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Happy Days Sound Festival 2006

Oslo, April 5 - 8

Periphery, exploring localness through sound
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Periferi

Moderne kunstmusikk er 
perifer i forhold til vår 
samtid. Og i høyeste 
grad perifer i forhold 
til medieoffentligheten. 
Men det er nok et for 

åpenbart og selvsagt poeng til å bruke som tema 
for en festival. Oslo som festivalsted befinner seg 
like selvsagt i en kunstnerisk periferi. Løsningen 
for en lydfestival med eksperimentelle preten-
sjoner kan synes å være utelukkende å orientere 
seg mot «kunstens sentrum», så å si som en 
slags mental kortbølgemottager på et laftet loft 
med ryggen mot fjøset og pannen mot Colos-
seum (eller hvor nå sentrum er). Slik kunne vi 
ha laget Happy Days 06 og nok en gang bekref-
tet at Norge er et møkkaland, sa brura, og at det 
derfor er hyggelig ved festlig festivalanledning å 
kunne tenke på andre ting. 
 Men: Denne idéen om at det finnes ett, el-
ler noen få, kunstsentra står definitivt for fall. 
Verken geografisk eller idémessig er det lenger 
holdbart å si at det finnes ett priviligert perspek-
tiv, formet fra ett geografisk punkt på kartet. 
Like lite som man i dag refererer til én musikk-
historisk forståelsesmodell for dagens mangfol-
dige og uoversiktlige kunstmusikalske situasjon 
(f.eks.: tonalitetens krise, leder til serialisme, 
leder til pluralisme), kan man påstå at visse geo-
grafiske punkter har en priviligert maktposisjon. 
Kunsten er desentralisert og demokratisert med 
laptop og wirelessoppkobling som dens viktigste 
våpen. De gode kunstneriske og musikalske idé-
ene følger ikke automatisk opphopningene av 
mennesker og penger. Derimot kan man iblant 
få følelsen av at det nettopp er evnen til å unngå 
og omgå de tradisjonelle institusjonene som gir 
mulighet til en samfunnskritisk posisjon, og 
som ivaretar den gamle utopiske idéen om den 
såkalte «frie» kunsten. 
 I motsetning til «sentrums fall» og de så-
kalte metafortellingenes oppløsning innenfor 
kunsten og den moderne filosofien, ser vi pa-
radoksalt nok flere sentraliserende tendenser i 
samfunnet. I politikken blir vi stadig fortalt at 
man i en global økonomi «ikke har noe valg». 
Selv ikke partiene på ytterfløyene kan heve seg 
over politiske konstanter som «vekst», «konkur-
ranse» og øvrige begreper fra «markedets lover», 
uten på opplagt vis å handle mot velgernes bes-
te. Mediene blir likere og likere utfra liknende 
mekanismer: Også de smale mediene må være 
bredere for ikke å dø helt ut. Og videre: medi-
ene henter sine nyheter fra de samme kanalene 
og fra hverandre; hvordan kan det ha seg at alle 
de største nyhetsmediene tolker gårsdagens 
komplett uoversiktelige verdenshendelsesflom 
på nesten nøyaktig samme måte, og kommer ut 
med de samme tre hovedsakene?
 Et interessant blikk på begrepesparet sen-
trum/periferi kan man hente fra urbanisme-
tenkningen. Stadig flere byer, foreløpig mest i 
USA, men etterhvert også i Europa, blir gjen-
stand for en slags sentrifugalkraft ved at flere og 
flere av byens viktigste funksjoner trekkes ut av 

bykjernen. Først flyttes boligene ut i drabanten, 
så butikkene (ofte samlet i en annen type sen-
trum: kjøpesenteret), og etterhvert også de beste 
restaurantene, konsertstedene og kirkene. Det 
opprinnelige bysentrumet organiserer ikke len-
ger de planlagte og tilfeldige menneskemøtene. 
Det blir en slags dødsone som betegnende nok i 
økende grad består av konstellasjonen kontorer/
parkeringshus (man kan gå på jobb i tøfler), og 
et tømt gateplan dominert av samfunnets men-
neskelige restmateriale som uteliggere og narko-
mane. Til å manøvrere seg i denne fragmenterte 
og utspredte nettverksstrukturen har man bilen; 
middelet som forbinder funksjonene og gjør 
(det bemidlede) individet mobilt og uavhengig 
av andre. Politisk kan man spørre seg: Hvordan 
organiserer man en demonstrasjon i en slik by? 
Hvor skal man utføre den? Og videre har jeg 
spurt meg selv om denne urbanismemodellen 
kan brukes som en metafor på kunstmusikken 
i dag. Kretser kunstmusikken om en dødsone? 
Og forhindrer i tilfelle denne mangelen på et 
sentrum (eller som i den greske polis: en agora 
– et åpent torg f.eks. i gamle Athen hvor Sokra-
tes vandret rundt og diskuterte med sine med-
borgere) at man i det hele tatt kan møtes i en 
felles diskurs og en felles kunstopplevelse, med 
et felles sett av referanser?
 Hvis påstanden om at vårt samfunn i sta-
dig sterkere grad er gjenstand for sentralisering 
stemmer, må det påpekes at det også har vokst 
frem en markant motbevegelse. Nye typer ikke-
kommersielle nettverk oppstår utenom de tra-
disjonelle maktsentrene. Internettet er både det 
sterkeste symbolet, og det viktigste mediumet 
for denne virksomheten. Nedlasting og blog-
ging ser ut til effektivt å kunne ta knekken på 
henholdsvis platebransjen og nyhetsmediene 
(Rupert Murdoch skjelver i buksene, leser jeg i 
avisen i dag). På kunstområdet står man overfor 
et valg om å forsøke å redde de siste restene av 
offentlighet (f.eks. å kritisere P2 for useriøs og 
fordummende dekning av samtidsmusikk), eller 
å forkaste den tradisjonelle offentligheten full-
stendig. En rekke kunstnere jobber i dag konse-
kvent og bevisst i opposisjon til en offentlighet, 
som oppfattes som gjennomkorrumpert. I stedet 
ser vi en stor opptatthet av lokalitet: steds-spe-
sifikk kunst, relasjonell kunst, kunst som går i 
direkte dialog med omverdenen, nærmiljøet og 
eksotiske eller sosiale settinger. Det er likevel 
interessant hvordan verker som i sin utførelse 
tematiserer nettopp periferien, og som utføres 
til skogs eller til fjells eller på et fiskevær, spredt 
for alle vinder og for alle teorioppleste hoder, se-
nere føres tilbake til de tradisjonelle kunstinsti-
tusjonene via videodokumentasjon og tekstlige 
beskrivelser. Det kan se ut som om periferien 
lettest får utnyttet sitt kunstpotensiale betraktet 
fra sentrum.
 Happy Days er ikke korrumpert og de-
monstrerer dette ved ikke å ha et eneste kon-
vensjonelt konsertarrangement i år. Festivalen 
mangler fullstendig et geografisk fokus. I stedet 
vil festivalen være mobil, og stadig forflytte seg 

co-festivalleder Trond Reinholdtsen

�

���
���
���
���
���
���

������

�
�

�

���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

iv …



Leder

rundt i byen, for en stor del med buss, utendørs 
eller i private hjem. Festivalvirksomheten vil 
trekke konseptuelle linjer gjennom byen, og 
skape uventede forbindelser mellom det private 
og det off entlige, naturen og det urbane, forside 
og bakside. Imidlertid arrangeres samtidig mot-
festivalen Off -Happy Days, der sentraleuropeisk 
kammermusikk fra 1800-tallet vil bli framført 
midt i bykjernen på en av Oslos minste barer, 
Sound of Mu, som altså inntar rollen som død-
sone, og hvor det fragmenterte hovedfestival-
programmet vil bli forsøkt «samlet».
 Happy Days ser det som sin oppgave å kon-
frontere sentrum med periferien og periferien 
med sentrum. I prosjektet «Perler fra serialis-
men – Modernismen på turné» settes en pianist 
på et lasteplan og fraktes rundt på en formid-
dagsturné til Oslos drabantbyer i øst og vest. På 
hvert stoppested spiller hun en av serialismens 
klassikere fra 50-tallet, stykker av Karlheinz 
Stockhausen, Pierre Boulez, Jean Barraqué, Bo 
Nilsson og Milton Babbitt, komponister som 
defi nerte det tydeligste modernistiske oriente-
ringspunktet i årevis, ikke minst det noen gan-
ger innfl økt teoretiske grunnlaget for musikken. 
Utendørskonsertene annonseres med plakater i 
nærmiljøet, og en dokumetarfi lm om prosjektet 
vil presenteres samme kveld på Off -Happy Days.
 Er det et land som mer enn andre har hatt 
en sentral plass i musikkhistorien, må det være 
Østerrike (jmf. Adorno-artikkelen i denne avi-
sen). Det stod for oss som en konseptuelt inter-
essant idé å be en av dette landets mest omdis-
kuterte komponister, Georg Nussbaumer, lage 
et steds-spesifi kt konsertinstallasjonsverk som 
betrakter Oslo og Norge med et sentraleurope-
isk blikk. Mottoet skulle være «lokalkoloritt»! 
Nussbaumer har i sitt arbeid valgt å følge lite 
opplagte linjer ut fra den konvensjonelle klassis-
ke musikk. Han vil synliggjøre en pianotangents 
direkte forbindelse til elefantjakten i Afrika hvor 
elfenbenet ble sanket, og han kaller dette «en 
visualisering av musikkens globale ingrediens-
strøm». Nussbaumer jobber utelukkende med 
installasjoner, og er berømt for å ha levende dyr 
(snegler, skilpadder, hunder, kakkerlakker) og 
annet organisk materiale med. Nussbaumer var 
på befaring i Oslo i desember og elementer som 
ble formende for verkkonsiperingen var nrk-se-
rien om vikingbåten «Berserk» med Alex Rosén, 
som han så på  sin Anker Hotel-TV, nordlyset og 
dertil norsk natur og dyreliv, inkludert jord, den 
skuff ende Oslofj orden og forskjellige gevirer.
 Happy Days har også gleden av å presen-
tere det vi regner med vil bli Norges nye nasjo-
nalopera skrevet av brødrene Bendik (musikk) 
og Simen (libretto) Hagerup. Temaet er selvsagt 
den lokalspesifi kke og noe uglesette virksomhe-
ten hvalfangst, og susjettet er hentet fra Herman 
Melvilles berømte roman Moby Dick. Men i 
stedet for å vektlegge det som fi nnes av handling 
hos Melville, trekkes de mer pseudeo-vitenska-
pelige delene fram: beskrivelser av jaktutstyr, 
refl eksjoner som «hva er en fi sk og hva er et pat-
tedyr?», og innføring i ro-teknikk.

 I prosjektet hjemme hos søkes en nærere 
forbindelse mellom verk og opphavsperson enn 
vi er vant til i tradisjonell konsertsammenheng. 
Det perifere blir her forstått som det private eller 
intime, og en turistbuss med sosialantropolog 
Th eodor Barth som guide, vil frakte publikum 
hjem i stuene til fi re kunstnere, på Grünerløkka, 
på Vindern, på Sogn og tilbake til Grünerløkka, 
hvor verk mer eller mindre tilpasset situasjo-
nen, vil bli presentert av opphavspersonen selv. 
I denne situasjonen vil oppfattelsen av verkets 
grenser forhåpentligvis begynne å vakle. Kunst-
nere vil bli påtvunget en kontekstualisering 
(sightseeing som kunstsjanger?) av sitt arbeid. 
Har det noen betydning for lyden at parken i 
nærheten en gang var en kolerakirkegård, at 
komponisten sover rett over en bar, at naboene 
er blant Norges rikeste eller at beboerne på gan-
gen (visstnok) er en bøling med «freaks»? Og: 
Hvordan har den i sannhet perifere sjangeren 
cowboylyrikk fått en ny vår på Oslo Øst?

… v



Happy Days Sound Festival 2006 / Program

Onsdag 5.april

«HJEMME HOS»
 Kl 18.00 – 22.00
 Kun 30 plasser – obligatorisk   
 forhåndsbestilling
 Forhåndsbestilling hos Ny Musikk:   
 nymusikk@nymusikk.no 
 eller tlf 22337090.
 Avreise/oppmøte Olaf Ryes Plass 12,  
 ved Parkteatret.
 Komponister: Asbjørn Schaathun,  
 Raymond Berge, Olav Anton   
 Thommessen, Lars Paalgard
 Guide: Theodor Barth
 Utøvere/medvirkende: Kenneth   
 Karlsson, Ignas Kronglevicius,   
 Joachim Kwetzinsky

OFF-HAPPY DAYS, 
 Sound of MU     
 Kl 22.00 
 Strykekvartett fra Oslo Filharmoniske 

Orkester spiller Mendelssohn 
strykekvartett i A-dur, op. 13. 

 Eileen Siegel - fi olin, Kathrin 
Kolbanowicz - fi olin, Ida Bryhn - bratsj, 
Kari Ravnan - cello.

 Visning av Bodil Furus 
videodokumentasjon fra 

 Happy Days 2005.            

Torsdag 6.april

«PERLER FRA SERIALISMEN –  
 Modernistiske referanseverk på 
 turné til Holmlia senter, Lambertseter  
 senter, Manglerud senter, Oppsal  
 Senter og Storo storsenter» (se kart)
 Kl. 11:00  Holmlia senter
 Adresse: Holmlia senter vei 17
 Kl. 12:00 Lamberseter senter
 Adresse: Langbølgevei 3
 Kl. 13:00 Manglerud senter
 Adresse: Plogveien 6
 Kl. 14:00 Oppsal senter
 Adresse: Haakon Tveters vei 88
 Kl. 15:00 Storo storsenter
 Adresse: Vitaminveien 7
 Ellen Ugelvik, piano

«HJEMME HOS»
  Kl 18.00 – 22.00
 Kun 30 plasser – obligatorisk   
 forhåndsbestilling
 Forhåndsbestilling hos Ny Musikk:   
 nymusikk@nymusikk.no 
 eller tlf 22337090.
 Avreise/oppmøte Olaf Ryes Plass 12,  
 ved Parkteatret.

OFF-HAPPY DAYS, 
 Sound of MU 
 Kl 22.00
 Visning av videodokumentasjon av  
 «Perler fra serialismen», v/ Bodil Furu
 Filmprogram med fi lmer av: 
 Ulf Aminde (de) og Bruno Nagel (de)

Fredag 7. april

SYMPOSIUM, 
 UKS      
 Kl 11.00 – 14.00
 Paneldiskusjon omkring    
 festivaltemaet, i samarbeid med UKS.
 Lunsj.
 Påmelding til Ny Musikk:   
 nymusikk@nymusikk.no
 Paneldeltakere: Georg Nussbaumer,  
 Theodor Barth, Trond Reinholdtsen,  
 Anders Smebye, Ulf Aminde.

«HVALEN, ELLER MOBY DICK» –   
 urpremiere, Grusomhetens 
 Teaters Scene
 Kl 20.00 
 Nytt musikkdramatisk verk. 
 Bendik Hagerup – musikk
 Simen Hagerup – tekst
 Peter Szilvay – dirigent
 Jan Skomakerstuen – scenografi 
 Tøge Talle – tenor
 Torben Grue – baryton
 Tone Reichelt – horn
 Rolf Borch – klarinett
 Håkon Thelin – kontrabass
 Sigrun Gomnæs – perkusjon
 Marius Søbye – perkusjon
 Lena Rist-Larsen – akkordeon
 Happy Days Festival Choir:
 Eivind Dundas Andresen 
 Knut Gjelle Angell
 Anders Gjønnes
 Thomas Myhren Pettersen

OFF-HAPPY DAYS, 
 Sound of MU 
 Kl 22.00 
 Operapremierefest
 Kammerensemble spiller Brahms 
 og Beethoven
 

vi …

Kun 30 plasser 
 forh

Kun 30 plasser – obligatorisk 
 forh

 Komponister: Asbj

 Guide: Theodor Barth
 Ut

Strykekvartett fra Oslo Filharmoniske 

Visning av Bodil Furus 

Forh

Kun 30 plasser – obligatorisk   
 forhåndsbestilling

Kun 30 plasser – obligatorisk 
 forh

 Ellen Ugelvik, piano


Storo storsenter










Manglerud senter

Oppsal senter

Lamberseter senter

 Holmlia senter

Oslo sentrum



Happy Days Sound Festival 2006 / Program

Lørdag 8. april

«HVALEN, ELLER MOBY DICK»,   
 Grusomhetens Teaters Scene
 Kl 15.00
 Nytt musikkdramatisk verk. 
 
 Georg Nussbaumer – 
«A GARTHEN OF ODIN  AND THE   
LOST PALADAYS.
 A shifting triptych on droning,   
 dragging and drifting.»
 Installasjoner, video og performance  
 på og mellom UKS og MS Innvik.
 Oppmøte på UKS kl 18.00.
 —
I – DRONING
 UKS
 Wotan on bad water
 Video (2004/2006, urfremføring)
 Junggesellenfl ügel
 Konsertfl ygel, vibratorer,   
 dukkehender, kobberrør, kunstige  
 blomster (2002)
 Else Olsen S., piano
 Aurora Borealis
 Svingende stemmegafl er 
 (871 Hz-914 Hz), hammere (2006,  
 urfremføring)
 Opptredende publikum
 Geburt – Flussbett
 DVD-projeksjon (2003)
 Die Feste des Himmels
 Bekken, jord (1997)
 Amund Sjølie Sveen, perkusjon
 —
II – DRAGGING 
 Buss
 Odins Odem
 CD (2006, urfremføring)
 Kai
 stalking song
 3 bratsjer, reinsdyrhorn, kjelker med  
 høyttalere (1998/2006, urfremføring)
 Karen Marianne Aukner, bratsj
 Gunnhild Leenheer Nordahl, bratsj
 Kristin Jæger, bratsj
 —
III – DRIFTING
 MS Innvik
 berserk passage (versus triptych)
 Cello, DVD-projeksjon, 2 vindmaskiner  
 (2006, urfremføring)
 Stefanie Prenn, cello

Søndag 9. april

GEORG NUSSBAUMER, 
 UKS
 Kl 12.00 – 16.00
 Installasjoner og video.

Billetter

 Forhåndssalg/bestilling hos 
 Ny Musikk: nymusikk@nymusikk.no  
 eller tlf 22337090.

 Priser 150/100, gratis for medlemmer  
 av Ny Musikk
 Gjelder «Hjemme Hos», «Hvalen, eller  
 Moby Dick» og Nussbaumer 
 «A garthen of Odin…»
 Off-Happy Days på Sound of MU har  
 gratis adgang for alle. Det er også  
 gratis adgang for Nussbaumers  
 utstilling på UKS 

 Det vil være mulig å melde seg inn 
 i Ny Musikk under festivalen for 
 kr 150. Kontant betaling og 
 innmelding ved billettsalg.   
 Medlemskapet gir gratis adgang til  
 festivalens arrangementer og til en  
 rekke konserter og arrangementer i 
 Ny Musikks regi i 2006.

 Spillesteder: 
M/S Innvik, Langakaia, Bjørvika
Sound of Mu , Markveien 58
UKS, Lakkegata 55b
Grusomhetens Teater, 
Hausmannsgate 34
Diverse hjem 

… vii

Junggesellenfl 

Geburt – Flussbett

Die Feste des Himmels

Det vil v



JEG: Skal vi ikke først snakke litt om selve boken 
Moby Dick? Jeg vet at den har betydd veldig mye 
for begge av dere.

SIMEN: Det kan vi gjerne gjøre. Det er jo en 
bok som så å si alle har et forhold til, men nes-
ten ingen faktisk har lest. Mange har kanskje 
sett en eller annen adaptasjon, kanskje lest en 
Det Beste-versjon eller lignende, og man har en 
anelse om hva plotet dreier seg om. Det handler 
om Akab som driver besetningen til galskap 
med sin egen galskap, og til slutt at han ende-
lig konfronterer hvalen, og at det går skrekkelig 
galt. Men det som grep meg veldig da jeg leste 
boken første gang, noe jeg tror alle vi som elsker 
Moby Dick kan enes om, er alt det som foregår 
rundt og omkring plotet. Gjennom sin veldig 
spesielle fortellerposisjon, bryter Melville stadig 
vekk ut av historien og skriver, som for eksem-
pel i kapittel toogtredve om cetologi:

«Det er et emne vi må se litt nær-
mere på […] Dette emne er absolutt 
nødvendig hvis en vil kunne forstå og 
verdsette alle de følgende spesielle opp-
lysninger og hentydninger angående 
Leviatan. Jeg vil her gjerne legge frem 
en slags systematisert redegjørelse for 
de viktigste hvalartene».

og deretter følger en drøy essayistisk tekst om 
nettopp dette. Melville skriver for eksempel: for 
at dere skal forstå det neste kapittelet, hvor jeg 
skal beskrive en jaktsituasjon, så er det viktig at 
jeg først skriver tolv sider om tauet som flense-
ren er bundet fast til når han skal hoppe av skipet 
og flense hvalen som er bundet fast i skroget. Jeg 
leser nok Moby Dick på en måte som det siste 
encyklopediske skjønnlitterære verket, litt i 
tradisjon med Rabelais, hvor man får en slik 
cellulær struktur på romanen. Hvert kapittel in-
troduserer et nytt tema, sånn at når man er fer-
dig med tauet, så kommer noe annet. Det er all 
denne cetologien rundt hovedfortellingen, som 
fascinerer ekstremt, i tillegg til at fortellingen 
er svært engasjerende i seg selv, selvsagt. Rent 
språklig og romanspesifikt er også boken helt 
fantastisk, og det er selvsagt umulig å ta opp alle 
disse elementene i en enkel operaadaptasjon.
 JEG: Jeg har merket at når man snakker om 
spenningsoppbygning, innen såkalt effektiv histo-
riefortelling, for eksempel i Kurosawas Shichinin 
no samurai eller Spielbergs Jaws, så er nettopp 
Moby Dick den romanen som hele tiden etter-
lignes. Ikke minst bokens avslutning, hvor du har 
første dag, annen dag og tredje dag. Her foretar 
Melville noen strukturelle grep som har blitt 
mønstergyldige. Det er jo svært pussig, når man 
leser boken, at den inneholder både disse svært 
særegne utbruddene du nevner, samtidig som den 
har disse forføreriske partiene.
 SIMEN: Boken ble jo også slaktet i Mel-
villes samtid. Alle de som elsket forfatteren til 
vanlig, syntes at denne boken var noe filosofisk 
tull. De mente vel at frenologiske analyser av 

hvalhodet, var unødvendig i denne fortellingen, 
at utlegninger som at retthvalen er en plato-
niker mens spermasett-hvalen er en stoiker 
«who might have taken up Spinoza in his latter 
years», ble for mye av det gode. Hele dette ap-
paratet rundt fortellingen ødela nok en hel del 
for Melvilles samtidige lesere. Men du har rett i 
at det er en særdeles mønstergyldig roman også, 
noe ettertiden nok har skjønt i større grad, og 
som også er årsaken til alle disse adaptasjonene 
og forkortede bokutgavene som florerer. Man 
har tvunget seg gjennom alle de gørrkjedelige 
kapitlene om hvalarter, skrellet dem bort og 
presentert den umåtelig spennende fortellingen. 
Alt dette er selvsagt noe av det flotte med bo-
ken. Det ligger et spekklag rundt fortellingen 
som man må trenge gjennom for å nå den gode 
oljen. Men vi har selvsagt gått motsatt vei i vår 
adaptasjon, vi er selvsagt mer interessert i spek-
ket; essensen er ikke like viktig.

 JEG (til BENDIK): Du har båret på ideen 
om å lage en opera basert på Moby Dick ganske 
lenge. At ideen er god, kan det ikke være tvil om, 
men hvordan begynte det?
 BENDIK: Grunnen til at jeg ble besatt 
av denne ideen tror jeg stammer fra en Peter 
Greenaway-utstilling jeg så i Malmö, det begyn-
ner jo å bli noen år siden, som het Flying Over 
Water. Greenaway er jo også svært opptatt av 
det encyklopediske. Denne utstillingen, som var 
basert på Ikaros-myten, gjorde stort inntrykk på 
meg, måten den var bygd opp på. Den angrep 
Ikaros-myten fra mange forskjellige vinkler, og 
noe sånt fikk jeg lyst til å gjøre selv, med mitt 
musikalske håndverk, naturligvis. Moby Dick 
fremstod da som et veldig naturlig materiale å 
gripe fatt i fordi den allerede har dette veldig 
brede og encyclopediske ved seg, samtidig som 
denne fortellingen jo også lukter litt av opera. I 
årene som fulgte har denne ideen bare fortsatt å 
vokse i meg.
 SIMEN: Og dermed har vi siden den gang 
hatt en gående vits oss imellom.
 BENDIK: Ja, nettopp, vi har gått rundt og 
sagt at vi skal lage Moby Dick-opera, noe som jo 
høres ganske pompøst og utopisk ut. Men etter-
hvert har tanken blitt mer og mer realistisk.
 JEG: Sånn umiddelbart, når jeg ser for meg 
en opera basert på Moby Dick, dukker det opp 
et voldsomt wagnersk verk i hodet mitt. Akab er 
baryton; annenstyrmann Stubb er også baryton, 
stort sett alle har baryton-stemmer, liksom. Og 
orkestret er enormt, full pupp og skip på scenen 
etcetera. Men når dere herved presenterer en bit 
på en liten scene under Happy Days, blir vel re-
sultatet noe annerledes? Hvordan har dere jobbet 
sammen? Hvem leverte premisset? Har dere be-
gynt på librettoplan, eller er det musikalske ideer 
som har generert resultater?
 BENDIK: Først kan jeg kommentere dette 
med hvorfor vi gjør Moby Dick på Happy Days 
i år. Det var fordi jeg var på Bandrom i fjor 
sammen med Lars Petter (Hagen), som jo er 
festivaldirektør. Han spurte da om jeg ikke ville 
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bidra med noe neste gang. Jeg svarer da, halv-
veis på spøk, at jeg har dette Moby Dick-pro-
sjektet som jeg har snakket om i ti år. Så svarer 
Lars Petter at «joda, det er sinnssykt bra, det må 
du gjøre, kom igjen: Smell sammen noe jævli 
konseptuelt så speller vi Moby Dick så det gri-
ner etter». Det var hans respons. Så begynte jeg 
selvsagt å ta meg i det og si at dette er et STORT 
prosjekt, et gigantisk prosjekt, mildt sagt. Det 
skal bli minst fire timer. Men så svarer Lars 
Petter at vi alltids kan ty til den gamle «work 
in progress»-løsningen. Det behøver ikke være 
ferdig, men vi kan se på det som en materialstu-
die, som en begynnelse. Og dermed begynte det 
å kverne rundt i hodet mitt, og snart innså jeg 
at dette var en veldig god måte å sette i gang på. 
Den gående vitsen vi nevnte tidligere, har gjerne 
inkludert at jeg skal begynne å skrive operaen 
når jeg er sytti år. Frem til da kan jeg jobbe med 
alle mulige andre verker, først da skal det be-
gynne, da skal jeg skrive hovedverket mitt, en 
fem timers lang opera. Men hvorfor ikke gjøre 
en slik materialstudie? tenkte jeg. Kunne jeg 
noen gang drømt om en bedre bestilling? Nei, 
var svaret, og dermed satte vi igang. Jeg kontak-
tet Simen og vi begynte å diskutere. Men så kom 
det til det planet hvor jeg avventet litt hva Simen 
kom til å gi meg. Han skulle være librettist, og, i 
lys av våre diskusjoner, var det naturlig at vi be-
gynte på librettoplan.
 JEG: Og hva fikk du?
 BENDIK: Vel, av en eller annen grunn, så 
grep Simen fatt i kapittelet med tittelen «Stubb 
dreper en hval». Det står å lese litt over halvveis 
ute i boken. Jeg mistenker at Simen ville skrive 
om annenstyrmann Stubb fordi han i likhet med 
Simen røker pipe, at det ligger et moment av 
identifikasjonspunkt her.
 SIMEN: Og så er vi jo begge fra Fredrikstad.
 BENDIK: Ja, vi valgte jo tidlig å legge 
handlingen til norske forhold. Men det kan vi 
komme tilbake til. Uansett, så begynte han altså 
der, og jeg syntes det var et greit kapittel å be-
gynne på. Som et resultat av dette har i alle fall 
annenstyrmann Stubb blitt en slags hovedper-
son i versjonen vi herved presenterer.

 JEG: Det er lett å le av dette, men det er jo 
ikke alltid like lett å si hvem som er hovedperso-
nen i boken!
 SIMEN: Der er vi inne på nok en fantastisk 
ting med denne romanen. Den begynner jo med 
den verdensberømte setningen «Call me Ish-
mael.» Det er også Ishmael som er fortelleren og 
han vi identifiserer oss med i løpet av de første 
hundre sidene. Men noe av prosjektet med bo-
ken er jo faktisk å avmontere Ishmael. Jeg liker 
å tenke på Moby Dick i forhold til Edgar Allan 
Poe-novellen A Descent Into the Maelstrom. 
Der er det en forteller som har vært ombord 
på et skip som går under. Det blir vel overtatt 
av spøkelser, typisk Poe kan man si. Men altså: 
når de er på vei inn i hvirvelstrømmens øye, så 
ser fortelleren at tønnene de har ombord er så 
lette at de flyter oppover, og dermed binder han 

seg fast i en av dem og kommer seg opp og red-
der livet på samme måte som Ishmael gjør det, 
uten at jeg vil røpe for mye av handlingen, hehe. 
Han redder jo livet ved å sette seg i kisten til 
Queequeg. Fortellerens eneste rolle er egentlig 
bare å ha vært tilstede, å ha vært helt nær utslet-
telsen. Samtidig har han visse karaktertrekk som 
gjør at han overlever utslettelsen, i motsetning 
til alle de andre handlende. Dermed kan han 
også nettopp bevitne det som har skjedd.
 JEG: Og dermed er vi inne på dette med at 
Ishmael tilsvarer Dante som observerer seg gjen-
nom den guddommelige komedie, mens Akab og 
co er shakesperianske karakterer som i større grad 
er overlatt til skjebnen.
 SIMEN: Ikke sant, eller det blanchot’ske 
jeg, hvis vi skal være svært nøyaktige.

 BENDIK: Dere kan snakke om Shakespeare 
og Dante, og jeg er helt enig. Det er jo en så utrolig 
rik roman det er snakk om. Man kan faktisk gjøre 
hva man vil med den. På den ene side kan du lage 
en Hollywood-film med Gregory Peck som Akab, 
på den annen kan du gjøre noe dypt intellektuelt.
 JEG: Apropos Hollywood. Har noen av dere 
sett den versjonen med Patrick Stewart (kjent 
som Captain Jean-Luc Picard fra Star Trek The 
Next Generation)?
 BENDIK: Jeg har dessverre ikke sett den.
 SIMEN: Han gjør en veldig god Akab, like 
god som Picard, like følsom. Men filmen i sin 
helhet er vel ikke helt på høyde med John Hus-
ton-filmen med Gregory Peck, hvis vi først skal 
snakke om storslagne Hollywood-adaptasjoner.
 JEG: Star Trek er jo forøvrig fylt opp med 
Moby Dick referanser. Picard siterer jo lange 
strekk fra boken i First Contact, den klart beste 
Next Generation-filmen, synes jeg. Det er en ro-
man som blir referert til over og over igjen. 
 BENDIK: Ja, og fra den originale Star Trek-
gjengen har du jo filmen The Wrath Of Khaan 
fra 1982. Khaan er Akab; Khaans førstestyrmann 
er Starbuck; og, best av alt: Captain Kirk, eller 
Admiral Kirk (han har klatret i gradene på dette 
punktet) er den hvite hvalen! De har faktisk 
transkribert setninger direkte fra Akab og lagt 
dem i munnen på Khaan. I to av scenene, som 
er svært patosfylte, sitter han og snakker til Kirk 
i verdensrommet: «You task me, but I shall hunt 
thee down.» Det morsomste er selvsagt at man 
må tekste Khaans setninger, for han snakker jo 
ikke engelsk, men et konstruert språk fra det ytre 

rom. Dette er forøvrig bare ett av svært mange 
eksempler på referanser til Melvilles bok der ute.
 SIMEN: Men tilbake til spørsmålet ditt, 
om hovedpersonen i Moby Dick. Det er jo selv-
følgelig Akab som er protagonisten, tross alt. 
Jeg tenker kanskje at også hvalen har en slags 
hovedrolle. Akkurat som i Ovids Metamorfoser, 
hvor Cæcar er «helten», selv om det også der 
er snakk om et encyklopedisk verk som dekker 
over hele den romerske mytologien. I Moby Dick 
er Akab menneskenes kjempe som går til kamp 
mot naturens ypperste monster. Det blir et reli-
giøst verk også, på dette nivået.

 JEG: Havet er jo et relativt konnotasjonsrikt 
tema. Moby Dick begynner jo med at Ishmael 
forteller om havets tiltrekningskraft. Fortellingen 
fører oss også, bokstavelig talt, ut på havet, men 
i deres operaprosjekt: Er det en evinnelig medita-
sjon over temaer som hav, død, fisk/pattedyr, liv 
etcetera, eller er det, som det kanskje bør være i 
opera, for eksempel folk som synger?
 SIMEN: Joda, det blir folk som synger.
 JEG: De kommer ut på scenen og setter i 
gang med å synge replikker til hverandre?
 SIMEN: Ja, altså, jeg måtte jo først sette 
meg ned og tenke: Hvordan skriver man opera? 
Jeg har jo aldri skrevet libretto før, men er 
først og fremst vant til å skrive prosa. Jeg kom 
imidlertid fort frem til at det er interessant å 
jobbe med libretto fordi det er så problematisk 
å formidle handling i opera. Nå er det kanskje 
dét koral- og resitativ-partier er til for: man for-
klarer at så skjedde det og det og det og det, og så 
kommer en fyr inn på scenen og dør i ti minut-
ter. Dette er klisjeen av operaformen. Jeg tenkte 
først da at jeg fikk gjøre nedslag i henholdsvis 
stemningsfylte og cetologisk informative punk-
ter. Resultatet blir nettopp små koraler og lange 
arier på forskjellige norske dialekter. Det er jo 
klart at man har lyst til å lage film uten kamera, 
og musikk uten instrumenter, eller opera uten 
sang. Men når alt kommer til alt, er jo dette en 
smule barnslig, tross alt.
 JEG (til BENDIK): Hvordan 
reagerte du på dette som komponist?
 BENDIK: I utgangspunktet ble jeg litt 
skremt da jeg fikk første teksten og oppdaget 
at det var veldig konvensjonelt, i alle fall på ett 
nivå. Det var jo rett og slett Stubb som sang og 
koret som svarte. Jeg hadde kanskje egentlig sett 
for meg en opera fullstendig uten sangere. Det 
jeg forestilte meg, var at vi lagde en opera hvor 
så å si ingenting av handlingen var inkludert. 
Forresten, skal vi ikke ta en røk?

Utenfor. Bendik og Jon Øystein rul-
ler rullings, Simen patter på en pipe.

 JEG: Er det noen som har fyr? Jeg vet jeg har 
det selv men… jeg finner’n ikke.
 BENDIK: Jepp, jeg har.
 JEG: Okay, men altså: Du fikk altså noen frag-
menter med libretto-tekst fra Simen, og så var det en 
scene hvor annenstyrmann Stubb stod og sang?
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 BENDIK: Ja, akkurat sånn var det. Han 
drev og sang. Og det var dette som skremte meg 
litt. Men det gikk ikke lange tiden før jeg tenkte 
at det var greit nok.
 JEG: Og hva faen gjør du da, som komponist 
mener jeg? Lager en melodi og et akkompagne-
ment kanskje?
 BENDIK: Absolutt. Men her måtte jeg vir-
kelig legge hodet i bløt. Melvilles bok utspiller 
seg jo egentlig i Nantucket.
 SIMEN: Den begynner i Nantucket.
 BENDIK: Ja, begynner i Nantucket, som er 
et av de store hvalfangstsentra i USA, kanskje 
det største. Men Norge er jo også en hvalfangst-
nasjon, så vi bestemte oss for å legge operaen til 
norske forhold. Vi lar også personene ha norske 
dialekter fra forskjellige norske kystbyer. Stubb 
passer særdeles godt til å bo i Fredrikstad, det 
er jo en by som vi kjenner godt siden vi vokste 
opp der. Så jeg fikk altså en tekst, for annenstyr-
mann Stubb, på kav Fredrikstad-dialekt. An-
nenstyrmann Stubb er m.a.o. en skikkelig kæll. 
I scenen nedlegger han en hval. Før jeg begynte 
å tonsette dette, gikk jeg selvsagt til teksten for å 
lese passasjene om annenstyrmann Stubb. Først 
leste jeg nettopp scenen hvor han nedlegger en 
hval, og dessuten «The Chase» som Simen også 
hentet mye inspirasjon fra. Dessuten kapitlet 
som beskriver mannskapet ombord på Pequod. 
Stubb beskrives, i forhold til de andre karaktere-
ne, som en litt godmodig fyr, han er veldig rolig, 
og det står at selv i møtet med den mest blod-
tørstige hval, så oppfører han seg og snakker til 
mannskapet som om han er vert i et middags-
selskap. Og, aller viktigst, han nynner på snutter 
av gamle sjømannssanger. Okay, i vår versjon: 
hvis du har en kæll fra Fredrikstad, som er helt 
avslappet ute på havet, og nynner på gamle vi-
ser, så nynner han selvsagt på Fredrikstad-san-
gen, altså Sommer’n er hærli’ i Fredrikstad. Det 
ble løsningen min.
 JEG: Rart at du nevner den, jeg gikk å nyn-
net på den hele forrige uke.
 BENDIK: Jo, men det er jo en fin sang 
også. Selvfølgelig valgte jeg den som materiale 
for Stubb. Jeg gikk løs på alle dens rytmiske 
og tonale motiv og begynte å bearbeide den. 
Det slo meg forøvrig at det i Melvilles bok 
ikke står direkte hva Stubb tenker på akkurat 
i det han går i dødskamp med hvalen. Men 
det er jo klart at han tenker på Fredrikstad. 
Han står og drømmer seg tilbake til brygga. 
«Fy faen, nå hadde det vært jævlig bra å sitte 
hjemme med en pose reker og en hælliter på 
brygga», tenker Stubb.
 JEG: Selvfølgelig!
 BENDIK: Alt dette har dessuten en hel del å 
gjøre med at vi tidlig i arbeidet besøkte hvalfangst-
museet i Fredrikstad. Vi har jo det der vet du.
 JEG: Visst har vi det.
 BENDIK: Der sitter det faktisk en del kæl-
ler som har vært ute på sydhavet.
 SIMEN: Fantastiske fyrer. Stubber.
 BENDIK: Rett og slett stubber, eller 
Stubb’er, ja. Her satt vi jo på et unikt levende 

materiale, og jeg begynte å se for meg de kara 
der mens jeg skapte musikken. Hvordan syn-
ger de? Hva drømmer de om? Jo, de synger om 
hjemstedet, selvsagt, de synger om den rolige 
sommeren i Fredrikstad og drømmer om softis 
på Floræn’ og døm fine øssia-damene. Det er 
det som er greia for dem. Etter hvert begynte 
jeg imidlertid å granske teksten til Simen, og 
merket at han opererte med et slags refreng hvor 
han roper til gutta sine at de må ro. Det er litt 
sånn: «Ro guttær! Ro! Ro! Ro!» Så jeg skjønte at 
roing var sentralt i denne scenen, og derfor be-
gynte jeg å lese meg grundig opp på roteknikk. 
Det ble selvfølgelig mest moderne roteknikk, litt 
sånn sportsroing, for det er det det finnes mest 
materiale om. Men det blir ett fett, jeg var ute et-
ter å lære hva som var ideell roteknikk. Jeg lånte 
til og med en båt og rodde noen strekninger i 
kanalen i Amsterdam, under helt kontrollerte 
omgivelser selvfølgelig.
 JEG: Særlig!
 BENDIK: Visst faen, det er en slags met-
hod composing. Jeg var til slutt helt ovenpå hva 
angikk roteknikk, og kunne endelig begynne å 
overføre dette til musikerteknikk. I første om-
gang kan man selvsagt si, helt enkelt, at buefø-
ring på strykerne tilsvarer åreføring etcetera et-
cetera. Jeg skrev flere slike subtile referanser inn 
i scenen. Men: På ett tidspunkt gikk det selvsagt 
opp for meg følgende: Her sitter jeg, helt høy på 
roteknikk, overfører det på instrumentene, men 
dette kommer ikke publikum til å skjønne bæret 
av. Derfor bestilte jeg et en tekst, fra Simen, om 
roteknikk. Resultatet er at det i scenen om Stubb 
kommer inn en lang innføring, opplest på bånd, 
om roteknikk, og som dessuten illustreres med 
musikalske eksempler. Dette er jo veldig i Mel-
villes ånd. I vårt tilfelle kan det bli noe à la: For 
at dere skal kunne forstå det musikalske forløpet 
i følgende scene, er vi nødt til å presentere visse 
grunnleggende aspekter ved, ja, for eksempel 
roteknikk.
 SIMEN: På denne måten er Ishmael bare 
representert som en navnløs informasjonskilde 
på bånd i vår opera. Vi vet ikke helt ennå om 
han skal inn som dramatisk figur i den endelige 
femtimers versjonen, det gjenstår å se; det kan 
hende han må inn, men i denne omgang er det 
nærmest et poeng å holde ham unna.
 BENDIK: Så er det punkt to med Stubb-
scenen. Vel: De jakter på spermhval! Hva tren-
ger jeg da om ikke spermhvallyder? I librettoen  
spesifiseres det også at spermhvalens blåst går 
som en rød tråd gjennom hele scenen. Følgelig 
leste jeg meg opp på hvilke lyder spermhvalen 
lager, og det mest interessante var disse mer 
ekkoloddaktige lydene, de har noen slike tik-
kelyder, klikking og knirking. Slike lydet tok jeg 
i bruk og kjørte dem opp imot Stubb-karakteren 
som, som nevnt, røker pipe. Pipelyd er jo ikke 
helt ukjent, det dreier seg selvsagt om patting. 
Det artige er at også spermhvalklikkingen har 
noe patteaktig over seg, og dette er jo svært in-
teressant å bruke. Du har Stubb som patter på 
pipen sin, noe jeg særlig plasserer i bassklarinet-

ten, det er jo et tydelig pipeinstrument, og da 
kontra denne klikkelyden til spermhvalen. Men 
igjen går det opp for meg at det er svært enkelt 
for meg, som har utforsket spermhvalens ly-
der, å skjønne hva disse klikkene representerer; 
publikum kommer ikke til å skjønne en skit av 
dette med mindre vi forklarer det for dem. Og 
igjen kommer et avsnitt som forklarer sperm-
hvalens sang. Og i lys av disse valgene begynte 
selve formen å løsne for meg; vi skyter inn, midt 
i det dramatiske forløpet, forklarende tekster, 
og de forklarer da særlig hva som foregår mu-
sikalsk. Vi gir et kort foredrag om roteknikk, et 
kort foredrag om spermhvalens lyder, om pi-
perøking, slik at alt blir mest mulig begripelig.
 SIMEN: Vi tenkte jo tidlig at vi skulle jobbe 
med hvalsang. Noe som er interessant er hvordan 
cetologien har utviklet seg siden Melvilles tid. Tenk 
bare på hvalen i vår tid og opp gjennom det hal-
vannet århundre siden Melvilles tid. På attenfem-
titallet visste man jo ikke en gang at hvalen sang.
 JEG: Men… hvor mye får vi se, er det bare 
Stubb som dreper en hval enn så lenge?
 BENDIK: Nei, han røker jo også pipe, og 
han spiser hvalkjøtt. Det er atskillige scener 
med Stubb.
 JEG: Men det er bare scener 
rundt Stubb?
 BENDIK: Akab dukker opp. Jeg hadde nok 
helst sett at verken han eller den hvite hvalen 
ble inkludert i denne omgang, men så leverte 
Simen en veldig fin scene med begge to, og da 
ble jeg overbevist. En sentral del av det drama-
tiske forløpet i bokens siste kapitler, er jo når 
de møter andre skip, skip som også er ute etter 
å fange hvaler. På denne måten gir fortellingen 
forskjellige synspunkt på hvalfangst; og vi tenkte 
at dette var verd å inkludere. Men: siden dette er 
en moderne versjon, så møter de ikke bare an-
dre hvalfangstskip, men heller skip med viten-
skapsmenn som er ute og forsker. Greenpeace 
skal selvsagt inn i den endelige versjonen, men 
er ikke inkludert denne gang. Går du i sydhavet 
i dag og leter opp hvalskuter, er det nemlig ikke 
først og fremst hvalfangstskuter, men forskere 
du finner. Vi kommer da i kontakt med skuten 
MS Ekkolodd, som forsker på hvalen, og vi 
får en dialog mellom Akab og vitenskapsmen-
nene. Akab, som kommer fra Stavanger (han 
er jo kveker) roper: «Har dokker sett den kvide 
hvalen?» Mens vitenskapsmennene, som snak-
ker riksmål, gir ham svar. Men altså: bortsett 
fra denne scenen, så er det veldig mye Stubb, ja, 
og hvalfakta. Det synes jeg er helt fint. Kampen 
mellom menneske og hval, er selvsagt et sentralt 
tema i den endelige versjonen, det skal ikke bare 
være Stubb. Starbuck skal drepe en hval, og til 
slutt må jo Akab bli drept. Dette er da en mate-
rialstudie på nettopp dette temaet.

Intervju 
x …



 De som er med
 Akab, kaptein på hvalskipet Tuniit
 Stubb, annenstyrmann på Tuniit
 Roere og sjømenn
 Nils, skyter
 En marinbiolog
 Hans assistent
 Kokken på Tuniit

 Tuniit møter M/S Ekkolodd
(Tåke. To båter på scenen: en med AKAB og ROERNE, en 
bemannet med MARINBIOLOGER (en forsanger og en 
assistent som spiller av lydbånd og resiterer tekster). De to 
skipene kommuniserer med tåkelurer. Rop mellom båtene blir 
tydeligere og tydeligere inntil dialogen tar form.)

 AKAB –

Den kvide hvalen, har dokker sitt den kvide hvalen? Med kvitt 
håve, furitte panna, ett skeivt gab. Harpunane står i an så vridde 
korketrekkare. Den kvide hvalen, større enn någen aen så mann 
har møtt. Moby Dick! Har dokker sitt Moby Dick?

 MARINBIOLOGEN –

Vi har hørt navnet nevnt. Spermasetthvalen blir, for å være litt 
vrang, kun tyve meter lang. Jeg har selv gransket hval som 
ingen lengde rep kan hindre i å fl y med tau og skip på slep. På 
mannen som tok mål av hvalens ribbegang spilte skygger av 
tang og blåhvalbardefl ir.

 ROERNE –

Havets mest ageverdige åpenbaring. Bare hvalfangeren går til 
nærkamp med den. Hvordan kan dere, som ikke har skarpere 
tøy enn kompassnål ombord, hevde den viten som er Jonas’ 
alene?

 MARINBIOLOGEN –

I Qaanaaq, på en strand, var hvalen blitt skylt opp. Noen år, så 
kom jeg og tok mål med en tråd som morgendagen så tatovert 
på min kropp. (Bretter opp ermet, og assistenten resiterer 
målene.)

AKAB –

Den kvide hvalen, sei eg. Moby Dick, har dokker sitt Moby Dick? 
Blåsten hans e store så ein lest med korn og kvide så ein balle 
med ull. Når han stube, piske han med halen så ei reve fokk i 
storm. Og med ein enorme, rynkitte, snøkvide pukkel, så ein 
pyramide av marmor. Har dokker sitt Moby Dick?

 VITENSKAPSMENNENE–

Sett denne fi sken din har vi nok ikke; muligens hørt den. Når 
macrocephalus leter med lyd som nattfl aggermusen (men 
under vann) og byttet får høre dens taktfaste klikking snart 
moduleres til langdragne knirk, og lammes av pulsen, eller 
kaster seg, dumslått av skrekk, mot klippen og kvestes, peiler vi 
inn hydrofonen og lytter til tannhvalens jaktsang.
 Hvithaien kalte jeg «havets hyene» inntil jeg hørte skrikene 
skjære i havbrusets drønn på opptak av lystig spekkhoggersang 
når de samles omkring sitt fettete måltid.

 Pipen
(På dekk. AKAB står og røyker en pipe.)

 AKAB –

Grebe, ikkje letta, og med så nervøse gisp at mine siste blås 
blei de sterkaste, mest plaga. Å mi piba. Tungt, når sjøl ikkje du 
lindre. Pibår ska senda milde, kvide røyg opp i milde, kvide hår, 
ikkje jerngråe låkkår så mine.

(Akab kaster pipen overbord. I sin kahytt sitter 
ANNENSTYRMANN STUBB og steller med sine piper.)

 Annenstyrmann Stubb nedlegger en hval
(Stille hav. Mørk scene. Plutselig brytes stillheten av fl ertallige 
HVALBLÅSTER. Den fossende lyden av de blåsende hvalene 
dør hen og avløses av et sprakende radiosamband. TO 
STEMMER høres over radioen.)

 FØRSTE STEMME –

Der går blåst! Hu blåser! Hu blåser!

 ANDRE STEMME –

Oppfattet. Hvor? Over.

 FØRSTE STEMME –

Babord! Blåst til babord! Drøye tre kilometrene unna! En hel 
stim! (Hvalblåster overdøver radiosambandet.)

 FØRSTE STEMME –

Spermhval til babord! De dykker! De dykker!

(Båtene låres under mye oppstyr. Snart kommer det lys på en 
ROBÅT. Akterut står ANNENSTYRMANN STUBB, med pipe i 
munnen. ROERNE, forrest av dem SKYTEREN, sitter i båten og 
ror.)

HVALEN, eller Moby Dick
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STUBB –

Ro! Ro, guttæne mine! Hal i og ro, ro så blodkara sprekker, ro 
åræne te’ pinneved! Ro ho i gang som et tornevær, ro så døm 
døde stellær sæ loddrett opp a’ grava! Åffer hører jeg ente no’ 
ryggær som brekker?!

 SKYTEREN –

(gauler blodtørstig)

 STUBB –

Sånn ja, guttær, så, så. Der har ‘re premieår’taket. Hárdt og 
sakte! Hør ho blåsær, ho går som e’ klokke. Hurra for gulluret 
når vi får fylt tønna med olje! Rolig, rolig, ente no’ hastverk; 
men bare ro armæ ut av ledd! Knekk åræne, skrællinger! Bit 
tenna sammen og ro! for svingænde, åffer i alle da’er kan der’ 
ente ro!? Sånn ja, sånn ja, hárdt og sakte. Men så hal i og ro, 
da, guttær! Dere sitter jo her og sover! Ro! Ro! La meg se 
vannet koke, guttær, og ro! Ro! Nå har vi’n... Nils − gi jernet!

(Skyteren reiser seg opp og kaster en harpun. Han treffer fast 
fisk (harpunen fester seg i kjøttet), og hvalen legger på svøm 
med båten etter seg. Utrop à la «Vann på tævvet! Vann på 
tævvet!». Rødt lys på roerne mens skyteren og Stubb bytter 
plass i båten.)

 ROERNE –

Baug mot hale trekkes vi hen. Blåsthullets søyle står skrått i 
luften og kjølvannet skinner blodig under oss, lenger enn øyet 
kan se; det speiler seg rødt i fjesene våre.

 STUBB –

Hal inn! (reiser seg og støter et spyd inn i hvalen, dreier det 
møysommelig mens han synger) Sleten nå, gæmle fisk? Den 
pipa du pættær på, skyæne du blåsær ut, jeg vil bare se’n gløde 
og svartne slokke, høre klokka di tikke ut nå. Åå, åå, var’e hjertet 
jeg traff der?

(Hvalens siste blåst: desperat, på en måte, sprøyter hvalen 
bloddamp ut gjennom blåsehullet, pisker vannet med halen og 
blir stille. Stubb blir stående noen sekunder og betrakte dyret 
Han slår asken ut av pipen. Scenen mørklegges.)

 Kokkens arie
(Kveld. En hval er bundet fast til siden på skipet. 
ANNENSTYRMANN STUBB høres rope på en hvalbiff. Lyden 
av HAIER som forsyner seg av den døde hvalen og slår med 
halene mot skipsiden. ROERNE synger.)

 ROERNE –

[Det blinker hvitt i det svarte vannet: en haistim smatter 
på spekket til hvalens kadaver og smekker med halen mot 
skipsiden. Vi sovner og våkner, sovner og våkner av skarpe pisk 
mot skroget, en halvmeter fra våre sovende hjerter.]

(Stubb sitter til bords. KOKKEN kommer ut på scenen mens 
Stubb synger.)

 STUBB –

Kokk, kokk! Den biffen her, er’n ent’ en smule for stekt? Døm 
haiæne der over ripa, ser’u ente at døm liker’n blodig og rå? Å, 
for et leven døm kokær ihop. Kokk, gå og si til døm at døm får 
vise manerer.

 KOKKEN –

(Snur seg mot haiene, som fortsetter sitt bråkete måltid mens 
han synger.) Medskapninga! Dåkker må håll opp me deinn 
førdømmra ulyden, håll opp me deinn jiævla smattinga!

 STUBB –

(roper fra siden) Næmmen forbanne deg, kokk! Jeg vil ente ha 
no av denslags språk.

 KOKKEN –

Kjære medskapninga!

 STUBB –

(roper) Ja, bra. Prek lokkændes til døm; prøv det!

 KOKKEN –

Skjønt dåkker e haia, og glupsk a natur, så si æ, − håll opp med 
di hæillvettes haleslagan!

 STUBB –

(roper) Jeg mener’e: Ente no banning!

 KOKKEN –

Medskapninga! Æ klandra dåkker ikkje. Ble ikkje den første te 
å drep en okse sedd som morder? Ka underskreiv meinnan på 
Eidsvoll med, om ikkje ei gåsefjær?

Førr dåkker e det naturen dåkkers. Men prøv å vis litt bordsjikk! 
Ikkje riv spekket ut a din nestes muinn. Ha ikkje kvær a dåkker 
like stor rætt te å spis?

Hør, godtfolk: Nån a dåkker har større muinn enn dæm ainner, 
men di store muinnan kan hør te dæm små magan. Så da e 
ikkje muinnan te førr å svælg med, men førr å rjiv a kjøtt førr 
dæm små, som ikkje klare sæ så bra på eiahainn.

Dåkker e haia, sånn e det bærre. Men hvis dåkker lær å styr 
haien i dåkker, ja da bli dåkker engla! Førr engla e bærre haia 
som styr sæ vel.

 STUBB –

(roper) Ille bra! Vaskekte krestendom det, se!

 KOKKEN –

Det nøtta ikkje. Dæm vil ikkje hør før magan dæmmes e fuill, og 
magan dæmmes bli aldri fuill! Og når dæm bli fuill, så vil dæm 
fortsatt ikkje hør, førr da sønk dæm te buinns og sovna, og så 
hør dæm aldri mer.
 Førrbainna medskapninga!
 Kæm i svarte hæillvette e ikkje kannibal? Skap det 
jiævligste uvesenet dåkker kan; fyill magan dåkkers te dæm 
spreng − og dø. 

xii …



I–droning 

UKS foyer 
Wotan on Bad Water  
Video (2004/2006, UA) 

UKS main gallery  
Junggesellenflügel (Ungkarsflygel)
Konsertflygel, vibratorer, dukkehender, 
kopperstaver, kunstige blomster (2002)
Else Olsen S., klaver

UKS main gallery  
Aurora Borealis  
Svingende radarstemmegafler 
(871 Hz – 914 Hz), hamre (2006, UA)
Utøvende publikum 
 
UKS video room I  
Geburt – Flussbett  
(Fødsel – elveleie)  
DVD-projeksjon (2003)
    
UKS video room II 
Die Feste des Himmels 
(Himmelfestene)  
Becken, Erde (1997)
Symbal, jord (1997)
Amund Sjølie Sveen, slagverk

II–dragging  

Buss  
Odins Odem (Odins ånde) 
CD (2006, UA) 
      
Kai 
stalking song 
3 bratsjer, hjortegevir, 
slede med høyttalere (1998/2006 UA)
Gunnhild Leenheer Nordahl, 
Karen Marianne Aukner og 
Kristin Jæger, bratsj 
       
   
III–drifting     

MS INNVIK   
berserk passage (versus zephyr) 
Cello, DVD-projeksjon, 
2 vindmaskiner (2006, UA)
Stefanie Prenn, Violoncello

    

A Garthen of Odin 
and the lost paladays –
A shifting triptych on droning, 
dragging and drifting

Dette setningsutdraget (funnet i ettertid) 
fra James Joyce’s «Finnegans Wake», 
som lyder som en tittel på et manieris-
tisk maleri, finner gjenklang i mange av 
temaene i dette triptykonet. Her finner 
man igjen mange av grunntemaene fra 
mine tidligere arbeider – men her sett 
fra ståstedet til den enøyde, vandrende 
runeoppfinneren Odin/Wotan. Jorden 
og jordrotasjonen, det å reise og erobre 
med alle midler og for enhver pris, kunst 
og kultur som en ikke alltid vellykket 
sublimering av grunnleggende angst- 
og ønskeforestillinger. Det hele arran-
gert som en hage, som flyktige bed i et 
paradis på flere steder. 
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I–droning 

I begynnelsen var vibrasjonen. Denne 
første, overveiende installative delen er 
begynnelsen og om begynnelsen og om 
beveggrunnene for å begynne. Alt står 
(ennå), men i de tilsynelatende ubevege-

lige objektenes indre finner det allerede 
sted en akselerasjon, en bevegelse, tan-
kemessig og molekulær. Ønsker, lengs-
ler, antakelser og minner. 

Soloppganger og  solnedganger – jord 
– jordrotasjon – magnetisme – lysfeno-
mener – reiseretninger – fødsel – tyng-
dekraft – venting på …

Photo: NASA

xiv …



UKS foyer 
Wotan on Bad Water 
Video for fjernseere (valgfritt enøyd) og 
ventende bratsjspillere med kjelke

Å «go west» er en evig lengsel som føl-
ger av jordrotasjonen. Fra Buster Keaton 
til Erik den Røde: Å løpe etter solen. Her 
en rådløs galning i forgården til den et-
terlengtede paradisets hage: Polar pakk-
is eller salt i ørkenen?

UKS main gallery  
Junggesellenflügel (Ungkarsflygel)
Konsertflygel, vibratorer, dukkehender, 
kopperstaver, kunstige blomster

Vibratorene i det åpnede flygelets 
skjellform: Ungkarssummingen fra et 
ereksjonskor – musikkens og reisingens 
sanne motiv, forhåpningen om å ankom-
me i et paradis av tilfredsstilte drifter. 
Odin/Wotan vandrer, lokket av batteri-
drevne proteser, sirener på et hav hvor 
klaveret åpner seg som en musling un-
der vann, men samtidig er ideen om et 
skip på vannoverflaten – med stramme 
matroser. På tangentene, instrumentets 
sannsigermunn, har Odin lagt fra seg 
spydene sine, eller det er hovene til den 
åttebente hesten hans.

UKS main gallery
Aurora Borealis 
Svingende radarstemmegafler 
(871 Hz – 914 Hz), hamre
Publikum kan fritt sette installasjonen i gang

Svevninger fra svevende stemmega-
fler. De er en materialisering av tyngde-
kraften eller det vandrende magnetfeltet, 
der de svinger i trådene sine, et akustisk 
nordlys over hodene, hvis opptreden og 
intensitet ikke kan forutsies. En instal-
lasjon som fritt kan settes i gang, som 
forener musikkstabilisatorene metronom 
og stemmegaffel og derfor er fullstendig 
ubrukelig til å gi både takt og tone, men 
til gjengjeld setter fri andre akustiske fe-
nomener – svevninger og bittesmå dopp-
lereffekter.

UKS video room I  
Geburt–Flussbett (Fødsel–elveleie)
DVD-projeksjon

Det å ha avføring, å lalle, å «ikke kun-
ne» forskjellige ting – alt plassert på et 
klaver som er det å «kunne alt», et kultur-
batteri. Elven springer ut: De indre orga-
nene nyre og lever, som står for utsond-
ringen av urin, henger mellom bena på 
flygelet istedenfor pedaler – og ettersom 
de henger utover, minner de mer om for-
plantningsorganer, om testikler (svine-
nyre) eller eggstokker (oksenyre).

Gud sa: «La det bli!» og dermed var 
tungen forplantningsorgan. En krysåning 
av fødsel gjennom språklig befaling og 
fødsel  gjennom forplantningsorganer, er 
tungen som henger ut av buksa på pia-
nisten, som ellers synger med hendene. 
En lalling mellom bena avslører musik-
kens sanne hensikter.

UKS video room II  
Die Feste des Himmels 
(Himmelfestene)
Bekken, jord

Jord, messingbekken: Soloppganger 
og -nedganger av en dobbeltsol som set-
ter avtrykkene av insigniene (bryster og 
vulva) til en antatt moder jord – eller en 
hemisfæremusikk for den fjerde dag. En 
lovsang (salmer og Haydn på øret) av sta-
dig vekslende sylinderavsnitt og -utsnitt 
mellom messingtallerknene (magde-
burgske halvkuler), avtrykk (slagskygge) 
fra det doble stjernebildet i jorden (denu-
dasjon), horisontale og vertikale vinder: 
en snakkende pumpe. 
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Forflytningen til lands – jakten – sankin-
gen – transporten – å bestemme opp-
holdssted gjennom å lytte – slede

«... Ettersom vi ikke kommer til å finne 
vann på fire dager, må dere ta med dere 
et stort nok forråd. Ikke glem det. Men 
kommer dere til å finne sporene våre?»
«Tror du vi er blinde, Effendi?»
«Nei. Men man vet aldri hva som kan skje. 
Gi meg en lang snor og en sauefell!»
Begge deler ble brakt ham. Ved foten 
av ruinen lå det steiner nok. Steinbach 
viklet en av dem inn i fellen, bandt den 
ene enden av snoren rundt pakken og 
festet den andre enden til sadelen på 
den ene kamelen.
«Hvorfor gjør du dette?» spurte Hilal.
«For at dere lettere skal kunne finne 
sporene våre. Jeg skal la steinen, viklet 
inn i fellen, slepe etter oss, det vil lage et 
spor i sanden som dere til og med kan 
se om natten. Men la oss ikke miste et 
minutt til.»
De tre steg opp på kamelene. Alle de til-
stedeværende samlet seg rundt dem. 
…

Mange røster hevet seg for å be dem 
om å komme tilbake; men han drev dy-
ret sitt fremover og de to andre fulgte. 
Han hadde ikke tid til en kanskje time-
lang avskjedsscene. 
 De stirret alle vemodig etter ham, … 
Like raskt og uventet som han var kom-
met, forlot han dem, som en meteor 
som stiger opp på himmelen og like 
plutselig forsvinner igjen. Denne sjeldne 
mannen hadde vakt deres forbauselse, 
vunnet deres kjærlighet og høyaktelse 
og hadde på usedvanlig kort tid gjort 
dem velgjerninger som de slett ikke 
kunne taksere og bestemme verdien av.
 ... de tre jaget mot nordøst. Den for-
reste holdt blikket stivt festet i sanden. 
Han hadde ikke tid til å se etter følge-
svennene sine eller å innlede en samtale 
med dem. Å overse et eneste lite tegn, 
kunne være skjebnesvangert.
 Karl May, 1886 

II-dragging
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Busstransoprt 
Odins Odem (Odins ånde)
CD     
Skjellakk-knitringen er isolert fra et tidlig 
opptak (1927) av en innspilling av «Wotans 
avskjed» (fra Richard Wagners «Valkyri-
en»), ledet av Siegfried Wagner. Knitringen 
følger innhyllingskurven i dette opptaket; 
lukk det ene eller andre øyet mens du lyt-
ter til opptaket i løpet av kjøreturen.

Kai 
stalking song
3 bratsjer, hjortegevir, slede med høyttalere
«stalking song» er en ny variant – utviklet 
for «A Garthen of Odin…» – av komposi-
sjonen «St. Huberti Partiten» (5 hjortegevi-
rer mer partiturplaketter for bratsj, 1994).  
 Flokken av sledetrekkende bratsjspil-
lere setter seg nå i bevegelse. En urban 
sledetur til verdens ende: til vannet. Slede-
førerne finner hjortegevirer. Gevirene, som 
har vært vitner til og lagringssted for livs-
vilkårene i et år av hjortens liv, brukes som 
buer og blir dermed overført til klingende 
fraser (negativavtrykk av jaktmelodier) på 
tre bratsjer. 
 Disse avlagte objets trouvés blir der-
med på den ene siden del av instrumentet 
og på den andre siden også del av kompo-
sisjonen: Gjennom strengene setter over-
flatestrukturen på geviret fri små rytmiske 
og dynamiske strukturer. Den svungne 
formen på hornene bevirker den storfla-
tede peristaltikken i buestrøkene. Antall, 
trykk og hurtighet på strøkene med geviret, 
strengene det strykes på og fingersettin-
gen blir bestemt av sifre og tegn som er 
inngravert på små plaketter. Et forsinket 
hjorteraut, sannsynligvis aldri hørt i det fri. 

«Og så reise!» Ludwig van Beethoven

… xvii



Stedsbestemmelse gjennom magne-
tisme – å lytte i vinden – vinden som 
drivkraft – å ro

Selv gikk jeg ned til mitt stavnkrumme skip og bød mine svenner

ilsomt å stige om bord og løsne de festede landtau. 

Mennene lystret meg straks og sittende hver på sin tofte 

pisket de, ordnet i rad, de grålige bølger med åren.

 Homer, Odysseen XII

 (Peter Østbyes oversettelse, Gyldendal 1922)

berserk passage (versus zephyr) 
(berserk passasje (mot vestavinden))
Cello, DVD-projeksjon, vindmaskiner
 Etter klaveret, det ubevegelige skips-
skroget, og den slepende forflytningen 
til lands, stiger vi nå inn i den virkelige 
skipsbuken og et skrog sjøsettes: til 
vanns forvandles celloen lett til langbåt 
og pløyer gjennom Oslofjorden. Lydene 
av vannet (mot instrumentkassen) og 
vinden (i strengene) ledsager et stykke 
som spilles live foran lerretet, det henter 
opp aspekter fra sjøreisen – horisonten, 
bølgene, åretakene – som buebevegel-
ser på celloen, skipsskroget. En rune-
skrift på strengene, overvåket av Hugin 
og Munin. 
 

Sefyr (også Sefyros eller Sefyrus) er en 
figur fra den greske mytologien. Sefyren 
er inkarnasjonen av vestavinden. Som 
vindånd besvangrer han kvinner og 
hunndyr. Han har en viss likhet med bo-
reas, nordavinden som også besvangrer 
hunndyr (fortrinnsvis hopper). Men han 
liker også unge menn, som historien om 
Hyakintos viser. Hustruene hans veksler 
i fortellingene, både Iris, gudinnen av 
regnbuen, og Kloris, gudinnen for plan-
ter og blomster, blir nevnt som hans 
hustru.
 Orkneyingasaga nevner enda et 
(uvanlig) rituale, som kalles blodørn. 
Her åpnes brystkassen på offeret på vidt 
gap. Lungene blir tatt ut og brettet ut på 
den åpnede brystkassen. Slik ble bildet 
av blodige ørnevinger dannet. 

III-drifting
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Utdrag fra en tekst skrevet i desember 2005 

for tidsskriftet «Positionen Nr. 66 zum Thema 

Performance & Ritual».

Blottstilling av tanke-, sanse- og produksjons-

prosesser fra to dager i desember, en ide til et 

stykke oppstår, i all sin enkelhet, banalitet og 

lyst til å gå inn i det ukjente: Under et besøk 

i Oslo handler det om å se på mulige konsert-

steder og så, festivalmottoet er «lokalkoloritt», 

å lage noe som er site-specific. For meg betyr 

ikke dette at jeg nøyer meg med et rom som 

en gitt arkitektonisk-akustisk størrelse, som 

det gjelder å gripe som ramme og fylle med 

noe medbrakt, tvert imot handler det om å få 

åstedet, med sine kulturelle og historiske sam-

menhenger, til å svinge, at et stykke kunst spør 

og lytter inn i rommet – og ikke bare det arki-

tektoniske. Foretagendet er bunnløst, noe sant 

eller endelig kommer ikke og skal ikke komme 

ut av det, kanskje et åpent øre og et spørrende 

blikk i stedet for mange påstander og menings-

løse vissheter.

Oslo, desember 2005

Tre ville hunder seiler fra Bergen til Nordpolen i 

en åtte meter lang båt, ser jeg på hotell-TV’en. 

Båten heter «berserk II». Dagen etter blir jeg 

vist en båt i havnen, med et fullt utstyrt teater 

med dyp scene og kinolerret. Inntrykkene blan-

der seg til en videoforestilling, hvor man kan se 

en cello som pløyer gjennom Oslofjorden (som 

er skuffende ufjordaktig) som et vikingedrage-

skip, kameraet er montert fast på celloen, slik 

at den nederste delen av instrumentkassen ra-

ger inn i bildet som fordekket på en båt, halsen 

foran. Det gynger, spruter og skummer og vin-

den får de nakne strengene til å klinge. Hvorfor 

cello? Min ærefrykt for strykeinstrumentenes 

trekledde hulformer er ikke ny, likheten i kon-

struksjonen mellom et skipsskrog og strykein-

strumentkassen trenger seg på, morfologisk og 

språklig: sarger, bunn, kasse, riggen av stren-

ger som knirkende trosser når de stemmes, og 

halsen, som et påfallende angrepsinstrument 

eller egg-leggebrodd på ManRay-instrumentet, 

allerede brukt i mange jordstykker, blir til spore 

eller baugspryd; eller til magnetnål som viser 

fartsretningen.

 Filmen om dette seilaset skal altså vises på 

seil/maler/kino-lerretet inne i skipskroppen, den 

flytende celloen inne i den forankrede, fikserte 

båten. Og foran spilles det på en virkelig cello, 

som fortsetter med vikingeklisjéen: å ro, med to 

buer. Og vi må også ha vind, i form av to små, 

regulerbare vindmaskiner, som blåser inn i publi-

kum som stereo-basso continuo. Odins ånde? 

Hans to ravner «Tanke» og «Hukommelse»?

 Så langt ideen. Nå spørs det om de ellip-

tiske robevegelsene med to buer gir noe, et 

moment som lar seg utvikle, om de danner en 

instrumental grunnteknikk for den akustiske 

siden av det hele. Utfordringen er å finne en 

notasjon som kan beskrive hendenes elliptiske 

bevegelse tredimensjonalt. For det skal jo ikke 

bare ganske enkelt ros, men det skal dannes 

en svimlende manøver av buenes bevegelse 

fram og tilbake, fortere og langsommere. Skru-

er, piruetter, en parringsdans, maniert som ut-

skjæringene på en skipsbaug. Eller, den andre 

siden: de virtuose, truende bevegelsene til en 

tosverdet martial arts-helt i et computerspill: 

«berserk».

 Forsøket på et instrument forløper tilfreds-

stillende, den første prøven på om regningen 

kan gå opp, om den blinde troen på holdbar-

heten i antakelsen vil føre videre, eller om alt 

strander fordi det er flatt og banalt, og begyn-

ner å skamme seg over sin egen ide og trekker 

seg tilbake og fort blir glemt. Men: det klinger, 

klangen viser seg å være «prosesserbar», end-

ringene i kroppsbevegelsene trekker endringer 

i klangene etter seg, de lover at forløpene av 

disse bevegelsene som skal komponeres se-

nere, vil nedfelle seg i klangprosessser – når de 

først er formulert som stykke, som kroppsnota-

sjon. Dessuten kan klangene som oppstår ved 

å ro med to buer, minne om fjerne måkeskrik, 

kanskje også om hvaler. [Man kan skrive tusen 

stykker for cello som lyder som måker, men 

det er like enkelt som det er dumt. Men når en 

instrumentalteknikk, som har oppstått av helt 

andre, ikkeklanglige vurderinger, samtidig kas-

ter av seg en slik klangatmosfære i forbifarten 

– da føler jeg at jeg er på rett spor.]

Og så, og det er ved det punktet jeg vet at det 

kommer til å gå bra, merker jeg at – akkurat 

som celloen har sin snegle (noen til og med en 

gallionsfigur) – var også mange vikingskip ut-

smykket med en snegle i baugen eller hekken. 

Det vil fortsette å fortette seg, en kjedereak-

sjon av «be-merkinger» vil levere flere «bevis». 

En «musikalsk skulptur» kan oppstå, som viser 

seg i mange «aggregerte tilstander».

 Så langt denne intimrapporten (intim, fordi 

den ennå ikke er beskyttet av skallet til et fer-

dig «verk») for å beskrive hvordan det har seg 

at en kompositorisk prosess vil – i dette tilfellet 

– manifestere seg i:

- en video som viser en «forhistorie» og så blir 

avspilt samtidig med andre arbeider

- en notasjon som beskriver håndbevegelser 

i rommet (altså en notasjon av gester som er 

synlige for publikum og ikke er uten konnota-

sjoner i konteksten «ro» og «kamp»)

- et «klangmateriale» som springer ut av disse 

gestene, og som er hørbart beslektet med at-

mosfæren på videoen – kitsjfaktoren

- en taktil overkill, i det vinden ved hjelp av vind-

maskinene virkelig blir brakt inn i den absurde 

situasjonen hvor en på sin side absurd båtreise 

blir avspilt i en fortøyd båt.

Denne beskrivelsen dreier seg bare om den 

siste delen av prosjektet, som til sammen fyl-

ler en hel kveld. Det begynner i et galleri med 

flere videoer, «ungkarsflygelet» og en stem-

megaffelinstallasjon, og beveger seg så til båt-

teatret, geleidet av bratsjer som blir spilt på 

med hjortegevirer.

Dette er ingrediensene, settingen, nå er så å si 

«alle der!». En par etternølere er ennå ventet, 

så kan det kymiske bryllupet (kymus = mage-

velling, o.a) begynne. Varmen oppstår når alt 

kommer i berøring med hverandre. Ingredien-

sene gjærer til brygget av individuelle mytolo-

gier, halvviten, antakelser og antydninger, opp-

lysning og forblindelse er destillert til en hybrid, 

løftes opp – bringes til orden, til stykket er til å 

fatte, til ideen, som til å begynne med var vill 

og ustyrlig, er uttømt til den grad at man kan ta 

den opp og forsiktig sette den inn i et partitur.

 Oversatt av Oliver Møystad

Wie, vom Zephyr gewiegt, der leichte Rauch in die Luft fließt, 

wie sich leise der Kahn schaukelt auf silberner Flut, 

hüpft der gelehrige Fuß auf des Takts melodischer Woge, 

säuselndes Saitengetön hebt den ätherischen Leib. 

 Friedrich von Schiller 

Liksom, vugget av sefyren, den lette røyk flyter opp i luften,

som båten stille vugger på elvens sølv,

hopper den lærenemme fot på taktens melodiske bølge,

susende strengelyd løfter den eteriske kropp.

 Friedrich von Schiller
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T. W. Adorno
xx …

 ADORNO I PERIFERIEN – EN ATONAL GEOGRAFI?

Theodor W. Adorno (1903-1969) var sentral, ikke bare som tenker i det sentrale 

Europa i siste halvdel av det 20. århundre. Han var også sentral som bindeledd 

mellom utviklingen av den nye musikken i etterkrigstidens Tyskland på den ene 

side, og fi losofi en, sosiologien og den såkalte kritiske teori på den annen. Kon-

takten til musikken var ikke tilfeldig ettersom Adorno i sine yngre år hadde satset 

på en musikerkarriere, studert komposisjon med Alban Berg i Wien, og skrevet 

fl ere musikkverk. 

 Når Off-Happy Days, som en motfestival, presenterer sentraleuropeisk 

kammermusikk under temaet PERIFERI, viser det at temaet ikke bare er geo-

grafi sk ladet. Det kan også tolkes historisk, musikalsk og idémessig, noe som gjør 

sammenhengen paradoksal i mangedobbel forstand. Off-Happy Days gjør et 

forsøk på å sentrere festivalens fragmenterte program, og stiller implisitt spørs-

målet om forholdet sentrum-periferi overhode lenger har noen gyldighet: hvilke 

kriterier ligger i så fall til grunn for en bestemmelse av det enkelte sted som sen-

tralt og/eller perifert?

 Om vi et øyeblikk forfulgte Adornos påstand om at musikkens samfunns-

messige tilknytning ikke er å fi nne i dens forhold til ytre omstendigeter, men 

derimot i dens autonomi og immanente logikk, kunne Happy Days festivalens 

tema kanskje tenkes som uttrykk for en kromatisert geografi , der stedene er spe-

sifi kke (særskilte) og likeverdige i forhold til hverandre, på samme måte som 

tonene i den schönbergske tolvtonerekke. 

 Tatt i betraktning at Adorno fremdeles kan leses som en av de mest interes-

sante fortolkerne av den atonale musikkens utvikling og iboende problematikk, 

vil hans musikksosiologiske refl eksjon over nasjonen (som kriterium?) være av 

interesse. Adornos utgangspunkt i nasjonsbegrepet kan imidlertid tyde på at den 

musikalske atonalitet, for ham, ennå ikke hadde nådd geografi en. Om han der-

med blir perifer for oss i dag, kan stå som et åpent spørsmål. 

 Teksten er hentet fra boken ”Innledning til musikksosiologien, tolv teore-

tiske forelesninger” (1968), og tar for seg nasjonsbegrepet som musikkhistorisk 

impuls og musikalsk begrensning. 

Theodor W. Adorno  

Nasjon

 Ved musikkfestivaler og lignende anledninger holder alltid offi sielle perso-

ner taler som lovpriser musikkens internasjonale karakter og folkeforbrødrende 

vesen. Selv ikke under hitlertiden, da de nasjonalsosialistiske musikkpolitikerne 

forsøkte å erstatte det Internasjonale Selskapet for Ny Musikk med en reaksjo-

nær organisasjon, manglet det på slike bekjennelser. De utstråler noe behage-

lig, liksom de felles hjelpeaksjonene ved jordskjelvkatastrofer, der land som er i 

kald krig med hverandre deltar, eller når en europeisk lege i en fjern verdensdel, 

demonstrativt kurerer innfødte. Ingenting er så forferdelig, forkynner disse ut-

brudd av brodelighet, at det ikke skulle kunne romme noe allmennmenneske-

lig. I virkeligheten har denne helligdagshumanismen ikke den minste effekt på 

den politiske og samfunnsmessige hverdag. Dette gjelder også den musikalske 

nasjonalismen; vitnesbyrdene stemmer overens. I store epoker pleier de utvalgte 

nasjonene å bedyre at de, og ingen andre, har tatt hånd om musikken. Motsi-

gelsen er tilstrekkelig hardnakket til å foranledige sosiologisk refl eksjon. I det 

hele tatt har sosiologi med nasjonen som problem å gjøre, i dypeste forstand. På 

den ene siden motsier begrepet om nasjonen menneskenes universalitet, som det 

borgerlige prinsippet om subjektenes jevnbyrdigehet stammer fra. På den andre 

siden var nasjonalitet betingelsen for å kunne hevde dette prinsippet, og kan 

knapt tenkes bort fra det borgerlige samfunnet. Borgerliggjøringen ble fullbyrdet 

i sin videste, til og med kulturelle forstand, gjennom nasjonalitetsprinsippet, el-

ler ble i det minste støttet av det. Restene er de faktiske eller angivelig spesifi kke 

nasjonaltrekkene idag. Endelig videreføres samfunnsmessige motsetninger i na-

sjonale konfl ikter. Dette skjedde allerede under imperialismen, men gjelder også 

for ”usamtidigheten” mellom høyindustrialiserte, og mer eller mindre agrare 

stater, og også problemene mellom stormaktene og de såkalte utviklingslandene. 

Musikkens ideologiske funksjon i samfunnet kan ikke skilles fra disse forhol-

dene. Ulike musikkformer har blitt politiske ideologier ved at de, alt fra midten 

av 1800-tallet, fremhevet nasjonale særttegn, opptrådte som representanter for 

nasjoner, og overalt bekreftet det nasjonale prinsippet.

 Musikken gir imidlertid mer enn noe annet kunsterisk medium uttrykk 

for det nasjonale prinsippets antinomier. Den er faktisk et universelt språk uten 

å være eseperanto: den undertrykker ingen kvalitative særegenheter. Dens språk-

likhet er ikke bundet til nasjonene. Selv kulturer som ligger langt fra hverandre 

– om man nå skal bruke denne avskyelige fl ertallsformen – er i stand til å forstå 

hverandre musikalsk; at en velutdannet japaner a priori ikke skulle kunne spille 

Beethoven korrekt, har vist seg å være ren overtro. Men likevel inneholder mu-

sikken nasjonale elementer i samme utstrekning som det borgerlige samfunn 

i sin helhet. Musikkens historie og organisasjonsformer har i det alt vesentlige 

blitt formet innenfor de nasjonale grensene. Men dette var ikke et ytre forhold 

til musikken. Til tross for sin universelle karakter – som den har fraværet av faste 

begreper å takke for (slike mangler den til forskjell fra språket) – oppviste den 

nasjonale særtrekk. Realiseringen av disse hørte til den fullstendige opplevelsen, 

og kanskje til selve universaliteten. Weber var, som man vet, svært godt likt i 

Frankrike, men ikke på grunn av sin humanisme, snarere på grunn av noe nasjo-

nalt tysk, hvis fremmede karakter man nøt i den franske tradisjonen, liksom en 

eksotisk matrett. Omvendt oppfattes Debussy adekvat, bare om man fornemmer 

det franske innslaget. På samme måte gir det italienske innslaget i operaen det 

musikalske tonefallet en særskilt farge. Jo mer musikken blir et språklignende 

idiom, desto nærmere kommer den de nasjonale bestemmelsene. Det østerrikske 

hos Schubert og Bruckner er ikke bare en historisk faktor, men en av nøklene til 

selve det estetiske fenomenet.

 Den som naivt forsøker å følge den, i tysk klassisisme, skolerte bevisstheten 

og dens utviklingstendens frem til den moderne musikken, kommer trolig til å 

synes at Debussys lille format er kunshåndverkaktige småsaker, og at fargenes 

sødme er hedonistisk klissete. Tyske skolemestere reagerer slik på den franske 

musikken. Vil man lytte riktig til Debussy, må man også høre kritikken som det 

lille formatet (som den tyske arrogansen forveksler med sjangerstykker) retter 

mot den tyske musikkens metafysiske krav. Til Debussys musikalske fysiognomi 

hører mistanken om at den grandiose gesten tilraner seg en åndelig posisjon, 

som snarere en askese mot denne gesten vil garantere. Den klangmessige over-

vekten i den såkalte impresjonistiske musikken, involverer en tungsindig lekfull 

tvil på den ubrutte tillit til åndens makt i Tyskland. De kritiske og polemiske 

trekkene hos Debussy, og i all annen vestlig musikk, er imidlertid ved dette også 

koblet med en forblindelse mot vesentlige aspekter ved den tyske musikken. 

På 30-tallet var det en parodiker som kalte seg Beethoven; jeg vet ikke om han 

var engelsk eller fransk. I hvertfall kunne man ut fra hans populære vitser ved 

 Emil Bernhardt  Nasjon 

 Theodor W. Adorno  Nasjon

 -1-  -2-

 -3-  -4-

Oversatt av Emil Bernhardt 
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klaveret, godt forestille seg hvordan ikke bare Wagner, men i hemmelighet også 

Beethoven blir betraktet på den andre siden av Rihnen: som et barbarisk, selv-

rettferdig trumfess, en estetisk gestalt som mangler urbane sedvaner. Mot denne 

typen bornerthet på begge sider, får det å påpeke musikkens universalitet lett noe 

overflatisk over seg. Saksforholdet er imidlertid ikke enkelt, og krever refleksjon 

over de nasjonalt adskillende elementene.

 Man hevder stadig mot musikksosiologien at musikksens vesen, dens rene 

i-seg-væren ikke har noe med dens sammenfletning med samfunnsmessige be-

tingelser og tilstander å gjøre. Desinteressen har også sin grund i at det ikke er 

like lett å sette fingeren på samfunnsmessige fakta i musikken, som det eksem-

pelvis er i en roman fra 1800-tallet. Dette til tross for at kunstsosiologien på de 

øvrige områdene for lengst har utviklet seg til en tolkning av metoder, i steden 

for kun å holde seg til håndgripelige innhold.1 I Max Schelers bekvemt noble 

kunskapssosiologi ble de, i åndelige saksforhold sosiologisk tenkte relasjonene 

til det faktiske – man kalte det dengang deres værenstilknytning (seinsverwur-

zelung) – helt uten omsvøp separert fra kunstverkenes angivelig rene åndlige 

innhold, uten bekymring for at «realfaktorene» vandret inn i selve innholdet. 

Den samme innstillingen leder førti år senere, uten filosofiske krav, til oppfatnin-

gen om at musikken, utelukkende gjennom renselsesaksjoner kan beskyttes mot 

sin besudling med utenomkunstneriske faktorer, eller fornedring til en ideologi 

for politiske interesser. Denne apologetiske tendensen blir imidlertid imøtegått 

gjennom at det som er formålet for musikalsk opplevelse, i seg selv sier noe 

samfunnsmessig; at innholdet, fratatt dette element skrumper sammen nettopp 

på grunn av mangelen på det uoppløselige, uutslettelige, det som gjør kunst til 

kunst. Å fornemme Debussy uten det nasjonale momentet, som i forsvar mot 

den tyske ånden, vesentlig konstituerer Debussys egen, ville være utilbørlig å 

redusere musikken. Den skulle gis tilbake til salongenes selskaplig konsiliante 

sfære, som den står like nært og like fjernt, som den tyske musikken til det vold-

somme og selvopphøyde. Det som gjør Debussy til noe mer enn underholdning 

er, uten emfatisk krav på det absolutte, den nasjonale tonen. Denne er formidlet 

til det emfatiske kravet gjennom å ta det inn som noe tilbakevist. Dette er ingen 

informasjon eller fundering over Debussy, men et aspekt ved hans komposito-

riske gestalt. Den som ikke legger merke til dette, gjør seg pedantisk døv for 

det som musikken er utover det fagmessige. Om man vil kalle dette musikkens 

universalitet, åpner den seg bare for den som fornemmer dens samfunnsmessige 

og dermed også reduserte vesen. Musikken blir universell, ikke gjennom abstrak-

sjonen fra det romlig-tidslige, men først gjennom konkresjonen av disse egen-

skapene. Musikksosiologi er i så fall kunnskap om hva musikken i sitt vesen er, 

uten å betrakte dens teknologiske fakta som uttømmende. Riktignok skjer det en 

permanent overgang til denne typen faktakunnskaper. Musikalsk kunnskap som 

ville være moden for sin gjenstand, måtte kunne lese det musikalske språkets 

bøyningsmønster, de formelle nyansene, altså tekniske fakta, slik at de tillater en 

bestemmelse av elementer, slike som de nasjonale hos Debussy. 

 Det er først med rudimentene av borgerlige nasjoner at nasjonale skoler 

med fulllstendige kjennetegn er blitt utviklet. Selv i middelalderen kan man 

konstatere nasjonale eller regionale tyngdepunkter og deres forskyvninger, men 

forksjellene var etter all sannsynlighet mye mer svevende da. I de tilfeller der 

nasjonale trekk var tydeligere å spore, som i den florentinske ars nova, krys-

talliserte de seg i borgerlige sentra. De nederlandske skolene fra den sene mid-

delalder og frem til reformasjonen, ville vært vanskelig å forestille seg uten den 

fullt utviklede statsøkonomien i Nederland. En av de viktigste oppgavene for et 

samarbeid mellom sosiologi og musikkhistorie, ville være utforskningen av slike 

forhold. De nasjonale stilene fremsto med større tydelighet først i renessansen, 

og ved oppløsningen av den middelalderske universalismen. Borgerliggjøring og 

nasjonalisering av musikk går hånd i hånd. Det som musikkhistorisk med rette, 

om enn med alle analogiens begrensninger, kalles renessansen, utgikk fra Italia. 

Tyskland hadde ikke kommet like langt, og hang fremdeles etter ved inngangen 

til 1500-tallet. Den daværende musikken, som er av en annen nasjonal type, var 

snarere kjennetegnet av den forsinkende humanistiske bevegelsen. Denne be-

fridde det nasjonale elementet, kanskje fra den eldre folkelige tradisjonen. De 

tyske korkomponistene rundt 1500 var middelalderske i det som forekommer 

spesifikt tysk, i forhold til den mer eller mindre utpregede rasjonelle transpa-

rensen i den gryende italitenske musikken. Det tyske i musikken har selv som 

pådrivende produktivkraft, alltid beholdt noe arkaisk, før-nasjonalt ved seg. Det 

er også dette forhold som ligger til grunn for den tyske musikkens humansisme; 

det som var før-nasjonalt i den, vendte tilbake og transenderte det nasjonale. 

Hvor dypt najsonalitetskategorien er knyttet til musikkens innerste karakter, 

kan man få et begrep om ved å tenke den årnundrelange produktive spenningen 

mellom tysk og romantisk, samtidig som spenningen mellom det nasjonale og 

det overlevende universelle, som ble beskyttet i det økonomisk og politisk etter-

hengende Tyskland. Kontroversen om hvorvidt Bach tilhører middelalderen eller 

det moderne, er udialektisk. Den revolusjonære kraft som drev musikken hans 

ut av den nasjonale inskrenkningens sosiale umiddelbarhet, stemte overens med 

tradisjonen fra middelalderen, som ikke uten protest føyde seg etter de borger-

lige enkeltstatlige kravene under den absolutistiske æra. Den protestantistiske 

kirkemusikken var dens tilfluktssted i byene. Det er bare gjennom absorbsjonen 

av den borgerlig-nasjonale, urbane italienske og franske musikken fra det fore-

gående århundret, at den musikalske begavelsen fikk sin veltalende kraft. Det 

som hever Bach over den datidige konsummusikken, den galante stil som hans 

sønner innviet, er nettopp den del av middelalderen som hos ham er opphøyet i 

den polyfone gjennomkonstruksjonen av det nye homofone språket. Men arven 

ble relevant, ikke ved at han retrospektivt hentet den opp igjen, men gjennom 

at den målte seg med de utviklede borgerlig nasjonale musikkspråkene i hans 

tid, det italienske og det franske. Hos Bach er i sannhet det nasjonale momentet 

opphøyet til universalitet.

 Her er forklaringen på den tyske musikkens primat helt frem til midten 

av det tyvende århundre. Helt siden Schütz, som gjennomførte enheten mel-

lom monodi og polyfoni, har pre-nasjonale og nasjonale skikt, som opprinnelig 

kommer fra de latinske landene, trengt seg gjennom i Tyskland. Dette utgjør en 

vesentlig forutsetning for det musikalske tonalitetsbegrepet som omkring 1800 

konvergerte med de spekulative systemene og deres menneskelighetsideer, og 

som vitterlig også bærer sin del av ansvaret for de imperialistiske overtonene i 

den tyske musikkens konstitusjonsperiode. – Vekselvirkningen mellom musikk 

og nasjon i den borgerlige tidsalder rommet fra tidlig av de produktive såvel som 

de forstyrrende aspekter ved nasjonalitetsprinsippet. Det er utbredt, etter Oscar 

A. Schmitz, å snakke om engelskmennene som et umusikalsk folk. Det faktum at 

de anglosaksiske folkenes kraft, i det minste i musica composita ikke kan jevnfø-

res med de andre folkenes, trenger seg på, og lar seg ikke avvise med ulike folklo-

ristiske redningsforsøk. Purcells originalgeni, som ofte føres an i forsvar, rekker 

ikke alene til å tilbakevise bedømmelsen. Men den har ikke alltid hatt samme 

gyldighet. I den elisabetanske perioden, der en tidlig i den åndelige produksjo-

nen liksom overskred de nasjonale begrensningene (i og med den insulære situa-

sjonens fordel for nasjonalstaten), var også musikken omfattet av den åndelige 

bevegelsen. Den engelske musikken fra 1500-tallet var sikkert ikke dårligere enn 

den europeiske i sin allminnelighet. Den musikalske idé som gjennomstrøm-

mer Shakespeares verk, blir i slutten av «Kjøpmannen i Venedig» en fantasmagori 

av noe som musikken tok igjen først flere hundre år senere. At engelskmennene 

skulle være utestengt fra musikken, er bare en ressentiment-teori i den tyske na-

sjonalismen, som frakjenner det eldre og mer fremgangsrike imperiet det indre 

kongeriket. Men det kan ikke bestrides at den engelske musikkbegavelsen tørker 

ut fra og med det tidlige 1600-tallet. Det er vel for en stor del den oppadstigende 

puritanismens feil at utviklingen gikk i den retningen. Om det er riktig at «Stor-

men», dikterens avskjed, samtidig er en protest mot denne religiøse tendensen, så 

er verkets musikalske ånd nært beslektet med protesten. Iblant virker det som om 

den økonomiske askesens sinnelag tvang engelskmennenes musikalske impulser 

dit hvor de var undratt musikkens forbannelse, og degraderte den til lystige på-

funn: Keats og Shelley er stedfortrederne for de store ikke-eksisterende engelske 

komponistene. Den musikalske kraften i en nasjon kan undertrykkes så mye gjen-

nom den spesifikk-ideologiske skjebnen, at den helt sykner hen. Det er åpenbart 

slik at den produktive musikaliteten, som en sent ervervet åndelig evne hos men-

neskeheten, er svært følsom for sosialt trykk. Det er vanskelig å forutse hvilken 

betydning hitlerdiktaturets støtte til den mugne reaksjonære bevegelsen vil få for 

den tyske musikkens utvikling på lang sikt. Tyskerne har i alle fall etter 1945 ikke 

den fremstående posisjon i musikkproduksjonen som Schönberg, med formule-

ringen av tolvtoneteknikken, mente å ha sikret dem i hundre år fremover.

 Wienerklassisismen, og særlig Mozart, gir oss eksempler på hvor dypt mu-

sikkens universalitet og humanitet er koblet sammen med det nasjonale momen-

tet, som det samtidig overskrider. Man har utrettelig konstatert syntesen av det 

tyske og italienske hos ham. Men man har da fremfor alt tenkt på sammensmel-

tingen av ulike sjangre som opera seria, opera buffa og syngespillet, eller kom-

binasjonen av sydlandsk sangbarhet og den tradisjonelle tyske komposisjonen, 

Haydns gjennombrutte teknikk og Mannheimskolens orkestrale. De nasjonale 
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momentene trenger imidlertid gjennom hverandre og inn i de minste cellene og 

«tonen». Visse av Mozarts instrumentalstykker låter italienske uten å være arier: 

langsomme satser i klaverkonsertene, som c-moll-andanten fra Ess-dur-konser-

ten (KV482) eller fiss-moll-partiet i A-dur-konserten (KV 488). Disse stykkene 

er imidlertid på ingen måte, etter apollinsk konvensjon, distansert-klassisistiske, 

men foregriper snarere lavmælt den romantiske tonen. De er venetianske på en 

måte som byens imago kan fremtre for en tysker. Klassisismen i disse stykkene 

er in ikke-nærværende fata morgana. De nasjonale momentene forholder seg 

dialektisk til hverandre i Mozarts verk. Det særegent sydlandske blir brutt av en 

spiritualitet som rykker det tilbake gjennom å gripe det, og derigjennom får det 

til å tale. Den sydlandske omgjengeligheten som flere hundre år tidligere glattet ut 

det provinsielle og klumpete i den tyske musikalske reaksjonsformen, får her som 

åndeliggjort bilde av substansielt og uspaltet liv, tilbake det tyske og østerrikske. 

Det sangbare elementet, som, inspirert av den italienske sangen, befrir Mozarts 

musikk fra den klapprende musikalsk-rasjonalistiske mekanikken, blir selv bærer 

av humanismen. Omvendt virker utvidelsen av det tyske konstruksjonsprisippet 

med den italienske melodikken, for en enhet i mangfoldet. Denne legitimeres av 

det forhold at det enkelte verk den produserer og utøver sin friksjon mot, selv ikke 

er en floskel i sin konkresjon. Om den store wienerklassiske musikken, helt frem 

til den andre wienerskolen lar seg forstå som en vekselvirkning mellom allment 

og særskilt, så har den overtatt denne ideen fra vekselvirkningen mellom italiensk 

og tysk hos Mozart. Det allmenne er det totalt konstruerte, og dateres tilbake til 

Bach, hvis «wohltemperiertes Klavier» var velkjent for Mozart gjennom Swieten. 

Det særskilte, i den klassisistiske estetikkens språk, er det naive elementet i den 

umiddelbare sangen hos italienerne. Hos Mozart blir dens tilfeldige og partiku-

lære karakter uttrykt gjennom at den, som av seg selv, finner seg i en overgripende 

totalitet, og som på denne måten blir menneskelig: den tar imot naturen i seg. Om 

stor musikk er integrert i den forstand at den verken holder fast ved det partiku-

lære, eller underkaster seg totaliteten, men snarere lar denne utvikles av partiku-

lære impulser, så fremkommer en slik integrasjon som ekko av de italienske og 

tyske momentene i Mozarts musikalske språk. Også her tas den nasjonale forskjel-

len inn, samtidig som den alltid utvikles til noe annet enn det den opprinnelig 

var. Det serafiske uttrykket i Mozarts humanisme har på operascenen, åpenbart i 

Sarastroskiktet i «Tryllefløyten» og i den siste akten i Figaro, blitt fremstilt i denne 

nasjonale dobbelthet. Det humane er forsoningen med naturen i kraft av ikke-

voldelig åndeliggjøring. Det er dette som skjer med det italienske momentet hos 

Mozart, og det har gått i arv i Wien som nasjonalt sentrum. 

 Byen frembragte betydelige musikalske krefter frem til Brahms og Mahler. 

Denne sentrale musikktradisjon, som bygger på integrert form og er nært be-

slektet med universalitetsideen, antitesen til 1800-tallets nasjonale skoler, hadde 

med Wien selv et nasjonalt innslag. Mange av Mahlers og Bergs temaer taler 

Wien-dialekt; i hemmelighet, og derfor med enda større ettertrykk, har også 

Webern denne dialekten. Primært ulikartede vest- og nordtyske temperamenter 

som Beethoven og Brahms var tiltrukket av dette; som om humanitetens ånd, 

som deres utemmede og sluttede musikk lengtet etter, var bundet til et visst sted. 

Wienerdialekten var musikkens virkelige verdensspråk. Dette formidles gjen-

nom den håndverksmessige tradisjonen i det tematisk-motiviske arbeidet. Det 

var bare dette man mente kunne garantere den immanente totaliteten, og det var 

i Wien denne tradisjonen fantes. Den stemte overens med det borgerlige århun-

dret på samme måte som den klassiske nasjonaløkonomien, som presenterte den 

totale samfunnsmessige interessen som innbegrepet av konkurrerende enkeltin-

teresser. Den wienerske begavelsen som behersket musikkhistorien i 150 år, var 

en verden av høy og lav, der fortroligheten mellom greve og kusk var sosial mo-

dell for kunsterisk integrasjon. Dette retrospektive fantasibildet var ikke virkelig-

gjort sosialt i det gamle Østerrike heller. Men livskonvensjonene borget for det, 

og det var dette musikken levde av. Den kunne allerede med Haydn, men sterkest 

med Beethoven, kjenne seg som en enhet mellom ånd og kultur, mellom noe 

artifisielt og noe folkelig, som om det litt forsinkede Wien haddet reddet seg en 

plass, forskånet fra det borgerlige samfunnets spittelse. Det musikken foregrep 

som forsoning har den sett i den anakronistiske byen, der føydal konformisme 

og borgerlig åndsfrihet, udiskutabel katolisisme og menneskevennlig opplysning 

så lenge har kunnet omgås hverandre. Uten det løfte som utgikk fra Wien, som 

alltid også var bedragersk, hadde den europeiske kunstmusikken som siktet aller 

høyest, knapt vært tenkelig. 

  Men like tvilsom som det borgerlige samfunnets enhet, til og med i enkla-

ven Wien som visste at den var dødsdømt, like umulig var likevekten mellom 

det universelle og det nasjonale i musikken. Hos Beethoven, og tidvis også hos 

Haydn, kan det underliggende, ikke helt domestiserte, høres; det elementære 

opptrer som skalkeskjul for det sosiale. Det er bare en latter fra mesterne på 

høyden av sublimeringen, som kan temme og bekrefte det i ett. Der det faller ut 

av rammen, tjener det enheten enda bedre gjennom komikk. Hos Schubert, der 

wienerhumanismen gir etter for den klassisistiske totale disiplin, uten å bryte 

den, opptrer det nasjonale momentet for første gang selvstendig. Hans utopi, 

som fargen til en uutslettelig konkresjon, mislyktes i den borgerlige verden. Det 

koniske skiktet hos Beethoven, hans underverden, graves opp og gjøres tilgjenge-

lig. Schuberts A la Hongroise er allerede full av behag, «aparte», men har samtidig 

noe uberørt, intensjonsløst ved seg, som ikke underordner seg det sivilisatoriske, 

alltfor kulturimmanente, det fra de levende subjekter fremmedgjorte, som hefter 

ved integrert musikk. Hos Schubert utspiller dette elementet seg stadig vekk på 

et verdensteater, som tolererer det divergerende som Raimunds scene, ettersom 

han allerede på forhånd lar kravet til en ubrutt enhet fare; av denne grunn fin-

nes heller ingen egentlige brudd hos ham. Etter Schubert har denne tilflukt for 

det spesifike blitt isolert, og inngått i de såkalte nasjonale skolene, som gjorde 

de enkelte nasjonalstatenes antagonismer på 1800-tallet til sine egne. Dermed 

ble det kvalitativt ulikartede, som ikke gikk opp i det allmenne musikkbegre-

pet, forvandlet til et varemerke på verdensmarkedet. De nasjonale bestanddeler 

i musikken som ble igjen, og som hang etter i den intrenasjonale rasjonaliteten, 

ble utnyttet som naturlige monopol av de, selv kunstnerisk, konkurrerende sta-

tene. Dette bidro også til senkningen av det musikalske nivå. Hos Schubert hadde 

det nasjonale innslaget fremdeles dialektens uskyld. Senere brysker det seg ag-

gresivt som et forblindet vitnesbyrd om det uforsonede borgerlige samfunnet. 

Musikken har umiddelbar del i nasjonens funksjonelle endring fra organ for den 

borgerlige emansipasjonen, til en lenke for produktivkraften; et destruksjonens 

potensial. Det som en gang var en farge av noe ubesudlet menneskelig, uforstyr-

ret av seremonier og abstrakt orden, forhekses til en løgn og en partikularitet 

som installerer seg selv som noe høyere. Østerrikeren Grillparzers uttallelser om 

humanismens vei over nasjonalismen til bestialiteten, kan overføres til den na-

sjonale musikkhistorien fra Schubert til Pfitzner. Men den militante nasjonalis-

men beholdt likevel, til langt inn på 1800-tallet, noe fra sine bedre dager, da den 

var gjennomtrengt av den borgerlige revolusjonens motiv. Man må holde for 

ørene for ikke å fornemme Chopins f-moll fantasi som en slags tragisk-dekora-

tiv triumfmusikk over at Polen ikke var tapt, og, som det heter i nasjonalismens 

språkbruk, en dag skulle gjenoppstå. Men over denne triumf triumferer en ab-

solutt-musikalsk kvalitet, som ikke kan låses innenfor enkelte statsgrenser. Den 

forbrenner det nasjonale moment som den selv flammer opp ved, som om mar-

sjen – i likhet med Delacroix’ store lerreter – var den befridde menneskelighetens 

sang, på samme måte som finalen i Schuberts C-dur symfoni lignet en folkefest 

med fargerike flagg. Denne festen er mer inviterende enn gledeskoret2, som hå-

ner de isolerte menneskene. Det chopinske verket er det siste uttrykket for en 

nasjonalisme som går ut mot undertrykkerne uten selv å feire undertrykkelsen. 

All senere nasjonal musikk er både estetisk og samfunnsmessig forgiftet. 

 I det som går under navnet folkemusikk har de mest ulikartede historiske 

skikt blitt lagret. Imens overvintrer selv førkapitalistiske rudimenter; i de høyin-

dustrialiserte landene er det mindre spørsmål om melodier enn en viss musikalsk 

spontanitet, uten bekymring for de rasjonaliserte normene. Til dette kommer 

et nedadgående kulturgods, videre 1900-tallets folkesang som ble en komersiell 

ferdigvare, og endelig organisasjoner av typen bygdeforeninger; trekkspillmu-

sikantene ble for eksempel dratt sammen under trykket fra sterke industrielle 

interesser. I de tilfeller der musikkgrener organiserer seg programmatisk, er en 

fusjon med en verdensanskuelse aldri langt unna. Graden av liv i det klossete fol-

kelige musikklivet varierer mellom de ulike landene i Europa. I de land der mu-

sikkidealet ble den store kompositoriske individualprestasjonen, som i Tyskland, 

er den kollektive spontaniteten mindre enn i Italia. I Mezzogiorno virker det 

som om språket tross alt ikke er helt adskilt fra det musikalske mediet. Den så å 

si arkaiske folkemusikaliteten, det i hegelsk forstand substansielle, som kommer 

før refleksjonen, virker fremst i operaen, et materiale som på sin side en gang 

tilhørte den individualistiske sfæren. Operaen er fremdeles umåtelig populær i 

Italia. Til dette hører selv de neapolitanske sangene som på en så underlig måte 

har lykkes i å holde balansen mellom kunstsangen og slageren. På Carusos gram-

mofonplater og i Prousts roman har de funnet sin apoteose. At det er vanskelig å 

forene det objektiverte enkeltverkets musikkultur med den musikaliteten som er 

fordelt over hele samfunnet, er på sett og vis en riktig iakttagelse. Hva forskjellen 
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egentlig består i, hvor langt den strekker seg og om den er i ferd med å viskes 

ut, er det første man måtte undersøke. Til og med i Østerrike blir det forventet, 

utfra et uuttalt jeg-ideal, og på en mye mer selvsagt måte enn i Tyskland eller 

England, at man skal være musikalsk. I land med en levende musikalsk kollek-

tivbevissthet, som ikke behøver å være folkloristisk farget, kan man mer direkte 

snakke om musikkliv, enn der hvor musikken autonomt stiller seg i motsetning 

til befolkningens umiddelbare liv. Dersom musikken er lykkelig sublimert, vil 

den også gjennom sin objektivering potensielt fjerne seg fra menneskene. Men 

den musikalske kollektivbevissthet er ikke utidssvarende på en enkel måte. Den 

er ikke en intakt levning fra en tidligere historisk epoke, men snarere en enklave 

i det moderne samfunnet, farget av dette i sin opposisjon. Det primitive og in-

fantile befester seg som en avmektig og dobbelt ond protest mot sivilisasjonen. 

Folkemusikkens førindustrielle moment lånte seg, nettopp i fascismens Tysk-

land, ivrig til den postindividuelle organiseringen. Dens naivitet er selvhevdende 

og prototyp for det som i «Blut und Boden»- ideologien kom opp til overfl aten. 

Det er ingen tilfeldighet at man knytter seg til instrumenter som ikke kan be-

nytte den kromatiske skalaen, en av de vesentligste landvinningene i hele den nye 

musikalske rasjonaliseringsprosessen. Folkemusikken har ikke på lenge vært det 

den ganske enkelt er. Den speiler seg og negerer slik umiddelbarheten som den 

er stolt over, liksom utallige tekster til folkelige utstuderte sanger. Folkemusikken 

har utviklet en ubehjelpelig falsk bevissthet.

 Men dette gjelder også for den nyere kunstmusikken i nasjonal stil. Den 

skjender seg selv som den skjender naturen, gjennom at det nasjonale motivet 

arrangeres, gjennom å manipulere det som vil være uten vilkår. I denne sam-

menhengen skal man ikke uten videre regne de ekstreme folkloristiske tenden-

sene på 1900-tallet (som Janáceks og Bartóks betydelige komposisjoner) som 

en videreutvikling av senromantikkens nasjonale skoler. Til tross for sin her-

komst beskyttet de seg mot manipulasjonen, likesom de undertrykte folkenes 

protest mot kolonialismen. Om enn den unge Bartók i mange sammenhenger 

ligner sin landsmann Liszt, så opponerer hans musikk mot den salongfähige 

sigøynermusikken, som var tilrettelagt for storbyene. Hans egne folkloristiske 

undersøkelser rettet seg polemisk mot den sigøynermusikken som var fabrikert 

i byene, et forfallsprodukt fra den nasjonale romantikken. Nok en gang ble det 

nasjonale momentet til en musikalsk produktivkraft. Tilbakevendingen til reelle 

frittstående idiomer, utenfor det tingliggjorte vestlige musikksystemets innfl y-

telse, løp parallelt med den avanserte musikkens revolt mot tonaliteten, og den 

tilhørende stivnede metrikk. Bartók var virkelig inne i en radikal periode under 

den første verdenskrig, og på begynnelsen av 20-tallet. I samme ånd var de tek-

ster som forekom i Der Blaue Reiter dokumenter fra den bayeriske folkekunsten, 

for ikke å snakke om tverrforbindelsene mellom Picasso og den negerplastikken 

som Carl Einstein har tolket. Men av det ble det ingenting. Folklorismens reak-

sjonære implikasjoner, fi endtligheten mot differensieringen og den subjektive 

autonomien trengte gjennom. Det som på 1800-tallet var maskerade, et ideo-

logisk draperi, ble senere opprustet til blodig fascistisk alvor i den folkloristiske 

musikkinstillingen, som trampet ned universalismen og barbarisk foreskrev sin 

egen inskrenkethet, sin egen natur, slik den nå engang var, som en høyere lov. 

Indremusikalsk tilbakekskritt og nasjonalisme går imidlertid sammen i typiske 

produkter fra den nasjonale senromantikken, som Tsjaikovskij og Dvorak. Det 

nasjonale momentet hos disse representerer, virkelig eller tilsynelatende, temaer 

utlånt av folkemusikken, som får en tung aksent under den bestemmende ideo-

logien. Det som ikke er tema i betydningen nasjonal karakteristisk enkeltmelodi, 

synker ned til en enkel overgang, eller i sjangerens dårligere produkter, til en 

bråkete og oppblåst fyllmasse. Men da har man også kullkastet den symfoniske 

tanken; enheten som produseres av mangfoldet. For en slik symfonisk bevissthet 

bryter menneskeligheten sammen i et potensielt fi endtlig mangfold av nasjoner, 

på samme måte som de symfoniske satsene splittes opp i individuelle temaer 

med påklistrete forbindelser. Organiseringen skjer utelukkende utfra et skjema, 

og ikke innenfra gjennom arbeidet. Produktene nærmer seg potpurrien. Den 

nasjonalt fargede tematikken etterfølges av slageren; Rachmaninovs legitime 

arvtager var Gershwin. At de forlkloristiske musikkstrømningene har forstum-

met etter fascismens nederlag på denne siden av jernteppet, vitner om deres egen 

usannhet, det forløyede i de tradisjonelle musikkforeningenes åndelige oppbud 

i et samfunn, hvis tekniske rasjonalitet dømmer manifestasjonene fra slik foren-

inger til en fi ktiv tilværelse, selv der hvor de ennå er i live. 

  1800-tallets mest betydelige og skjebnesvangre uttrykk for den musikalske 

nasjonalismen, kom fra Tyskland. Richard Wagner hadde en makt over de andre 

landene, som harmoniserer så altfor godt med new-comer-landets fremgang på 

verdensmarkedet, til at man kunne tro på et tilfeldig sammentreff. Han var en 

eskportartikkel på samme måte som Hitler. Selv om Tyskland frem til bismarc-

kepokens oppsving, økonomisk hadde blitt liggende etter i forhold til det øvrige 

vest-europa, fantes det ikke mye folkemusikk igjen der. Den tyske musikalske 

romantikken måtte trylle frem noe av seg selv, kanskje allerede i Der Freischütz; 

hos Brahms fi nnes det temaer med stor skjønnhet, som det andre temaet i in-

troduksjonsallegroen i D-dur symfonien. Disse lyder akkurat slik den refl ekterte 

bevisstheten forestiller seg folkemusikk, som aldri eksisterte på den måten. I sin 

helhet tenderer den tyske romantikken, helt frem til Borchardts Dante-overset-

telse, mot å erstatte det nasjonale estetisk, ettersom nasjonens dannelse og den 

borgerlige frigjøring mislyktes i den tyske historien. Brahms komponerte klaver-

stykker som siterer ballader fra en fjern fortid, men som komposisjonsteknisk 

er så genuine at de knapt kan overbevise seg selv om sin anakronistiske gehalt. 

Wagner heter opp denne intensjonen til en fantasmagori over det gammeltyske. 

Dette skjer kanskje mer i Mestersangerne, som er hans sosialt mest virksomme 

verk, enn i den nordiske Ringen. Hans verk gikk ut på å overtale hele verden 

om det tyske folkets overlegenhet, noe som franskmannen Gobineau og engelsk-

mannen Houston Stewart Chamberlain også forkynte i Wagners navn. Nettopp 

det faktum at det ikke fantes noen levende folkemusikktradisjon i Tyskland, at 

den hadde blitt modelert med formål om agitatorisk påvirkning, muliggjorde 

den uimotsåelige tonen og det onde i Mestersangerne. Verket sprudler av ekt-

het og sunnhet, og er ubeskrivelig rikt og artikulert, et kunstverk par excellence, 

samtidig som det er fullt av en sumpaktig og smittende stank. Det nasjonale 

slår rot i luften og blir en fortryllet hage, der det som bedyrer sin eksistens ikke 

fi nnes. Verket overdriver seg selv retorisk for å avlede fra falskheten i budska-

pet, og slik forsterkes igjen dens påvirkning. Mestersangerne beruste en hel na-

sjon med seg selv, med sitt forløyede skinnbilde. Slik foregrep det estetisk under 

liberalismens sosiale betingelser, det som de glorifi serte senere utøvde politisk 

mot befolkningen. Symfoniformatets slående prinsipp, denne integrerende 

makt, som i Wienerklassisismen viste til hele menneskeheten, blir til forbilde 

for en integrert stat, til den forførerisk anbefalte selvopphøyelsen. Nietzsche er 

den som frem til våre dager har bidratt mest til en sosial forståelse av musikken: 

han fant ord for disse implikasjonene hos Wagner. En musikksosiologi som unn-

viker dette forståelsesnivå som spekulativt, når ikke opp til sin gjenstand, og hel-

ler ikke til Nietszches innsikt. Den utadvendte totaliteten, som skiller det symfo-

niske fra kammermusikken, har hos Wagner – han har utover den opprinnnelige 

versjonen av Siegfried-idyll for kammerorkester, ikke skrevet noe kammermu-

sikk – blitt til politisk ekstroversjon. I «Die gesellschaftliche Lage der Musik» 

utgikk jeg i den musikksosiologiske tolkningen av Mestersangerne fra teksten: «I 

Mestersangerne, et av de samfunnsmessig høyest skattede verkene, tematiseres 

den borgerlige arbeidsgiverens oppgang og hans ‘nasjonalliberale’ forsoning med 

føydalismen, i en slags utsettelse av drømmen. Den økonomisk fremgangsrike 

arbeidsgiverens ønskedrøm er at føydalherrene aksepteres av den rike borgerlig-

heten og ikke motsatt; drømmeren er ikke borgeren men junkeren, hvis drøm-

mevise samtidig gjenoppretter den tapte førkapitalistiske umiddelbarheten, 

overfor den borgerlige ‘mestersangerens’ rasjonelle regelsystem. Det borgerlige 

individets lidelse under den egne og fremmedgjorte virkeligheten, Tristansiden 

ved Mestersangerne , forenes i hatet mot småborgeren Beckmesser, med bevisst-

heten hos den økonomisk-ekspansivt tenkende arbeidsgiveren, som opplever de 

bestående produksjonsforholdene som hinder for produktivkreftene, og kanskje 

allerede i det romantiske bildet av føydalherren lengter etter et monopol i stedet 

for konkurranse. Og det er dette som skjer; det blir aldri noen konkurranse på 

festplassen, men bare en parodi av konkurransen i kontroversen mellom junke-

ren og Beckmesser. I Sachs’ og junkerens estetiske triumf balanseres rentierens og 

eksportørens ideal mot hverandre.»3 Dette resonementet er riktig, selv om den 

gjennomførte diktningen i Mestersangerne skulle forblitt tro mot det Wagner 

hadde konsipert før besvikelsen over den borgerlige revolusjonens fallitt. Opera-

ens fasit er faktisk den nasjonalliberale sammenslutningen av det føydale øvre 

skiktet, med det industrielle storborgerskapet, som i sin egenskap av triumferen-

de klasse skrider til monopolistisk organisasjonsform og slår fra seg erindringen 

om en liberalisme som allerede er gjennombrutt av de øverste industrikaptei-

nene. Dette gav sammen med følelsen av nasjonal overlegenhet, Mestersangerne 

samstemmigheten med verdensåndens støvletramp; nok en gang beseirer, som 

Nietzsche uttrykte det, det tyske riket den tyske ånden. Slike funderinger gir seg 

uten tvil utenfor de musikalske strukturene. Den etablerte musikkvitenskapen, 
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som så fort den ikke kommer videre i den indremusikalske analysen må ty til 

tekster og program som krykker, burde selvfølgelig ikke fordømme seg selv på 

grunn av denne mangelen. Selv om gehalten sjelden lar seg utlede av teksten, 

og særlig ikke om den er ideologisk, så er den likevel ikke likegyldig i sammen-

hengen. Alt det som i musikken ikke kan innordnes under kategorien nasjon, 

kanaliseres av Wagner på en slik måte, at musikken som permanent pisker opp 

store følelser, stadig assosierer til nasjonen i sin påvirkningssammenheng. Til og 

med i dag, etter den store katastrofen, er det vanskelig å trekke seg unna i forhold 

til Mestersangernes skrekkinnjagende storhet. Musikkdramaets enhet er ikke 

bare en støttehypotese; den har gjort seg gjeldende som fantasmagorisk totalitet. 

En analyse som kan gjøre rede for Wagners ideologi, er i stand til å identifi sere 

den i de ytterste forgreninger i partituret til Mestersangerne: paradigmer i en 

gjennomført musikksosiologi. Det demagogisk uimotståelige ved Festspillene i 

Nürnberg ligger mer i musikken enn i teksten; selv Hitler-talens virkningskraft 

lå utenfor det egentlige innholdet. Men musikken, og særlig den andre akten, 

der man kan erfare selve genialitetens grenser, fi ngerer ikke bare det nasjonale. 

Wagner har fremmanet og manipulert en halvt bortglemt og nedsunket kollektiv 

billedverden med kunstnerisk rasjonalitet. Om det ikke eksisterer noen tradi-

sjonell tysk folkemusikk – i Mestersangerne imiterer egentlig bare Hans Sachs’ 

skomakervise en ikke-eksisterende folkevise – så overlevde i steden et genuint, 

spesifi kt tysk musikalsk tonefall. Dette kom i all sin klarhet frem først i roman-

tikken, og de berømte taktene fra fuglesangen er dets essens i Mestersangerne. 

Nietzsches påstand, at Wagner nesten er ekte, henspiller på dette. Lykkelig vender 

det bortglemte tilbake, men det forvandles til en samfunnsmessig løgn gjennom 

den rasjonelle disposisjonen, hvis motsats det egentlig er. Selv i denne forbindel-

sen foregriper Wagner noe av fascismen. En musikksosiologi, som i musikkens 

immanente gestalt bestemmer de ideologiske elementene, er uungåelig også en 

kritikk. Wagner var arvtager til romantikken og samtidig dens morder. I hans 

musikk har den blitt til kollektiv narsissisme, til en rusende endogami, den ob-

jektive åndens gryterett.

 Wagner og musikken som tilhører hans skole, den nytyske, og dermed så 

ulikartede temperamenter som Bruckner, Strauss, Mahler og den unge Schön-

berg, har bokstavelig talt «erobret verden», som det heter i journalistisk sjargong. 

Slik spredte den ufrivillig også en kunstnerisk kosmopolitisme. På tilsvarende 

måte slo Hitlers nasjonalisme over. Det var ikke bare i reaksjonen på ham, at 

tanken om et forent Europa ble uttrykt for første gang. Han skapte også et 

massegrunnlag for en slik forandring, gjennom at man av det Europa som var 

underkastet Hitler kunne lære seg, at forskjellene mellom nasjonene i dag ikke 

lenger motsvares av de omskakede menneskenes vesen, at disse er historisk pas-

sert. Wagners verdensomfattende ekspansjon oppmuntret til en programmatisk 

musikalsk nasjonalisme, som forsvar, i andre land; dette gjelder ikke bare for 

Debussy, men for hele neoklassisismen. Denne oppstod, i absorbsjonen av Nietz-

sches motiver, umiddelbart etter den første verdenskrig som en motgift mot den 

bedøvende rusen i Wagners musikk. I sitt skrift «Le coq el l’arlequin», som er den 

neoklassisistiske estetikkens manifest, utpeker Jean Cocteau l’arlequin som den 

tyske musikkens ånd. Den hånes som en klovn, fordi den mangler måtelighet og 

beherskelse. Nasjonalismen har, som i en spiral, overalt gjennomgått en utviden-

de reproduksjon. Mens enhver musikk, sist etter 1870, har hatt en mulighet til å 

bli internasjonalt kjent, har publikums reaksjonsformer trukket seg sammen na-

sjononalt i de ulike landene. Pfi tzner, hvis egen musikk manglet alle de kvaliteter 

som den ville beskytte som spesifi kt nasjonale, ble aldri kjent utenfor Tyskland, 

og ikke engang der var han spesielt etablert. Men også komponister av Mahlers 

og Bruckners rang forble tyske gjenstander. De blir omsorgsfullt beskyttet av 

spesielt innrettede selskap i de andre landene; det samme gjelder for Reger, som 

imidlertid er verd et nytt forsøk. Omfanget av deres verk, som overskrider det 

selskapeligheten tolererer; den fra Wagner overtatte opphopningen av klangmid-

ler som i vest kritiseres som påtrengende; det heftige, liksom uoppdragne som 

denne musikken bærer frem, det som Pierre Boulez hos Schönberg og Berg kri-

tiserer som style fl amboyant, alt dette foranlediger den negative bedømmelsen. 

Det meste av nyere tysk musikk ble oppfattet som passert og tilbakestående i en 

verden, som var løst fra sin fortrylling, på samme måte som Hegels metafysikk 

kjentes passé for de anglosaksiske positivistene. Nettopp den kvalitet som rom-

mer det universelle, det transenderende som ikke nøyer seg med det endelige, og 

som hos Mahler trenger helt inn i musikkens idiomatikk, klandres som strohets-

vanvidd, oppblåst individuell selvhevdelse. Den som ikke avstår fra det uendelige, 

viser et paranoid maktbegjær. Nøysomhet og resignasjon fremstår som dypere 

humanisme. Slik angår nasjonalt fargede ideologier ennå sublime spørsmål om 

fi losofi sk musikkestetikk. En forståelse som ikke selv vil være fanget i det nasjo-

nale, kan ikke ganske enkelt ta parti, men må heve seg over den sterile motsetnin-

gen gjennom å bestemme dens sannhetsgehalt, på samme måte som den dårlige 

splittelsen uttrykkes i motsetningen. Det er riktig at det vestlige musikkidealet, 

som er tilspisset overfor den tyske tradisjonen, truer med å unndra kunsten dens 

utenomkunsteriske verdi, hvilket gjør den til kunst i egentlig mening; å redusere 

den til kunsthåndverk midt i det bestående, og gjennom det se smakens hero-

iske disiplin. Men det er like riktig at den store tyske musikken, alt fra Beethoven 

til den av Hitler bortjagede Schönberg, har et iboende ideologisk element: den 

hevder seg i sin objektive åpenbaring som det absolutte her og nå, som garanti 

for transendensen, og av dette faktum utledes autoriteten. Som bærer av meta-

fysikken, hvilket gjør den til stor musikk, er den tyske musikken på samme måte 

som metafysikken, også noe av en usurpasjon. Den bærer deler av skylden for 

den tyske åndens forveksling av landevinninger i kunst og fi losofi  med dens sam-

funnsmessige virkeliggjøring, og lar seg derfor anvendes av dem som saboterer 

den virkelige humanismen. Hinsides det tyske historiske landskapet fornemmes 

ikke lenger den vold, som den metafysiske gehalten preget åpenbaringen med. 

Det er bare metafysikkens gjallende pretensjon som oppfattes. Det som hos He-

gel er ideenes sanselige skinn, spilles over i sin parodi, den smakløse og uslipete 

oppblåstheten. Begge de, ennå uforsonte, konsepsjonene har rett overfor hveran-

dre i kritisk forstand; men hver for seg har ingen av dem rett. Den tyske lider av 

hybris, den vestlige av en altfor realistisk tilpassning. Men det faktum at de stadig 

vekk ikke er forenet, må forklares gjennom at de musikalske språkene faktisk, slik 

som de ble formert nasjonalt mot slutten av 1800-tallet, ikke lenger kan forstås 

over nasjonens grenser. Dette kan man lettest iakta i svakere komponister. Ed-

ward Elgar, som engelskmennene virkelig setter høyt, har i Tyskland knapt noen 

resonnans; Sibelius bare en svak. I England og Amerika derimot, vurderes han 

høyt, uten at det på noen måte er blitt klargjort i musikalske termer hvorfor det 

skulle være slik. Forsøkene på å lansere ham i andre land har sikkert ikke mislyk-

tes på grunn av de symfoniske krav som hans komposisjoner stiller. En gang for 

over tretti år siden spurte jeg Ernest Newman, som initierte Sibelius’ berømmel-

se, hvilke kvaliteter denne komponisten hadde; han hadde jo ikke resipert den 

europeiske komposisjonstenkningens landevinninger, og i hans symfonier ble det 

intetsigende og trivielle forenet med alogiske og ubegripelige innslag; det estetisk 

uformede ble feiltolket som naturens røst. Newman, hvis urbane skepsis hadde 

mye å lære en som kom fra den tyske tradisjonen, svarte leende: det var nettopp 

de egenskapene jeg hadde kritisert, og som han heller ikke selv ville benekte, som 

engelskmennene fant tiltalende. Newmans beskjedne oppfatning av musikktitik-

ken stemte dermed overens med min, selv om han var den store musikkritikeren 

i England. For den, i pregnant mening, borgerlige vestlige mentaliteten, hadde 

musikken ikke samme patos som for den mellomeuropeiske. Newman var, i pa-

rentes, en av de mest kunnskapsrike Wagnerforskerne. Selv musikken, og selv den 

som er alvorlig ment, vurderes etter det konsekvente bytteprinsippet, som skatter 

alt værende som værende for noe annet. Kunsten blir til slutt en konsumvare. 

Men i det ligger også et korrektiv mot den tyske kunstreligionen, mot fetisjismen 

som forskjønner kunstverket, et samfunnsmessig produkt, til et an sich. Wagners 

«å være tysk innebærer å gjøre en ting for dens egen skyld», blir til en ideologi så 

fort den proklameres. Selv de spontane musikalske reaksjonsmåtene, er delaktige 

i slike forskjeller. Man kan spørre seg om Mahlers musikk, som ikke kan anklages 

for noen nasjonalisme, virkelig kan tolkes adekvat uten substansiell opplevelse av 

det østerrikske musikkidiomet.

 Selv den nye musikken, som ble forfulgt av den tyske nasjonalsosialismen 

som nedbrytende, rotløs og intellektuell, og som er et uutryddelig hatobjekt for 

gammel- og nyfascister (jamfør hetsen mot radiostasjoner som fremmer den nye 

musikken, og som man påstår sløser med skattepenger), var snørt inn i nasjonale 

motsigelser, i den merkeligste kontrast til den folkelige og kulturkonservative 

ideologien i Tyskland. Grupperingene ved de musikkfestivaler som det Interna-

sjonale Selskapet for Ny Musikk arrangerte i løpet av mellomkrigstiden, falt grovt 

sett sammen med de nasjonale gruppene. Det som i dag betraktes som spesifi kk 

ny musikk, var på denne tiden begrenset til Tyskland og Østerrike, representert 

ved Schönbergs, Bergs og Weberns wienerskole, og dessuten Krenek og, litt vagt, 

den unge Hindemith, som siden bekjente seg til neoklassisismen med sin Mari-

enleben. Radikalismen som gjennomførte innovasjoner, ikke bare i enkelte sekto-

rer som harmonikken og rytmikken, men som veltet om på hele komposisjons-

materialet, revolten mot musikkens forslitte språk i det store og hele, alt dette var 
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mellomeuropeisk. Også Bartók tilhører dette på denne tiden. Stravinskij hadde 

allerede før 1920 trukket seg tilbake fra sin fremskutte posisjon. Den totalt kon-

sekvente radikalismen gjaldt internasjonalt som en tysk spesialitet; Schönbergs 

holdning innebar fremstilling av musikken ut fra seg selv, uten dens hensyn til 

omverden, som en utvekst av den spekulative subjektivismen som var sluppet 

løs. Den var også til en viss grad et uttrykk for den tyske grundigheten. Ikke bare 

sjokkerte han lytterne, han krevde også hensynsløst mye av dem. I Schönbergs 

ekstreme musikk anes slutten på en tradisjon som man ville opprettholde, uten 

å være riktig overbevist om den, samt arven fra wienerklassisismens forpliktende 

komposisjonsmåte, den pantematiske metode, der tolvtonemusikkens potensial 

allerede fantes. Tyske, anti-wagnerske neoklassisister, og bondelandenes folkloris-

ter, var samstemt i aversjonen mot denne musikken. Man tolererte den østerrikske 

avantgarden som jo ennå bragte de nye impulsene ved musikkfestivalene. Majori-

teten av stykkene som ble fremført var imidlertid plumt imitert dixhuitième, eller 

ville med motorisk stamping gi skinn av opprinnelighet. Schönbergskolen ga selv 

næring til den tyske tradisjonsbevisstheten; under hitlertidens diffamering, skrev 

Alban Berg en hyllest til Schönberg som tysk komponist. Weberns hardnakkede 

naivitet tvilte aldri på østerrikernes gudbenådede musikalitet. Den bevegelse som 

så fullstendig forvandlet material og språk i musikken, at de nasjonale innslagene 

til slutt forsvant, var i sin opprinnelse og sin utvikling selv nasjonalt begrenset, og 

hentet sin energi fra nasjonale særegenheter i den kompositoriske arbeidsmåten. 

Så dialektisk er musikkhistorien.

 Den moderne musikken har etter 1945 uten tvil likvidert de nasjonale for-

skjellene. Man kan iakta en lignende utvikling i den bildende kunsten og i ly-

rikken. Internasjonaliseringen av musikken skred raskt frem, synkront med na-

sjonalstatsprinsippenes temporære politiske nedgang. Musikalske og samfunns-

messige tendenser synes å være mer sammensmeltede enn tidligere. Delingen av 

verden i et fåtall store maktblokker, gjenspeiles naturligvis musikalsk, i grove sti-

listiske ulikheter. Årsakene ligger utenfor kunsten. I vest var man tvunget til, mot 

undertrykkelsen av det moderne i den sovjetiske maktsfæren, offisielt å avstå fra 

båndene som den kulturelle konformismen hadde lagt på musikken, så lenge 

den ikke var diktatorisk forordnet i øst. Det kulturelle jernteppet er i den grad en 

rekvisitt i den nåværende blokkoppdelingen, at oppløsningen av tabuet mot den 

moderne musikken, som i Polen, straks får et politisk aspekt. Den tvangsmessige 

politiseringen av alt musikalsk på begge sider av jernteppet, springer ut av en 

administrativ samfunnsmessig integrasjon av musikken, som knapt er gagnlig 

for den nye musikken. På den annen side kan det internasjonale musikkspråket 

på denne siden av jernteppet, slik det gjenlyder i Kranichsteinkretsens4 arrange-

menter heller ikke forklares som politisk forkledning. Det er snarere et uttrykk 

for den dype forbindelsen mellom musikk og samfunn, at verkene immanent, 

i sin egen tyngdekraft «forestiller» samfunnsmessige tendenser, som oppdelin-

gen av verden i store overnasjonale systemer. Slik tapte neoklassisismen, som 

innenfor det moderne er motpol til den kulminerende atonaliteten i tolvtone-

musikken og den serielle komposisjonen (på grunn av sin sterile produksjon og 

teoretiske kritikk), mye av sin attraksjonskraft. Dette hang formodentlig også 

sammen med at den altfor åpenbart var infiltrert av reaksjonære ideologier, til at 

de unge intellektuelle komponistene hadde lyst til å kompromittere seg med den 

etter fascismens fall. Til og med Stravinskij har benyttet seg av seriell teknikk, 

som jo virkelig er uforenlig med nasjonale særtrekk og irrasjonaliteter. Det som 

helt inn i hitlertiden levde videre i etter-romantiske strømninger, kunne ikke 

lenger hevde seg som teknologiske fremskritt. Det er ikke slik at komponistene 

har reflektert teoretisk over dette. Det samfunnsmessig autentiske viser seg nett-

opp i det ufrivillige. Den høyst begavede komponisten Bo Nilsson nådde frem til 

ekstreme elektroniske og serielle konsekvenser i det ytterste Lappland, uten å ha 

hørt mer enn noen radiosendinger med samtidsmusikk. 

 Men til tross for dette etterlater de nasjonale skolene spor etter seg i den 

nåværende kompositoriske internasjonalismen, på samme måte som man over 

lange strekk, gjennom fargen, kan kjenne igjen vannet fra en elv som munner 

ut i en annen. Man kan i Stockhausens verk se spor av den tyske tradisjonen, 

like godt som man hos Boulez kjenner igjen den franske: en tilbøyelighet til å 

tenke til ende, den resolutte vendingen bort fra enhver tanke på mulige effekter 

– den kan være både avleggs og formidlet – og likeså den strikte eksklusiviteten. 

Innenfor rammene av en fullstendig oppnådd overensstemmelse i bevisstheten, 

som ikke kan gjenkalles på annen måte enn gjennom politiske katastrofer, skulle 

de nasjonale ulikhetene i en andre grads uskyld kunne gjennomarbeides mot 

hverandre, men ikke lenger i konkurranse, snarere gjennom produktiv kritikk. 

Den ideologiske nasjonalismen innen musikken er ikke bare sosialt foreldet, den 

er til og med passert av sin egen historie.

 Wienerskolen ble fordrevet av hitlerregimet, og fant tilfluktsteder, dels i 

Frankrike, dels i Amerika. Men den har i sine vandringer nærmet seg vestlige 

kategorier; ikke bare gjennom temperament og hensikter hos yngre komponis-

ter, men selv i kraft av sin egen objektivitet. Den statiske tilstand, der de serielle 

prinsippene til slutt havner, til forskjell fra den tvers igjennom dynamisk frie 

atonaliteten, var også et neoklassisistisk og, faktisk også debussyisk ideal. Kom-

poneringen i felt som er avsatt mot hverandre, som i stor utstrekning bestemmes 

av sin farge, slik som det fulgte av komposisjonsmetodens nyeste rasjonaliserin-

ger, konvergerer med impresjonismen. Boulez tilkaller stadig Debussy, og den 

tyske teoretikeren Eimert har på en produktiv måte beskjeftiget seg med «Jeux». 

Også gleden ved den sanselig fargerike klangen, som i den nyeste musikken tidvis 

tangerer det altfor søte, er vestlig i sin karakter. Om det her virkelig handler om 

en syntese, som det kalles i fremskrittsoptimismens språkbruk, er uvisst. Under 

overflaten lever spenninger som tidligere åpenbarte seg som nasjonale motset-

ninger. Den radikale moderne produksjonen i alle land, er formodentlig mer 

likeartet i dag, enn de enkelte landenes stiler fra 1600-tallet og fremover, selv i 

de påfallende kortlivede metodiske modifikasjonene. Tanken på det nedvurde-

rende uttrykket nivellering, blir dermed nærliggende. Militant nasjonalisme og 

indignasjon over den angivelig truende utjevningen, har alltid vært sammenko-

blet. Man skal ikke la seg skremme av redselsen for tapet av individuelle stiler. 

Den immanente forpliktelsen som ethvert verk med krav på varighet etterstreber 

– særlig slike som mest av alt baserer seg på et allment etablert musikkspråk 

– inneholder teleologisk allerede kritikken mot individualstiler. De verk er vel-

lykkede, der (hvilket Hegel allerede visste) den individuelle anstrengelsen, ja 

det individuelle værendes (Sosein) tilfeldighet forsvinner i sakens nødvendig-

het. Den vellykkede særskiltheten slår om i det allmenne. Den stilistiske enheten 

i den radikale moderne musikken beror ikke bare på vilje og kulturfilosofiske 

resonementer, men på uavviselige teknologiske vilkår. Opprinnelsen til denne 

stilen er ikke opposisjonen mot individuasjon, men snarere denne selv. Dagens 

kosmopolitiske musikkspråk må helt åpenbart stamme fra Schönberg, som hele 

sitt liv ble bekjempet som en ikke-folkelig og sær individualist. De forsøk som 

er blitt gjort på å redde individualstilen i arrangerte reservat innenfor den mer 

dominerende enheten, har for det meste vært ytterst tvilsomme. De prutet på 

den fullstendige konsekvensen og avstedkom nettopp det som i deres egen stil-

kategori forstyrrer som urent. Men den aller nyeste enheten har også fatale inn-

slag. Komposisjonene – som imidlertid fortsatt like pregnant lar seg inndele i 

vellykkede og mislykkede – ville ikke ha vært så ensartede, om de ikke lyttet til 

et helhetens primat over delene, eller organisasjonens over det kvalitativt uli-

kartede. De løper risikoen med å utrangere det motstridende element, som fra 

begynnelsen av gjorde deres enhet produktiv. Det motstrebendes offer er det 

særskilte, og tapet av dette gjør at alle verk kan tilbakeføres til en felles nevner. 

Dette forholdet kaster retrospektivt lys over stilbegrepet overhode. Stilens enhet 

virker lykkebringende der den savnes, og brutal der den forekommer. Ingen stil 

har noensinne, hvilket postuleres i selve begrepet, innebært forsoning mellom 

det allmenne og det særskilte, men har uavbrutt undertrykket det særskilte. Selv 

den nåværene stilen har spor av dette, til tross for all den konsekvens som ledet 

frem til den. Dette språket indikerer et samfunnsmessig perspektiv: at den gjen-

nom industrialisering og kommunikasjon forenede verden fremdeles er uforso-

net. Skinnet av forsoning i det uforsonedes midte, er stadig vekk til fordel for det 

uforsonede; i dag har også det estetiske skyld i dette.

Noter:
1 Jfr Arnold Hauser, Philosiphie der Kunstgeschichte, München 1958 s. 1 ff
2 «Der Chor von der Freude», muligens er det koret fra Beethovens 9. symfoni Adorno 

her sikter til. O.a.
3 Theodor W. Adorno: Zur gesellschaftlichen Lage der Musik, s 368
4 Kranichstein er et jaktslott utenfor Darmstadt der de tidligste feriekursene for ny mu-

sikk fant sted fra 1946. O.a.
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Kunstnere, komponister og utøvere 

Ellen Ugelvik (klaver) er utdannet ved Konservatoriet i 
Amsterdam, Musikkhøyskolen i Leipzig og Griegakade-
miet i Bergen. Ugelvik har spesialisert seg på fremføring 
av samtidsmusikk, og har deltatt på samtidsmusikkfes-
tivaler som De Suite Muziekweek og Gaudeamus, Ned-
erland, Musikhøst, Danmark, og Ultima og Autunnale i 
Norge.  Hun har bestilt og uroppført en rekke verker av 
unge komponister, og deltatt på cd-inspillinger av nyere 
verker med bl.a. BIT20 ensemble og Romeoensemble. I 
2003 ble Ellen Ugelvik valgt ut til en av Rikskonsertenes 
INTRO-musikere, og gjennom denne ordningen blir hun 
over en treårsperiode presentert som  solist ved konserter 
og festivaler i inn- og utland.

Joachim Kjelsaas Kwetzinsky (klaver) har utmerket 
seg som en ung pianist med stor musikalitet og virtuos 
teknikk. I mai 2004 vant han under Festspillene i Bergen 
konkurransen om Rikskonsertenes treårige lanserings-
program INTRO-klassisk. 
 Kwetzinsky avsluttet Diplomstudiet ved Norges mu-
sikkhøgskole i 2004 etter studier med Einar Steen-Nøkle-
berg. Han har tidligere også studert hos Liv Glaser og Jiri 
Hlinka. Han er prisvinner i den internasjonale Concours 
Grieg for pianister (Oslo, 2002) og i Ungdommens Pia-
nomesterskap (Stavanger, 1993).Kwetzinsky har holdt en 
rekke konserter i inn- og utland, både som solist og kam-
mermusiker. Foruten i de skandinaviske land, har han 
opptrådt  i Frankrike, Østerrike, Island, Oman, Tsjekkia, 
Litauen og Russland.

Torben Grue (baryton) har studert ved Rogaland Mu-
sikkonservatorium og Statens Operahøgskole. Han mot-
tok stipend som beste avgangselev ved høyskolen, og 
studerte videre med Prof. Peter Berne i Wien. Han har et-
ter endt utdannelse gjort bassroller som Figaro i «Figaros 
bryllup» og Daland i «Den Flyvende Hollender», og også 
barytonroller som Alfi o i «Cavalleria Rusticana og Vicar 
i » Albert Herring». Han har hatt hovedroller ved DNO 
i Oslo, Operaen i Trondheim og Opera Vest i Bergen, og 
jobbet med dirigenter som Maurizio Barbacini, Francesco 
Corti, Neil Dodd og Terje Boye Hansen. Han har også 
jobbet med fl ere samtidskomponister, og fremført verker 
av Kåre Dyvik Husby, Dag Egil Njaa, Glenn Erik Haug-
land, Morten Gaathaug og Dagfi nn Rosnes.

Tøge Talle (tenor) er født 1959 i Oslo. Han er frilans-
sanger med bakgrunn fra Universitetet og konservatoriet 
i Trondheim. Han har senere studert sang med Ingrid 
Sahlin (Oslo) og Wolfgang Strübing(Berlin), barokk og 
renessansemusikk mede Ian Partridge (London) og det 
20. århundres musikk med Elisabeth Klein (Oslo), med 
vekt på Schönberg, Bartók, Nørgård og Kurtag. Han 
har hatt engasjement ved Den Norske Opera, Operaen 
i Kristiansund, Trøndelag Teater, Festspillene i Bergen, 
Oslo kammermusikkfestival. Tøge Talle sang Schuberts 
«Die Winterreise»  i Berlin i august 2005, og skal turnere i 
Tyskland høsten -06 med «Die Schöne Müllerin».

Peter Szilvay (dirigent) hadde sin ilddåp som dirigent 
med Kringkastingsorkestret i 1996, som avslutning på 
diplomstudiet ved Norge musikkhøgskole. Han var diri-
gentstipendiat hos Stavanger Symfoniorkester i perioden 
1998 – 2000, og vant den norske dirigentkonkurransen 
«Årets dirigent» i 1998. Samme år inviterte Mariss Jan-
sons ham inn som sin assistent. Peter Szilvay har arbeidet 
med St. Petersburg-fi lharmonien, skandinaviske symfoni-
orkestre og samtlige større norske orkestre. Han har også 
arbeidet med opera og ballettprosjekter for Den Norske 
Opera, og med militære korps, blant annet som kunst-
nerisk leder for FMKV i Bergen (Forsvarets Musikkorps 
Vestlandet) i perioden 2000 – 2003. Han har også markert 
seg positivt innenfor samtidsmusikken med fl ere av våre 
ledende samtidsmusikkensembler. 
I 2006 venter blant annet festivalengasjementer og inn-
spillingsprosjekt med Kringkastingsorkestret. 

Kathrin Kolbanowicz (fi olin) har studert i Lübeck i 
Tyskland, og arbeidet mye med ny musikk. Hun har bl. 
a urfremført fl ere verk for solo fi olin. Fra høsten 2004 
vil hun være diplomstudent ved Norges musikkhøgskole 
med Peter Herresthal som lærer. Ved siden av vil hun sitte 
som vikar i Oslo fi lharmonien.

Eileen Siegel (fi olin) er født i USA, og studerte på Th e 
Juilliard School of Music i New York. Hun vant første 
pris i «Society of American Musicians Young Artists Au-
dition», som førte til konserter og radioopptak i USA. I 
1989 hadde hun sin Oslo-debut med glimrende kritikker. 
Hun har vært solist med Oslo Filharmoniske Orkester 
ved fl ere anledninger, i tillegg til Stavanger Symfoniorkes-
ter, Kringkastingsorkestret og Risør Festival Strings. Hun 
har vært en aktiv kammermusiker og har vært medlem av 
Det Norske Kammerorkester og Borealis Ensemble. I dag 
er hun 3. konsertmester i Oslo Filharmoniske Orkester, 
og underviser ved Barratt Dues Musikkinstitutt.

Ida Bryhn (bratsj) er født i Oslo i 1981. Da Ida var seks 
år gammel, begynte hun å spille fi olin siden søsteren 
hennes fant en i en container. Men da Ida var fj orten 
fi kk hun imidlertid sansen for det noe større og vakrere 
instrumentet, bratsj. Soon Mi Chung var hennes lærer og 
inspirator inntil Ida dro til Stockholm i 2000, og videre til 
Boston i 2003 der hun nylig avsluttet sitt masterstudium 
hos Kim Kashkashian. For tiden er Ida frilansmusiker 
med base i Oslo, men spiller jevnlig i inn- og utland. Siste 
stopp var Vinterfestspillene på Røros der Leif Ove Ands-
nes og Håkan Hagegård var noen av medspillerne. Til 
sommeren skal Ida til Chicago i fem uker for å delta på 
Ravinia Festival 2006. Deretter venter diplomstudier ved 
Norges musikkhøgskole for Lars Anders Tomter.

Kari Ravnan (cello) er medlem av Oslo Sinfonietta og 
Borealis Ensemble. Etter endt utdanning fra Eastman 
School of Music, studerte hun med Pierre Fournier i 
Geneve, William Pleeth i London, og Sandor Vegh i Salz-
burg. I tillegg til regelmessige turneer i USA, solo-recitals 
i Washington og ved Festspillene i Bergen, har hun vært 
solist med fl ere europeiske og amerikanske orkestre. Hun 
var førstecellist i Bergen Filharmoniske Orkester fra 1984 
til –89, og i Kringkastingsorkesteret fra 92 til 97. 

Stefanie Prenn (cello)  er født i 1984 i Linz. Hun stu-
derte cello ved Musikuniversität Wien, og fra 2003 ved 
Sweelinck Conservatorium Amsterdam. Hun har mottatt 
fl ere priser ved nasjonale og internasjonale konkurranser, 
både i Østerrike og i Russland, og deltat på masterclas-
ses med Siegfried Palm og Sandor Vegh. Hun har gitt 
konserter i fl ere europeiske land, og bl a i Philharmonie i 
St. Petersburg. Hun har turnert i Japan, Tsjekkia og Finn-
land, og samarbeidet med Georg Nussbaumer i prosjekter 
i klangwerkstatt Berlin, Villa Aurora og 18th street arts 
complex Los Angeles, Konzerthaus Wien, Gropiusbau og 
Konzerthaus Berlin.

Amund Sjølie Sveen (slagverk) er musiker og lydkunst-
ner bosatt i Oslo, Norge. Diplomeksamen i slagverk fra 
Musikhögskolan i Göteborg, Sverige (2002). Har tyngde-
punktet i sitt kunstneriske virke i grenselandet mellom 
ny solo- og kammermusikk på den ene siden, og impro-
visasjon, performance, musikkteater og lydkunst på den 
andre siden. Jobber oft e med musikalske uttrykk som del 
av en større performativ kontekst - både alene og sammen 
med andre. Har spilt konserter og forestillinger, gjestet 
festivaler og gjort radioinnspillinger over hele Norden.

Gunnhild Leenheer Nordahl (bratsj) er 22 år gammel, 
studerer for tiden ved Norges musikkhøgskole, og begyn-
ner på master solo til høsten. Spiller i metro strykekvartett.

Karen Marianne Aukner (bratsj) er født i Oslo 1982. 
Hun har sin Bachelor fra Barratt Dues musikkinstitutt og 
Universität der Künste, Berlin. Siden 2000 har Karen har 
turnert ved fl ere anledninger med Oslo Camerata. Karen 
har i den senere tid deltatt ved IMS, Prussia Cove, master-
class med Th omas Riebl og turnért som kammermusiker i 
Karibia og Russland. Karen studerer nå til sin mastergrad 
med professor Lars Anders Tomter.

Kristin Jæger (bratsj), f 1980, er fra Bodø. Etter grunn-
utdanning ved Norges musikkhøgskole og Musikkon-
servatoriet i Trondheim, studerer hun nå 2. år master 
soloinstrument ved Norges musikkhøgskole. Sesongen 
03/04 hadde hun årsvikariat i Trondheim Symfoniorkes-
ter. Utenom studiene jobber hun som frilans musiker i 
de norske symfoniorkestrene, kammerorkesteret Trond-
heimSolistene og Bodø Sinfonietta.

xxvi …



Else Olsen S. spiller piano og preparert piano, samt 
hardingfele som biinstrument. Hun er oppvokst på Hom-
mersåk, i Sandnes, og har sine musikalske røtter i salmene 
fra bedehuset. Det var hennes mor, som er bedehuspia-
nist, som lærte henne å spille i begynnelsen. Utdanningen 
har hun fra Høgskolen i Stavanger, avd. kunstfag, og har 
utøvende hovedfag fra Norges musikkhøgskole.

Georg Nussbaumer (komponist, kunstner) er født i 
1964 i Linz an der Donau. Han arbeider for det meste 
med instrumentalt utvidede installasjoner, hvor mang-
foldige organiske og anorganiske materialer blir like 
selvfølgelig inkludert som maskiner, video eller levende 
dyr. Inkluderingen av fremføringsstedet utgjør vanligvis 
en del av de oft e helaft ens arbeidene. Partiturene determi-
nerer forløp som manifesterer seg som plastisk hendelse, 
akustisk, visuelt, oft e også som berøring og lukt. Nussbau-
mer har mottat fl ere priser og stipendier (sist Publicity 
Preis 2005 des SKE-fonds) og var «artist in residence» 
ved O.K-Centrum für Gegenwartskunst (Østerrike), 
«Djerassi Resident Artist Program» (San Francisco) og 
ved Villa Aurora (Los Angeles). Hans siste prosjekter har 
bl a vært: orpheusarchipel, eine Installationsoper in einem 
Atombunker (Oper Bielefeld 2002); parsifalsurvivaltrail, 
eine Operninstallation (O.K Linz 2002); Th e Big Kuss of 
Trustan with Usolde (Konzerthaus Wien 2002); Märchen 
vom Lied vom Wald, (Museum Hamburger Bahnhof, Ber-
lin 2002); Von der Wiege bis zum Graab (Donaueschinger 
Musiktage 2003); OrganOagie (Tanzquartier Wien 2004); 
schlachten:szenen (Wien Modern 2005).

Raymond Berge (komponist) 29 år. Utdannet kompo-
nist fra Norges Musikkhøgskole. Har utover sin virksom-
het som komponist jobbet mye multimedialt og har fl ere 
samarbeidsprosjekter med Unn Fahlström bak seg. Han 
har vært framført på Ultimafestivalen fl ere ganger og på 
Oslo Kammermusikkfestival og blitt framført av ensem-
bler som Oslo Sinfonietta og Poing. Raymond Berge bor i 
studenthybel på Sogn, på gang med 3 andre fi llefranser.

Lars Paalgard (billed- og lydkunstner)  har sin utdan-
nelse fra Kunstakademiet i Trondheim, og Jan van Eyck 
Akademie i Maastricht, Nederland. Han har bak seg en 
lang rekke separatutstillinger og prosjekter/gruppeutstil-
linger som bl a har omfattet computergrafi kk, maleri, 
video, skulptur og lyd, oft e som installasjoner. i 2002 var 
han festspillutstiller ved Dølajazz Lillehammer Jazzfestival. 
Paalgard har dessuten vært aktiv som lærer og foredrags-
holder, bl a ved Nansenskolen på Lillehammer, Kunstaka-
demiet i Gøteborg, og ved Statens kunstakdemi i Oslo.

Olav Anton Thommessen (komponist) er en profi lert 
komponist og kulturpersonlighet. Hans omfattende 
kunnskaper om bl.a. musikkhistorie og fi lmmusikk har 
gjort ham til en ettertraktet lærer, foredragsholder og in-
tervjuobjekt. Han er professor i komposisjon ved Norges 
Musikkhøgskole, hvor han har undervist siden 1972. I 
1980 startet han, sammen med Lasse Th oresen, kursene 
i sonologi ved Norges Musikkhøgskole. Th ommessen 
studerte komposisjon ved Indiana University School of 
Music, med bl.a. Bernhard Heiden og Iannis Xenakis som 
lærere. Han fortsatte å studere med Piotr Perkowski ved 
Musikkhøgskolen i Warszawa i 1970. I 1971-72 fulgte stu-
dier med Werner Kaegi og Otto Laske ved Instituut voor 
Sonologie i Utrecht, Holland.

Asbjørn Schaathun (komponist) har vært en viktig 
skikkelse i det norske komponistmiljøet siden tidlig på 
80-tallet. Han har studert komposisjon ved Norges mu-
sikkhøgskole, i London (Royal Collage of Music), og ved 
IRCAM i Paris. Schaathun var en nøkkelperson i etable-
ringen av fl ere viktige institusjoner i Norge, bl a gjennom 
å grunnlegge både Musikkhøgskolens Samtidsensemble 
og Oslo Sinfonietta. Han har dessuten vært pioner på 
feltet computer-støttet komponering, og undervist en 
lang rekke av de unge norske komponistene som gjør 
seg gjeldende i dag. Asbjørn Schaathun underviser i dag 
komposisjon ved Norges musikkhøgskole.

Bendik Hagerup (komponist) er født i Bergen i 1976. 
Han har studert komposisjon ved Norges Musikkhøg-
skole i Oslo og elektronisk musikk ved Institutt for sono-
logi i Haag. Ved siden av å komponere er han aktiv som 
skribent og har en fortid som fri-improvisasjons musiker. 
Han er for øyeblikket bosatt i Haag.

Simen Hagerup (forfatter) er født i Porsgrunn i 1980, og 
oppvokst i Fredrikstad. For tiden bor han i Paris. Han har 
blant annet vært amatørbokbinder, rollespillfanatiker, lit-
teraturstudent, tegneserietegner for tidsskrift et Parergon, 
stuntpoet med bl.a. Th e Source og Johannes Bergmark, 
bokanmelder i Dagsavisen, politisk aktivist, fanzineskri-
bent, profet og dagdriver. Forøvrig er han besatt av spill.

Jan Skomakerstuen (lys, scenografi ) (f.1966) er 
kunstner med lang fartstid innen installasjons, lys og 
lydkunst. Han er for tiden ansatt som høgskolelektor ved 
KHIO,avd.Kunstakademiet i Oslo.

Kunstnere, komponister og utøvere
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Symposium «Periferi som kunst. 
Kunst som periferi.», UKS
UKS, Lakkegata 55b 
fredag 7. april kl. 11.00 – 14.00

UKS arrangerer i juni en utstilling 
med tema PROVINS. 
Happy Days Sound Festival 06 
har tema PERIFERI. 

Utstillingen tar utgangspunkt i begrepet 
provins, et ladet ord med motsetningsfylte 
defi nisjoner. Fra et kunstnerisk utgangs-
punkt kan man tenke seg at å operere i 
provinsen gir en mulighet til å opprette en 
egen sfære av kunnskap og aktivitet. På 
den annen side kan det symbolisere det 
å stå utenfor en sammenheng, med liten 
mulighet for inngripen eller påvirkning.

pro-vin-siell adj
1. trangsynthet og mangel på sofi stikert 
diskurs
2. et ord, begrep eller virke som oppstår 
i en provins

Festivalen tar utgangspunkt i at brorpar-
ten av verdens befolkning og de fl este av 
verdens kunstnere lever og jobber i kunst-
verdenens periferi. Mange av de mest 
interessante komponistene og lydkunst-
nerne av idag, tar nettopp utgangspunkt 
i sin umiddelbare geografi ske nærhet, og 
lar verkene vokse frem fra den virkelighe-
ten som er direkte for hånden.

periferi subst
1. en sirkels omkrets
2. utkant (av by)

Felles for festivalen og utstillingen er 
fokuseringen på lokale og stedsspesifi kke 
uttrykk. Symposiet vil forsøke å belyse 
noen av de utfordringer og spenningsfelt 
som oppstår med en slik innfallsvinkel, og 
undersøke graden av parallellitet mellom 
det provinsielle og det perifere.

Utstilling på UKS:
«PROVINS»
ULF AMINDE / BRUNO NAGEL
1 - 25 Juni 2006

UKS (Unge Kunstneres Samfund)
Lakkegata 55b
0187 Oslo

Produsert av Anders Smebye

Periferi som kunst. 
, UKS

Festivalen tar utgangspunkt i at brorpar-

ULF AMINDE / BRUNO NAGEL
1 - 25 Juni 2006

Symposium «Periferi som kunst. 
Kunst som periferi.», UKS
fredag 7. april kl. 11.00 - 14.00

xxviii …

Periferi som kunst. 

Festivalen tar utgangspunkt i at brorpar-

UKS:

ULF AMINDE / BRUNO NAGEL
1 - 25 Juni 2006

fredag 7. april kl. 11.00 - 14.00



… xxix

Mitt navn er Theodor Barth. Jeg er antropolog og stifi n-
ner. Enten du faktisk skal være med meg eller bare vil 
lese denne teksten, så skal jeg ta deg med og vise noen 
veier som snor seg mellom private og offentlig rom i 
Oslo. Jeg skal bringe deg bort fra Oslos generelle veier 
og gateliv, inn i en annen sone: når turen er over skal du 
si – «Du store verden! Er det der jeg bor…»

Du sitter i en buss og er med i et hørespill som 
bringer deg fra dør til dør, hjem til fi re norske samtids-
komponister: du skal høre musikk- og lydfremføring 
hjemme hos dem, i regi av Happy Days Sound Festival 
2006. Festivalen sikter på å vekke musikksalongen opp 
fra sin tornerosesøvn. Komponistene vil gi deg en gave. 
Er ikke det grei kjøring? Hva trenger man en stifi nner 
og veiviser til? Er ikke alt man behøver en buss?

Vel, jeg har også noen spørsmål. Tror du man ar-
rangerer konserten Hjemme Hos for å gi vår tids lovende 
lyttere en anledning til å se hvordan komponistene har 
det hjemme? Har kulturlivet endelig lært av Se&Hør og 
reality TV? Nåvel. Vi kaller det stedsspesifi kk kunst, og 
må dermed hoste opp noen forklaringer: folk som er 
med og involverer kunstytringer i deres opplevelse av 
sted, er med å å gjøre dem stedsegne, eller -spesifi kke. 
Du er med og skaper.

Har du tenkt på hvordan vi må ta oss til for å kom-
me hjem til en komponist? En komponist bor, som alle 
andre, i en bolig og i et strøk. Men bolig og strøk er ikke 
faste størrelser dersom man på en meningsfull måte 
skal kunne tenke seg et spesifi kt, og i sammenhengen 
relevant, møte mellom sted og musikk, eller lyd. Vi må 
tenke oss det stedsspesifi kke ved hjemmekonserteringen 
under Happy Days på en dynamisk måte – dvs. utfra et 
lyttersubjekt-i-bevegelse (som ser, opplever og tenker). 

Det er slik jeg tror vi kan møte komponistene hjem-
me: de bor i fremførelsen av lydverket, utover notearkene, 
eller bak ryggen på musikkutøverne med blikket festet til 
samme sted. Vi beveger oss gjennom Oslo by, omhyllet av 
reisen gjennom bylivets indre, trer inn i komponistenes 
lydsone, passerer verket, og slynges ut i byrommet igjen 
med verket sammenfoldet et sted i vårt eget dyp, mens 
nye passasjer åpnes for så å lukkes. Slik vil vi transforme-
res fra å være lyttere til å bli lydbærere i den norske ho-
vedstaden Oslo, våren 2006. Hvem er komponistene?

Vi skal hjem til Asbjørn Schaathun, Raymond 
Berge, Olav Anton Thommessen og Lars Paalgard (som 
er lydkunstner). Hjemmene deres er passasjer i en by, 
verkene deres er passasjeverk. Lydsoner i Oslos mel-
lomrom. Vi skal ikke gå historisk til verks og presentere 
kunstnerne i kronologisk rekkefølge, etter alder, vekt og 
frekvens. Vi skal begynne med byen og la stedenes «lo-
gikk» få bestemme rekkefølgen. Her må man stå så fritt 
som mulig: selvom vi er ved porten er det ikke Byporten 
– vi står ved inngangen til en annen by; der handles-
trøkenes grep om passasjer representerer bare én blant 
fl ere muligheter.

Når det gjelder akkurat denne bussturen, så be-
gynner byen på Olav Ryes Plass og slutter i Markveien. 
De nærmeste almenningene er Parkteateret, Solvang 
Kolonihage, Villa Stenersen og Jakob Kirke. Dette er 
rutenettet vårt: komponistene vi skal hjem til bor et 
sted i nærheten. Det er dette «hjemme hos» betyr. Folk 
– komponister og andre – bor i nærheten av ett eller an-
net som du vet om, og som du orienterer deg etter når 
du skal et sted for første gang. Bor du i sentrum tar du 
gjerne bussen, eller annen kollektiv transport: vanskelig 
å fi nne parkering. Og så hører du på musikk. På bussen, 
på vei til jobben eller hjemme hos noen.

Du sitter med discman, mp3-spiller eller mobilen 
på en eller annen lyttekanal i bussen: du har enten kjøpt 
musikken eller lastet den ned. Du lytter til din musikk. 
Du ser verden passere utenfor ruten. Du ser passasjerer 
gå av og på. Hva har musikken med sted å gjøre? Ingen-
ting. Det er din musikk. Du har ikke skrevet musikken, 
produsert lyden eller solgt enheten: den ble heller ikke 
skrevet til deg, til meg eller noen andre. Bare unntaksvis 
er den dedikert til en navngitt person. Allikevel er det 
din musikk. Du vil ut av dette uføret. Du vil hjem til 
komponisten.

Men for å komme hjem til komponisten må du 
begynne med å lete etter mer spennende musikk. Det er 
ikke spennende når musikken friksjonsløst identifi serer 
seg med deg, og du med den. Det vet jeg. Det som er 
spennende, tenker jeg videre, er når musikken begyn-
ner å engasjere omgivelsene. Når du lytter til musikken 
og kikker ut av bussruten, så er det ikke lenger ditt eget 
teater du ser, du begynner å se noen mønstre i bybildet 
og aner at folk er på vei hen et steds. Det fi nnes en sam-
menheng i byen – en løs sammenheng: den må ikke 
være så fast at den drypper av mening, ei heller så løs at 
den fl yr fullstendig i biter (og rasker med seg hjernen 
din i samme sleng).

Kan det hierarkisk komponerte verket – selvly-
sende av ånd – gjøre denne jobben for deg? Kan musikk 
skape andre sammenhenger – på et annet plan enn den 
klassiske komposisjonen – ved hjelp av f.eks. tekstur 
og gestikk, som Olav Anton Thommessen sa for lenge 
siden? Finnes det lydstoff som engasjerer murfl atene i 
passerende bygg, eller musikalske grep som gir de for-
bipasserendes bevegelser et slags volum (og kanskje et 
gyllent snitt)? Hva slags lydverk er det som er stedsegne 
for en en buss? Hva med stasjonene? Hva med Brugata? 
Nåvel. La oss fi nne ut av det. 

Jeg har lyst til å forføre musikken lite grann. Kan-
skje er det viktig å få den ut av lytterens favn, forsåvidt 
helt parallelt med at teksten bringes til utkanten av 
leserradaren – min eller din – rekkevidde. Men ikke 
så veldig langt bort. Bare litt. Det er helt opplagt at 
når musikk og lyd begynner å engasjere sted – til å be-
gynne med på en forholdsvis generell måte, og så mer 
intimt – så forvandler musikken seg til en slags grafi sk 
kunstgenre. Eller er det kanskje ikke helt opplagt? For-
skutterer jeg komponistens synspunkt? Notearkene? 
Båndopptageren? Den digitale sampleren? Avansert 
programvare? Muligens.

Kanskje du bør gå og ta deg en kopp kaffe nå? Jeg 
venter imens. Dette kommer nemlig til å ta litt tid. Du 
og jeg bor i Oslo (høyst sannsynligvis). Hva betyr det 
egentlig? Da tenker jeg på hva det betyr for oss som bor 
her. Fordi vi bor i Oslo så er gatene vi bruker til dag-
lig blitt generelle for oss. Generelle gater. Fordi vi bor 
i Oslo har stedene vi valser rundt i sluttet å være spe-
sifi kke. Skal Oslo beholde sin magi – som den kanskje 
har for en gjennomreisende – så må vi være lure. Det er 
derfor vi har kulturliv. Det er en måte å være lur på.

Men forstår vi dette ordentlig? Hva lever vanedyret 
i oss av? Hvordan blir vi kvitt parasitten? Det fi nnes 
noen grep. Først må man kalle dyret ved sitt rette navn: 
dyret heter her-og-nå. Det er ikke det apokalyptiske 
dyret – Hobbes’ dyr eller Nietzsches dyr – det er medio-
kratiets dyr: det er dyrt i drift og leverer ingenting. 
Massevis av ingenting. Hva er alternativet? Hvor skal vi 
når ormekuren begyner å virke? Vi skal der-og-nå. Der: 
like ved her, men litt bortenfor. Det kan da ikke være 
særlig hardt! Nåvel. Veien er kort, men det er ikke desto 

«Hjemme Hos»
– et passasjeverk med lydsoner i Oslos mellomrom –
Vi tar turen hjem til Asbjørn Schaathun, Raymond Berge, 
Olav Anton Thommessen og Lars Paalgard, 
for å høre musikk og lyd hjemme hos dem.

porten 
– jeg –

passasjen 
– du –
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mindre en avgrunn. Vi skal fra selvmordet til passasjen: 
fra sosiologen Durkheims by til kulturkritikeren Ben-
jamins by. De er basert på ulike prinsipper: for de som 
spaserer over til Benjamins by kan se ut som pesten for 
de som står igjen i Durkeims by.

Bussturen skal ta oss over på andre siden, for det 
er der musikken er. For å være med kreves det jerndisi-
plin og uavkortet lekelyst. Jeg er fergemannen og det 
kreves mynt. Det er heller ikke alle som får være med. 
Akkurat. Hvor politisk ukorrekt går det an å være? At 
det går an er helt opplagt, spørsmålet er snarere hvor… 
i passasjene: det som er spesielt med veitrasseene i 
mellomrommet mellom det private og det offentlige 
– altså Oslos personlige geografi og kulturlandskap – er 
gateskiltene: på denne turen signaliserer de labyrinter. 
Det bemerkelsesverdige med dem er at de, tross sitt 
gjenkjennelige design, alle er ulike. Det er ikke to som er 
helt identiske.

Det dreier seg om digitalt genererte grid. Vi bruker 
dem som sparringsmedier under bussturen for å unngå 
at våre veivalg – som nødvendigvis er vilkårlige – ikke 
skal bli fullstendig absurde. Ved inngangen til Oslos ir-
reganger av personlige veitraseer, trenger vi derfor noen 
definisjoner. Generelt snakker vi om labyrinter, men 
spesielt snakker vi om passasjer. Nei, ikke en passasjér 
– selvom det nå er lov å drømme om bussen: jeg snak-
ker om passásjer, med trykket på siste a. Slike passasjer 
utgjør spesifikke labyrinter i den forstand at de bringer 
deg inn i lydlandskapet til en komponist, og er assosi-
ert med en bestemt sone på bykartet: jeg har kalt dem 
Grüner (Parkteateret), Stenersen 1 (Sogn Studentby), 
Stenersen 2 (Vinderen) & Hausmann (Markveien v/An-
kerbrua). 

Se deg rundt. Spredt utover avissidene finner du 
noen passasje-kort der både labyrinten og stedet det 
skal brukes vises. Kortet brukes som nøkkel til en lydso-
ne, definert i bydelene Grünerløkka-Sofienberg (Grüner 
og Hausmann), Sogn (Stenersen 1), Vinderen (Stener-
sen 2): de inngår som aktivitetsbærere i et passasjekon-
sept basert på åpen tekst. Det innebærer bare at du må 
gjøre noe for at teksten skal åpne seg og at du dermed 
får øye på passasjene. Tidspunktet er avgjørende: uten 

klar intensjon og øyeblikkets våkenhet vil absolutt intet 
skje. Følg bruksanvisningen. Det er en forbindelse mel-
lom teksten og byen: begge er landskap, og det finnes 
passasjer med nøkler mellom dem.

Små datagenererte labyrinter brukes her som mot-
satser til kartbilder. Kartbildene er tatt fra fly. Vi skal 
ikke fly. Snarere tvert i mot. Vi beveger oss langs bakken 
og vi skal fortape oss, ikke ha oversikten. Vi skal reali-
sere et kontrapunktisk bevegelsesmønster i Oslo by, gate 
for gate, vi skal flette og veve teksturer som kretser om 
våre objekter, denne ettermiddagen og kvelden hjemme 
hos. Vi begynner med Grünerpassasjen. Langt borte, en 
lyd «…en reise innover i lyden; å se på en tekstur fra 
langt hold. Så rekomponere denne samme situasjonen 
og komme nærmere og så rekomponere en tredje gang 
bare for å komme tett nok innpå til å oppdage den nye 
verden av lyder som da åpenbarer seg.»1 Vi er hjemme 
hos Asbjørn Schaathun.

Dette er en passasje: et vilkårlig, men reelt møte 
mellom en reise med buss og komponistens aktivi-
tet – de er såvidt blitt kjent, før de begynner å låne 
til hverandre. Bussreisen kanaliserer musikken, mens 
komposisjonen låner bussfiksjonen virkelighet. Hvilke 
utfordringer ved bussturen – som kanal og fiksjon – er 
det egentlig verkene i Hjemme Hos konserten møter? 
Det komponistene er opptatt av – som virkelighets 
produsenter – er f.eks. hvordan kan man skape og kon-
trollere et materiale som er mer komplekst enn det man 
kan gripe i utgangspunktet. Det er Asbjørn Schaathun 
– med bakgrunn fra bl.a. IRCAM i Paris – som reiser 
dette spørsmålet2: 

«første gang bruken av en computer ble aktuell, 
var nettopp da jeg skulle styre en prosess som lå utenfor 
min egen tidshorisont. Jeg var opptatt av å kjenne etter 
hvor langt jeg kunne strekke min følelse for musikal-
ske beslutninger før disse beslutningene ble absurde. 
Inspirasjonen til denne problemstillingen hentet jeg 
fra Stockhausens artikkel ‘…wie die Zeit vergeht…’, 
der han påviser hvordan man kan strukturere musikal-
ske elementer på samme måte innenfor både ‘stor’ og 
‘liten’ tid. Jeg forstod plutselig at man kunne oppleve 
musikalsk tid på en annen måte.» Dette er en konkret 
forståelse. Den høres og overføres i musikken. Kompo-
nisten snakker om denne forståelsen; musikken utgjør 
forbindelsen.

Når vi går ut fra Schaathun’s leilighet, etter kon-
serten, forbauses vi av å befinne oss på Grünerløkka. Vi 
beveget oss gjennom en passasje med enveiskjøring fra 
byen til verket. Hvor kommer vi ut? Er det samme sted? 
Nåvel. Ikke helt. Vi kommer ut på Olav Ryes plass, ved 
Parkteateret, og har vært på konsert i etasjen over. Man 
går aldri to ganger ned samme vei. Man kommer aldri 
ut nøyaktig samme sted der man gikk inn. Det ligger i 
innerommets natur at ankomsten dras inn, mens ut-
gangen kommer helt an på hva man møtte der inne. Et 
hjem er et privat sted man reiser gjennom – en passasje. 
Men det behøver ikke være privat. Det kan også være 
offentlig. Men det innbefatter i alle tilfeller et brudd.

Jeg husker første gangen jeg identifiserte en pas-
sasje i Oslo: det var på Teaterbåten Innvik. Det skjedde 
på denne måten: Først så jeg lenge utover fjorden, der-
etter løftet jeg blikket til Ekeberg restauranten oppe på 
høyden, Operaen i alle sine uferdige stadier nede ved 
vannkanten. I bakgrunnen: Oslo S – et utgangspunkt og 
sluttpunkt for jernbanenettet utover det ganske land – 
Oslo Børs. Vi satt der i skumringen, Mariann og jeg, det 
var hvite duker og lijler på bordene. Vi hadde nettopp 
vært nede i kjølen og sett et videoarbeid av den indiske 
kunstneren Amar Kanwar om det politiske regimet i 
Burma, med en ikke ubetydelig rolle tildelt en burmeser 
som Kanwar ble kjent med for flere tiår siden, og som 
nå jobbet som kokk i teaterbåtens restaurant.

Jeg hadde slett ikke hørt om Stockhausens artik-
kel da jeg opplevde dette. Så grepet mitt var annerledes. 
Men bare litt. Kanskje er det sant – tenkte jeg – at det 
finnes virkelige og mulige passasjer mellom makrokos-
mos og mikrokosmos innen den helheten vi kaller Oslo 
by. Men disse passasjene finnes ikke overalt. De finnes 
bare noen steder. De er spesifikke og må spores, opp-
dages, utvikles, skapes og deles. Så det er ikke noe jåleri 
dette med passasjer. Det er veldig konkret og materielt: 
det er ikke alle passasjer som lar seg realisere etter at 
de er oppdaget heller. Så vi får se. Da jeg ble spurt av 
Happy Days Sound Festival om å være antropolog/guide, 
så tenkte jeg at da må dette være metoden til å vise folk 
rundt i byen, hjem til kunstnerne, gjennom verkene, og 
ut igjen… noe å finne ut av. 

Det er mye jeg ikke visste før jeg fikk varsel om 
guidingen og begynte å dra ut på denne turen. For 
eksempel, når vi drar fra Asbjørn Schaathun på Grüner-
løkka til Raymond Berges bol ved Solvang kolonihage, 
så kjører vi gjennom Sofienbergparken. Den ligger der 
fredelig og uberørt av boligpresset mot Oslo – et påfal-
lende stort grøntareale. I dybden under muldet ligger 
det massegraver med ofre av kolerabakterien mange år 
tilbake. Bakteriene syder og lever fremdeles, og området 
er frosset. Intet entreprenørskap i dybder der, nei. Tan-
kene begynner å svirre: Christianias kvadradtur, Grü-
nerløkkas koleratur. Der – i høyden – kjører en buss. 

Den kjører via ukjente veier over Nordberg til 
Solvang kolonihage. Vi stopper ved oppsiden – hva an-
net kan vi gjøre etter det vi nå vet? – går av bussen, for å 
spasere som pesten ned den lange alléen ned til Sogns-
veien. Hvem er denne gjengen av spaserende nedover 
vår Champs Elysées, spør man fra de små husene i vår-
været? Det er oss. De skjønner ikke at vi er det sikreste 
vårtegnet de har sett på lenge. Vi skal til Stenersensgate 
et sted, der det sies at Raymond Berge skal vise en video 
som han har laget sammen med Ignas Kronglevicius. 

Derfor er det på tide å aktivisere det neste passasje-
kortet: «Stenersen 1». Det henger ikke verdifull kunst på 
veggene her lenger – slik det gjorde etter vinterolympia-
den i 1952 – til gjengjeld har musikken blitt forvandlet 
til en grafisk kunstform som går utover det rent musi-
kalske, skriver seg inn i mennesker og omgivelser: vil 
videoen inneholde dekonstruerte musikalske klassikere? 

verket og bruddet 
– de –
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Passasjekort «Grüner»

Foto: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
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Møter vi det visuelle i det dekonstruerte musikalske 
verkets utkant? Vi gleder oss som barn, men kan ikke 
fortelle mer. Innslaget blir kort. Det er hemmelig, og på 
mange måter Hjemme hos konsertens black box.

På den andre siden opplever vi for første gang, i 
løpet av turen, å bli ført inn i fornuftens galskap v/en 
av dens traséer gjennom Oslo by. Ringveien. Ingen vei 
utenom. Det er det som er galskapen, urbant sett. Ar-
kitekt Ole Møystad holdt et foredrag for endel år siden 
på Galleri Rom der han la frem noen hovedmomenter 
i doktoravhandlingen sin: mellom menneskeverden 
og naturen, finnes de bygde omgivelsene – chóra. Ja, 
nettopp. Det samme greske rotordet som i choreographi. 
Bevegelsens visdom som bringer en et steds mellom 
kulturen og naturen, mellom orden og kaos, mellom 
overordentlig galskap og kaotisk galskap.

Bussen beveger seg slik: inn mellom. Turen består 
derfor essensielt i å bruke bussen som «leserhode» for 
menneskers bygde omgivelser i byen, som en natur 
skapt av mennesker, en slags menneskenatur: vi beveger 
oss og forvandler oss til lesere av den virkeligheten – litt 
bortenfor – som ligger i utkanten av menneskelivet, og 
samtidig i dets midte. Så kommer plutselig Ringveien 
inn og arresterer denne muligheten mellom Sogn og 
Vinderen bydel! Hvordan skal vi ta dette? Det er ikke 
mulig å kjøre noen annen vei en Ringveien: det finnes 
ingen andre veier, eller de er fysisk sperret.

Det gir en negativ leselighet. Vi passerer Gaustad 
– i sammenhengen en varde eller portnerbolig – på 
høyre side før vi tar av Ringveien og kjører ned stadig 
smalere villavereier på Vinderen, og aktiverer passasje-
kortet «Stenersen 2» idet vi passerer Villa Stenersen: den 
tiltenkte, men i praksis altfor kalde statsministerboligen. 
Det er mulig at vi tar en svingom rundt den kinesiske 
ambassaden før villaveiene blir så smale at vi ikke kom-
mer lengre med buss. Da går vi av bussen et sted i Char-
lotte Andersens vei: vi er kommet hjem til teorien, ver-
ket og musikkhistorien på Vinderen. Det ringer i jorden: 
et møte mellom benjaminske byvandrere og kompo-
nisten Olav Anton Thommessen. Hvor behendig er det 
ikke at vi ankommer sonologiens verden akkurat i dette 
øyeblikk? Vi er ikke forvirret lenger, men har funnet oss 

tilrette, i det urolige soniske lendet som bussturen har 
involvert oss i, som midlertidige beboere.

Man kan lese musikk på forskjellige nivåer av 
intensitet. På ett eller annet tidspunkt – når intensite-
ten øker – blir den kyndige leser så aktivt involvert at 
lesningen går over i komposisjon: Thommessen leser 
Grieg, Beethoven, Verdi og – ja – George Clinton. Hvil-
ket selvfølgelig innebærer at han på et enda høyere in-
tensitetsnivå vil fremføre lesningen – og altså forståelsen 
– av et verk, eller av konsertformen som sådan. Så er vi 
altså kommet hjem til Glassperlespillets Mester. Forres-
ten ikke helt hjem. For den virkelige lesningen begynner 
med en hårørsåre som forgrener seg, gir næring til noen 
få celler, så – via en metamorfose – «… til lengre remser. 
Disse etterhvert lange-gestiske remsene, som har tvun-
get seg frem under mye motstand, avføder i sin tur nye 
klangvev.» Dette skriver Asbjørn Schaathun om Olav 
Anton Thommessens musikk. 

Det sies at Olav Anton Thommessen – leserbe-
toningen til tross – ikke lager metamusikk eller gir 
lytterne metakonserter: sonologien han tok med seg 
fra Utrecht (Holland) ansporer en engasjert lesning. 
Jeg tror det er riktig. Allikevel vil jeg rette lesernes 
oppmerksomhet mot alternative betydninger av ordet 
meta: på arameisk betyr nemlig ikke dette tilleggsordet 
«over og utenfor» – som det ofte betyr når vi benytter 
det nedsettende – men snarere ’å strekke seg ut etter’. I 
denne forstand betyr metamusikk å strekke seg ut etter 
musikken. Og tilsvarende når det gjelder metakonserter. 
Men allikevel: innebærer ikke dette utgangspunktet at 
vi fanges av Zeno’s paradoks? Blir ikke utgangspunktet 
fatalt, fordi det alltid er halve veien igjen og at vi aldri 
når helt frem, til tross for at vi «strekker oss ut»? Vel, det 
kommer an på hva det nøyaktige utgangspunktet er, og 
om lesningen er en reise med en ankomst. 

Vi kan for eksempel plassere lesningens ankomst 
utover – og, i den forstand, etter – verket. Helt fiktivt. 
I så tilfelle er det lesningens kjennetegn at den passe-
rer, kjærtegner og aldri besitter fullt ut sitt objekt. I en 
høyere grad av intensitet blir det en passasje. Og enda 
videre et passasjeverk. Lesningen kan med andre ord 
utvikle seg til å bli en passasje gjennom det leste verket, 

og utvikle seg til et passasjeverk. Men det betyr at det 
finnes noe før og noe etter. Hva er før? Det sies at Olav 
Anton Thommessen er skrivemaskinens mann og – når 
det gjelder musikk – håndskriftens atlet. Alt er skrevet 
ut for hånd – note for note – i store ranker utover mu-
sikkarkene. 

Olav Anton Thommessens grafiske aktivitet og 
sonologiens blikkretning minner meg om Dagmar 
Richter’s arbeider, som er godt kjent blant arkitekter 
og endel kunstinteresserte: hennes utgangspunktet er 
det foreliggende bybildet og dets leselighet i tegning 
– tegning på tegning. Byggene hennes utvikler seg som 
former ut av en palimpsest3. Hun er preget av den mer 
alment kjente Daniel Liebeskind og hans tapning på 
dekonstruksjon. Forbindelsene mellom arkitektur og 
ny musikk går idag langt tilbake: Philips paviljongen i 
Brussel EXPO i 1958, ved komponistene Edgar Varèse 
og Iannis Xenakis som bragte lyd og arkitektur sammen 
i et nytt og gjensidig konstituerende forhold. Men for-
bindelsene går selvsagt ikke bare til arkitektur, men også 
til tekst.

Jeg tenker på Walter Benjamin og hans hang til 
nedskrivning av lange passasjer fra bokverkene som 
han jobbet med under dekke av sitt bibliotekarembete, 
og deretter leste opp for sine kafévenner. Han mente at 
med boktrykkekunsten var det et aspekt ved lesningens 
virke – som han tilskrev middelalderkopistene – som 
var gått tapt. Hans metode var et botemiddel for dette. 
Nå var det riktignok lenge slik at kloke hoder ofte hver-
ken kunne lese eller skrive, fordi dette ble ansett som en 
lavere syssel: de ble lest og skrevet for. Et eksempel på 
dette er Hildegard von Bingen (1100-tallet). Kopistene, 
som var lavest på ranglisten, kunne på sin side ofte ikke 
lese, hvilket innebærer at man har fått skrivefeil som har 
ført til interessante meningsglidninger i originalverk 
(o.l.). Jeg vil allikevel si at Benjamin’s ideal hadde en 
metaforisk gyldighet, fordi den nettopp holder feltet 
sammen idet det knaker i føyningene. Mange lovende 
lyttere kan hverken lese eller skrive musikk.

Vi tar vår metafor – bussen – bokstavelig: 
metaphora betyr befordring, eller kommunikasjons-
middel, på gresk. Turen er i ferd med å ta en dionysisk 
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det trådløse verket 
– oss –

Bruksanvisning for passasjekort: 

(a) ta mobilkameraet ditt, og fotografer de sort-

hvite labyrintene dem ett-for-ett (mrk! pass på å få 

med den hvite kanten rundt og unngå flyfotoet); 

(b) send bildet som MMS til angitte nummer 

[2155] og (c) vent i 2-4 minutter (gratis). Du vil da 

få tilbake litt lyd, et bilde og noe tekst. Tidspunktet 

er avgjørende: uten klar intensjon og øyeblikkets 

våkenhet vil absolutt intet skje.

 Takk til forsker Odd-Wiking Rahlff (SINTEF) 

for tillatelse til å bruke cybersticker objekter på 

avissiden, og anvende konseptet til vår bruk. Takk 

også for teknisk bistand i den forbindelse.

Vi takker Futhark Arkitekter for bidrag under 

idémyldring i en tidlig fase av prosjektet. 

Passasjekort «Stenersen 2»

Foto: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
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Passasjekort «Stenersen 1»

Foto: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
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vending på dette tidspunktet. Vi rister av oss Ringveien 
og riktig virrer gjennom bygatene gjennom byens mest 
tettbefolkede strøk på Majorstua, og passer på å styre 
over noen «fartshumper» som veivesenet – i varm vis-
dom og humor – har lagt akkurat der hvor planetaten 
har tegnet bydelsgrenser. Vi er på vei hjem til Grü-
nerløkka, dit Bourdieu har bragt oss i løpet av de siste 
årene, som resultat av noen mer eller mindre vellykkede 
veivalg som ble gjort av våre foreldre og myndigheter på 
70-tallet. Nåvel. Det er vel i noen aspekter ganske fint, 
og – hvem vet? – en redning for kommende generasjon 
om 30 år? Uansett: vi ankommer Lars Paalgards arne 
nederest i Markveien.

Her skal vi faktisk ikke helt inn, fordi lydverket 
pågår i gården. Det betyr at du kan ta frem det siste 
passasjekortet – «Hausmann» – før, under eller etter 
visningen. Lars Paalgard er ikke komponist, men (bl.
a.) lydkunstner. I dette tilfellet foreligger det en full-
stendig sammensmeltning mellom verk og sted: verket 
– Sound of Mu – med undertittel «site not specific» da 
det ble fremført i Bergen, men som nå er blitt til et sted 
i Oslo. Når slike totale sammenfall skjer mellom der og 
her, som nå i dette øyeblikket, er ikke stedet lenger et 
samlingspunkt, men blir transformert til et sprednings-
punkt. Og det er akkurat det som skjer nå: vi spres og 
går ut i byen – sammen eller hver for oss – kanskje til et 
annet arrangement, om vi fortsatt vil være med på kjø-
ret. Noen drar hjem. Men hva er det? Hva er hjem nå? 

Men dette er på en måte et personlig og privat 
spørsmål – eller en dødsone der en personlig reise kom-
mer tilbake til den private folden igjen – så vi stopper 
her. Jeg vil derfor gi de reisende leserne noen avslut-
tende ord om dette passasjeverkets hjem. Det må nød-
vendigvis bo et sted: innfoldet, sammenrullet, potensielt 

og klart. Jeg tror det ligger der hvor Akerselven svinger 
– etter Jakob Kirke – hvor Hausmania og Grusomhetens 
Teater ligger. Men dette kan vi jo diskutere. Jeg tenker 
på denne typen steder som de to fokalpunktene i en 
elipse: de ligger litt unna elipsens geometriske sentrum, 
men er kritiske utgangspunkter for konstruksjonen 
og den dynamiske forståelsen av den eliptiske formen. 
Det dreier seg om slyngekraftens sentra, ikke statikkens 
midtpunkter eller statistikkens snitt: det er derfor de 
er dynamiske. Kan man tenke slik? Kroppen er verdens 
antenne…

Når salige Derrida tenkte om Chóra så var det 
de innfoldete forutsetningene som ligger til grunn for 
rom, sted, stedsegenhet overhodet han viste til: Chóra 
forbinder oss til femininitet, til mor, pleie, mottagere og 
avtrykksbærere. Det er vi – de reisende – som i første 

person gjør Hjemme hos konserten til et stedsspesifikt 
verk. Trådløst. Og om du vil ha slyngekraften med deg 
i lengre tid enn til morgen etter, så er det lurt å plas-
sere den et annet sted enn hjemme (slik at du har den i 
beredskap). Kanskje hjemme hos noen andre, kanskje et 
sted du velger, kanskje Hausmann passasjen. Svaret på 
spørsmålet – kan man?.. jeg vet ikke. Jeg har ikke spurt!

Noter:
1 Fra Musical Grafitti, om stykket “Actions, Interpolations 

and Analyses”
2 Introduksjon Musical Grafitti, 
3 En palimpsest er et pergament som er hvittet og påskrevet 

flere ganger, slik at man har mange lag av tekst på samme 

dokument (nærmest som årringer på et tre).

«Hjemme hos»
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Passasjekort «Hausmann»

Foto: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
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