forbinder byen med fjerne destinationer. Metropolen sættes i scene af et menneskemylder, der først og fremmest
giver sig til kende som et ekko. Det enorme, buede loft og de hårde, reflekterende overflader fremkalder et konstant brus, der minder lige dele om
katedralens højstemthed og om fabriksbygningens rumlen.
Hovedbanens klang, eller mere præcist dens efterklang, af mennesker og
maskiner er, hvad R. Murray Schafer ville kalde en grundtonelyd. Keynote
sounds er ‘de, der høres af et bestemt samfund kontinuerligt eller hyppigt
nok til at forme en baggrund, mod hvilken andre lyde høres.’ [Schafer 1977, s. 272]
Grundtonelyden ligger i baggrunden og udgør den grund, som andre lyde
må relatere sig til: Hvis man ønsker at tale sammen, må man hæve stemmen. Hvis man vil fange folks opmærksomhed, må man skabe en højfrekvent lyd, for eksempel et pift. Grundtonelyden er ikke markant nok til at
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blive bemærket som støj, men udgør simpelthen rummets grundvilkår. Der
er knap nok tale om én lyd i dette tilfælde, men om en effekt, der med et
begreb fra J. F. Augoyard og hans kolleger på et forskningscenter for lydrum og det urbane miljø, Cresson, kan kaldes en metabol-virkning: ‘som
beskriver de ustabile og forandrende forhold mellem elementer i et lydensemble’. [Augoyard 2005, s. 73] Virkningen forårsages af de mange samtidige aktiviteter, der i hallens klangrum flyder sammen og opleves som en konsistent
collage af stemmer og aktivitet. Den nedtoner det individuelle bidrag for i
stedet at etablere en atmosfære, der synes at rumme et helt samfunds kompleksitet. [Augoyard 2005, s. 77] Københavns Hovedbanegård er virkelig en indgang
til metropolens og storbyens erfaringsrum. Her finder man modpolen til
Schafers hi-fi ideal: et lo-fi lydmiljø, som sideordner stort set al lyd, uden at
noget står klart frem. Hallen privilegerer en adspredt bevidsthedsform, hvor
indtrykkene sidestilles, mens det er vanskeligt og trættende at samle sig om
en samtale eller at læse en bog. Her kan man, som Paludan skriver, lade sig
beruse af metropolens og metropolismens rumlighed, men det er vanskeligt
at orientere sig.
Lydsignal
Behovet for orientering og klarhed spejles i det næste niveau i den lydlige
iscenesættelse af Københavns Hovedbanegård. For mens hallens fysiske
udformning synes at sprede snarere end at samle såvel lyd som opmærksomhed, understøttes passagerens orientering i den travle banegårdshal af
et omfattende højttalersystem, der bringer information om togafgange, sporændringer og forsinkelser. I betragtning af hallens rungende karakter er
det en bedrift, at det faktisk er muligt at høre annonceringerne med rimelig
tydelighed overalt på stationsområdet. Samtaler med arkitekter og akustiske eksperter, der har arbejdet med rummet, bekræfter da også, at informationssystemet på Hovedbanegården betragtes som en af de helt store udfordringer for branchen. Den fredede banegårdsbygning kan ikke modificeres
arkitektonisk, så man har måttet opbygge en hel elektro-akustisk arkitektur, vis højttalere er så lempeligt indarbejdet i bygningen, at de knapt nok
bemærkes. Men på trods af den velfungerende lydarkitektur – eller måske
netop på grund af denne – undgår mødet mellem grundtonelydens baggrund og lydsignalernes forgrund ikke at give anledning til en vis destabilisering af den auditive orienteringsevne i hallen. For mens alt andet synes
fjernt og sløret, bliver den gennemtrængende stemme så meget desto mere
ubestemmelig – og magtfuld.
Hallens lydsystem svarer med fin præcision til det andet af tre hovedniveauer i Schafers taksonomi for lydmiljøer. Lydsignalet er hos ham ‘enhver
lyd, mod hvilken opmærksomheden er særligt rettet.’ [Schafer 1977, s. 275]
Idealtyper er sirenen og alarmen, lydsignaler, der i tidens løb er blevet
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udformet med henblik på mest mulig hørbarhed. Det er lyde, som har
opnået en kulturbestemt betydning og dermed en forrang som lytteobjekter.
Schafers brede definition efterlader også plads til at inddrage lyde, der i
mindre grad er institutionaliseret som pift, skrig, hilsner med videre, omend
han selv forbigår disse mere ydmyge, men dog stadig signifikante
lydsignaler.
I streng forstand kan man mene, at udkaldene i sig selv ikke har en signal-karakter. Et egentligt signal eller en kendingslyd finder man i den treklang, der indleder enhver annoncering over informationssystemet. Eller i
mere ekstreme udgaver på større Japan Rail-stationer i Tokyo. Her har hver
station sin egen kendingsmelodi, som afspilles, når et tog kører til perron.
Erfarne rejsende kan så orientere sig udelukkende ved hjælp af lydsignalerne.3 Når det alligevel giver mening at fastholde kategorien i denne sammenhæng, er det først og fremmest, fordi annonceringerne påkalder sig
opmærksomhed på en særligt magtfuld og socialiserende måde. De fortæller os ikke blot, at det enkelte tog er forsinket (det har man måske allerede
erfaret ved at kigge på en informationstavle), men også at Hovedbanen er
et transitsted forbundet til en lang række destinationer, et sted, hvor ophold
er midlertidige, og hvor bevægelsen er det primære. Ved nærmere eftertanke
kan det overraske, at DSB har valgt at bibeholde disse udkald i en tid, hvor
fladskærme og personlige medier muliggør hurtig og fleksibel informationstilgang – også for blinde og svagtseende. Måske udgør kaldene en ikke
uvæsentlig atmosfæreskabende modpol til hallens generelle rumlighed:
Udkaldene skaber tilknytning til stedet for den rejsende på vej gennem
bygningen.
Lydmærkning
Mens lydsignaler, fordi de kun optræder af og til, markerer en særlig begivenhed, kan den sidste kategori i en generel taksonomi for lydmiljøer siges
at markere et sted. Schafer definerer sit begreb om sound mark således: ‘ en
lyd i et lokalmiljø, som er unik eller besidder kvaliteter, der gør den særligt
bemærket af folk i det område.’ [Schafer 1977, s. 275] Jeg vil dog argumentere for, at
Schafers begreb med fordel kan danne udgangspunkt for en mere generel
opmærksomhed over for måder, hvorpå steder mærkes lydligt. Der er
oplagte sammenfald både med lydsignalet og med grundtonelyden. Men i
modsætning til lydsignalet er der her tale om lyde med en vis konstans, eller
som repeteres med en tilpas forudsigelighed til at knytte sig til stedet snarere end til begivenheden, og i modsætning til grundtonelyden træder lydmærket netop så meget frem, at det bemærkes. Lydmærkningen finder sted

3 DSB har valgt ikke at gå så langt i profileringen af de enkelte stationer, men opdyrker snarere en genkendelighed på tværs af de enkelte
stationer med Niels Viggo Bentzons simple komposition.
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et sted mellem gestaltteoriens i øvrigt ret upræcise begreber om forgrund og
baggrund.
På Københavns Hovedbanegård kan der nævnes to signifikante eksempler på lydmærkning, der begge er rettet mod særlige brugergrupper. Det
første er brugen af musik i bygningens bagindgang fra Reventlowsgade.
Den anden er den akustiske maskering, der finder sted i hovedbanens cafeer,
restauranter og butikker.
Siden 2002 har der ved Hovedbanens vestlige indgang været afspillet
symfonisk musik i forskellige aftapninger med det erklærede mål at ‘stresse
folk, der bare står og hænger ud i indgangen’, fortæller direktør for
Metorion Music A/S, Benny Rinaldo til Information. [Due 2010] Den slet
skjulte dagsorden, der også lader til at have været succesfuld, er at forhindre, at den smalle mellemgang bliver brugt som markedsplads for narkohandel til gene for rejsende på vej gennem passagen. Disse brugere er i dag
rykket uden for bygningen, så passagen er fri. I artiklen ‘Musik for
Misbrugere’ foreslår Olav Harsløv, at lydmærkningens succes kan forstås
som et resultat af konfrontationen mellem en beat- og rockkultur og det
bedre borgerskabs musik. [Harsløf 2006/2007] En undersøgelse udført af tre psykologistuderende antyder dog, at smagspræferencerne heller ikke blandt stofbrugere er helt så entydige. Men budskabet går dog soleklart ind hos de tidligere brugere af stedet: ‘Jeg lægger sgu ikke mærke til, om der er et par violiner. Men den [musikken] minder om at vi er uønskede her’, fortæller en
unavngiven bruger. [Schliewe 2004, s. 43] DSB’s gestus er utvetydig: Ved at afspille
upassende musik med et upassende niveau tilegnes rummet dem, der passerer igennem og smiler over den bastante og bombastiske musik, mens ingen,
heller ikke det bedre borgerskab, drømmer om at gøre ophold her – endsige
gøre forsøg på samtale. Rummet er blevet transformeret fra opholdssted til
affyringsrampe for dem, der bevæger sig mod de mere skumle dele af byen.4
Det andet eksempel på lydmærkning på Hovedbanegården er den
afskærmning, der finder sted inden for rammerne af shoppingcentrets
restauranter og cafeer. Facaderne ud mod banegårdshallen består her af
glas, således at der sikres gennemsigtighed i visuel, men ikke i auditiv forstand. Fastfoodrestauranten McDonald's fremstår da også som et lille privilegeret helle i den store hal, hvor man kan nyde at blive skærmet fra hallens
suppe af grundtonelyd og signallyd, samtidig med at man kan følge trafikken hen over klinkerne. Men stedet er ikke kun skærmet, omverdenens lyd
maskeres også af McDonald's lydanlæg, der spiller musik og radio for de
besøgende. Andre steder som i Yam Yam-restauranten høres der ingen
musik, men det er en ikke helt uvæsentlig attraktion for den rejsende med
ventetid at kunne opholde sig her i en noget mere nedtonet atmosfære end
4 Det skal bemærkes, at der under to besøg i januar 2011 ikke blev spillet musik ved udgangen til Reventlowsgade. Det er muligt, at lydslusen
nu efter otte år i funktion er forsøgt fjernet.
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ude i hallen. Om sommeren, hvor behovet for opvarmning er mindre end
om vinteren, og hvor flere cafeer flytter borde ud i shoppingcentrets indre
gader, er der stadig en klar tendens til, at folk med ventetid flytter indenfor
og nyder godt af den akustiske afskærmning – der naturligvis ikke er helt
gratis. Disse steder skaber tilknytningsmuligheder for folk med ventetid,
folk, der ikke ønsker at sidde for længe i den adspredende hal-atmosfære.
Afgang
Dette tog kører mod Nykøbing Falster og standser undervejs kun i Høje
Tåstrup, Næstved og Vordingborg.
Enhver rejse gennem Hovedbanegården er præget af individuelle erindringer, sansninger og præferencer. Det gælder ikke mindst, når der er tale om
lyd. Det menneskelige øre har en fænomenal evne til at opsamle detaljer i et
lydmiljø, ligesom det foruroligende let overhører vigtige beskeder. Alligevel
kan lydmiljøets virkning på den rejsende ikke reduceres til et resultat af
individuelle præferencer som oplevelsen af vellyd eller støj. Også når det
gælder hørelsen, opererer vi i et fælles kulturelt betydningsfelt, som gennem
tiden er blevet opdyrket af blandt andre arkitekter, akustikere og radio- og
musikproducenter. Hvad der har været forsøgt i denne læsning af
Hovedbanens lydmiljø er at fastholde en almen, men socialt følsom optik
på de måder, hvorpå lyd skaber tilknytningsmuligheder og identitet for
byens rum og steder. En sådan analyse kan pege på nogle af de inklusionsog eksklusionsmekanismer, der præger byens rum.
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At lytte til lyd som en krop
Interview med lydkunstner Jacob Kirkegaard

Hvad enten det er et flygtigt indblik i den sovendes
underbevidsthed, lyden af Broadways pulserende gadeliv, der buldrer i en søjle, eller undersøgelsen af radioaktiv tid i Tjernobyl,
arbejder den danske kunstner Jacob Kirkegaard med ‘skjulte’ eller
underliggende lyde i værker, som åbner for nye måder at lytte til
verden på. Værkerne synes samtidig at sige, at der er et liv i alting,
hvis bare vi lytter efter. KULTURO har mødt Jacob Kirkegaard til
en snak om lyd som alt andet end baggrundstapet eller visuelt supplement: hvilke værker kommer ud af en kunstnerisk praksis, der
undersøger lydens kropslige tilstedeværelse og dens potentiale som
samtalepartner?
Jacob Kirkegaard (f. 1975) er uddannet fra Akademiet for Mediekunst i
Køln i 2005. Gennem det seneste årti har han opført og udstillet et utal af
lydværker verden over. Mange af værkerne opfanger lyde, der ikke umiddelbart kan høres med det blotte øre, men som ved hjælp af utraditionelle
metoder og optageredskaber lydliggøres. I et nærmest arkæologisk ærinde
graver Jacob Kirkegaard i det akustiske sediment og finder hidtil uhørte
klange frem fra vores ellers velkendte omgivelser.
Den tredimensionelle lyd
Mange af dine værker præsenterer os for lyde, der ikke er umiddelbart tilgængelige for det menneskelige øre, men hvor du tager avancerede teknologiske redskaber i brug for at lytte til ‘lyden under overfladen’. Hvad er det
ved den skjulte lyd, der interesserer dig?
‘Jeg kan godt lide tanken om, at der er en membran i lyden, som en slags
hud, der adskiller noget ydre og noget indre. Jeg forestiller mig, at lyden er
som en krop, man kan gå rundt om eller bagom og som vil tage sig forskelligt ud alt efter, hvor man befinder sig i forhold til den. Et eksempel på
denne forestilling er lyden af stemmen: du kan lytte til min stemme i rummet, som vi sidder her over for hinanden, men du kan også lægge hovedet
på mit bryst og høre min stemme på en anden måde – den lyd er lige så
‘sand’, bare forskellig fra måden vi er vant til at høre den andens stemme
på.
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Jeg synes, det er interessant, at lyd kan komme alle mulige steder fra: den
kan komme ovenfra, den kan komme bagfra, den kan påvirke mig fysisk og
selvfølgelig også sanseligt. Samtidig er den umiddelbart usynlig.’
Du taler om lyden som noget kropsligt. Hvordan arbejder du med den rumlighed i selve lyden?
‘Jeg arbejder med reallyd, fordi det har en uforudsigelighed, et dybere lag,
som jeg ikke finder i computergenereret lyd. Tag for eksempel lyden af
København om natten: De forskellige lydlag, både de nære og de fjerne, og
den konstante dybe summen, der sommetider afbrydes af pludselige, korte
lyde, er som at lytte til en symfoni for første gang. Når lyden får lov at
opføre sig som den vil, eller simpelthen godtages som den er skabt, har den
på en helt anden måde et selvstændigt liv. Det skal ikke være mig, der
bestemmer over lyden, men hellere en interaktion som opstår i mødet mellem mig og lyden.
I mine værker forsøger jeg at stræbe efter en balance mellem lydens
udtryk og lytterens indtryk. Jeg tænker i en værksammenhæng på lyden i
omgivelserne som forskellige lag af frekvenser, der påvirker hinanden og
danner interferens og resonans med det rum, den lever i. Lydene bliver til en
komposition, der ændrer sig alt efter omgivelsernes tilfældige påvirkning.
På den måde er det et værk, som hele tiden ‘sker’ helt af sig selv. Hvis jeg
udover denne fascination af lyden som medie kan forstå den i en konceptuel sammenhæng, så har jeg forudsætningen for at lave et lydværk.’
Tilstand i lyd
Jacob Kirkegaard blev tidligt i sit liv interesseret i den avantgardistiske
musikalske stilart konkretmusikken. Bevægelsens pionér Pierre Schaeffer
(1910-1995) skabte værker, hvis materiale bestod af omgivelsernes reallyde
placeret i en ny sammenhæng – nemlig en struktureret komposition.
Konkretmusikken forsøgte i anvendelsen af livets lyde at udvide sensibiliteten for de lyde, der omgiver os i det daglige.
Pierre Schaeffers primære bedrift ligger vel i at få os som lyttere til at
skærpe høresansen og lytte på en ny og anderledes måde til ellers velkendte
lyde – handler det også om det for dig?
‘Jeg er ikke specifikt interesseret i at skabe, hvad der i gængs forstand betegnes som ‘musik’ med mine værker. Musik er ofte narrativt og intentionelt
følelsesbelagt, og dikterer på den måde, hvordan lytteoplevelsen af værket
skal bevæge lytteren. Jeg har ikke lyst til at bestemme, hvad lytteren skal få
ud af lydene. Jeg er grundlæggende interesseret i at skabe noget, som
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appellerer til høresansens dybere lag, som kan åbne for en anden måde at
lytte på.
Det er en af grundene til, at jeg godt kan lide at arbejde med tilstand i
lyd: hvis et lydværk eksempelvis er meget langt eller monotont, hvor lyden
fortsætter og ikke ændrer sig særlig meget, så begynder mulighederne at
åbne sig for en anden lyttetilstand, hvor man bliver bevidst om sig selv og
tiden, der går med at lytte. Det er med andre ord ens egen tid, man begynder at opfatte i lytningen. Mine undersøgelser af lyd handler ikke decideret
om at tale til folks følelsesmæssige indlevelse eller engagement, men forsøger at være mere neutral i sin udformning: Det er en lyd, der ikke ‘vil’ noget
bestemt, men som forhåbentlig kan vise nogle andre ‘lag’ i lydene eller give
plads til lytterens egne tanker og refleksioner.’
4 Rooms og Broadway – Lagring af lyd som undersøgelsesmetode
Jacob Kirkegaards værker tager ofte afsæt i undersøgelser af konkrete rum
og miljøer, hvor rummets egen lyd mangedobles gennem optagelser af rummets lyd, der derefter spilles ud i rummet og optages igen. Denne proces
gentages flere gange – der tilføres ikke elementer udefra, men rummet får
lov at ‘tale’ for sig selv. Værket 4 Rooms udfolder lyden fra fire forladte rum
i eksklusionszonen i Tjernobyl. Det blev udgivet den 26. april 2006, præcis
20 år efter Tjernobyl-atomkraftværket nedsmeltede i Ukraine. Jacob
Kirkegaard optog lyden af hvert enkelt rum i 10 minutter, hvorefter optagelsen blev spillet tilbage i rummet og optaget igen. Og spillet tilbage og
optaget igen. Til slut træder lyden fra rummenes resonans frem som vibrerende droner med et utal af små variationer.
Du anvender i værker som 4 Rooms en metode, hvor lyden reflekteres eller
afspejles, altså hvor du afspiller en lyd tilbage i rummet, og optager igen –
hvilken tidslighed opstår i denne fordobling eller lagring af tid?
‘Værket 4 Rooms beskæftiger sig blandt andet med lyd som en indgangsvinkel til at forstå tid. På samme måde som stjernerne på himlen kan give et
begreb om verdensrummets dimensioner, der ellers ville forekomme som en
sort ubegribelig uendelighed, kan lyd være med til at skabe en fornemmelse
for tiden.
I et værk som dette, hvor lyden reflekteres eller afspejles tilbage i rummet selv, skabes en slags ‘ophobning’ af tid, hvor man på 10 minutter pludselig kan lytte til en times optagelse – som at lytte ind i fremtiden og fortiden på én gang.
Optagelserne i de fire forladte rum i Tjernobyl var også en måde at
undersøge radioaktiv tid på. Ligesom lyd er radioaktiviteten noget, der er
tilstede i de forladte rum, men som er meget lidt håndgribeligt. Man har
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som besøgende i Tjernobyl hele tiden en bevidsthed om, at radioaktiviteten
er en farlig og konstant tilstedeværende faktor i området. Samtidig er den
svær at begribe; man kan hverken høre, se eller dufte dens tilstedeværelse.
Jeg optog lydene, som eksisterer i disse forladte rum, for at nå til en større
forståelse for, hvad der er på færde i de radioaktive rum.’
Kirkegaard uddyber svaret på spørgsmålet om fordobling af lyd som
metode, ved at inddrage den stedspecifikke lydinstallation Broadway fra
2007:
‘Med Broadway skulle der laves et værk til et specifikt rum, nemlig udstillingsstedet Swiss Institute Contemporary i New York. Værket tager
udgangspunkt i lyden fra fem jernsøjler i galleriet. Jeg lagde øret til søjlerne
i gallerirummet og opdagede, at de producerede en lyd; de resonerede med
den travle newyorkergade Broadway. Den næsten uhørlige tone, søjlen producerede, optog jeg med sensorer og sendte herefter tilbage i søjlen med
kontakthøjttalere [højttalere uden membran, red.], hvilket fik søjlen selv til
at fungere som en højttaler – søjlernes indre resonanstoner, som var igangsat af gadens vibrationer, trådte pludselig frem i galleriet. Gallerirummet
blev, gennem søjlerne, til værket selv.
På samme måde som med værket 4 Rooms, har jeg med Broadway
undersøgt lyde som allerede er til stede i et rum, men som ikke umiddelbart
høres med det blotte øre. Jeg prøver i en lagring eller spejling af lyden at
fordoble og bringe noget frem, som man måske ikke lagde mærke til før. Jeg
henter allerede eksisterende lyde frem og undersøger, hvad et sted eller et
miljø selv har at ‘sige’.’
Det suggestive og den aktive lytter
Du nævnte tidligere, at værkerne helst skal give ‘plads’ til lytteren.
Hvordan skabes dette afbalancerede forhold mellem værk og tilhører?
‘Lytteoplevelsen bliver mere aktiv, når lydene ikke dirigerer for meget i én
bestemt retning. Jeg beskæftiger mig i værkerne med suggestive lyde, der
giver nogle forslag uden at virke for definitive. Det er en balancegang mellem, at lyden giver nogle associationer, og samtidig ikke direkte minder om
noget velkendt. Min far kom engang med en bemærkning til et lydværk,
jeg havde lavet, hvor han beklagede den manglende guitarsolo, der ‘lige
skulle tilføre det sidste pift’. Men jeg er ikke interesseret i at lire en guitarsolo af, når min far allerede ‘hører’ den. Hvis man som lytter selv begynder
at forestille sig nogle ting, eller bygger videre på lyden, som i dette tilfælde,
så er lytteren aktiv – det vil jeg helst.
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Jeg lavede eksempelvis et værk med optagelser af vind, som blev kørt igennem et filter, hvilket ændrede tonen så meget, at det ikke længere lød som
vind. Og så var der alligevel noget ved lydens kvalitet, som gav den samme
stemning som vindlyde, selvom det var langt fra den lydlige klang, vi normalt forbinder med vind. Det er i det spændingsfelt, jeg synes det bliver
interessant: Hvis der er en dobbelthed – et fremmedelement og en genkendelighed på samme tid, der minder én om noget, uden at man kan definere
præcist, hvad det er, man hører. At der er plads til ens egne forestillinger og
associationer.
Jeg vil samtidig gerne skabe værker, der ikke bekræfter folks forventninger om en bestemt lyd. De fleste mennesker associerer eksempelvis
Tjernobyl med noget uhyggeligt. Netop derfor kunne det aldrig falde mig
ind at skabe et uhyggeligt værk i den sammenhæng. Styrken i Tjernobylværket ligger efter min mening i at vise, at stedet også er så utroligt smukt
og drømmende. Jeg forsøger således at skabe værker, hvor man forhåbentlig føler sig fri til, selv at skabe sin egen historie, naturligvis uden at værkets
udtryk bliver for diffust. På den måde er det mere et sammenspil mellem
lytteren og mig som formidler.’
I tråd med værkerne 4 Rooms og Broadway arbejdes der i værket Haus der
Mahre fra 2010 med lyde fra det skjulte – denne gang underbevidstheden
formidlet gennem stemmen. Værket består af en ruminstallation og lydoptagelser af 16 forskellige personer, der blev inviteret til at sove på skift,
mens alle de lyde de lavede under søvnen; smasken, tale, bevægelser og
åndedræt, blev optaget og herefter afspillet ud i rummet igennem 16
højttalere.
‘Haus der Mahre er det første værk, jeg har lavet til stemmen. Jeg har altid
syntes, det var svært at arbejde med stemmen, fordi jeg ikke kan abstrahere
fra ordet. Lydene bliver for konkrete for mig. Derfor synes jeg, det er interessant at undersøge, hvad vi siger om natten, når vi ikke kan ‘styre’ vores
stemme. I vågen tilstand er vi altid kontrollerede med stemmen: hvis vi for
eksempel stammer, forsøger vi at lade være. Men om natten bevæger stemmen sig frit. Lydene vi laver, mens vi sover, er uden for vores kontrol. Det
kunne jeg godt tænke mig at optage: Denne utilsigtede tale, hvor man ingen
intention har, med det man siger, men man siger noget.
Det er også en mulig adgang til drømmeverdenen: Hvor ligger den
grænse eller membran, som adskiller virkeligheden fra underbevidstheden?
I optagelserne af lydene fra de sovende fungerer lydene som fragmenter af
underbevidstheden, der krydser grænsefladen fra underbevidstheden og op
til virkeligheden – ligesom luftbobler på en vandoverflade. Optagelserne af
de sovende er en mulighed for, at lytte til en slags verbalisering af denne
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indre verden, vi ikke normalt kan opleve med vores almindelige
bevidsthed.’
At være lydhør
Jacob Kirkegaards værker viser et arbejde med uforudsigelige og ukontrollerbare lyde, der hentes frem af specifikke rum og miljøer, hvor lydene ikke
er tilgængelige for vores umiddelbare perception. Med en forkærlighed for
det organiske ved reallyde, der hele tiden er i bevægelse og påvirkes af
omgivelserne, arbejder Kirkegaard med en fascination af lyden som et
potentielt liv, der gennemstrømmer de steder og miljøer, vi færdes i – lyden
som en krop med et indre og et ydre, som en størrelse man kan henvende
sig til og interagere med, men som samtidig i sin uforudsigelighed og bevægelse lever sit eget liv.
Når lyde i stigende grad medtænkes i brandingstrategier og omgivelserne gøres til genstand for lyddesign, er der en stigende nødvendighed i
andre former for lyd, hvor vi som lyttere ikke påduttes bestemte følelser
eller budskaber. Jacob Kirkegaards lydkunstpraksis fordrer på sympatisk
vis en aktiv lytning, hvor tilhøreren selv får lov at skabe sine egne forestillinger og historier gennem suggestive lyde, og udviser herved en grundlæggende tillid til hvert enkelt menneskes evne til at lytte og fortolke selv. Ved
at muliggøre et kendskab til nogle lydlige rum, som vi ellers ikke ville
kunne høre, skaber Kirkegaard en udvidelse af verden, hvor hidtil uhørte
lyde får lov til at træde frem fra det mangfoldige katalog af hemmelige lyde,
der gemmer sig i vores omgivelser.
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Tracie Morris mellem James
Brown og Gertrude Stein
I Tracie Morris’ lydpoetiske performancekunst brydes den afroamerikanske identitet med den historiske avantgardes krav om ikkeidentifikatorisk kunst. Virkningen er radikal.
Den amerikanske lyddigter og performer Tracie Morris stammer fra miljøet
omkring den legendariske Nyorican Poets Café i Alphabet City på
Manhattan. Nyorican er en sammentrækning af New York og Puerto Rican
– det er en distinkt sammensætning – hvilket svarer til Tracie Morris’ ligeså
distinkte som hybride poetiske produktion, hvor hiphop-elementer blandes
med ebonics (som hiphoppens ‘yo’ eller tiltaleformen ‘brother’) og
LANGUAGE-inspirerede elementer (for eksempel den totale opløsning af
syntaksen). ‘Code-switching’, hvor den afroamerikanske eller nyoricanske
sociolekt blandes med Standard English, er også en grundlæggende impuls i
Morris’ poesi. For hende er eksempelvis afroamerikanerens evne til at skifte
‘kode’ simpelthen, hvad der konstituerer den formelt innovative, afroamerikanske samtidsdigtning: Dens sans for diskursiv diversitet. Som hun siger:
‘I vores tradition er det idéen om kodning (hvis grunde er æstetiske og sikkerhedsmæssige), der ansporer os til at konstruere vores egen avantgarde.’
[Morris 2007]

Morris arbejder mere med performance, musik og lyd end med traditionel, i betydningen nedskreven, poesi. Og hendes poetiske performanceværker bliver kun sjældent, og med forbehold, til båndede optagelser. Hendes
poesi skal først og fremmest høres – gerne imens den bliver til. Det er der
flere interessante grunde til, som jeg skal forsøge at afdække ved at beskrive
et af hendes centrale værker A Little.1
I’m just a little girl
A Little varer 4 minutter og 17 sekunder og består af Morris’ gentagelse af
én enkelt sætning, ‘I’m just a little girl’, i mange forskellige stemmelejer, lydstyrker og rytmer. Fra den helt lyse og skingre lillepigestemme til en rolig og
resigneret voksenstemme. Hurtigt eller langsomt. Distinkt eller plaprende.
Med hvæsende, korte eller lange åndedrag. Fra det toneløse til det helt vildt
1 A Little kan høres i sin helhed på den medfølgende CD til antologien American Poets in the 21st Century. Mig bekendt er det den eneste
mulighed man har. Men ellers kan mange af Tracie Morris’ andre værker findes på Pennsounds hjemmeside: http://writing.upenn.edu/
pennsound/x/Morris.php.
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udtrukne og betonede, hvor ordet ‘lit-tle’ forvandles til en hylende ambulancesirene. Stemmen udtrykker ekstrem smerte eller lyder som psykotisk
mumlen. Af og til trænger en dybere stønnen sig på – måske som et ekko af
en maskulin (seksualiseret) stemme. Andre gange er stemmen lige ved at
forsvinde helt, men så stiger den alligevel frem igen.
Stemmens følelsesmæssigt afficerende, modulerende gentagelse af sætningen ‘I’m just a little girl’ skaber således en kontekst, der peger på, at sætningen på en gang er en afværgemanøvre, et forsvar og en anklage.
Sætningen ‘I’m just a little girl’ er jo et svar på noget. Hvilket i dette tilfælde
kunne være en handling, der har overgrebets karakter. Den lille pige, om
hun er barn eller voksen, peger på sin skrøbelighed, sin sårbarhed ved at
gentage, at hun er lille – og uskyldig, hvilket kommer til udtryk i ‘just’.
Gentagelsen af sætningen er en besværgelse – et værn mod en truende vold
eller erindringen om en fuldbyrdet vold. Men den uddyber og intensiverer
også følelsen af angst og magtesløshed. Idet stemmen modulerer sig gennem
mange forskelligartede følelser, som den truende eller erfarede vold udløser,
afsættes der hele tiden nye betydningsmæssige aflejringer i det samlede
udtryk og indtryk.
Gentagelsen af den samme sætning sætter også værkets stemmer i forbindelse med andre stemmer, der i fortiden og i fremtiden enten allerede har
erfaret eller vil komme til at erfare det voldelige, muligvis seksuelt betonede, overgreb fra en stærkere person på egen krop – eller rettere: på egen
stemme.
Det foranderlige samme og gentagelsen som nybrud
I Tracie Morris’ tilfælde synes gentagelsens form at være beslægtet med så
forskellige digtere som Amiri Baraka og Gertrude Stein. Amiri Baraka (f.
1934 – tidligere LeRoi Jones) er en af de mest betydningsfulde afroamerikanske digtere i det 20. århundrede. Han er også en særdeles betydningsfuld musikolog, og det er i hans 1960’er bøger om den afroamerikanske
musiks afrikanske rødder (for eksempel Blues People, 1963), at vi møder
tesen om ‘the changing same’. Det ‘samme’, der ‘forandrer sig’, er den afroamerikanske musiks (blues, jazz og så videre) stadige videreførelse eller
gentagelse af slavernes (tabte) afrikanske spirituelle musik– og dansekultur.
For Baraka er traderingen af det tabte Afrikas sange og rytmer selve hjertet
i den sorte musik. Han siger ganske radikalt:
‘Kunst samler og beskriver det sted, hvor dens energier kommer fra.
Den beskriver et totalt miljø.’ [Baraka 1999, s. 191]
Totaliteten er således til stede som følge af en synekdokisk logik. Én enkelt
bluesakkord eventuelt i kombination med et ord som ‘lonely’ eller ‘my baby
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left me’ er nok til, at en hel kultur: ‘et totalt miljø’ folder sig ud. Én enkelt
gentaget sætning, der moduleres med guitar og stemme, er i bluesmusikken
totalitetens katalysator. Tracie Morris’ måde at bruge gentagelsen på er
således beslægtet med bluesmusikkens. Hos hende fremkalder den modulerede gentagelse af én enkelt sætning også en totalitet: Alle tidligere og kommende erfaringer af kvinders angst for det seksuelle overgreb. Hendes stønnen og råb forbinder hende også direkte med den afroamerikanske musiktradition som for eksempel James Brown. Baraka kalder den sorte musiks
særlige ekspressivitet for ‘black emotionalism’. Et fænomen, som han fører
tilbage til de sortes: ‘før-kirkelige samlinger, en musik, som måske bare
består af præstens tale til menigheden, i en vekselsang bestående af rytmiske messe-digt-støn, og som også er de fleste af de efterfølgende sorte vokalgruppers grundform.’ [Baraka 1999, p. 204].
Samtidig er Morris’ gentagelsesstrategi i familie med Gertrude Steins.
Morris insisterer på at udgranske, hvad ordene så at sige rummer ‘under
deres overflader’. Gentagelsen er, som hos Stein, alt andet end mekanisk.
Tværtom kommer gentagelsen til at pege på, at ordene er organiske,
levende størrelser, idet gentagelsen simpelthen tilføjer de gentagne ord og
sætninger et potentielt uendeligt antal nye dimensioner. Hos Baraka udtrykker gentagelsen som ‘det foranderlige samme’ en ubrudt forbindelse med
fortiden. Hos Stein er gentagelsen snarere et spørgsmål om at ophæve allerede tilvante sproglige mønstre. Den bryder ny grund for erfaringen.
Morris’ poetiske program
I Morris’ poesi er både de afroamerikanske rødder og inspirationen fra den
‘hvide’ avantgarde bragt sammen. Og denne blanding giver da også anledning til, hvad man godt kan kalde et nybrydende lydpoetisk program. I teksten ‘Sound Making Notes’ forklarer Morris selv, hvordan digtet A Little
blev til:
‘Det første lyddigt, jeg skrev, var A Little. Jeg hørte det, imens jeg gik
fra subway’en og hjem til mig selv. Efter en blok vidste jeg, hvad digtet
handlede om (seksuelt misbrug af piger), men jeg kæmpede med at nå
ind til kernen af karakterens toneart og indstilling, såvel som hendes
følelse af uartikulerethed og isolation. Seks blokke senere, da jeg var
hjemme, indså jeg, at der kun var de ord: ‘I’m just a little girl’. Og jeg
besluttede at jeg ikke ville lave en tekst som tilførte noget kognitivt til
det. Jeg fik en fornemmelse af, at ordenes ‘fysiskhed’ skulle drive digtet
frem, ikke teksten, ikke engang konteksten.
Når lytteren ikke tænker på ordene, er lytteren sammen med kroppen,
og eftersom det i dette digt er sådan, at det er subjektets krop, der er
fokus for virkningen, dér hvor fortællingen er, så betyder det også at
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læseren ikke kan flygte ind i hovedet/tanken, og at karakterens
sårbarhed, hendes manglende flugtmulighed, dermed understreges.
Beskrivelsens betydning bliver ofte overbetonet og overprivilegeret,
hvilket forhindrer ordene i at ekspandere, i at arbejde så meget, som de
overhovedet kan. En enkelt detalje kan intellektualisere digtet, idet den
tilbyder en flugtvej fra begivenhedens centrale traume.’ [Morris 2007, s. 211]
Morris er mere klar i mælet end mange avantgarde-kunstnere. Hun siger
ligeud, at det her handler om seksuelt misbrug af piger. Uha – en transcendental signifiér? Som på slet vis lukker digtets betydningspotentiale? Nej,
det er ikke sådan, det er. Benævnelsen af digtets tema lukker ikke gentagelsens merbetydningsskabende dynamik. Meningen med teksten er ikke at
skjule eller eliminere referenten, men at udgrunde dens kropslige og følelsesmæssige virkninger. At temaet er ‘seksuelt misbrug’, har nøjagtig samme
signifikans som blues-temaet ‘my baby left me’. Det peger ganske vist på
følelsens udspring, men er ikke identisk med de dybe, flerstemmige og sammensatte følelser, som stemmen og musikken folder ud.
Man kan måske sige, at Morris nærmer sig pigen uden at repræsentere
hende. Som når Gertrude Stein portrætterer. Med Deleuze og Guattari
kunne man sige, at hun bliver-til-pigen. Hun finder pigen i sin egen stemme,
føler pigen i sin egen krop.
Vi får ikke fortalt en historie om forløbet af et specifikt seksuelt overgreb. Vi kommer ind i et traumatisk rum – via Morris – som vi ikke kan
komme ud af via en eller anden form for repræsentation af det. Som Morris
anfører, bliver ‘beskrivelsens betydning ofte overbetonet og overprivilegeret’. Hvis hun havde beskrevet pigens alder eller udseende eller havde angivet en hvilken som helst anden beskrivende detalje omkring det som finder
sted, ville selve dét, at lytteren (med)befinder sig i værkets kropslige smerterum, kunne suspenderes.
Det er derfor værket helst skal høres live. Det skal ikke være muligt at
trykke på afbryderknappen. Man kan naturligvis holde sig for ørerne. Men
hvis man ikke griber til så infantil en gestus, er lyd – i modsætning til læsning af en nedskreven tekst – faktisk meget svær at ‘læse hen over’, idet
lyden påvirker kroppen. Intellektet uanset. Og påvirket bliver man, når
man lytter til Tracie Morris. At Tracie Morris’ lydkunst henter sine former
fra så tilsyneladende forskellige kilder som den traderede, afroamerikanske
kulturhistorie og den klassiske ‘hvide’ avantgarde, er måske ikke mindst,
hvad der gør den så stærk. Foreningen af de to forskellige aspekter af gentagelsesfiguren: Det, der er vendt mod gentagelsens tradering af fortiden, og
det, der er vendt mod gentagelsens mulighed for at medinddrage fremtiden,
er simpelthen et radikalt virkningsfuldt æstetisk greb.
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Lyden af at lytte langsomt
i digtrum med Tracie Morris

You better hope Jesus save your soul
say your soul
sell your soul
say soul
say so
seesaw
Eller hørte jeg forkert, er det ‘say so/ see so/ see soul’? ‘Save your soul/ say
soul/ sell soul’? Mine nedskrivninger af mulige ordkombinationer i Tracie
Morris’ ‘My Great Grand Aunt Meets a Bush Supporter’ [Morris 2005] er ikke til
meget hjælp i forsøget på at komme digtet nærmere. Det, som ved første
lytning mindede om en ridset vinylplades gentagelse af en eneste sætning,
‘save you/ save you/ save you’, synes ved næste lytning at befinde sig i uendelig mutation: ‘save you/ say view/ same you/ sane view’. Sker mutationen
i lytterens øre, spørger jeg mig selv, eller i Morris’ fremførsel af digtet?
Digterens performance af digtet bevæger sig et sted imellem sang og messe,
monoton, men melodisk, stille, men gennemtrængende. I essayet ‘Sound
Making Notes’ påpeger Morris, at hun i sit arbejde lægger vægt på lyden og
stemmen som kropslighed snarere end ordenes tekstlige betydning [Morris 2007,
s. 210]
– jeg spørger således mig selv, hvorfor min notesblok er fyldt med
transskriptioner. Hvorfor forsøger jeg at verificere mine lytninger ved at
give dem tekstlig form? Kan jeg opgive de litteraturvidenskabelige værktøjer, som forudsætter tekster, man kan dechifrere ved læsning? Og hvordan
forholder jeg mig til en tekst, der kun eksisterer som en flygtig situation – en
situation, der indbefatter mig, rummet og Morris’ stemme? I det følgende
vil jeg udforske, hvilke redskaber der kan udvikles for læsningen og lytningen i samspil med Morris’ tekster såvel som mit teoretiske materiale. Med
disse redskaber åbner der sig nemlig et politisk potentiale i læserens/lytterens engagement og en ansvarstagen i forhold til digtet – noget, som
Morris’ poesi ansporer til.
Klæber, skælver, hvæser, stammer
Jeg lægger notesblokken fra mig og begynder igen. Hvad sker der med
ordene i Morris’ mund? De kredser om hinanden, klæber fast i hinanden,
samles på læberne, sidder fast på stemmebåndet, bliver siddende i halsen og
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vibrerer, ligger yderst på tungespidsen og hvæser. Digtets ord smelter til lyd,
til toner, til små partikler, som danner net og samler sig i nye formationer.
Snarere end at bygge digte af nonsens som metode for at fremhæve ordenes
lydlige side, opnår Morris denne effekt gennem gentagelser af velkendte
meninger og fraser, med hvilke hun langsomt opretter vægge omkring et
sprogligt rum, hvor jeg ikke kan lokalisere en fastlagt vej frem: Hvor er teksten på vej hen? Sker der en udvikling i narrativet? Eller er det samme sætning, der snurrer om og om igen?
Under mine gentagne lytninger løsriver ordene sig fra deres vedtagne
indhold og eksploderer ud i flugtlinjer og kan således ikke reduceres til
repræsentationer for noget andet (deres tekstlige betydning for eksempel).
Udviklingen i narrativet sker således på andre pladser, i andre typer af
bevægelser, med en drivkraft, der divergerer fra den lineære fortællings. Det
er i kroppen, i rummet, at bevægelsen og fortællingen findes. Morris har
ikke opløst meningen; hun muliggør nye former for betydningsdannelse, og
dette fordrer et engagement fra lytteren.
Med den franske filosof Gilles Deleuze (1925-1995) kan man sige, at
digtet er blevet en stammen i sproget, der obstruerer min færd gennem teksten og forstyrrer ideen om, at tekstens betydning ligger og venter på at
blive konsumeret og dechifreret af mig som læser. Ifølge Deleuze kan en
forfatter i bedste fald gøre sig til: ‘en fremmed i sit eget sprog (…) han skaber et ikke allerede eksisterende sprog i sit eget sprog. Han får sproget selv
til at skrige, stamme, eller mumle.’ [Deleuze 1997, s. 110] I dette digtrum kan jeg
skabe mig en plads, men ikke som ‘knækker’ af tekstens gemte kode; betydningen opstår derimod gennem mit umiddelbare engagement med digtet.
Bliver digt bliver rum bliver tid
I mødet med ‘My Great Grand Aunt’ konfronteres jeg således med kunst
som en blok af blivelse, som indbefatter alle de kommunikerende dele, der
udgør kunstværket. Deleuze og hans forfatterkompagnon, Felix Guattari,
anvender blivelse-begrebet for at illustrere, hvordan fænomener i verden –
tekster, lyd, mennesker, dyr, maskiner, bakterier – kan forstås i mere komplekse, rhizomatiske relationer til hinanden, end hvad eksempelvis repræsentationalismens model, aboretiske konstruktioner eller klassiske ontologiske kategorier tillader. I ukrudtets rodsystem findes uendelige kontaktmuligheder i alle retninger, og der findes, mener Deleuze og Guattari, ikke
noget værende adskilt fra blivelses-bevægelsen: Vi er aldrig, i stedet bliver vi
bestandigt til gennem blokke, som vi former i mødet med forskellige typer
af fænomener i verden. I den ikke-teleologiske blivelse-bevægelse, hvor
selve bevægelsen er målet i sig selv, omforhandles grænser mellem digte,
rum, tider, kroppe etcetera. Digtet opstår som en del af kroppen; rummet
bliver til gennem kroppene, der bebor det; når kroppe bebor rum og
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berører hinanden, opstår tid, og ingen af delene i blokken er udskiftelige.
Som Deleuze og Guattari formulerer det: ‘Klimaet, vinden, årstiden, timen
er ikke af en anden beskaffenhed end de ting, dyr eller personer der befolker dem, følger dem, sover i dem eller vågner i dem.’ [Deleuze og Guattari 2005, s. 334]
Deleuze og Guattaris blok af blivelse læser jeg i relation til begreberne
relata og agency i Karen Barads feministiske, posthumanistiske ontologikritik. Forskellige ‘relata’ bliver til i relationen til hinanden og beror således
ontologisk set på hinanden. Ifølge Barad er det derfor ikke uafhængige
‘relata’, som i forhold til hinanden udgør ‘relationer’:
‘Denne vedvarende strøm af ageren [agency] gennem hvilken en ‘del af’
verden gør sig anderledes forståelig overfor en anden ‘del af’ verden, og
gennem hvilken lokale kausale stukturer, grænser, og ejendomme bliver
stabiliserede og destabiliserede, finder ikke sted i rum og tid, men i
skabelsen af selve rum-tiden.’ [Barad 2008, s 150 n 20, s 135]
Det er også her det politiske aspekt ved lyddigtningen træder frem, som
noget der kunne kaldes langsom lytning: det handler om engagement snarere end forståelse, om ansvarstagen snarere end konsumering af mening.
Lyddigtet er for Morris en kunstform, der er politisk, feministisk, stillingtagende, og som jeg som lytter indbydes til at deltage i. Barad påpeger, at
‘agency’ ikke bør forstås som ‘en attribut ved ‘subjekter’ eller ‘objekter’ da
de ikke allerede eksisterer som sådanne’, [Barad 2009, s. 144] snarere er det noget,
som opstår gennem situationer, hvor deltagerne tager ansvar for at gribe
ind og definere, hvad ‘agency’ betyder, og lader det tage tid. [Barad 2009, s. 144]
Digtet i maven
Hvad handler ‘My Great Grand Aunt’ om? En gammelgammelmoster og en
Bush supporter? Et møde mellem to uforenelige politiske holdninger? En
bøn? Et ‘fuck you’? Måske noget af det. Da jeg har afsagt mig rollen som
digtets kodeknækker, er det tilstrækkeligt, at jeg lader digtet bevæge sig
gennem min krop, ud i fingrene, ned i maven, til jeg har overkommet frygten for at høre forkert og kan flytte fokus fra ‘say view eller save you?’ til
‘hvad er det, der sker her, hvilken type blivelse er dette?’ Blivelse kan handle
om mit syn på mit eget arbejde med Morris’ poesi: I samtalen med digtet
konfronteres jeg med min lytning og min noteskrivning som en proces ladet
med ambivalens, hvor jeg gradvist omforhandler mine egne målsætninger
og retninger. Mit incitament til at arbejde med Morris’ poesi gennemgår en
transformation, hvor omlytninger bliver tilnærmelser snarere end gentagelser, digte bliver situationer snarere end koder, politik bliver tid snarere end
svar. Digtet kræver ikke, at jeg lægger notesblokken fra mig, men at jeg ser
det, jeg skriver ned som en form for deltagelse og ansvarstagen snarere end
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en vurdering eller transskription. Således er dét, jeg skriver ned, uundværligt for blivelse-bevægelsen, hvor jeg finder andre måder at lytte på, hvor jeg
finder det politiske potentiale for engagement og uventede alliancer, hvor
Morris digt bliver mere end ‘say view/ save you’.
Oversat fra svensk af Pernille Abd-El Dayem
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1. Cia Rinne: 7/[seven solidus] notes for soloists

6. Rune Søchting: ‘Uden titel’

2. Sandra Boss: I havn

7. Jesper Elving: tas-marker bindron

3. Ymers Pizza: Drone i Ab

8. TR Kirstein: Ingen fingeraftryk

4. Tracie Morris: Mahalia Vox 1

9. Kasper Vang: Runout Groove

5. Morten Søndergaard: Petter
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1. 7/[seven solidus] notes for soloists (2010)
Tekst og stemme Cia Rinne. Lyddesign og musik: Sebastian Eskildsen. 7/ er en fortsættelse på lydværket sounds for soloists
(radiowy.se, hurl.no/HI0) som Cia Rinne og Sebastian Eskildsen lavede sammen på basis af Cias oplæsning af bogen notes for
soloists (OEI Editör 2009). Til Kulturo-bidraget valgte Sebastian at bearbejde læsningen af det sidste og mest abstrakte afsnit som
giver bogen dens navn. Det består kun af 7-tal og forskellige typografiske tegn og er ikke noget Cia plejer at læse op. Sebastian
fik frie hænder til at komponere: ”Min klanglige idé til sounds for soloists er at placere Cias tekster i forskellige klangmiljøer som en
bar, elektroniske omgivelser, eller at give stemmen forskellige roller (som f.eks. soldat, forfatter, rockstjerne eller rejsende). Siden
begyndelsen af projektet har jeg forestillet mig at Cosma, en pudsig pige med strithår fra Cias første digtsamling zaroum, er den
person lytteren følger. Cosma er i stand til at sammensætte de mest løjerlige ord, gerne på flere sprog samtidigt. Cosma er også
meget rytmisk og det kommer til udtryk i dette stykke hvor hun indtager musikscenen med keyboard og taler. Cosmas oplæsning er
analyseret i tempo og taktart og herefter sat sammen til et minimalistisk kludetæppe af referencer til art rock, hiphop og pop.”
− Cia Rinne og Sebastian Eskildsen.

2. I havn (2010)
Et drama fra havnen, der kæmper for at komme i gang. Lydene forsøger at optræde i deres naturlige kontekst, men indordner sig
efterhånden til stemmer og instrumenter i en større fortælling.
− Sandra Boss

3. Drone i Ab (2010)
Mit soloprojekt hedder ‘Ymers Pizza’, og ‘Drone i Ab’ er en indspilning, jeg lavede i 2010.
− Maria Bertel

4. Mahalia Vox 1 (2010)
I thought about combining these two sounds as a way of formulating sonic ideas about the future. Both the theremin and Mahalia
Jackson’s sound qualities made me think about the ‘aspirational future’ in the sounds. Because they’re aspiring, they’re a little
shaky, still a little wavy, pushing against some things as well as moving toward some things.
In some ways they sound ‘old timey’ today but I extracted a futurist, cutting edge feel from both these sonic drivers. What I wanted
to consider in this poem was where aspects of these sound producers could meet in a tonal way, in an exalted way. At the moment,
I like it better as a continuous loop. I’m still working on it.
− Tracie Morris
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5. Petter (2011)
Petter er en lydsat udgave af side 79 til 82 fra min bog Processen og det halve kongerige, som blandt andet handler om Peter Kristiansens død i 2009. Peter Kristiansen, flere gange vinder af Prix Italia, var i 40 år ansat i DR og lavede blandt andet de eksperimenterende udsendelser Lydmuren og Ultralyd, og han stod bag den lydlige version af Per Højholts Turbo.
Montage og præpareret piano: Morten Søndergaard
Pianoimprovisation: Bo Lundby Jæger
Vokalindspilning: Jens Hørsving
Master: Emil Thomsen
− Morten Søndergaard

6. ‘uden titel’ (2011)
Materialet er optaget med elektromagnetisk pickup, som opfanger elektromagnetisk aktivitet. Lyden kommer fx fra det elektromagnetiske felt omkring en harddisk eller et cd-drev.
− Rune Søchting.

7. tas-marker bindron (2010)
tas-marker bindron er et udtag fra et igangværende samarbejde mellem Anders Mathiasen og Jesper Elving. Der arbejdes som
udgangspunkt sådan, at Mathiasen indspiller et musikspor, hvorefter Elving finder tilpas plads til ordene. Oplæsningen præges altså
i høj grad af musikken. Med tas-marker bindron lægges grundlinjerne af den langsomme percussion, og oplæsningen finder så sit
spor mellem slaglydene.
− Anders Mathiasen og Jesper Elving.

8. Ingen Fingeraftryk (2010)
'Jeg kæmper mod panserne, og enhver, der kommer mig i vejen, får en kugle på panden'
Den 19-årige Allan Steen Kristensen stod i 1977-78 bag ni bomber i Storkøbenhavn. Allan Steen Kristensen henvendte sig til
pressen under navnet ‘The Sadistic Murderes’ (Kristensens egen stavefejl); en terrororganisation som bestod af minimum 3 aktive
medlemmer: Det Omvendte Syvtal var organisationens leder, Det Usynlige X var leder af bombeaktionerne, mens Gammabomberen
var organisationens bombemekaniker. 5 af bomberne sprang, 3 mennesker kom til skade ved sprængningerne inklusive ham selv,
ingen blev dræbt. Den første af bomberne var placeret i en telefonboks og lod sig detonere idet døren til boksen blev åbnet. Telefonselskabet KTAS fjernede efterfølgende alle døre fra byens telefonbokse.
Ved den efterfølgende retssag udtalte Allan Steen Kristensen, at han var optaget af bombernes indre, af deres æstetik, og at han
i sine breve til offentligheden fik følelsen af, at kunne sidde og dirigere noget. Bomberne var altså ikke direkte politisk motiverede,
men snarere urimelige, æstetiske og kommunikative krafteksperimenter.
− TR Kirstein
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9. Runout Groove (2010)
’Run out’ kan oversættes til bl.a. ‘løbe ud’, ‘løbe tør’, ‘jage væk’, ‘holde op’; alle udtryk som betegner en ende på noget. ‘Runout
groove’ er det engelske udtryk for ‘inderrillen’ på en vinylplade, og henviser også hér til en slutning: hvor musikken holder op.
Dog stopper lyden ikke før pickup’en løftes fra pladen, og inderrillen gemmer dermed på et – principielt – endeløst loop af lyd. En
slags skjult, uendelig musik! 45 Runout Grooves er sammensat af optagelser af inderrillerne fra 45 singleplader. Der er ikke foretaget anden manipulation af lyden end forstærkning.
Jeg blev fascineret af, hvor mange forskellige slags lyde der findes i materialet og overrasket over den stærke ‘rumlighedsfornemmelse’, der sommetider opstår. Især ved lytning i hovedtelefoner kan det næsten føles som om, man selv er inde i pladen, eller at
pickup’en kører rundt udenpå kraniet.
− Kasper Vang

Grafik og layout: Pernille Neugarten (2011)
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Lydens produktive paradokser

Fænomenologiske potentialer og åbne betydningsrum i lyd, sprog
og litteratur
Studiet af lyd kan være med til at udgrænse de betydningsprocesser, der
unddrager sig hermeneutiske og i stedet peger i retning af mere gestiske
erkendelsesmodeller. Spørgsmålet er bare: Hvordan griber man et sådant
studie an?
Lyd har i de senere år nydt stor forskningsmæssig opmærksomhed.1
Humanistisk lydforskning praktiseres på tværs af en række forskellige fagligheder (musikforskningen, medie- og kommunikationsforskningen, æstetik- og kulturforskningen og så videre), men er ikke i sig selv institutionelt
forankret. Der er derfor opstået et behov for at etablere fora, hvor forskere
med forskellige humanistiske perspektiver på lyd og lydoplevelser kan få
diskuteret og videreudviklet deres forskning. Et af de perspektiver, der skal
undersøges, er lydens særlige fænomenologiske potentiale i forhold til,
hvordan vi oplever og erfarer verden. Et sådant perspektiv har grundlagsteoretisk karakter og indebærer en undersøgelse af mellemværendet mellem
lyd og dennes betydningspotentialer. Hvordan lyd både er en betydningsskabende faktor på et førsemantisk, fænomenologisk niveau, og hvordan
den også konstitueres af og forandres gennem de diskurser, den agerer igennem. Jeg vil her ikke forsøge at skabe sammenhæng mellem de forskellige
forskningstraditioner, men snarere fokusere på den måde, lyd ofte beskrives
på, og ud fra disse diskurser pege på lydens mulige æstetiske og epistemologiske potentialer. Det er min tese, at lyd, sammenlignet med andre sansemæssige påvirkninger, evner at fastholde en betydningsmæssig åbenhed, der
gør den vanskelig at definere endeligt, men som samtidig gør den effektiv
som instrument i en kommunikativ sammenhæng.
Lydlige paradokser
Lyd beskrives bemærkelsesværdigt ofte ved hjælp af ord, der indikerer mangel eller fravær: Lyd er (institutionelt) hjemløs, det er svært at etablere klare
distinktioner i lydlige indtryk, lyd mangler semantisk enhed. Hos litteraturprofessor Steven Connor lyder det:

1 I Danmark blandt andet gennem et stort nationalt lydnetværk og en række større forskningsbevillinger til projektet LARM – Audio Research
Archive, Københavns Universitet, og ‘Audiovisualitet og den gode lyd’, Aarhus Universitet. Herudover er en række nye internationale tidsskrifter med fokus på lyd dukket op, i dansk sammenhæng for eksempel www.SoundEffects.dk.
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‘Det er blevet fremført, at vores tendens til at tillægge synet refleksiv
kraft – at være i stand til at forestille sig, at man ser sig selv se – måske
har at gøre med sigtelinjens konvergens, som synes at frembringe den
idé, at det seende subjekt er lokaliseret i en bestemt singulær position. I
modsætning hertil er vores ører positionerede på en måde, så de er
meget mere uafhængige af hinanden, og området for deres gensidige
overlap er meget mindre (…). Vi registrerer måske lyden som vibration,
gennem vore fødder, solar plexus og andre dele af kroppen, og vi
modtager en rumlig fordeling (…) Lad os sige at lytning både bebor os
og tømmer os, fylder os og spreder os.’[Connor 2008, s. 1-2]
Connor peger på, at lyden mangler synets evne til at etablere præcise
distinktioner og differentieringer, at lyd synes at blande indtryk sammen. Vi
perciperer lydlige indtryk via kroppen, ikke blot gennem en enkelt sans. For
eksempel registrerer vi lyden af skridt i kroppen som en kropslig akustik.
Imidlertid kan denne forståelse af en mangel ved lyd uden videre vendes
om, hvilket mange lydforskere også gør: Når lyd ikke er så velegnet til at
definere indtryk endeligt og præcist, er lyden til gengæld i stand til at holde
betydningsrum åbne. Der hersker forestillinger om, at lyden har en særlig
evne til at skabe en mere tredimensionel, dybere og rigere fænomenologisk
perception. Lyd klæber ikke så meget til sin referent som visuelle indtryk,
og netop denne evne til at opholde sig i en betydningsmæssig tøven – i
betydningens potentialitet, som den italienske filosof Giorgio Agamben (f.
1942) benævner det – gør lyden fascinerende, men også påtrængende og
irriterende, både i en hverdagslig, sansemæssig omgang med tingene og i en
forskningsmæssig sammenhæng.
Forskningsmiljøers teoretiske interesse for lyd verden over modsvares af
en fortsat haltende bevidsthed i en bredere, praktisk kulturel kontekst om
lydens betydning for vores fysiske omgivelser og dermed vores velfærd. Når
man eksempelvis bygger nye boliger, gør man det typisk så billigt som
muligt. Da det ikke i nævneværdig grad er lovpligtigt at medtænke akustiske forhold for at opfylde byggelovens krav, inddrages akustikerne ofte
først efterfølgende, det vil sige, når der er opstået et brugermæssigt problem
(for eksempel når lydniveauet i den nye frokoststue viser sig uholdbart højt
på grund af dårlig akustik). I sådanne tilfælde opstår opmærksomheden på
lyden først, når den er blevet en negativ faktor.
I kontrast hertil bruger man inden for designindustrien enorme summer
på netop at udvikle de rigtige lyde. I bilindustrien bliver for eksempel blinklys-klik og smækkende døre ækvivaleret bilens visuelle design, sådan at
lydene kommer til at indgå i bilens samlede æstetiske udtryk og herigennem
tiltrækker de rigtige købere.
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Disse eksempler modsiger i princippet hinanden, men fælles for dem er, at
de er af normativ karakter: De opererer begge med en forestilling om god
og dårlig lyd, idet de implicit sondrer mellem positionerne støj/vellyd/stilhed. Begge eksempler peger i fællesskab på, at vi fænomenologisk – det vil
her sige kropsligt og sansemæssigt – er yderst påvirkelige over for lyd, både
når den generer os, og når den ægger eller forfører os. Man kan sige, at lyd
tilbyder en effektiv form for æstetisk kommunikation, der ofte bruges dygtigt og bevidst i strategisk markedsføring. Med æstetisk refererer jeg til det
brede æstetikbegreb (for eksempel Martin Seel og Gernot Böhme), ifølge
hvilket æstetisk betegner en sansemæssig erkendelsesform (Alexander
Baumgarten), det vil sige, en særlig erfaringsmodus, man kan betragte alt
fra kunstværker og lamper til dameblade ved hjælp af. Den æstetiske kommunikationsform er altså ikke forbeholdt kunstens verden, men er udbredt
i hele vores livs- og erfaringsverden og udgør derfor også et centralt element
i massemediernes fortælle- og henvendelsesformer. I den forstand bliver den
æstetiske kommunikation først og fremmest et spørgsmål om den sansemæssige forbindelse mellem os og vores omverden – det vil sige, at fænomener nok kan have æstetiske kvaliteter i sig selv, men at den egentlige æstetiske relation først opstår, når vi sanser tingene på en bestemt måde.2
Det interessante er her, at lyd måske netop virker i kraft af denne paradoksale åbenhed eller dobbelthed, jeg tidligere pegede på – at den kommunikerer på et førsemantisk niveau, i en slags tøven mellem lyd og betydning
– og at det er det, der gør den effektiv.
Stemmens lyd
Stemmens lyd har en tilsvarende æstetisk kommunikativ funktion. ‘Tonen
stemmer sindet’, som den danske filosof og teolog K.E. Løgstrup (19051981) skriver i Vidde og prægnans (1976). Når Thomas Winding læser op,
forstår vi, hvad dét vil sige: Der opstår en stærk følelse af nærvær, som er
knyttet til lyden, kvaliteten og intonationen af hans stemme. Stemmen kommunikerer æstetisk på en lang række områder: musik, sang, tale, litteratur
og så videre, men også i forbindelse med eksempelvis identitetsdannelse og
meningstilkendegivelser (demokratiske valghandlinger).
Samtidig er stemmen også en klar personlig signatur; på stemmen genkender man en sangers eller talers særlige klangfarve eller en forfatters litterære tone. Signaturen bliver ofte forstået som et moderne fænomen –
moderne, fordi den opererer med en forestilling om et individ – der knytter
an til romantiske forestillinger om et intimt selvnærvær eller selvudtryk.
Ifølge idéhistorikeren Jonathan Ree repræsenterer stemmen en elementær
form for selvbevidsthed. [Ree 1999, s. 1] Stemmen er noget intimt; at oplade
2 Jeg trækker her blandt andet på det BA-tilvalg, der udbydes på Aarhus Universitet i Æstetisk Kommunikation (se http://studieinfo.au.dk/
tilvalg_introduktion_dk.cfm?fag=1310). Se også Morten Kyndrup: Den æstetiske relation, Gyldendal 2008.
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røsten kan således være voldsomt intimiderende for mennesker, der ikke er i
vane med at udtrykke sig gennem sang eller tale i offentlighed.
Stemmen er altså på den ene side et uhyre magtfuldt æstetisk virkemiddel og på den anden side en intim personlig signatur. Man kan sige, at stemmen fungerer og agerer mellem intimitet og magt, idet den kombinerer
overtalelse, suggestion og forførelse. Disse persuasive kvaliteter er tæt knyttet til stemmens lydlige kvaliteter, for eksempel intonation, klangfarve og
prosodi – altså til en type af betydning, der falder ved siden af eller uden for
en semantisk betydningsforståelse. Denne betydningsform tilhører stemmens lydlige gestus.
Beslægtet, men ikke identisk hermed, er den litterære stemme. En central
markør for en litterær oplevelse er stemmen forstået som en funktion, der
befinder sig mellem linjerne. Det er vanskeligt at pege præcist på, hvor en
sådan stemme taler fra, men den bearbejder relationen mellem læser og
tekst. Stemmen er en funktion af teksten, og det er i denne funktion, vi
møder, sanser og lytter til den. Litteraturens stemme som videnskabeligt felt
diskuterer blandt andet forholdet mellem den personlige, talende, autentiske stemme over for den neutrale stemme. Stemmen befinder sig filosofihistorisk på en slagmark mellem den førnævnte romantisk initierede forestilling om et autentisk selvnærvær og en afskrivning af denne mundtlighedsdyrkelse, af Jacques Derrida benævnt fonocentrisme, hos det 20. århundredes poststrukturalister, der dyrkede den litterære stemmes særlige neutrale
og skriftlige modus. Den litterære stemme som felt arver således diskussionerne omkring skriften som noget andenrangs eller som afledt mundtlighed
over for den skriftlige stemme som en særlig (og muligvis mere kompleks)
erfaring. Den litterære erfaring er i den franske filosof Maurice Blanchots
(1907-2003) forståelse særlig, idet den adskiller sig fra den generelle sprogbrug ved, som beskrevet af Frederik Tygstup og Carsten Madsen, at ‘den
ikke overvinder tingenes fravær gennem at henvende sig til en fælles forestillingsverden, men at den derimod gør fraværet nærværende i det digteriske sprog. I stedet for at søge tilbage til tingsverdenen […] bliver den i sprogets ‘lukkede rum’ og artikulerer det som et kunstigt univers af egen orden.’
[Madsen og Tygstrup 1994, s. 10-11]
Litteraturens rum vender sig bort fra den talende og
syngende stemme og skaber herved en parallel verden med en, i Blanchots
perspektiv, egen narrativ eller poetisk stemme og med en egen væren-i-litteraturen. Lyden af en stemme i skriften bliver således en tavs stemme, der
rummer et særligt epistemologisk potentiale.
En lydlig gestus
Stemmens komplekse status i den poststrukturalistiske tilgang til litteraturen peger for mig at se tilbage på nogle af de generelle træk ved lyd. Også
denne litterære forståelse af lyden som fænomen ønsker at lade
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betydningen stå åben (for eksempel om nogen dør eller kommer ind ad en
dør), og sprogets lydlige gestus formår at dvæle eller sitre i en sådan ubestemthed. Dette kan fortsat både ses som lydens fordel og som dens problem. Der er ingen tvivl om, at den type betydning har en æstetisk effekt –
den virker i et sansemæssigt perspektiv – men hvordan kan vi beskrive disse
lydlige, udtryksmæssige og intonationsmæssige dimensioner ved sproget?
Måske gennem begrebet om en lydlig gestus, der på forskellige niveauer
kan betragtes som udtryksmæssige dimensioner ved sproget. Gestik rummer en bevægelse, en handling – når vi peger på noget eller bukker dybt for
at modtage applaus efter en koncert. En gestus er på den måde en medialitet; den er et middel, hvormed vi kan understøtte eller spørge til sprogets
mening. Det dybe buk kan udføres med ironi, og gesten kan herved tilføje
en flertydighed til udsagnet. Dette er, hvad Agamben betegner som ‘kommunikationens kommunikabilitet’, en kommunikationens kommunikerbarhed.
[Agamben 1996, s. 58]
På den måde er gestik en del af et betydningssystem, men den
gestiske betydning kan ikke fastlægges på samme måde som sprogets; den
er en betydningsfunktion. Gestik agerer, den er bevægelse. Herudover gør
den et middel synligt; som Agamben formulerer det, er gestus udstillingen
af en medialitet, hvormed vi kan spørge til sprogets mening. Gestus vedrører kommunikation på et helt fundamentalt niveau, der ikke kan forstås
endeligt inden for sprogets semantiske og syntaktiske systemer. Eksempelvis
kan man betegne vitsen som et gestisk funderet sprogspil, der finder sted
inden for sprogets rammer, men som samtidig udfordrer disse rammer. En
gestus producerer eller genererer betydning, men har ikke en mening, der
lader sig fastlægge endeligt.3 Gestus har polysemisk karakter: Forstået som
medialitet er gestus betydningshandlingen eller -akten selv, og den overgår
aldrig til at blive et endeligt tegn.
Ifølge den østrigske filosof Ludwig Wittgenstein (1889-1951) kan kropslige gestus tydeliggøre og understøtte sprogets betydning, men også sproget
selv, dets tonefald, kan ifølge Wittgenstein være gestisk: ‘I verbalsproget er
der et stærkt musikalsk element. (Et suk, spørgsmålets, forkyndelsens,
længslens tonefald, alle tonefaldets utallige gestus).’ [Wittgenstein 1980, s. 157] Gestus
kan altså ifølge Wittgenstein betyde noget i sig selv – noget mere eller andet
end meddelelsen, og her bliver lyden helt afgørende.
Verbal gestik er ifølge Wittgenstein etablering af betydning gennem
sprogets udtryk, tonefald og rytme. Han taler om en betydningsoplevelse i
sproget, hvor udtryksmæssige niveauer skubber til sprogets grænser. Gestus
er en form for leg i sprogbrugen, hvor ordet gestikulerer med sin lyd, samtidig med at det spiller sammen med ordenes hverdagslige betydning. Det
gestiske i sprogbrugen gør, at sproget med sin lyd og intonation kommer til
3 Jeg skelner løseligt mellem betydning, forstået som en generel operation, og mening som en mere fastlagt form for betydning, som den for
eksempel optræder i en sætning – Wittgenstein opererer med en lignende sondring i Filosofiske Undersøgelser (1971) § 500.
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at sige noget ud over sin meddelelse, men samtidig bevarer sin relation til
sprogets semantiske eller primære betydning. Man kan betegne denne relation som et sprogspil af lydlige dimensioner.
Lyd, fænomenologi og intentionalitet
For at vende tilbage til de indledende overvejelser omkring lyd og betydning, så er gestusmeningen i sproget måske en måde at indkredse de førsemantiske potentialer, som lyd fungerer ved. Den sproglige gestus eller
betydningsoplevelsen, som Wittgenstein betegner det, appellerer til, at vi må
slå ørerne ud og skærpe vores lyttersensibilitet.
Denne forholdsvis stærke betoning af oplevelsen eller lytningen peger på
et behov for både at inddrage og muligvis gentænke fænomenologien i relation til lyd. Forståelsen af en gestisk betydning kræver, at man glider ind i
en stil, den være sig kunstnerisk eller filosofisk, for derved at tilegne sig en
ny betydning.4 Den lydlige gestus i sproget kredser som poesien omkring
betydningsintentionen overhovedet. I den forstand er den lydlige gestus i
familie med fænomenologien, ifølge hvilken vi kun er i stand til at beskrive
verden, som vi oplever den – og dermed med Maurice Merleau-Pontys tanker om, at vi med vores kropslige væren i verden overskrider os selv i en
rettethed mod verden, i en intentionel relation:
‘Gestusmeningen er ikke givet, men forstås, dvs. gribes gennem en akt
fra tilskuerens side. Det vanskelige består i at opfatte denne akt rigtigt
og ikke forveksle den med en erkendelsesoperation. Kommunikation
og forståelse af gestus bringes i stand ved reciprociteten mellem mine
intentioner og den andens gestus, mellem mine gestus og de intentioner,
der kan aflæses i den andens adfærd (…) Det er gennem min krop, jeg
forstår andre, ligesom det er gennem min krop jeg perciperer ‘ting’ ‘.
[Merleau-Ponty 1994, s. 151-153]

Som en anden af de franske fænomenologer, Mikel Dufrenne, formulerer
det, er det æstetiske objekt et perciperet objekt. [Dufrenne 2001] Det samme kan
siges om det lydlige fænomen, klingende eller tavst. Vi er i en verden af lyd,
der bliver til betydning for os, når vi indgår i en intentionel relation, hvor vi
opfatter lyd som eksempelvis behagelig, krævende eller irriterende. I denne
relation, der er et åbent betydningsrum, har lyden æstetisk effekt.

4 ‘At skrive på fænomenologiens grundlag kan siges at rumme en udforskning af sproget på en ikke-dagligdags måde, idet metoden kredser
omkring betydningsintentionen, tilblivelsen af mening, og dermed interesserer sig for sprogets materialitet eller dets fylde. Herved produceres
nye meningslag, og fænomenologien som skriftlig praksis kan i den forstand siges at kræve meget af sin læser.’ (Stougaard Pedersen 2008, p. 82)
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Posthermeneutisk fænomenologi
Lyd virker stærkt i oplevelsesmæssige sammenhænge; den er en effektiv
kommunikativ faktor, og som jeg har vist, kommunikerer lyd på flere
niveauer end det semantiske eller hermeneutiske. Studiet af lyd kan hermed
være med til at indfange de betydningsdannelser, der virker ud over eller
ved siden af hermeneutiske forståelser. Forestillingen om, at man kan
trænge ind til en kerne gennem fortolkning, kan med denne type af gestisk
tilgang til lyd siges at være afløst af en posthermeneutisk tilgang.
En sådan posthermeneutik rummer en fortsat accept af fænomenologien, ikke som en essensontologi, men som en metode, der ser lytningen
som en nødvendig vej til indfangelse af betydningsprocesser på grænsen af
det semantiske. En type af betydning, der fortsat og måske i højere og
højere grad bliver spillet på i vores stadigt mere gennemæstetiserede og
-medierede senmoderne kultur. I en sådan posthermeneutisk fænomenologisk position bliver lydens manglende hjem og dens manglende evne til at
dechifrere indtryk vendt til en styrke – en styrke, der angår muligheden for
at udvide feltet for, hvad vi forstår ved betydning og kommunikation, og
ikke mindst en mulighed for at forstå, hvorfor og hvordan lyden virker så
overbevisende i æstetisk og strategisk kommunikative sammenhænge.
Lyd er et oplevet fænomen – og må beskrives, diskuteres og analyseres
som sådan. I forlængelse heraf har den fænomenologiske tilgang fortsat en
rolle at spille, netop som en forståelse af lyd, der producerer betydning på et
sansemæssigt, primært niveau, men som samtidig altid befinder sig i en
udveksling med konventionaliserede, diskursive kulturelle former.
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Mellem lyd og stilhed: stemmen
igennem psykoanalysens historie
Forståelsen af stemmen har i løbet af psykoanalysens historie udviklet sig
fra et positivt stemmebegreb, forstået som et indeks for en person og en
direkte vej til det ubevidste (Freud), til et mere komplekst, tavst og negativt
stemmebegreb, der står for et fravær og en fortolkningsmæssig umulighed
(Lacan). Det rejser spørgsmålet om, hvad det vil sige at høre en stemme –
eller stemmer – og hvilken lyttemodus der er nødvendig i analysen. Det
bliver udfordringen for en stemmens filosofi at forbinde den resonante
oplevelse af en ydre akustisk stemme med den indre stemmes tordnende
tavshed.
‘Men er det ikke sandheden om stemmen, at den er hallucineret?’[Roland Barthes]
Menneskets stemme spiller på mange måder en afgørende rolle inden for
psykoanalysen: Der er indledningsvis den Andens stemme, der påtvinger
subjektet sin dagsorden, og den auditive hallucination, at ‘høre stemmer’,
der lyder, som om de stammer udefra, selvom de antagelig kommer inde fra
subjektet selv. Der er samvittighedens såkaldte stemme, der fortæller os,
hvad vi skal gøre (superego), og den hypnotiske stemme – terapeutens
oprindelige stemme – der kræver underkastelse ved at gentage en formular,
der mister al betydning gennem gentagelsen. [Dolar 1996, s. 14] En anden dimension er problemet med moderens stemme i dens flertydighed af både rede og
bur, [Silverman 1988, s. 72] eller symptomet aphonia, tabet af evnen til at kontrollere
sin egen stemme. Stemmen inden for psykoanalysen optræder i så mange
forskellige klædninger og forklædninger, at der ville være rigelig materiale
til at fylde en bogreol med dette komplicerede tema alene. I stedet vil jeg
foreslå her at følge et par af de skridt, som en mere udførlig redegørelse for
stemmens placering i psykoanalysen kunne tage. Derigennem håber jeg at
kunne henlede opmærksomheden på en overordnet bevægelse, der kan
observeres i forholdet til stemmen inden for denne historie. Det er bevægelsen fra en ‘positiv’ forståelse af stemme med henblik på nærvær og lyd, til
en mere kompleks og ‘negativ’ forståelse med henblik på fravær og tavshed.
Overvejelsen af denne bevægelse vil endelig lede til spørgsmål og hypoteser,
der kan nå ud over psykoanalysens grænser, frem mod en stemmens filosofi.
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Stemmen ved psykoanalysens fødsel (Sigmund Freud)
Selvom der i Freuds forfatterskab er meget få eksplicitte referencer til stemmen, er det tydeligt, at Freud var en enestående opmærksom lytter, og at
stemmen spillede en central rolle ved psykoanalysens fødsel, det vil sige i
tiden for Freuds samarbejde med Josef Breuer om behandlingen af hysteriske patienter. [Freud 1990] Stemmen er og har altid været relevant for psykoanalysen, ikke kun i den lettere banale betydning, at psykoanalysen opstod som
en ‘talekur’, som en praksis funderet på det talte ord, men mere dybdegående idet Freud opfattede stemmen – og i særlig grad forstyrrelser af stemmen, fra stammen og tungeklik til uforståelig plapren, snublen over ordene
og stønnen, eller til fænomenet aphonia eller stumhed – som manifestationer af ubevidste konflikter og spændinger, som det var psykoanalysens
opgave at løse. Ved den psykoanalytiske praksis’ opståen optræder stemmen derfor både som materiel støtte for symptomet på og som port til det
ubevidste.
Bag forestillingen om stemmen som symptom og port ligger den freudianske antagelse, at det, der konstituerer en person, ikke er noget mystisk
som sådan, men snarere noget der i hvert fald i princippet kan åbenbares og
kendes fuldt ud.
I den (freudianske) psykoanalytiske situations kontekst kan stemmen,
idet patientens stemme leverer spor (primært for analytikeren at undersøge), der afslører spændinger eller blokeringer i de ubevidste drifter, som
udgør personen, forstås som en slags positivt indeks, med andre ord som
noget, der svarer til, hvad det udtrykker. Den forestilling om stemmen, der
opstår af denne situation, er således ikke kun ‘positiv’ i den forstand, at den
er et virkeligt, håndgribeligt (akustisk) fænomen, den er også ‘positivistisk’,
idet den tænkes at kunne afsløre subjektivitetens skjulte substans, det betegnede eller ‘sandheden’ om den person, som den tilhører.
Ved det 20. århundredes fødsel og psykoanalysens spæde start dominerede den humanistiske opfattelse stadig, at identitet og subjektivitet var
noget, der ideelt set var stabilt og muligt at kortlægge. Denne opfattelse
manglede endnu at blive destabiliseret og splittet ad, som den blev det ved
de (post)strukturalistiske teoriers opkomst i 1960’erne. Men før vi går til
overvejelsen af denne destabiliserings effekt på stemmebegrebet, så lad os et
øjeblik dvæle ved et andet aspekt, der er centralt for psykoanalysen – freudiansk eller anden – og fundamentalt for enhver overvejelse eller oplevelse
af stemmen, nemlig begrebet om og handlingen at lytte.
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Om at lytte med det tredje øre (Theodor Reik)
‘Al perception er i bund og grund lytning.’ [Philippe Lacoue-Labarthe]
Hvis det var en særlig erfaring af eller opmærksomhed på stemmen, der
oprindeligt afstedkom Freuds opdagelse af det ubevidste og hans udvikling
af den psykoanalytiske praksis, må en særlig lyttemåde – og måde at
opfatte det sagte – have spillet en central rolle i dette scenarie. Hvilken lyttemåde eller -modus egner sig bedst i den analytiske situation? Freud var
bevidst om, at det ville være umuligt for en analytiker, der skal høre på forskellige patienters tale flere timer om dagen, konstant at være fuldt
opmærksom på det, patienten siger. Det var simpelthen for meget at tage
ind. Endvidere advarede Freud imod faren for, at analytikeren kunne
komme til at projicere betydning over på patientens fortælling og dermed
lade hans egne bevidste eller ubevidste intentioner blande sig med analysen,
hvis han lyttede for opmærksomt til patientens beretning. Freud beskrev
derimod den hensigtsmæssige lyttemåde som en slags ‘fritsvævende
opmærksomhed’. [Freischwebende Aufmerksamkeit, Freud 1940-1952, vol. 7, s. 377] Freuds elev,
Theodor Reik, brugte en nietzscheansk metafor, idet han videreudviklede
dette til idéen om at lytte ‘med det tredje øre’. [Reik 1956] Formålet med denne
måde at lytte på er at fokusere, ikke på, hvad der bliver sagt, og helt at
undgå at forstå eller overveje, hvad der bliver hørt, men i stedet at sigte på
at være en slags åben modtager for de små tegn eller tilsyneladende irrelevante ting i patientens beretning, der måske antyder en anden historie bagved det overordnede narrativ, den skjulte historie rejsende sig fra det ubevidste. ‘At lytte med det tredje øre’ vil sige at fokusere mindre på, hvad der
bliver sagt, og mere på stemmens bevægelse og modulationer. Som sådan
stræber den psykoanalytiske lytning efter at være opmærksom på de komplicerede og knap hørbare lydvariationer i patientens stemme, idet hun eller
han taler. Der er desuden – i det omfang man tilstræber ikke at projicere
betydning ind i det, der bliver sagt, men forbliver både fjern og åben – en
analogi mellem det at lytte med det tredje øre og det at lytte til musik. Reik
understreger, at der eksisterer stemmer, der ikke giver lyd fra sig, næsten
tavse stemmer, som analytikeren kan træne sig selv i at høre. Reiks tredje
øre kan således tage to kanaler på samme tid: patientens uudtalte, uløste
konflikter på den ene side og analytikerens egne indre stemmer på den
anden:
‘Det kan fange, hvad andre mennesker ikke siger, men kun føler og
tænker (…). Det kan høre stemmer inde fra selvet, som ellers ikke lader
sig høre, fordi de druknes i støjen fra vores bevidste tankeprocesser.
Det tilrådes den, der studerer psykoanalysen, at lytte til de indre
stemmer med større opmærksomhed end til det, som ‘fornuften’ siger
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om det ubevidste; at være meget lydhør over for det, der bliver sagt
inden i ham, écouter aux voix intérieures, og forsøge – velovervejet – at
lukke øret for støjen fra voksen visdom.’ [Reik 1956, s. 147]
Denne bevidsthed om, at analytikeren ikke bare skal registrere, hvad han
hører patienten sige, men også overveje sin egen reaktion, markerer en
gradvis bevægelse i psykoanalysens historie mod en problematisering af
forholdet mellem patienten og analytikeren. Med hensyn til stemmen kan
man observere et skift fra en opfattelse af stemmen som et symptom på forstyrrelse (Freud) til en opfattelse af forstyrrelsen som karakteristisk for det
normale sprog (Lacan). Dette skift går hånd i hånd med en forandring i den
analytiske lytnings karakter og intention. Fra en lyttemåde, der oprindeligt
sigter på at klarlægge det ubevidste (som det betegnede eller den psykoanalytiske ‘sandhed’ om subjektet), via det at lytte med det tredje øre som mellemliggende stadie, går vi nu videre til Lacans mere radikale opfattelse af en
lytning, der for så vidt sigter på ikke at forstå. [Lacan 1992, s. 278] Det bringer os til
en overvejelse af stemmens rolle i Jacques Lacans virksomhed. Her kan det
bemærkes, at selvom Lacans idé om stemmen som begærsobjekt muligvis er
det afgørende eller hele hans psykoanalytiske teoris forsvindings-punkt, er
referencerne til eller forsøgene på en grundlæggende klarlægning af denne
gådefulde teori flygtige, fragmenterede og få. I forhold til stemmebegrebet
kan man skelne to afgrænsede perioder i Lacans værk. Mens hans tidlige
arbejde i tråd med den freudianske tradition, som han omfavnede, fokuserede på stemmen som symptom hos psykotiske patienter, er det mest centrale tema i hans senere arbejde antagelig identifikationen af stemmen som
‘objet a’ (udtalt ‘objet petit a’ eller ‘lille objekt a’). Med denne teori er bevægelsen fra en forståelse af stemmen som et positivt indeks for den skjulte
sandhed om subjektet til et fuldstændigt negativt stemmebegreb som den
tomme rest af et (strukturelt neurotisk) subjekt defineret ved sin mangel,
hvis begær derfor aldrig kan tilfredsstilles, fuldendt. Vi vil nu vende os mod
denne negative og mærkeligt lydløse stemme som ‘objet a’.
Jacques Lacan: stemmen som ‘objet a’
‘Sproget og kroppen har stemmen tilfælles, men stemmen er hverken del af
sproget eller af kroppen.’ [Mladen Dolar)
Lacans teori om stemmen som driftsobjekt (eller objet a) og den associerede
påkaldelsesdrift (pulsion invoquante) blev først introduceret i Seminar X,
hans forelæsninger om ‘smerte’ ( ‘Angoisse’), der blev holdt i 1962 og 1963
og først for nylig er blevet udgivet i den originale franske version. [Lacan 2004]
Her diskuterer Lacan, hvad han senere opfattede som sit mest originale
bidrag til psykoanalysen: tilføjelsen af blik og stemme til listen over
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(partial-) driftsobjekter, som efter Freud inkluderede brystet (oral drift),
fæces (anal drift), urethra (urinal drift) og penis (fallisk drift). Men i stærk
kontrast til udviklingspsykologien, der mener, at drifterne optræder i rækkefølge (det vil sige som en serie af faser) i et individs udvikling, skal de i
Lacans teori udelukkende forstås strukturelt.
Lacans opfattelse af blikket og stemmen er rodfæstet i de komplekse
relationer, der eksisterer inden for psykoanalysen mellem det ubevidste,
begær, partialobjekter, jouissance, loven og den Anden.
Jeg kan ikke komme med en forklaring på alle begreberne her, slet ikke
yde sammenhængene mellem dem retfærdighed. Det må derfor være tilstrækkeligt at sige, at blik og stemme er objekter, det vil sige, at de ikke
hører til det seende subjekt, men i stedet til det, subjektet ser eller hører. Det
er desuden ikke en bestemt persons blik og ikke en bestemt stemme, som
disse objekter refererer til. Blik og stemme har i stedet en kvasitranscendental status, idet de refererer til den fundamentale relation mellem det ydre
(den anden) og det indre (selvet), der konstituerer subjektet på samme tid,
som det definerer det som mangel. Bogstavet ‘a’ refererer på den ene side til
a’et i l’autre (anden), på den anden side står det som alfabetets første bogstav både for begyndelsen på et symbolsk system såvel som for den algebraiske position, betydningsløs i sig selv, men i sit væsen åben for betydning i
en specifik kontekst. Uden en alt for lang dvælen ved den komplicerede
lacanianske teoridannelse kan en skelnen måske hjælpe på forståelsen af
stemmen som ‘objet a’, nemlig den Lacan laver mellem behov (besoins),
ønsker (demandes) og begær (désir). Mens behov er af en essentielt fysisk
natur (for eksempel barnets behov for at få mad, blive vasket og sove), tilhører ønsker sprogets symbolske sfære; de forlanger forståelse og sigter på
gensidig anerkendelse i forholdet til den anden. Begær er den mest gådefulde af de tre. Det er defineret som det, der bliver tilbage som rest, efter at
ens behov og ønsker er opfyldt. Begæret når ud over det symbolskes grænser; det hører med andre ord til det, der ikke kan siges. Begær er desuden
det, der kommer tættest på at røre subjektets kerne, mens det samtidig sætter spørgsmålstegn ved denne, afslører den som utilgængelig og tom.
Forholdet mellem begæret og dets objekt er således nødvendigvis negativt
og defineret ved mangel: Begæret ønsker sig, hvad det ikke kan få, og vil
ikke have det opnåelige. Denne mangelstruktur karakteriserer blik og
stemme som ‘objet a’. Men hvis stemmen ifølge Lacans teori hører til begæret, hvis den er at forstå som et begærsobjekt, hvilken stemme eller hvis
stemme taler vi så om?
Her er det vigtigt at forstå, med hvilken radikalitet Lacan tømmer driftsobjekterne for al egentligt indhold: Stemmen er reelt blottet for lydlig substans. I den lacanianske teori er objekternes funktion at tilintetgøre det
materiale, som de skylder deres eksistens. På den måde efterlader de en tom
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plads, der konstituerer den mangel, der er begærets oprindelse. Ligesom
blikket (regard) ikke er fastgjort til synet, men ligeså vel kan manifestere sig
i en akustisk erfaring, er stemmen heller ikke alene relateret til en akustisk
dimension eller til hørelsen. Tavse indre stemmer, men også ikke-menneskelige lyde (som lyden af Shofar beskrevet i Theodor Reiks analyse af religiøse
ritualer)1 kan indtage ‘objet a’ -positionen.2 Meyer-Kalkus understreger:
Det vigtigste for Lacan er netop ikke stemmens materialitet som for
Roland Barthes, og han behandler ikke smukke stemmer, sang eller
accenter, som var de klassiske temaer i overvejelsen af stemmen i det
18. århundrede. Lacans stemme er hverken bærer af fornuft, indre
dialog eller står for bevidsthedens tilstedeværelse for sig selv som
formuleret af Derrida i sine studier af Husserl. Stemmen som ‘objekt a’
opfattes som et totalt essensløst objekt, som begærets grund, det
påkaldende begærs tingen-for-sig-selv. [Meyer-Kalkus 1995, s. 296]
I den lacanianske teori om ‘objet a’ – hvis centrale funktion frem for at referere til et specifikt objekt må være at navngive et uløst problem, med andre
ord at betegne et fravær – refererer stemmen derfor mindre til den fysiske,
hørbare lyd produceret af et specifikt subjekt (mor, far eller barn), end den
gør hos Freud, og mere til felt af analytisk umulighed, til en knude af teoretisk modstand. Med andre ord fungerer Lacans stemmebegreb som en tom
plads, der repræsenterer grænsen for, hvad det er muligt at tænke og
udtrykke i tale. Alligevel ville det være forfejlet fuldstændig at skille partialobjekterne fra de faktiske fysiske processer, som de skylder deres abstrakte
eksistens. Selv forestillede eller hallucinerede stemmer skylder deres eksistens den oprindelige oplevelse, at en person kaldes ved et specifikt navn af
nogen. Interessant nok lader begge teorier om stemmen – Freuds og Lacans
– til at forene sig i Jacques Lacans egen partikulære erfaring af
stemme(løshed). Jeg refererer her ikke kun til, at Lacans excentriske tale- og
forelæsningsstil ifølge beretninger fra dem, der studerede hos ham, kunne
anskues som en opførelse af hans teori om lytning og stemmen: et batteri af
vokaliske forstyrrelser (fra hosten og mumlen til tyggen på ordene og sukken) siges kontinuerligt at have akkompagneret Lacans talepraksis og foredrag, som om det, han sagde, altid var på nippet til at opløses, trække sig
tilbage eller regredere til en slags ubegribelig fysikalitet. [Certeau 2002, s. 243]
1 I seminaret om angst introducerer Lacan stemmebegrebet i en digression om en tekst af Theodor Reik kaldet ‘Shofar’ (vædderhorn), hvor Reik
analyserer funktionen af et gammelt musikinstrument i jødiske religiøse ceremonier. Ifølge Lacans fortolkning af Reiks analyse kommer Shofaren
til at repræsentere Guds stemme, det vil sige den (store) Anden. Det er derfor ikke en egentlig lydende menneskelig stemme, der er objekt for
begæret i lacaniansk teori. Se Reik 1948.
2 Faktisk kan intet rigtig indtage ‘objet a’s plads. På denne måde refererer det til det blinde punkt i ethvert lingvistisk system, som, idet det er til
stede, aldrig egentlig præsenterer sig. Således er Lacans stemmebegreb karakteriseret ved sin kvasitranscendentale natur, som, idet det er væsensforskelligt fra Derridas opfattelse af stemmen, kan sammenlignes med Derridas begreb om différance som det, der betinger muligheden af sprog.
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Stemmens afgørende plads i Lacans arbejde antager desuden en ejendommelig og tragisk eksistentiel dimension i lyset af, at Lacan i de sidste stadier
af sit liv led alvorligt af afasi. Det seksogtyvende seminar fra 1978 til 1979
forbliver derfor tavst, da Lacan på det tidspunkt praktisk talt havde mistet
evnen til at tale.
Set fra dette perspektiv angiver stemmen i Lacans teori et sted, hvor det
virkelige og det teoretiske forenes, samtidig med at de stræber efter at
skelne og afgrænse sig fra hinanden. Den konkret lydende stemme og idéen
om stemmen er paradoksalt nok både forskellige og det samme.3 I sidste
instans bliver det en opgave for en filosofi om stemmen at forstå dette paradoks, hvilket også betyder – ikke kun metaforisk – at få den resonante, konkret lydlige erfaring af en ydre akustisk stemme (med alt det, som dens forstyrrelser i en freudiansk forstand kan afsløre) til at mødes med en indre
eller atopisk stemme i dens til tider tordnende stilhed.
Oversat fra engelsk af Rosalia Fenger
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empiriske stemmer, vi kan høre. Bag ved de stemmer, vi kan høre, ligger en tavs stemme, en afonisk stemme. For det, Lacan kaldte objet petit a,
er kort sagt ikke sammenfaldende med noget eksisterende fænomen, selvom det altid kun kan påkaldes af stumper af materiale. Det er fastgjort
til dem som et usynligt, tavst vedhæng, selvom det ikke smelter sammen med dem: Det er både påkaldt og skjult, indhyllet i og skjuler stemmen;
stemmen er ikke et andet sted, men den falder ikke sammen med de stemmer, der kan høres.’ Dolar 2006, s. 73-74.
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‘Plug into the Pre-Recording’
Burroughs/båndoptagere/stemmen

I årtierne efter Anden Verdenskrig trådte lydbåndoptageren frem som en
æstetisk teknologi på kunstarternes udvidede felt. En af de mest innovative
operatører var William S. Burroughs, som gjorde båndoptageren til et
centralt element i sin praksis i 1960’erne. Den optagede og opklippede
stemme blev et middel til at udforske og underminere sproget og
kontrolmaskinen – og samtidig udvide litteraturens aktionsradius.
Joan Didion udtalte en gang om sin skrivende kollega, William S. Burroughs, at han var mindre en forfatter end en lyd. Det var ment som ros.
Det Didion hentydede til, var den metallisk knirkende, på en gang saglige
og intensive stemme, som driver alfabetets tegn gennem Burroughs’ værker.
Man behøver bare at slå tilfældigt op i nogle af de mange bøger – ‘I had a
dog and its name was Bill ...’ – for at høre, synes at høre, den umiskendelige
stemme stryge igennem ørets labyrinter. En slæbende, lidt nasal amerikansk
accent, som udstøder vokaler og konsonanter.
Suggestionskraften er stor – og måske paradoksal, når man tænker på,
at Burroughs’ prosa ofte og i et stort omfang består af andres tekster; af
stjålet, approprieret, sønderklippet og foldet materiale. Men spørgsmålet er,
om nogle stemmer eller lyde overhovedet havde givet sig til kende hos læseren, hvis det ikke var for en teknologi, som Burroughs selv kom til at
skænke stor opmærksomhed i sit liv, og som skulle spille en hovedrolle i
den hverdagslivets medieøkologi, som tog form i årtierne efter Anden
Verdenskrig.
Allerede i 1950’ernes sidste år begyndte Burroughs, med hjælp fra vennen Brion Gysin, at gøre sig bekendt med båndoptageren, og de kommende
ti-femten år skulle dette apparat blive et afgørende æstetisk instrument og
kritisk begreb i den poetik-politik – fokuseret på spørgsmål om kontrol,
magt og modstand – som gav energi til hans litterære aktivitet. Desuden:
båndoptageren var selvfølgelig et materielt vilkår for den strøm af optagelser med Burroughs’ stemme, som stadig i dag, fjorten år efter hans død,
giver klangbund til Didions udtalelse. Fra den første LP Call me Burroughs
(1965), udgivet på John Giornos dengang nystartede Giorno Poetry
Systems, til den trippel-CD med tidligere uudgivne bånd fra midten af
1960’erne, som for et par år siden udkom under titlen Real English Tea
Served Here (2007) på pladeselskabet Audio Research Editions.
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Mens den første af disse plader indeholder Burroughs’ direkte formidlede
læsninger af afsnit fra romanerne Naked Lunch, The Soft Machine og Nova
Express, så præsenterer den senere Real English Tea et anderledes og mere
varieret register af former og udtryk. Også her udgør Burroughs’ stemme en
akustisk og narrativ bas, men tekniske indgreb og manipulationer har
udskåret og moduleret lydsporenes karakter og former. I et nummer som
‘Are You Tracking Me?’ (1965) blandes Burroughs’ stemme med optaget
materiale fra forskellige lydkilder: radionyheder, reklamer, orkestermusik,
maskinlyd og støj forvandler stykket fra at kunne identificeres med indspillet litteratur, af den slags som moderne lydbøger spreder, til at være en uren
tekst-lydkunst, som udvider og varierer litteraturens sonore sfære på radikal vis. Det vil sige: båndoptageren er gået fra at være et lagrings- og distributionsmedium til at være et redskab med potentialet til at forvandle kunstens produktions- og receptionsformer.
‘Are you tracking me?’

Nummeret ‘Are You Tracking Me?’ hører til de ‘tape experiments’, som
Burroughs skulle hellige sig intensivt i 1960’erne i selskab med Brion Gysin
og Ian Sommerville. Og deres udgangspunkt var nært sammenkoblet med
Gysins opdagelse af cut-up-metoden, der som bekendt også skulle efterlade
dybe spor i Burroughs’ praksis. Da Gysin i 1959 ved et uheld under arbejdet med et af sine malerier kom til at skære to bidder ud af en avis og tilfældigt forbinde dem, havde han allerede eksperimenteret en tid med båndoptagere og lydoptagelser af forskellig art.1 Nogle år senere slog det ham og
Burroughs, at den collage- eller montageæstetik, som realiseredes med
tekstbaserede cut-ups, nærmest var endemisk for spolebåndoptagerens tekniske identitet – at klippe bånd op blev således, som Burroughs konstaterede, en ‘enkel forlægning af cut-ups på papir’.
Uden tvivl fremstod båndoptageren på denne tid som et fleksibelt og let
håndterbart apparat til at redigere og bearbejde lydoptagelser. Mens den
tidligere fonograf havde stillet store krav til musikere, sangere og andre,
som ville lagre stemmer og lyd – gennem besværligheder og omkostninger
ved retakes – så syntes det nye lydbånd i plast nærmest at opmuntre til sletning, genindspilning, overlagring, ekko, cut and splice, og andre manipulerende indgreb. ‘Det er en manøvre, der er ekstremt nem at udføre’, som en
af de utallige håndbøger fra perioden formulerede det – en påstand, som
skulle cirkulere med en vis frekvens i periodens båndoptagerdiskurs.
Disse træk ved teknologien blev hurtigt fremhævet af kompositører,
kunstnere og forfattere. John Cages første store båndkomposition,
Williams Mix (1952-53), består ifølge Cages udsagn af hundredvis af klip
1 For en redegørelse af Gysins ‘opfindelse’ af cut-up, se Burroughs’ essay ‘The Cut-Up Method of Brion Gysin’ (1961), i William S. Burroughs
og Brion Gysin, 1979: The Third Mind, John Calder.
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og sammenføjninger – for et stykke musik på godt og vel fire minutter. Og
snart skulle Karlheinz Stockhausen generere elektroniske klange og støj ud
af samme maskine, Pauline Oliveros skulle teste loopens og delayens potentiale for udforskning af tid og hukommelse, og The Beatles skulle omvende
poppens indsmigrende udtryksmønster med baglæns spillede stemmer og
instrumenter. (Her findes i øvrigt en biografisk kobling til Burroughs, da
Paul McCartney i midten af 1960’erne skulle tilbyde Sommerville og
Burroughs et studie for deres innovative undersøgelser af magnetbåndet ...)
De allertidligste optagelser, som Burroughs i 1960’erne lavede sammen
med Gysin og Sommerville, eksponerer en stemme, som er blevet klippet op
og omfordelt med ganske elementære midler.2 ‘Recalling All Active Agents’
er for eksempel en permuteret tekst, som kombinerer flere spor med Gysins
stemme, hvilket skygges af rumlige ekkoeffekter samt af passager med forhøjet optagelseshastighed, hvor stemmen får samme komisk lyse og hidsige
karakter som Anders And. Et andet stykke fra samme år, ‘The Silver Smoke
of Dreams’, fremstår noget mere raffineret. Endnu en gang hører man flere
stemmespor. En dominerende fortællende stemme (Burroughs, der læser) er
blevet interfolieret med indskud fra en anden (Sommerville) – hvad
Burroughs kaldte ‘drop in’-metoden – hvilket rytmiserer det fem minutter
lange stykke. Resultatet bliver en ‘ekstensiv, horisontal’ virkning af stemmer, som tilmed kan kobles til Burroughs’ tekstuelle ‘fold in’-metode og
måske, hvis man skal tro Gilles Deleuze, til en neo-barok æstetik i efterkrigstidens neo-avantgarde.
Det operative repertoire i Burroughs’, Gysins og Sommervilles optagelser skulle snart udvides. Dels derigennem, at materialet ekspanderede fra
det talte ord til en mere heterogen lydsfære; ‘jeg har optaget alle mulige
ting’, som Burroughs konstaterer i et tilbageblik på 1960’ernes arbejde
‘gadelyd, musik, fester, samtale ...’; dels derigennem, at båndene kom til at
differentiere i sine former og udtryk via en mere varieret samling teknikker.
‘Det enkleste båndoptager-cut-up gøres ved, at man optager materiale og
derefter klipper passager ind tilfældigt (...) og man får nogle vældigt interessante sammenstillinger’, fremhæver Burroughs, men noterer også, at
‘man kan gøre alt muligt på båndoptagere, som ikke kan gøres andre steder
(for eksempel på papir) – simultanitetseffekter, ekko, hastighedsforøgelse,
nedsættelse, spille tre spor samtidig og så videre’.
Til en vis grad udviser de optagelser, Burroughs lavede, en stærk affinitet
med det akustiske territorium, som lydpoesien afmærkede og udforskede i
samme periode, ikke mindst i Frankrig, ved poeter som François Dufrène,
Henri Chopin og Bernard Heidsieck. Deres poésie sonore inkluderede alt
fra Chopins intensive bearbejdning af kroppens sonore processer – med
2 Disse optagelser findes på ‘Breakthrough in Grey Room’, William S. Burroughs og Brion Gysin, 1979, The Third Mind, John Calder.
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hjælp fra kontaktmikrofoner optog Chopin subvokal lyd, som suk, smask
med tungen, host, åndedrag, rømmelser, fløjtelyde og så videre, hvilket blev
transformeret med båndoptagerens hjælp til en slags heterogen lydkrop – til
Heidsiecks mangesidige udnyttelse af hverdagens sociale lydlandskab (trafikstøj, skramlen fra kontormaskiner, summende stemmer i metroen), hvilket omsluttede og gennemtrængte de ord, som poeten udtalte.3
Burroughs var bekendt med de franske lydpoeters mangesidige båndoptagerpraksis, ligesom de skulle blive opmærksomme på hans optagelser. To
af Burroughs’ værker publiceredes også i Chopins tidsskrift OU som fra og
med 1964 og ti år frem kombinerede poesi på plade med tekster trykt på
papir; blandt andet ‘Valentine Day Reading’, hvor stemmen er sammenføjet
med forskellige stykker af maskinhvinen og støj, som en slags brutale synkoper i fortællingens strøm.4 Og er der noget, som udmærker Burroughs’
optagede stemmer og adskiller dem fra hovedparten af lydpoetiske eksperimenter fra denne tid, er det netop fortællingens centrale betydning i dem.
Trods alt: narrativet fremstår som en symbolsk og kulturel grundform, som
må udsættes for sonore forstyrrelser, afledninger og omfordelinger.
‘The word virus’
Hos Burroughs findes der både en stærk tro på og en radikal kritik af
ordets, mytens og fortællingens indflydelse på subjektivitet, interaktion og
agens. Ordet er en biologisk virus, som siden tidernes morgen har hjemsøgt
mennesket og hendes handlinger. Og den potentielle befrielse, trods det, at
det er et undvigende utopisk punkt i Burroughs’ 1960’ere, ligger i befrielsen
fra stemmer og lyd – i stilheden, ‘den mest eftertragtede tilstand’, som han
hævder i The Third Mind. Og her kan klippet, the cut-up, spille en rolle.
Metoden bliver på den ene side et led i et magisk eller besværgende ritual,
som skaber flugtlinjer ud af tvingende omstændigheder; nye ord og betydninger kan genereres, og et glimt af fremtiden kan blotlægges – ‘Måske er
hændelser ... førprogrammerede, og når man skærer ordlinjer op, lækker
fremtiden ud.’ Det er derfor heller ikke nogen tilfældighed, at en del af
1960’ernes båndoptagelser knytter an til en mundtlig tradition af besværgelser, remser, forbandelser og lignende, som for eksempel den tidlige optagelse ‘Curse Go Back’ (1961).
På den anden side er cut-up – på papir eller bånd – en medieteknisk
modgift, et politisk våben, som kan skabe forstyrrelser på de ‘mumle- og
ordlinjer’, som, ikke mindst via massemedierne, styrer tilværelsen. Robin
Lydenberg konstaterer i en af de første og stadig mest givende analyser af
Burroughs’ båndeksperimenter, ‘Sound Identity Fading Out: William
Burroughs’ Tape Experiments’ (1994), at disse optagelser først og fremmest
3 For et indblik i 1950- og 60’ernes poésie sonore, se Henri Chopin, 1979: Poésie Sonore Internationale, Jean Michel Place.
4 Optagelserne til OU blev for nylig udgive på CD-boxen, Revue OU (Alga Marghen, 2002).
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bør ses som forsøg på at ryste den sociale ‘kontrolmaskines’ føroptagelser.
‘Massemediers kontrol er afhængig af udstikkelsen af associationsbaner.
Hvis banerne klippes af, brydes associationskæderne (...) Man kan klippe
massemediernes mumle-kanaler af og lægge den forandrede mumle-linje ud
på gaderne med en båndoptager’, som Burroughs selv skrev i sin mest båndoptageraktivistiske tekst ‘Electronic revolution’ (1970). Man kobler sig ind
på de førprogrammerede kanaler og afleder deres budskab; man producerer
‘positiv feedback’, som Friedrich Kittler formulerede det.
Det tilsyneladende paradoksale er selvfølgelig, at disse modstandshandlinger på papir og lydbånd finder sted inden for og med hjælp fra samme
medietekniske apparat, som skal nedbrydes og transformeres. Det er en
politisk taktik, som iscenesættes inde fra et vist dispotiv. Hermed har
Burroughs-forskeren David Schneiderman ønsket at høre og fremhæve en
‘dobbelt ressonans’ i Burroughs’ arbejde med stemmer og lyd på bånd. Men
samtidig er kontrolmaskinen fleksibel og absorberer små forstyrrelser og
støj, og den slags tekniske operationer, som var fokus for Burroughs’ guerillaæstetik, var allerede, ironisk nok, blevet foregrebet af den diskurs, som
markedsførte efterkrigstiden lydbåndoptagerteknologi – såsom hjemlige
optagelser og afspilninger (aflytning, kort sagt) og manipulerende redigering af stemmer, der hørte til standardrepertoiret af råd til, hvordan man
kunne anvende den nye maskine i sin dagligdag og dermed få incitament til
at købe den, til konsumption.
‘I am a recording instrument’
På et generelt plan må de værker med teknisk manipulerede stemmer og
fortællinger, som Burroughs, Gysin og Sommerville producerede i
1960’erne, betragtes som del af en vis type kulturel praksis, der tog fart i
årtierne efter Anden Verdenskrig. Båndoptageren var den første optagelsesteknologi (hvis man ser bort fra kameraet, som det ofte blev sammenlignet
med), der blev tilgængelig for amatører på en bred front, og det bidrog til
konfigureringen og spredningen af en kopikultur og en redaktionel æstetik,
som er blevet standard inden for digitale medier i dag. At optage, slette,
manipulere, lagre og organisere hørte til de tekniske operationer, som nu fik
hold inden for kunstens felt såvel som i hverdagslivets sfære.
Samtidig må man selvfølgelig være opmærksom på hvad; hvilket materiale der optoges og bearbejdedes. Det vil sige: lyd. Ikke mindst bidrog de
praksisser, som opstod, til en omdannelse af stemmens identitet, betydning
og værdi. Ganske vist havde fonografen, lydfilmen, radioen og så videre
allerede bidraget til opkomsten af det, Walter J. Ong og andre kaldte for en
‘sekundær mundtlighed’. Men båndoptagerens spredning og anvendelse
inden for vidt forskellige områder – fra kunst til spionage, fra pop til pædagogiske eksperimenter, fra psykoanalyse til politiindsatser – bidrog på en
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mere akut og gennemgribende måde til stemmens (partielle) forvandling til
et sonort objekt, som koblet fri af sin fysiske forankring i tid og rum cirkulerede i et kapitalistisk samfund på lige fod med andre tegn og ting.
Desuden kom stemmen til at blive trukket ind i og flyde ud i et heterogent og omskifteligt soundscape uden dog helt at miste sine affektive og
ekspressive træk; de indeksikale spor af et menneske. På sin vis var objektiveringen og materialiseringen af stemmen et vilkår for den slags æstetiske
operationer, som Burroughs skulle udføre med båndoptagerens hjælp: stemmen blev et materiale på samme niveau som musikkens klange og larmen
fra maskiner, som kunne udsættes for plastiske bearbejdninger uden om
regulerende mønstre stillet til rådighed af sproget eller af kroppens fysiologiske grænser. Såvel grammatik som fysiologisk frekvensomfang hos menneskelige stemmer kunne overskrides.
Disse spørgsmål mistede Burroughs aldrig af syne i sit arbejde med optagede stemmer og lyd. Eftersom ordet er en virus, eftersom sprog, billeder og
repræsentationer griber direkte ind i den biologiske kode og kødet, kommer
lydoptagelsen og båndoptageren til at tage del i en (meta)fysisk proces – en
proces, hvor teknologier og kroppe overføres på hinanden. At Burroughs
kan omtale sig selv som en optagemaskine er altså mere end en metafor, og
med jævne mellemrum adresseres denne forbindelse mellem ord og biologi,
mellem teknologi og krop, i en båndoptagerterminologi: ‘Husk på, at man
kan isolere sig fra den ‘Anden Halvdel’ af ordet. Ordet er indskrevet i lyden
af tarmene og åndedrættet og hjertets slag. Første skridt er at optage kropslydene og begynde selv at sætte dem sammen. (...) Gå ind i din nabos tarme
og hjælp ham med at fordøje middagen. Kommunikationen må blive total
og bevidst, inden vi kan sætte en stopper for den.’
I fiktionen, i teorien, overgås altså det sonore omfang, som båndoptageren kan dække og udnytte på en drastisk måde. Men de opklippede stemmer, de stemmer, der sammenføjet med musik, larm og støj genfindes på
båndene fra 1960’erne, er samtidig et led i denne poetik-politik, som måske
burde indledes med præfikset bio. Den materialiserende æstetik, som genfindes i Burroughs’ tekster og båndoptagelser fra 1960’erne, med cut-upmetoden som operativt centrum, strækker sig fra ordet som materie – som
lyd eller plastisk-visuel entitet – til en nedmontering og forvandling af stemmens klassiske og privilegerede akustiske identitet til en biopoetisk/-politisk
udforskning af forbindelserne mellem tegn, teknologi, krop, subjektivitet og
samfund. I dette virke spiller eksperimenter med lydbånd en helt afgørende
rolle – og såvel den redaktionelle operation som refleksionerne omkring
teknologi og biologi synes i flere henseender at gribe ind i nutidige diskussioner omkring en ny teknokultur og et posthumanistisk samfund på en
fascinerende måde. Joan Didion har nok en pointe, når hun taler om
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William S. Burroughs som en lyd snarere end en forfatter. Men det er utvivlsomt en lyd med mangedobbelt resonans.
Oversat fra svensk af Mathies Aarhus
Litteratur
William S. Burroughs, 2003–2004: ‘Elektronisk revolution’, OEI 15–17, oversat af
Jesper Olsson (’Electronic Revolution’ 1970–71, i The Job). // William S. Burroughs,
1976: ‘Origin and Theory of the Tape Cut-Ups’, et foredrag som Burroughs holdt på
Naropa Institute i Boulder, Colorado, 1976. Findes på CD’en Breakthrough in Grey
Room (Sub Rosa); og på ubu.com. // William S. Burroughs, 1967: The Ticket That
Exploded, Grove Press. // William S. Burroughs og Brion Gysin, 1979: The Third Mind,
John Calder. // William S. Burroughs/Daniel Odier, 1989 [1974]: The Job. Interviews
with William S. Burroughs, Penguin. // Gilles Deleuze, 2004: Vecket, Glänta. // Joan
Didion, 1966: ‘Wired for Shock Treatment’, i Book Week, 27 april, 1966. // Thom
Holmes, 2008: Electronic and Experimental Music. Third Edition, Routledge. //
Friedrich A. Kittler, 1986: Grammophon Film Typewriter, Brinkman U. Bose. // Robin
Lydenberg, 1994: ‘Sound Identity Fading Out: William Burroughs’ Tape Experiments’, i
Wireless Imagination. Sound, Radio, and the Avant-Garde, red. Douglas Kahn og
Gregory Whitehead, MIT Press. // C. G. Nijsen, 1972 [1964]: The Tape Recorder: A
Guide to Magnetic Recording for the Non-Technical Amateur, Drake Publishers. //
Davis Schneiderman, 2004: ‘Nothing Hear Now but the Recordings: Burroughs’s
‘Double Resonance’, i Retaking the Universe. William S. Burroughs in the Age of
Globalization, red. Davis Schneiderman og Philip Walsh, Pluto Press.

Gæoudjiparl van den Dobbelsteen: Radjikal Komputer Musik - En gang til for Prins Knud!

	

	

	

	

	

	

	

	

	
64

Peter Johan Meedom »Det uhåndgribelige medium«

Det uhåndgribelige medium

Noter til musikken som mellemrum og medium ledsaget af Tim
Heckers Radio Amor og William Basinskis
The Disintegration Loops I-IV
Musik og rum er intimt forbundne i deres uhåndgribelighed, men hvilken
forbindelse er der mellem de to? Her følger en pejling af musikkens fysik,
støj og ambiens gennem to samtidige syntetiske musiknumre.
Ifølge legenden ledte lyden af mødet mellem hamren, jernet og ambolten
Pythagoras på sporet af musikkens forhold til verdensrummet. Musikken
og verdensrummet har det til fælles, at de er fundamentalt harmoniske og
kan udtrykkes gennem matematik, hvilket for pythagoræerne kendetegnede
verdens essens. Lad det være en intonation af den intime forbindelse mellem musik og rum, som jeg vil forfølge her. Først er der imidlertid et spørgsmål der presser sig på: Hvad er hørelse? At høre er en oplevelse af skiftende
lufttryk. Trykbølger forplanter sig fra lydkilden, som over tid forårsager
svingninger i det omgivende rums lufttryk; trykket stiger og falder, nu
højere, nu lavere. Trykbølgen rejser gennem luften og ind i det ydre øre,
hvor trommehinden svinger i takt med lufttrykket. At høre er at blive
berørt. For at en lyd er hørbar for det menneskelige øre, skal svingningerne
være relativt hurtige – mindst 15 gange per sekund skal trykket stige og
falde. Man hører ikke lufttrykket, men man hører det ændre sig over tid. At
høre er altså at mærke forskel. Så langt, så godt. Men hvad er det egentlig,
man hører, når man hører musik, nærmere betegnet to samtidige lydkunstnere, som begge laver musik mellem reallyde og instrumentelle lyde? For at
kunne kvalificere det, må vi indkredse, hvordan vi overhovedet taler om
rummet, dette uhåndgribelige der omgiver os, og musikken som langt fra
altid kun har betydet det, der kommer ud af højttalerne.
Rummets uhåndgribelighed
Når man taler om musikkens rumlighed, fremhæver man som regel den
ambiente musik og ender ofte i beskrivelser med landskabsmetaforer og
oceaniske fornemmelser grundet musikkens svævende kvalitet. Kan vi ikke
nærme os denne musik ad andre veje? Bør vor sproglige omgang ikke kvalificeres? I et omfattende essay kaldet ‘Milieu and Ambiance: An Essay in
Historical Semantics ‘ fra 1942 sporer den østrigske romanist Leo Spitzer
(1887-1960) den etymologiske historie for benævnelsen af rum. Det kan
måske lyde esoterisk, men undersøgelsen er faktisk uhyre aktuel i forhold
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til en forståelse af den måde, hvorpå vi sprogligt omgås det uhåndgribelige
rum og derved også musikkens rum. Denne historie skrider frem i takt med
skiftende forsøg på at oversætte og udvide det græske ord periechon til
ambiance, milieu, environment, climat, medium, Umwelt og så videre. Det
oldgræske periechon betyder det at indeholde eller omslutte og refererede
dengang til den altomgivende luft, rum, himmel, atmosfære, klima, med
andre ord kosmos. Begrebet blev aldrig direkte optaget af andre sprog, men
fortrinsvist oversat; den foretrukne latinske oversættelse var eksempelvis
ambient. Spitzer viser at ordene for det uhåndgribelige rum næsten alle indgår i en rekonstruerbar etymologisk fortælling. Således er der en sammenhæng mellem ganske forskelligt lydende begreber som mellemrum, klima,
miljø, midte, medium, atmosfære, omfavnelse, omverden, sfære, æter og
luft.
Periechon har en vigtig plads i Aristoteles’ kosmologi, hvor det betyder
det kosmiske rum eller verdensaltet. Det var også Aristoteles der talte om
æteren som det femte element – eller kvintessens som det kom til at hedde
på latin. Antikkens grækere adskiller sig imidlertid radikalt fra os, idet de
forstod kosmos som sympatisk, beskyttende, ja nærmest som en kærtegnelse. Periechon betegnede således også stemningen hos det græske menneske i kosmos: ‘At føle at han er midten af det hele – fosteret i ægget, træet
inde i sin bark, jorden svøbt i æter.’ [Spitzer 1942, s. 11] På latin har ambiens de
samme beskyttende konnotationer. [Spitzer 1942, s. 13]
I denne sammenhæng er det ordene mellemrum, miljø og medium der
har en særlig interesse. Mens medium på latin refererer til to ting: både
midten af en ting og et område mellem to yderligheder, anvender Isaac
Newton (1642-1727) ordet medium til at beskrive det, der befinder sig mellem tingene, nemlig en væskeagtig æter. Medium betegner således en afgørende funktion, der muliggør et fysisk legemes påvirkning af et andet. Hertil
relaterer sig ambient medium, det vil sige ‘ethvert element som umiddelbart
omgiver kroppen’: ambient medium er i Newtons naturfilosofi en funktionalistisk forklaring uden nogen åndelig valør. [Spitzer 1942, s. 37] Milieu er den
franske oversættelse af Newtons ambient medium via milieu ambiant, som
fra og med historikeren Hippolyte Taine (1828-1893) kom til at betegne det
der omgiver menneskene, med andre ord den samme betydning som når vi i
dag diskuterer ‘arv og miljø’. [Spitzer 1942, s. 175] Miljø bliver altså trukket i en
mere antropocentrisk retning. Jeg vil imidlertid fastholde den mere funktionalistiske bestemmelse som det filosofiske makkerpar Gilles Deleuze og
Félix Guattari gør i Tusind Plateauer: ‘Det har ikke nogen begyndelse eller
slutning, men altid et midtersted, et miljø, som det vokser ud af og flyder ud
over.’ [Deleuze og Guattari 2007, s. 29]
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Det er herfra musikken af den canadiske elektroniske musiker Tim Hecker
(f. 1974) og den amerikanske multi-instrumentalist William Basinski (f.
1958) strømmer – fra et felt hvor yderlighederne udgøres af signal og støj.
Sagt på en anden måde: efter min mening skaber Hecker og Basinski et særligt mellemrum og et medium netop i den dobbelte forstand, som er skitseret ovenfor – at det både er noget der er mellem, men samtidig er dette mellem sin egen midte.
Harmonifilosofi og musikkens rumfang
Den senantikke romerske statsmand og filosof Boethius (ca. 480-524) syntetiserede den græske musikteori i De Institutione Musica, som var det mest
udbredte musikteoretiske værk i middelalderen. Her præsenterede Boethius
en tredeling af musikken bestående i musica instrumentalis, den praktiske
musikudøvelse, musica humana, en uhørbar harmoni mellem lemmerne og
sjæl og legeme og endelig musica mundana, verdens musik eller sfærernes
musik, som udtrykker universets harmoni – igen, ikke en hørbar musik. I
næsten et årtusind dominerede denne hierarkiske tredeling den europæiske
musikopfattelse, hvor ordet musik derfor snarere refererede til en kosmisk
harmoni eller den fysiske verdens inderste essens. Doktrinen blev formidlet
til middelalderens Europa, hvor kirker og katedraler blev tegnet efter musikalske og geometriske harmonier. Videnskabsmænd som Johannes Kepler
(1571-1630) søgte ligeledes de harmoniske principper, fordi det var ensbetydende med at søge Gud. Musik har således været en del af et stort religiøst idékompleks, der var funderet i en forestilling om verdens beskyttende
harmoni. Komplekset forfaldt i takt med modernitetens decentrerende og
disharmoniserende idébevægelser på det kosmiske, sociale og psykologiske
plan – anført af figurer som Kopernikus og Darwin. Musikken blev heller
ikke skånet for denne disharmoniske udvikling. Musikkens udspaltning hen
imod den betydning vi kender i dag som udelukkende instrumentel musik,
falder sammen med harmonifilosofiens bortgang omkring romantikken. En
førende 1700-tals musikfilosof, Johann Mattheson, formulerer harmonifilosofien således:
‘Musik er den videnskab og kunst, dygtigt at sammenstille skikkede og
behagelige klange, rettelig at føje dem efter hinanden og lifligt at
udføre dem, for gennem deres vellyd at befordre Guds ære og alle gode
dyder.’ [Citeret fra Buhl 2000, s. 73]
Den sidste store komponist, der efterlevede dette princip var efter alt at
dømme J.S. Bach (1685-1750).
Musikkens rumlige indsnævring til det smalle musikbegreb, musica
instrumentalis, har efter alt at dømme været katalysator for det 20.
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århundredes eksperimentelle tradition fra Erik Satie (1866-1925) og frem
til i dag – en udvikling der har genetableret forholdet mellem musikken og
det omgivende rum: ‘Denne udviskning af grænserne mellem musik og
lyden af omgivelserne viser sig efterhånden at være den mest slående egenskab ved hele det tyvende århundredes musik,’ skrev komponisten og
grundlæggeren af World Soundscape Project R. Murray Schafer (f. 1933) i
sin bog The Tuning of the World (1977). Forståelsen af rummet har imidlertid ændret sig. Vi lever ikke længere som et foster, varmt og trygt beskyttet af ægget i et sympatisk og harmonisk kosmos. Derimod bebor vi et
splintret kosmos, der ikke går op i himmelske harmonier.
(De)generativ musik
I løbet af sommeren 2001 satte den amerikanske komponist William
Basinski sig for at overføre nogle 20 år gamle båndoptagelser fra analog til
digital. Overførslen havde imidlertid den uforudsete konsekvens, at båndene gradvist gik i stykker, jævnfør værkets titel Disintegration Loops
I-IV(2002). Værket har en spilletid på omtrent fem timer fordelt over ni
numre – alle består de af loops på mellem blot fem og ti sekunder. På grund
af båndenes gradvise desintegration indpodes musikken en forskydning
eller bliver til ‘generativ musik’. Musikkens mulighed for selvgeneration har
været en af ledetrådene for den minimalistiske procesmusik som blandt
andet tæller Steve Reich, Terry Riley, La Monte Young, men også døberen
af den moderne ambiente musik Brian Eno. Han fortæller i talen
‘Generative Music’, at ‘al min ambiente musik er i virkeligheden baseret på
et form for princip, på idéen at det er muligt at tænke et system eller et
regelsæt, som, når det sættes i gang, vil skabe musikken for én.’ (Eno 1996,
u.p.) Disintegration Loops kan altså kaldes degenerativ musik, idet lyden
både udvikler sig uden komponistens kontrol og ikke kan fortsætte i det
uendelige, den degenerer, dør hen.
I nr. 2.1. hører man et loop som en træt maskines pneuma. Rummet er
stort og omsluttende og det er nemt at fortabe sig, at glide ind og ud af
opmærksomhed. Loopets åndedræt begynder et par minutter henne at
raspe, så småt at miste pusten. Hen mod stykkets slutning er der efterhånden mere båndlyd, end der er signal fra musikken. Fra at være komplet
omhyllet af et medium efterlades lytteren hos ekkoerne.
Støj er altings ophav
Den canadiske musiker Tim Hecker lader albummet Radio Amor (2003)
begynde med manipulerede radiofragmenter, som efter kort tid flyttes i baggrunden af tilbagekastende manipulerede klaverfragmenter, dernæst sprød
pladeskratten. Klaverfragmenterne opfører sig som forbikørende togvogne,
der pulserende lader en lydpakke vokse i styrke for endelig at træde helt
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frem og til sidst forsvinde i et ekko. Hos Hecker hører man lyde, der virker
til at komme langt væk fra, men også helt tæt på, og den store bearbejdning
af kilderne konstituerer et miljø af skiftevis fortætning og udtynding.
Nummeret ‘Azure Azure’ er værd at fremhæve i denne forbindelse. Som
mange af de andre numre hører man noget, der minder om en telegrambesked efterfulgt af radiofragmenter, hvorefter de karakteristiske kornede,
forvrængede klavertoner kombineres til et melodisk refræn. Nedenunder
vokser der imidlertid en droneagtig konstant frem som ved fire-minuttermærket er trådt helt i forgrunden. En lav og meget svag, klingende bækkenlyd er dens eneste akkompagnement. Lydbilledet domineres nu fuldstændig
af det, der kunne være lyden af at ligge i bagagerummet i en bil på motorvejen. I tre minutter fortsætter denne motorvejsdrone i samme bane, indtil
den i et øjeblik går ned i frekvens og derved minder om et luftværn.
Samtidig høres der en tilbagevenden af radiosignalet med spektrale stemmer. Dronen begynder at overstyre. 8:20 henne stilles signalet igen ind på
klavertonerne ledsaget af en ny drone. Som det fremgår, er det svært at tale
om denne musik uden, det bliver kold analyse eller i dette tilfælde komplet
idiosynkratisk – det er som om, det ikke så let lader sig omtale. Hvorfor nu
det?
Tim Hecker udmærker sig ved at syntetisere lyde og er på en måde
eksemplarisk, hvis jeg igen skal inddrage Deleuze og Guattari, som skriver:
‘Vi forlader altså montagerne for at træde ind i Maskinens tidsalder, den
umådelige mekanosfære, kosmoficeringsplanet med kræfter der skal
opfanges (...) en musikalsk konsistensmaskine, en lydmaskine (ikke til at
gengive lyde) som molekylariserer og atomiserer, ioniserer lydmaterien
og opfanger én af Kosmos’ energier.’ [Deleuze og Guattari 2005, s. 440]
Hecker nærmer sig denne lydmaskine ved hverken at gengive reallyde eller
instrumentelle lyde. Radio Amor balancerer mellem støjens rumlige uhåndgribelighed og signalets prægnante afgræsning.
Jeg vil mene at man kan opdele støj i en absolut og relativ modus.
Relativ støj forstyrrer et signal, mens absolut støj er universets baggrundsstøj. Selvom det ofte er tilfældet, at signalet overvælder støjen, så er det stadig støjen, der binder signalet, den er signalets medium. Støjen som baggrund betyder, at den luft, hvori lyden træder frem aldrig er i ro, hvilket er
det samme som at sige, at stilheden aldrig er fuldstændig. Når komponisten
John Cage ville have, at vi skulle lytte til stilheden, var pointen netop, at det
vi forstår som stilhed i virkeligheden ikke er der. Lyd er overalt, og det drejer sig om at være lydhør, som den franske filosof Michel Serres (f. 1930)
skriver i Genese:
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‘Larmen, havets brusen, kan ikke være et fænomen, ethvert fænomen
skiller sig ud fra den selv, som figur fra grund, som et lys gennem tågen,
som enhver meddelelse, ethvert råb, enhver kalden, ethvert signal, må
skille sig ud fra den buldren, der fylder stilheden (...) så snart noget
fremtræder og tager skikkelse, viser det sig netop ved at skjule larmen.’
[Serres 1998, s. 36]

Nu er vi i stand til at indkredse, hvad der gør sig gældende hos Hecker og
Basinski eller mere præcist, hvor og hvordan musikkens fysik udfolder sig.
Den absolutte støj – larmen, brusen, grunden – svarer altså til musica mundana, mens signalet – den tonale, instrumentelle musik – svarer til musica
instrumentalis for at bruge Boethius’ begreber. Hecker og Basinski skaber i
den forstand musik, der evner at omslutte lytteren som et ambient medium,
men som også kan træde tydeligere frem som sit eget signal, der musikalsk
set befinder sig mellem verdens reallyde og musikkens instrumentelle lyde –
en musica synthetica. Musica synthetica er altså et medium, der placerer sig
mellem to sæt yderligheder: mellem real og instrumentel lyd og mellem støj
og signal. I skabelsen af denne midte opstår der således et mellem-rum for
lytteren.
Susen i ørerne
På tredje etage på adressen 275 Church Street, New York, kan man besøge
‘The Dream House’ for 18. år i træk. Etagen er en totalinstallation af den
visuelle kunstner Marian Zazeela og musikeren La Monte Young.
Drømmehuset er en tværæstetisk realisering af generativ musik og lys, som
i kraft af deres kompositionsprincipper skaber en potentiel uendeligt forandrende oplevelse for den besøgende. Variationer over en bestemt detalje er
så undseelige, at de absorberes i tryksvingningernes baggrund, luftens konstante bevægelse, jordens vibrationer. Hvad er denne støj ud over den kosmiske vibration? Vibrationer forsvinder ikke, men forplanter sig, fortsætter
som et ekko, idet energien ikke forsvinder. Hver vibration, hver lyd bliver
hængende i luften, i rummet, i kroppe. Hver lyd gemmer hele lydens historie. Selv vores kroppe summer med på universets støj, som forplanter sig i
molekylernes bevægelse = varme. Skru lidt op for støjen, og der lyder en
drønen, summen, virren, brummen, hylen og bragen. Musikkens medium er
ikke til at røre, men den er der som susen i ørerne.
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Stemmeprøver
Hvad er en litterær stemme? Hvor befinder den sig, hvem tilhører den og
hvordan hører man overhovedet en litterær stemme? Ved at betragte
stemmen som en form for teknologi, et specifikt syn på verden, en særlig
linse, der filtrerer indtryk, kan man gennem en nærlæsning lytte sig frem til,
hvordan en tekst er afstemt.
Horace Engdahl skriver i sit berømte essay om stemmen i litteraturen,
Berøringens ABC (1994), at det, en forfatter egentlig kommer med, det, han
tilfører litteraturhistorien, er en tone, en stemme, et tonefald, en nuance.
Friedrich Schlegel opdager, skriver han, ‘(…) at helheden i et litterært værk
fremtræder som tone.’ [Engdahl 2004, s. 20] Når vi taler om stemmen i et litterært
værk, taler vi altså om den klangbund, der ligger under teksten, det tonefald
eller den modus, der er afgørende for, hvordan vi forstår, hvad der bliver
sagt. Tonen er tydelig og betydende, men svær at isolere, eller med Engdahls
eksempel: ‘Fiktionens ansigter er distinkte uden at være individuelle og det
samme gælder stemmerne.’ [Engdahl 2004, s. 12] Hvordan vi opfatter tonefaldet i
teksten har store konsekvenser for, hvordan vi læser, og hvad vi synes at
forstå, om det er spottende, sarkastisk, dybfølt, nedladende, højtravende,
arrogant, fordækt, euforisk, i hvilket leje stilen ligger. Engdahl fortsætter:
‘Det synes som om stemmen i teksten forsvinder hvis man læser for hurtigt
eller for langsomt.’ [Engdahl 2004, s. 206] Måske man kan sige, at stemmen paradoksalt kommer til syne i alt det, der ikke er ord, i hvert fald ikke deres
semantik; den er noget performativt, den er holdning, temperament, tonefald, tempo. Ikke hvad der bliver sagt, men hvad man kan høre under det,
der bliver sagt. Som når man genkender et sprog, man ikke nødvendigvis
forstår, på lyden af det, også under et andet sprog, en slags vandmærke,
som når en dansker taler tysk, eller når nogen skændes.
En anden metafor end den lydlige for det, vi kalder stemmen, kunne
være malerens eller tegneserietegnerens streg. Den fungerer omtrent på
samme måde. At man genkender arbejder af Chris Ware og Jacques Tardi,
før man har læst et ord af historien – og i Tardis tilfælde: uanset hvem forfatteren bag historien er – har med farveholdning, komposition, skygger og
konturstreger at gøre: måden Tardi tegner våde brosten på eller Wares
simultane narrativer, hvor der sker noget på hele siden samtidig. Det er sikkert først og fremmest en temperamentsting, altså det man kunne kalde en
særlig sensibilitet i teksten, at se særlige ting, at behandle dem på en særlig
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måde, synsvinklen i sig selv, der aldrig er neutral. Der etableres altid en
stemning under det fortalte, stemningen har også det at bruge stemmen og
at stemme et musikalsk instrument i sig, at finde sin stemme.1 ‘Min moralske stillingtagen ligger i mine kameravinkler’, siger Jean-Luc Godard, [citeret fra
Nielsen 1968, s. 127]
men, må man tilføje, også i hvad der overhovedet bliver filmet.
Stemmen eller stregen er altså ikke alene noget formelt.
Stemmens signatur
Når jeg taler om en litterær stemme, er det ikke den enkelte litterære karakters individuelle stemme, jeg karakteriserer. Stemmen er til stede i alle genrer, i alle tekster, ikke kun i dem, hvor der findes karakterer, der taler. Når
jeg taler om en litterær stemme, er det værkets stemme, der kommer til
udtryk, og måske det også som sådan er forfatterens. Jeg skændtes engang
med Hans Otto Jørgensen om, hvorvidt det var muligt for en forfatter at
have flere stemmer, om hvorvidt forfatteren hele tiden kunne være nu, en
anden. Han hævdede, at en forfatters stemme i grunden forbliver den
samme (livs)værket igennem. Jeg blev rasende over det, jeg opfattede som
udslag af den mest reaktionære essentialisme. Nævn nogle eksempler, sagde
han. Jeg foreslog blandt andre Dan Turèll, hans tidlige poesi i forhold til
hans sene prosa. Hans Otto Jørgensen var ikke overbevist, og det er jeg heller ikke selv længere. For nok er der åbenlys forskel på for eksempel døgndigtet Here comes your 19th Nervous Breakdown fra 1973 og det omarbejdede tv-filmmanuskript, krimien Det døgn, da -, der udkom små tyve år
senere, men grundlæggende er det det samme, der bliver lyttet efter, det
samme bøgerne får øje på, samme humor, samme type blik, temperament
eller stemme. Tror jeg. Og det tror jeg ikke, at man behøver at være essentialist for at kunne høre. En anden ekskurs: for nogle år siden læste jeg
Baudelaires kunstkritik. I den tekst, der på dansk har fået titlen Om indbildningskraften, står der blandt andet:
‘Malerens kunst har naturligvis visse berøringspunkter med
matematikken og musikken, men hans fineste og vanskeligst opnåelige
virkninger hviler på en fornemmelse, som er opøvet gennem lange tider
og derved blevet ubeskrivelig sikker og myndig.’ [Baudelaire 1989, s. 28-29]
Jeg tænker at det, Baudelaire her beskriver, svarer til det litteraturkritikere
kalder, at en forfatter ‘har fundet sin stemme’. Dette fintkalibrerede sikre og
myndige, det genkendelige, vandmærket, der også findes hos forfattere, der
indædt ønsker at undergrave deres egen ‘sikre og myndige’ position og ikke
tale med én tunge, men med mange, som det for eksempel er tilfældet med
Niels Frank. Selvdestabiliseringen, forskydningen, blandingen af niveauer
1 For en historisk gennemgang af etymologien for stemning se Jensen 2010, s. 19-22
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er umiskendeligt Franksk – og måske en del af hans stemmes signalement –
og udført med den største myndighed.2 En stemme er altså på samme tid
udtryk for flere forskellige ting; den er forfatterens vandmærke og stemningen i det enkelte værk.
Bestemmelsen af stemmen er også medvirkende til at informere vores
normative vurderinger af teksten; om det er noget, vi kan lide, om det siger
os noget, om vi synes, det har kvalitet, om det er en, man kan holde ud at
sidde til bords med. Hvor vanskeligt det end kan være at diskutere æstetiske kvalitetskriterier og deres gangbarhed. Om noget virker for distanceret
for os, for bekendende, om noget forekommer os at være for højstemt eller
lavmælt, i sig selv har det ikke nødvendigvis noget at gøre med, hvad der
bliver fortalt, men med hvordan der bliver fortalt. Det er en litterær effekt
fremkaldt af stilen, af stemmen.
Men det er som om, jeg her hele tiden blot flytter dette uhåndgribelige
over i en anden metafor, skubber det foran mig: stemmen, tonen, stregen,
temperamentet. At høre og at se noget særligt.
‘(...)
en nabo har set to spurve på en telefonledning
han er et så ensomt menneske at han ser sådan noget
og kommer her og fortæller om det.’ [Glaz Serup 2005, s.57]3
Det er ikke ordet ensomt der gør naboen – og måske teksten – ensom i de
ovenstående vers. Det er linjeskiftene, langsomheden, udstraktheden og så
selvfølgelig det, han lægger mærke til, naboen, og ikke mindst: hvad han
vælger at fortælle om det, han lægger mærke til. Citatet handler også om,
hvordan hvad man ser, gør én til nogen. Det gælder for mennesker såvel
som for tekster.
Distribution og accentuering
Men hvordan finder vi stemmen, konkret, hvordan kvalificerer vi den; jeg
tror, at man kan tænke stemmen som en slags teknologi. Som sagt: et temperament, en særlig sensibilitet, man filtrerer verden igennem, det man
inspireret af den franske filosof Jacques Rancière kunne kalde for en særlig
distribution af det sanselige. [Rancière 2000] Igennem forskellig slags litteratur,
igennem forskellige stemmer hører og ser man verden forskelligt. Et tænkt
eksempel: at sidde i en S-togs-kupé eller at gå en tur, man er vant til at gå,
2 Den 27. januar 2011 fik jeg en privat mail fra Niels Frank, vi diskuterede netop stemmen som Frank er mindre interesseret i. Han skriver
blandt andet: ‘Den litterære stemme (...) – det er en blanding af noget alt for oplagt, trivielt, og noget alt for mystifistisk (...) Og så synes jeg, at
litteraturen handler om så meget andet, også. Lidt som når man i rytmisk musik kun taler om forsangerens stemme og ikke om bandet, deres
energi, idé, vrede, henrykkelser, bukser, hårpragt, sexede eller ikke så sexede udstråling osv.’
3 Citatet er en parafrase over og hyldest til den finske digter Pentti Saarikoski, der har skrevet noget lignende i sin Thiarna-trilogi, der i øjeblikket forberedes til udgivelse på dansk. Det skal man glæde sig til.
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eller at sidde i en undervisningssituation og tænke på, hvordan forskellige
forfattere ville have beskrevet rummet; hvad de ville have fået øje på, hvordan, og tiden; hvor stor udstrækning det enkelte moment, den enkelte
detalje, ville have fået, hvilke konnotationer den sandsynligvis ville blive
behæftet med, hvordan fokaliseringen ville være; ville synsvinklen ligge hos
en enkelt person eller hos flere eller hos en fortælleinstans, der så det hele
udefra, eller som en blanding af det hele, ville fortælleren selv være en del af
det fortalte eller stå udenfor.4 Stemmen som et farvefilter, man sætter for en
linse; afhængig af hvilken man bruger, synliggør det noget og dølger noget
andet. En stemme er en særlig distribution af det sanselige. Man kan konkret sidde i den S-togs-kupé og tænke over det: Det er som at have en masse
stemmer, synsvinkler, måder at tænke og forstå på til sin rådighed. Hver
især tillader de én at se (den samme) verden på forskellige måder. Det er
muligheden for næsten at være en anden.
‘(...)
Jeg læste for nylig en roman om ‘tørre fugle’
og lige før fløj duerne tørt op langs husmuren.’ [Jensen 2010, s. 42]
Det er det, jeg mener med stemmen som teknologi. I de to vers ovenfor er
der en direkte sammenhæng mellem at have læst om tørre fugle i første vers
og til at få øje på dem i andet. Det er en distribution af opmærksomhed;
duerne har sikkert hele tiden været der, men jeget har måske ikke tidligere
lagt mærke til dem eller har aldrig tænkt over deres lyd, deres måde at flyve
langs husmuren på, den sensibilitet er blevet jeget foreslået af den læste
roman om disse, i anførselstegn, gådefulde, tørre fugle. Eller som der står et
andet sted i samme bog: ‘Et menneske med middelindtægt/kan købe sig til
nye tankegange.’ [Jensen 2010, s. 50] Stemmen er en teknologi, der rækker ud over
det enkelte værk, hvor den optræder, man kan tage den med, og man kan
påføre sig den, som man tager et par solbriller på.
Men hvordan lokalisere stemmen? De fleste vil have en umiddelbar fornemmelse af tekstens modus, af hvordan det lyder, hvordan det skal forstås,
men for at komme skridtet videre, for at prøve efter om det nu også er
sandsynligt, at det skal eller kan læses sådan, må man gå til nærlæsningen
og udpege, hvor og hvordan teksten virker. Da stemmen i litteraturen essentielt set er en dynamisk størrelse, kræver det også, at enhver analyse af
stemmen er dynamisk; man må altså kigge efter forskellige ting i forskellige
tekster og bruge, hvad man kan, hvad man har af redskaber andre steder
fra, der kan forekomme relevante: stilistik, narratologi, metrik og så videre.
Vil man identificere stemmen må man begynde i detaljen på trods af, at
4 For en overordnet introduktion til Gérard Genettes fokaliseringsbegreb, se for eksempel Iversen og Skov Nielsen 2008 i Fibiger Litteraturens
tilgange: metodiske angrebsvinkler, 214-219.
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Engdahls Schlegel fortæller os, at tonen netop er måden, den litterære helhed fremstår på.
Forskellige genrer lægger forskellig vægt på stemmen, den har forskellig
status og tillægges forskellig betydning; om det er en avisartikel, en teoretisk tekst eller et digt; vi forventer noget forskelligt og for meget eller for
lidt – stemme, personlighed, temperament – kan være forstyrrende og
måske endda undergrave vores tillid til teksten. ‘[P]oesi drejer sig om betoning, mens teori har tendens til at klinge upersonligt.’ skriver Charles
Bernstein. [Bernstein 2009, s. 143] Når man skriver en tekst igennem eller redigerer
den, har det blandt andet at gøre med stemmen; hvordan tonen er, hvad
man sorterer fra, hvad man vælger at lægge mere vægt på, hvilken stil eller
lyd eller stemning man gerne vil have skal dominere; det er (blandt andre
hensyn) afgørende for, hvad man kan tage ud eller ændre på. Det gælder
ikke kun forfatteres tekster, men alles, som når man lige kigger en mail
igennem, før man sender den af sted. Eller denne tekst, hvor redaktøren har
ændret min indledende indikation af, hvem jeg citerer fra ‘Mere Engdahl:’
til ‘Engdahl fortsætter:’; hvad gør det ved stemmen, det kunne man overveje. Får denne lille ændring teksten til måske at fremstå mere saglig, seriøs,
nøgtern, objektiv, mindre vrængende end hvis der havde stået ‘Mere
Engdahl’, som var dette Engdahl noget man købte i vægtmål og kunne pøse
i en tekst, når der var brug for lidt etos at læne sig op ad.
Jeg foreslår, at man stemmeprøver forskellige tekster: karakterisér stemmen, som du hører den (adjektiv; krukket, aggressiv, langsom, velovervejet,
ærlig og så videre), prøv derefter at lokalisér hvad, der i teksten medvirker
til at fremkalde den effekt (vokabular, syntaks, metrik, stilistiske figurer, tiltale, replikker, fokalisering og så videre), hvor sætter den igennem, humoren, alvoren, attituden, hvordan. En stemmeprøve kan ikke stå alene, men
må være et supplement til læsningen, en måde at finde ud af mere om, hvordan teksten betyder for at finde ud af mere om, hvad den betyder. Det er
bare at gå i gang.
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radeverbrechen
*
close your eyes and open them again (again)
*
if this you see
*
blindfold
*
a b came c
a came to c b
b came to c u
*
ach!
a, zeh, ha.
aha, c’est h
ah, se! äsch.
haha, c’est
– ach.
*
sth abt. c
c’est celui la
ce ci lia
c’est s’il y a
*
mo there
fa there
sis there
bro there
there
*
enfant
enfin
un fi
*
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i
i
i
i
i
i

love
love
love
love
love
love

you,
you,
you,
you,
you,
you,

you’re
you’re
you’re
you’re
you’re
you’re

perfect,
perfect,
perfect,
perfect,
perfect,
perfect,

*
sei T
*
p/age no.
*
this place displaced
*
this is
(disease)
this ease
*
following:
weak.
*
hear say
say here
*
hier oder da
da oder du
du hier und
du da
da da
*
hear: i am
here i am

now
now
now
now
now
now

change.
listen.
laugh.
come.
talk.
stop.
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