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Sinne

Årets	Happy	Days	Sound	Festival	tematiserer	
sinne	som	psykologisk	fenomen,	som	politisk	
kraft	og	som	kilde	til	musikalsk	inspirasjon.	
Angry	Happy	Days	ønsker	å	sette	fokus	på	
sinne	som	potensiale,	og	spør	seg	om	kunst-
en	og	samfunnet	har	godt	av	at	alle	har	blitt	
så	sedate.
	 Happy	Days	2008	sammenfaller	i	år	
med	førtiårsjubileet	for	studentopprøret	i	Paris	
mai	1968.	Aksjonene	står	for	mange	som	det	
siste	heroiske	forsøk	på	en	radikal	politikk	med	
revolusjonære	ambisjoner,	i	direkte	konfronta-
sjon	med	det	bestående.	68-opprøret	målbar	
klare	utopier,	uttalte	politiske	mål	og	tydelige	
fiendebilder,	og	dets	ytre	form	var	demonstra-
sjoner,	slagord	og,	tidvis,	vold.	«Where	has	all	
the	rage	gone?»	spurte	forfatteren	og	skriben-
ten	Tariq	Ali	i	en	nostalgisk	artikkel	om	68-opp-
røret	i	The	Guardian	nylig.	Han	påpekte	blant	
annet	at	mens	Vietnamkrig-demonstrasjonene	
varte	i	10	år,	døde	tilsvarende	aksjoner	mot	
Irakkrigen	ut	etter	48	timer.	
	 Sekstiåttergenerasjonens	ry	ser	
imidlertid	ut	til	å	ha	fått	en	knekk.	Beskyldnin-
gene	hagler	om	at	de	nå	seksti	år	gamle	tidli-
gere	opprørerne	har	endt	opp	som	det	nye	eta-
blissementet,	har	inntatt	sentrale	maktposisjo-
ner	(og	dermed	administrert	nye	kriger	og	neo-
kolonialistiske	prosjekter),	blitt	representanter	
for	den	rikeste	generasjon	gjennom	tidene,	og,	
på	toppen	av	alt,	passet	på	å	skaffe	seg	used-
vanlig	lukrative	pensjonsordninger	som	VI	blir	
nødt	til	å	betale	for.	For	den	marxistiske	histo-
rikeren	Eric	Hobsbawm	er	68-opprøret	ikke	så	
mye	en	omveltende	politisk	hendelse	som	en	
gjennomgripende	kulturrevolusjon	hvor	sex,	
narkotika	og	den	folkelige	olabuksen	egentlig	
var	det	vesentligste:	

Ungdomskulturen ble kulturrevo-
lusjonens støpeform i den utvidete 
betydning at den skapte en revo-
lusjon i stil og sedvaner, i måter 
å bruke fritiden på og i den kom-
mersielle kunsten som i økende 
grad formet den atmosfæren byens 
menn og kvinner pustet i. To av 
dens karakteristiske trekk er derfor 
relevante. Den var både folkelig 
og antinomistisk, spesielt når det 
gjaldt personlig atferd. Alle skulle 
«gjøre som de selv ville» med mi-
nimal påvirkning utenfra, selv om 
press fra likesinnede og moter i 
praksis førte til like mye uniformitet 
som tidligere, i alle fall innen grup-
per av likesinnede og subkulturer.
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68-opprøret	var	utvilsomt	en	kamp	for	sosial	
utjevning,	anti-imperialisme	og	anti-diskrimi-
nering,	men	på	mange	måter	la	det	like	mye	
et	mentalt	grunnlag	for	sen-kapitalismen	og	
markedskreftenes	totale	politiske	dominans	
fra	og	med	80-tallet.	I	boka	The new spirit of 
capitalism	beskriver	de	franske	sosiologene	
Luc	Boltanski	og	Eva	Chiapello	tre	historiske	
trinn	i	utviklingen	av	den	«kapitalistiske	ånd».	
Den	første,	entreprenør-ånden,	var	rådende	
fram	til	«den	store	depresjonen»	på	30-tallet;	
den	andre	hadde	strukturen	i	store	selskaper	
som	modell,	med	en	sterk	leder	og	mange	
undersåtter	ved	samlebåndet	(«Fordismen»).	
Fra	og	med	1970-tallet	ser	vi	imidlertid	en	
ny	form	for	kapitalistisk	ånd.	I	stedet	for	en	
hierarkisk	kommandokjede,	utvikles	en	nett-
verksbasert	form	for	organisering	basert	på	
arbeidstakerenes	autonomi	og	eget	initiativ	
på	arbeidsplassen.	Arbeidet	organiseres	i	
form	av	team eller	prosjekter,	med	fokus	på	
tilfredsstillelse	av	kundens	ønsker.	Slik	blir	
kapitalismen	transformert	til	et	egalitært	pro-
sjekt:	Ved	å	vektlegge	interaksjon	og	spontan	
selvorganisering,	har	den	nye	kapitalistiske	
ånd	stjålet	retorikken	fra	ytre	venstre	om	
arbeiderens	selvbestemmelsesrett,	og	vridd	
det	fra	et	anti-kapitalistisk	til	et	kapitalistisk	
slagord.	I	tidsskriftet	Prospects	mai-nummer	
skriver	filosofen	Slavoj	Zizek:

An entire ideologico-historical 
narrative is thereby constructed, 
in which socialism appears as 
conservative, hierarchic and ad-
ministrative, so that the lesson 
of ’68 is “goodbye Mr Socialism,” 
and the true revolution is that of 
the digital capitalism. This is the 
truth of the ’68 revolt. 

Også	den	sinte,	politisk	offentlige	gesten	ble	
stadig	sjeldnere	i	årene	etter	68.	Evnen	til	å	
hisse	seg	opp	over	verdens	tilstand	syntes	
gradvis	å	forsvinne.	I	1967	ga	kunstneren	og	
filosofen	(og	sekstiåtteren)	Guy	Debord	ut	
sitt	hovedverk	The society of the spectacle.	
Her	tegner	han	opp	et	fremtidsscenario	der	
«spektaklet»	–	flommen	av	massemediale	bil-
der	fra	nyheter,	propaganda,	reklame	og	un-
derholdning	–	fullstendig	har	ødelagt	enhver	
forestilling	om	enhet,	enten	det	er	snakk	om	
mellommenneskelig	samhold	eller	en	helhet-
lig	forståelse	av	livet	som	sådan.	Debord	så	
hvordan	tv-mediet	og	en	gradvis	tabloidisert	
presse	fragmenterte	og	forflatet	all	diskursiv	
og	kulturell	dybde,	og	virket	avledende	og	
forstyrrende	i	forhold	til	politisk	aktivisme	og	
muligheten	til	annerledestenkning.	I	Debords	
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skrekkbilde	er	menneskene	totalt	pasifisert	
som	samfunnsmedlemmer,	fanget	i	sin	egen	
pseudo-virkelighet.
	 Debords	utvilsomt	moralistiske	
advarsler	framstår	i	dag	med	ny	aktualitet	
i	en	stadig	mer	interaktiv	og	omfattende	
medieverden.	Internett	er	slett	ikke	bare	et	
fantastisk	bibliotek	av	informasjon	og	kunn-
skap,	og	et	middel	til	å	knytte	smale	miljøer	
sammen,	slik	vi	kanskje	først	tenkte	oss	det.	
Gamle	dyder	som	konsentrasjon	og	dybde-
lesning	står	for	fall	når	et	kjapt	museklikk	lett	
leder	oss	til	mer	eller	mindre	underbevisste	
begjær,	enten	det	er	i	form	av	oppdateringer	
på	fotballskader,	kjendiser	i	bikini	eller	gra-
vide	menn.
	 Selv	etter	at	bevisene	lå	på	bordet	
for	at	det	ikke	var	noen	forbindelse	mellom	
Saddam	Hussein	og	9–11,	og	selv	etter	at	
det	ble	tilbakevist	at	Irak	hadde	atomvåpen,	
kunne	George	Bush	komme	unna	med	antyd-
ninger	som	«vi	kan	ikke	la	være	å	gjøre	noe».	
(Bushs	etter	hvert	dalende	popularitet	ser	ut	
til	å	ha	mye	mer	å	gjøre	med	uthalingen	av	
konflikten,	det	jevnt	stigende	antallet	ameri-
kanske	falne,	og	den	stadig	større	regningen,	
enn	med	krigen	som	moralsk	prosjekt).	Bush	
kunne	endatil	bli	sittende	som	statsoverhode	
også	etter	at	løgnene,	som	i	utgangspunktet	
var	ment	å	rettferdiggjøre	titusener	av	tapte	
liv,	var	avslørt.	Debords	dystopi	har	blitt	vir-
kelighet:	Det	finnes	ikke	lenger	noen	allmenn	
arena	for	argumentasjon,	uansett	hvor	god	
den	måtte	være;	spektaklet	råder.
	 Det	hevdes	at	vi	lever	i	en	av-ide-
ologisert	tid.	Den	standardiserte	definisjonen	
av	ideologi	finner	vi	i	Marx’	Kapitalen:	«Sie	
wissen	das	nicht,	aber	sie	tun	es»	(«De	vet	
det	ikke,	men	de	gjør	det»).	Ideologi	i	denne	
betydningen	innebærer	en	forskjell	mellom	
den	såkalte	sosiale	virkeligheten	og	våre	for-
vrengte	representasjoner	av	den.	Derfor	kan	
en	slik	«naiv	bevissthet»	utsettes	for	ideo-
logikritisk	granskning:	Man	kan	opplyse	de	
undertrykte	og	gi	kunnskap	som	så	kan	lede	
til	politisk	aktivisme.	
	 Peter	Sloterdijk	fremlegger	i	Kri-
tikk av den kyniske fornuft	(1983)	tesen	om	
at	ideologienes	dominerende	funksjon	er	
kynisk,	noe	som	umuliggjør	den	klassiske	
ideologikritikken,	eller	snarere	gjør	den	vir-
kningsløs.	Det	kyniske	subjektet	er	fullstendig	
klar	over	avstanden	mellom	den	ideologiske	
masken	og	den	sosiale	virkeligheten,	men	
han	eller	hun	vil	likevel	beholde	masken.	Slo-
terdijks	versjon	av	Marxs	setning	blir	altså	
«De	vet	meget	godt	hva	de	gjør,	men	likevel	
gjør	de	det».	Vi	skjønner	jo	egentlig	at	det	
finnes	nyttigere	ting	å	bruke	tiden	på	enn	
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stadig	å	sjekke	www.skysports.com/football/
team/0,19734,11670,00.html	eller	for	den	saks	
skyld	www.dagbladet.no/kultur/2008/04/15/ 
532579.html,	og	vi	skjønner	jo	egentlig	at	vår	
behagelige	livsstil	til	en	viss	grad	er	basert	på	
miljømessig	utnytting	og	urettferdig	handel.	
Men	vi	gjør	det	allikevel.	Zizek	spør:	«Gjenstår	
det	da	ikke	noe	annet	enn	å	bekrefte	at	under	
den	kyniske	fornuftens	herredømme	befinner	
vi	oss	i	en	såkalt	postideologisk	verden?».	
Han	svarer	selv:	«Nei:	Den	kyniske	fornuft	
med	all	sin	ironiske	distanse	unngår	helt	å	
berøre	den	ideologiske	fantasiens	grunnleg-
gende	nivå,	det	nivået	hvor	ideologien	struk-
turerer	selve	den	sosiale	virkeligheten.»	Det	at	
det	virker	som	om	det	ikke	lenger	finnes	måter	
å	påvirke	samfunnet	på,	at	opplysning	og	
kunnskap	ikke	har	innvirkning	og	at	sinne	og	
motstand	suges	opp	av	et	tolerant	demokrati,	
betyr	ikke	at	ideologienes	tid	er	forbi.	Tvert	i	
mot,	det	betyr	at	vi	er	totalt	fanget	i	ideologi-
en:	En	annen	verden	er	ikke	mulig.	Vi	mangler	
fantasi	til	å	tenke	oss	et	alternativ.	Og	da	har	
vi	endt	opp	med	en	klassisk	ideologisk	utopi:	
Verden	skal	aldri	mer	forandre	seg.
	 I	billedkunsten	lanserte	den	fran-
ske	kuratoren	Nicolas	Bourriaud	begrepet	
«relasjonell	kunst»	på	90-tallet,	og	retningen	
har	hatt	stor	innflytelse	også	i	Norge.	Bour-
riaud	hentet	direkte	inspirasjon	fra	post-
strukturalister	som	Gilles	Deleuze	og	Felix	
Guattari	og	beskriver	den	relasjonelle	kunst-
ens	mål	som	

learning to inhabit the world in 
a better way, instead of trying to 
construct it based on a preconcei-
ved idea of historical evolution. 
Otherwise put, the role of artworks 
is no longer to form imaginary and 
utopian realities, but to actually be 
ways of living and models of ac-
tion within the existing real, whate-
ver the scale chosen by the artist.

Det	er	sikkert	ingenting	å	si	på	Bourriauds	
gode	intensjoner,	men	karikaturen	på	90-tal-
lets	relasjonelle	kunstner	blir	fort	en	som	
innfinner	seg	med	de	muligheter	og	begrens-
ninger	som	finnes	her	i	verden,	og	gjør	det	
til	kunstprosjekt	å	koke	suppe	og	servere	øl	
til	naboene	og	kunstnerkompisene	sine	på	
et	eller	annet	hemmelig	galleri,	mens	NATO	
(med	Norge	på	slep)	gjennomfører	sin	første	
angrepskrig,	og	usynlige	markedkrefter	får	
stadig	større	kontroll	over	samfunnet.	Den	re-
lasjonelle	estetikken	tilbyr	et	frirom	for	alter-
nativt	tenkende,	men	bidrar	dermed	også	til	å	
kanalisere	mulig	motstand	og	sinne	vekk	fra	
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den	offentlige	sfære.	Slik	er	den	skreddersydd	
til	den	sen-kapitalistiske	samfunnsmodellen.
	 Motstand	må	synes.	Happy	Days	
har	valgt	å	bruke	en	utescene	på	Youngstor-
get	som	årets	hovedarena.	Dette	er	en	av	de	
mest	historisk	ladede	plassene	i	Norge	og	
symboliserer	politisk	aktivisme,	konfronta-
sjon	og	agitasjon.	Vi	synes	det	er	betimelig	å	
gi	en	scene	til	sinte	mennesker	og	musikere,	
enten	det	er	et	politisk	eller	et	personlig	sinne,	
enten	det	har	et	mål	eller	er	totalt	ufokusert.	I	
sammensetningen	av	programmet	har	vi	latt	
oss	inspirere	både	av	figurer	som	Cornelius	
Cardew	–	et	av	de	helt	store	modernistiske	ta-
lentene,	som	i	1974,	i	artikkelen	Stockhausen 
serves Imperialism,	forkastet	hele	den	borge-
lige	kunstverdenen	før	han	begynte	å	skrive	
enkle,	folkelige	viser	med	maoistisk	inspirerte	
tekster	–	og	den	legendariske	performance-
kunstnernen	Vita	Acconci	som	i	Claim	fra	
1971	barrikaderte	seg	nede	i	en	kjeller,	i	bun-
nen	av	en	trapp:	Hvis	publikum	tillot	seg	å	
titte	ned,	dengte	kunstneren	løs	på	rekkverket	
med	en	aluminiumsstang.	Hvis	man	attpå	til	
forsøkte	å	gå	et	par	trinn	nedover	mot	kunst-
neren,	ble	man	utskjelt	på	det	groveste.	
	 Happy	Days	2008	vil	forhåpent-
ligvis	presentere	sinne	for	en	hver	smak.	Fra	
akustisk	sinne	i	form	av	noise	og	fuzz-gitar,	
til	klassisk	norsk	hjemmefrontsmusikk	av	
Harald	Sæverud,	dekonstruerte	Bush-taler,	
et	vokalverk	hvor	solisten	banner	nitten	
ganger	på	vegne	av	oss	alle,	utkomponerte	
publikumsreaksjoner	og	tematisering	av	krig	
og	vold.	Vi	ønsker	alle	en	god	festival.		
Og	fuck	off	forresten.
	 	 	 	 Trond Reinholdtsen



8	 Happy	Days	

Sinne	i	moderne	psykologi
–––	Følelser,	språk,	kreativitet

Intervju	med	Jon	Monsen,	professor		
i	psykologi	ved	Universitetet	i	Oslo
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Emil	Bernhardt:	Først	et	helt	
generelt	spørsmål:	Hva	er	sinne?

Jon	Monsen:	Sinne	er	en	følelse,	det	er	helt	
klart.	I	klassisk	psykologisk	teori,	for	eksem-
pel	i	freudiansk	psykoanalyse,	ble	aggresjon	
betraktet	som	en	drift,	og	følelser	ble	forstått	
som	noe	sekundært,	som	avledninger	eller	
biprodukter	av	medfødte	drifter.	I	dag	tenker	
vi	at	mennesket	er	genetisk	utstyrt	med	et	
sett	av	grunnfølelser,	hvorav	sinne	er	én.	
Det	er	flere	syn	på	dette,	men	det	synet	jeg	
representerer	går	ut	fra	at	det	er	en	11–12	slike	
grunnfølelser,	og	at	de	er	medfødte.	Akkurat	
som	du	har	gener	som	gjør	at	kroppen	bygger	
skjelett	osv.,	så	er	vi	i	tillegg	til	et	sanseappa-
rat,	utstyrt	med	et	affektsystem	eller	et	følel-
sessystem.	Så	det	at	man	blir	sint	og	reagerer	
følelsesmessig,	det	er	en	medfødt	beredskap.	
	 Så	skiller	vi	mellom	det	at	følelser	
aktiveres	og	deaktiveres	på	den	ene	siden,	
for	det	gjør	de	hele	tiden,	og	hvordan	de	så	
virker	på	den	enkelte	og	hvordan	den	enkelte	
uttrykker	seg	på	den	andre.	Det	siste	er	noe	
som	formes	av	kulturen	og	individets	tilknyt-
ningshistorie.	For	å	få	en	god	integrasjon	av	
følelsene,	noe	som	blant	annet	innebærer	at	
man	blir	god	til	å	kjenne,	legge	merke	til	følel-
ser	i	seg	selv	og	etterhvert	sette	ord	på	dem,	
det	vi	kaller	å språke	følelsene,	forutsetter	at	
vi	i	rimelig	grad	blir	sett	av	andre	mennesker	
som	subjekter	for	vår	egen	opplevelse.	Det	at	
andre	ser	og	bekrefter	at	du	er	sint,	glad,	trist	
osv.,	kaller	man	å	få	validert	opplevelsen.	Og	
hvis	man	i	liten	grad	får	validert,	altså	ikke	
blir	sett	og	anerkjent,	bekreftet,	eller	også	
korrigert	på	sine	opplevelser,	så	vil	man	ikke	
bli	så	godt	kjent	med	disse	reaksjonene	i	seg	
selv,	og	man	kan	komme	til	å	mangle	begre-
per	for	følelsesmessige	opplevelser.	Noen	
får	da	en	redusert	opplevelse	av	følelser	der	
disse	kun	oppleves	som	kroppslige	fornem-
melser	uten	klart	stemningsmessig	innhold.

Kan	det	bidra	til	at	sinnet	blir	
større?	For	når	du	snakker	om	
at	dette	er	genetisk	gitt,	er	det	da	
bare	et	fenomen,	eller	er	det	slik	
at	man	kan	være	født	med	større	
og	mindre	sinne?

Ja,	mest	sannsynlig	er	det	genetiske	variasjo-
ner	slik	at	en	har	ulike	terskler	for	aktivering	
og	likedan	variasjon	i	hvor	intenst	man	opple-
ver	en	følelse.	Man	mener	å	ha	påvist	at	noen	
er	født	med	f.eks.	et	mer	hissig	temperament	
enn	andre.	Men	det	viktigste,	psykologisk	
sett,	er	hvor	godt	følelsene	er	integrert.	Og	i	
den	teorien	som	jeg	jobber	innenfor	er	det	fire	
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aspekter	vi	legger	vekt	på:	Det	er	oppmerk-
somhetsfunksjon,	dvs.	hvor	godt	du	legger	
merke	til	eller	kjenner	igjen	når	du	er	sint,	
trist	osv.,	altså	at	du	har	klare	signaler	i	deg	
selv	for	hvilken	følelse	som	er	aktivert,	at	du	
har	gode	begreper	og	språk	for	det.	Så	er	det	
toleranse	for	følelsen,	og	det	handler	om	å	
la	følelsen	virke	på	seg	og	å	tåle	virkningen.	
For	når	vi	aktiveres	følelsesmessig,	blir	vi	
også	beveget,	både	mentalt	og	kroppslig.	Ak-
tiveringen	av	mimiske	mønstre,	dvs.	uttrykk	
i	ansiktet,	kroppsholdning,	pust,	osv.,	altså	
de	nonverbale	måtene	å	uttrykke	følelsene	
på,	starter	faktisk	før	vi	er	klar	over	det	selv.	
Vi	vet	at	dette	skjer	i	løpet	av	brøkdelen	av	et	
sekund,	og	ofte	før	vi	har	sjans	til	å	skjønne	
hva	som	skjer.	Så	det	å	tåle	virkningen	og	la	
følelsen	bevege	seg	og	romme	virkningen,	det	
er	veldig	viktig	for	å	integrere	følelsen.	For	det	
motsatte	av	å	tåle	den,	kan	f.eks.	være	å	uta-
gere	den.	For	noe	kan	være	et	godt	integrert	
uttrykk,	og	noe	annet	kan	være	en	ren	utblås-
ning,	som	f.eks.	når	folk	går	helt	bananas	i	
sinne	og	gjør	ting	de	ellers	ikke	ville	ha	gjort	
–	da	er	det	ofte	en	utagering.

Og	det	står	da	i	kontrast	til	en	to-
leranse?

Ja,	det	er	en	veldig	lav	toleranse.	Så	har	du	
andre	igjen	som	undertrykker	og	kontrollerer	
bort	følelsene	slik	at	de	tror	at	de	nesten	ikke	
har	dem.	Og	da	er	vi	inne	på	hvordan	man	
håndterer	den	virkningen	følelsen	har	på	deg,	
noe	som	også	har	med	toleranse	å	gjøre.	En	
god	håndtering	er	å	kunne	la	følelsen	virke	
på	seg	og	kjenne	på	innholdet.	Og	er	du	riktig	
god,	så	bruker	du	følelsen	som	et	signal,	for	
det	er	jo	et	signalsystem,	et	signalsystem	
som	evolusjonsmessig	kom	før	språket	ble	
utviklet	hos	menneskene.
	 Men	vi	har	altså	fire	funksjoner.	
To	av	dem	går	på	hvordan	du	håndterer	opp-
levelsen	i	deg	selv	(altså	oppmerksomhet	og	
toleranse),	mens	de	to	andre	går	på	hvordan	
du	uttrykker	deg,	altså	ekspressivitet.	Den	
første	er	den	nonverbale,	vi	kaller	det	emosjo-
nell	ekspressivitet,	dvs.	å	vise	følelser	med	
mimikk,	pust,	stemmebruk,	kroppsholdning	
etc.	Og	der	er	det	bevist	eksperimentelt	i	psy-
kologien	at	vår	hjerne	er	i	stand	til	å	oppfatte	
følelsesuttrykk	raskere	enn	vi	kan	kommuni-
sere	med	språket.	Derfor	oppleves	det	som	
om	følelser	er	noe	som	hender	med	oss,	for	
de	aktiverer	autonome	reaksjoner	som	f.eks.	
at	hjertet	begynner	å	banke,	du	blir	kanskje	
kald	på	beina,	eller	hvis	du	er	sint	så	blir	du	
gjerne	litt	varm	i	ansiktet	og	du	begynner	å	
krøke	armene,	knytte	nevene,	bite	sammen	
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tenna	litt.	Slike	mønstre	kommer	automatisk,	
altså	de	ekspressive	bevegelsene	starter	
veldig	fort.	Så	er	det	selvsagt	litt	avhengig	av	
hvor	sterk	følelsen	er,	men	selve	mønsteret	
settes	i	gang	automatisk.	Den	andre	måten	er	
å	artikulere,	sette	ord	på	følelsene	–	og	det	er	
vesentlig	for	å	nå	frem	til	andre	på	nyanserte	
måter,	altså	det	å språke	følelser	og	kunne	
fortelle	andre	hva	man	opplever.

Så	her	har	det	nærmest	oppstått	
et	nytt	verb,	det å språke?

Ja.	Men	dette	avhenger	av	din	evne	til	å	over-
sette	det	affektive	signalet	til	begrep.	Og	den	
refleksive	funksjonen	som	ligger	til	grunn	for	
denne	«oversettelsen»	fra	signal	til	begrep,	
har	med	toleranse	å	gjøre.	Det	automatiske	
signalet	går	veldig	fort,	og	så	begynner	du	å	
oversette:	«Hvorfor	blir	jeg	så	redd	nå,	hva	
er	det	jeg	gjør,	hva	er	det	den	andre	gjør,	hva	
skjer?»	Noen	ganger	er	det	selvsagt	umid-
delbart	gitt	ettersom	det	oppstår	en	farlig	
situasjon,	da	blir	du	bare	redd	med	en	gang.	
Mens	andre	ganger	kan	du	bli	redd	uten	at	du	
skjønner	hvorfor.	Det	er	alltid	grunner	til	reak-
sjonen,	men	det	er	ikke	sikkert	personen	selv	
er	klar	over	dem.	Med	en	godt	integrert	følelse	
er	du	både	god	til	sortere	ut	og	kjenne	hvilken	
følelse	som	aktiveres,	og	å	kjenne	på	den	og	
la	den	virke	på	deg.	Å	håndtere	den	på	en	god	
måte	vil	da	si	at	du	innrømmer	den,	for	så	å	
bruke	signalet	til	å	uttrykke	deg.	For	eksem-
pel:	«Du,	jeg	blir	ganske	irritert	over	det	som	
skjedde	da	og	da»	osv.	På	denne	måten	gjør	
du	opp	en	situasjon.	Slik	sett	er	ikke	sinne	en	
destruktiv	følelse,	men	en	nødvendig	følelse	
for	selvhevdelse	og	kreativitet,	og	selvsagt	
like	relevant	for	komponister	som	for	andre.	
Ifølge	en	affektteoretiker	som	heter	Tomkins,	
hemmer	det	din	kreativitet	dersom	du	er	for	
lite	integrert	på	å	kunne	være	sint.	

Du	sier	at	disse	følelsereaksjo-
nene	går	fortere	enn	det	språklige,	
så	når	du	har	begrepsfestet	noe,	
så	har	du	på	et	vis	innhentet	den	
følelsesmessige	bevegelsen:	Der-
med	kunne	man	tenke	seg	at	noe	
gikk	tapt	i	begrepsgjøringen.	

Altså,	fornemmelsen	av	følelsen	blir	ikke	
borte	selv	om	du	setter	ord	på	den.	Noen	
ganger	kan	den	gå	over.	For	eksempel	ved	
sinne:	Hvis	du	får	sagt	fra	og	gjort	opp	og	
folk	respekterer	deg	for	det,	så	blir	du	ferdig	
med	det.	Det	er	jo	det	normale.	Men	hvis	du	
går	og	irriterer	deg	og	ikke	får	sagt	fra,	så	
har	du	et	uoppgjort	problem	som	kan	komme	
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tilbake	som	indirekte	stikk.	Nå	sier	jeg	ikke	at	
det	alltid	er	like	lurt	å	vise	og	si	at	du	er	sint,	
noen	ganger	kan	jo	det	være	farlig.	Men	i	det	
normale	liv	er	det	som	regel	adaptivt	å	si	fra,	
å	finne	en	god	form	på	det	slik	at	det	når	frem	
til	den	som	skal	ta	imot	budskapet.	Da	vil	sin-
net	avta,	og	det	skal	det	gjøre,	du	skal	jo	bli	
ferdig	med	det.	Så	kommer	det	andre	følelser	
som	f.eks.	ømhet,	hengivenhet;	hvis	du	har	
kjæreste	kan	det	være	veldig	godt	å	sette	ord	
på	hvor	glad	du	er	i	dette	mennesket,	og	når	
du	snakker	om	det,	så	bare	forsterkes	følel-
sen.	Noen	kan	føle	at	ord	ødelegger	følelsen,	
og	at	man	ikke	skal	behøve	å	si	noe,	og	det	
kan	jo	f.eks.	være	romantisk.	Men	et	godt	
integrert	uttrykk	kan	man	også	finne	en	form	
på,	både	med	kroppsspråk	og	begrepsbruk.	
Det	musikalske	har	jo	veldig	mye	med	følel-
ser	å	gjøre.	Det	er	jo	stemninger,	altså	det	å	
være	stemt,	det	er	jo	en	viss	analogi	til	det	å	
stemme	en	fiolin.	Tyske	filosofer	har	bidratt	
mye	med	den	type	tenkning,	at	en	er	følelses-
messig	avstemt	i	forhold	til	omgivelsene	og	
at	stemninger	igjen	belyser	ens	persepsjon	
og	tenkning.

Ja,	forbindelsen	til	musikken	og	
kunsten	er	jo	interessant	her.	Men	
det	kan	også	oppfattes	som	litt	
klisjéaktig	når	folk	sier	at	musikk	
handler	om	følelser.	Utfra	en	mer	
modernistisk	tenkemåte	ville	man	
kanskje	til	og	med	si	at	kunst	ikke	
handler	om	følelser,	det	er	snarere	
en	artikulasjonsform.	

Hm.	Det	finnes	professorer	på	universitetet	
som	går	ut	og	snakker	om	denne	motsetnin-
gen	mellom	tanke	og	følelse,	men	personlig	
er	jeg	skeptisk	til	dette.	Jeg	mener	det	lett	kan	
bli	en	falsk	dikotomi,	en	falsk	motsetning	som	
man	har	konstruert	seg.	Slik	jeg	ser	det	–	og	
det	mener	jeg	å	kunne	underbygge	–	er	du	
«dummere»	dersom	du	ikke	stoler	på	følel-
sene	dine.	Men	da	forutsetter	jeg	selvsagt	at	
du	har	et	rimelig	integrert	forhold	til	følelser,	
for	det	er	et	lynraskt	signalsystem	som	fanger	
opp	informasjon	i	det	mellommenneskelige	
rommet,	det	er	adaptivt,	og	gir	den	som	bruker	
det	adaptivt	mange	informasjonsfordeler.

Adaptivt	betyr	altså?

At	det	øker	menneskets	evne	til	å	klare	seg	
i	omgivelsene,	det	er	altså	adaptivt	i	en	evo-
lusjonssammenheng.	Et	menneske	går	for	
eksempel	inn	i	et	rom,	og	selv	om	du	er	mo-
dernist,	så	sjekker	du	på	under	et	sekund	om	
det	er	venn	eller	fiende	som	sitter	der.	Uten	at	
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du	har	tenkt	tanken,	så	sjekker	du	det	ut	au-
tomatisk.	Det	kan	dermed	være	adaptivt	med	
tanke	på	historien,	tenk	på	for	eksempel	Eu-
ropas	historie	som	jo	er	ganske	blodig.	Så	det	
er	godt	å	vite	forskjell	på	venn	og	fiende,	og	
ikke	bare	høre	på	hva	folk	sier,	men	også	se	
på	dem	og	kjenne	på	om	du	tror	på	det	de	sier	
eller	ikke	osv.	Slik	får	du,	ved	å	inkludere	det	
følelsesmessige,	en	mer	helhetlig	opplevelse	
av	virkeligheten.	Derfor	mener	jeg	at	det	la-
ges	kunstige	motsetninger	mellom	følelser	og	
fornuft.	Det	kan	hende	at	folk	mister	kontroll	
i	visse	situasjoner,	for	eksempel	ved	at	de	
drives	til	å	gjøre	noe	de	under	andre	omsten-
digheter	ikke	ville	ha	gjort,	enten	det	er	sinne,	
fascinasjon,	interesse	eller	sjalusi	for	den	
saks	skyld.	Så	følelsen	kan	drive	en	til	å	gjøre	
ting,	men	da	vil	jeg	påstå	at	den	er	dårlig	
integrert.	Videre	kan	man	si	at	vi	mennesker	
er	utstyrt	med	iallefall	fem	sanser,	vi	er	altså	
født	med	erfaringsmodaliteter,	vi	tenker,	føler,	
sanser	og	vi	har	motorikk	som	vi	også	for-
nemmer,	noe	som	skjer	hele	tiden.	Så	å	delta	
i	en	abstrakt	analyse	av	noe,	det	vekker	også	
følelser.	Det	er	veldig	stor	forskjell	på	om	du	
er	«med»	på	et	tema	eller	ikke,	gir	det	noen	
gjenklang,	blir	du	engasjert	i	en	ting	eller	ikke.	
Det	er	ikke	slik	at	man	ikke	har	følelser,	det	
er	bare	varierende	hvor	god	kontakt	man	har	
med	følelsene.	Men	alt	handler	jo	ikke	bare	
om	følelser,	det	er	en	annen	ting.	Men	de	er	
der	hele	tiden,	mer	eller	mindre,	som	en	måte	
å	oppleve	verden	og	oss	selv	på.

Så	når	du	sier	at	det	er	en	falsk	
dikotomi	mellom	følelser	og	for-
nuft,	så	sier	du	kanskje	at	det	i	
virkeligheten	er	to	forskjellige	ting	
som	det	ikke	går	an	å	sette	opp	
mot	hverandre,	men	at	de	begge	
eksisterer	hver	for	seg?

Nei,	jeg	sier	at	følelsene	også	i	en	viss	for-
stand	er	et	logisk	system.	Vi	kan	faktisk	
snakke	om	en	følelsenes	fenomenologi,	for	
det	er	ikke	tilfeldig	hva	som	aktiverer	følelser.	
De	kan	etterhvert	knyttes	til	alt	mulig	på	grunn	
av	individets	utviklingshistorie,	men	samtidig	
er	det	visse	mønstre	i	hva	som	utløser	be-
stemte	følelser.	Og	ser	vi	på	sinne,	så	vil	en	
typisk	aktivering	være	hvis	du	psykologisk	
eller	fysisk	blir	hindret	i	å	gjøre	noe	du	sterkt	
ønsker.	Tenk	deg	at	du	sitter	i	trafikken.	Du	
har	det	travelt,	og	så	er	det	en	diger	kø	foran	
deg,	og	du	blir	hindret	i	å	nå	frem.	Da	kommer	
utsagnene	med	«han	idioten	foran»	osv.	Hvis	
noen	plutselig	avbryter	deg;	du	holder	på	med	
noe	og	blir	avbrutt,	da	kommer	sinnet	med	en	
gang,	veldig	typisk.	Eller	krenkelser,	du	blir	
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lurt,	bedratt,	brukt,	skuffet,	ydmyket	–	slike	
ting	vil	også	normalt	aktivere	sinne.	Eller	du	
kan	være	skuffet	over	deg	selv,	du	kan	føle	
deg	mislykket	og	bebreide	deg	selv,	du	kan	
også	rette	sinne	mot	deg	selv.	En	gjenganger	
er	urettferdighet.	Når	noen	opplever	noe	som	
er	urettferdig,	vekker	det	sinne.	Vedvarende	
smerte,	ubehag	eller	plage,	er	også	noe	som	
går	igjen.	Den	typiske	måten	som	folk	opple-
ver	sinne	på	er	også	blitt	undersøkt.	Det	kan	
beskrives	som	en	høy	grad	av	spenning	og	
impulsivitet	til	å	angripe	kilden	til	det	som	ak-
tiverer	sinnet.	Det	kan	være	forskjellig	hvilken	
intensitet	det	har,	du	kan	for	eksempel	være	
mildt	irritert	eller	du	kan	hate	intenst.	Det	kan	
være	mange	grader	og	navn	på	de	ulike	inten-
sitetene,	men	er	det	sterkt,	kan	du	oppleve	at	
«blodet	koker»	og	hodet	blir	«varmt»,	det	er	
typiske	kroppslige	kjennetegn.	Dessuten	gir	
det	en	fornemmelse	av	fysisk	styrke,	selvsik-
kerhet,	og	det	kan	gi	grunnlag	for	opplevelse	
av	tapperhet	og	mot.	Hvis	du	må	markere	deg,	
så	vil	sinne	hjelpe	deg	i	å	tørre	å	gjøre	det.	Så	
er	det	jo	noen	som	av	ulike	grunner	har	et	pro-
blematisk	forhold	til	det	å	være	sint,	og	de	vil	
jo	ha	et	handikap	her	når	det	gjelder	å	ta	den	
plassen	de	av	og	til	må	rydde	seg	i	verden.	De	
blir	ofte	for	avventende,	og	går	ut	fra	at	andre	
skal	legge	til	rette	for	dem.	Så	vi	kan	si	at	sin-
ne	motiverer	oss	til	naturlig	selvhevdelse,	det	
har	altså	en	adaptiv	funksjon,	og	har	dermed	
ingenting	med	ondskap	å	gjøre.	Det	er	mange	
som	tror	at	sinne	og	ondskap	er	det	samme,	
men	det	er	det	ikke.	Det	kan	selvfølgelig	være	
former	for	sinne	eller	en	avsporing	av	andre	
følelser	som	går	over	i	ondskap,	men	når	det	
er	sunt	eller	godt	integrert,	så	mobiliserer	
det	til	energi	for	selvforsvar,	det	gir	styrke	til	
selvhevdelse	og	selvavgrensning:	«Ok,	du	
opplevde	det	sånn,	men	jeg	opplever	det	slik».	
Det	å	være	litt	fast	i	slike	sammenhenger,	un-
derstøttes	av	sinne,	selv	om	du	kanskje	ikke	
føler	deg	sint.	Om	noen	prøver	å	pådytte	deg	
meninger	eller	holdninger	og	si	at	«du	sa	det»	
eller	«du	gjorde	det»,	bruker	man	sinne	til	å	
forsvare	og	avgrense	deg.	Videre	kan	det	gi	
en	kombinasjon	av	muskulære	spenninger,	
selvsikkerhet	og	impulsivitet,	og	det	kan	for-
klare	individets	beredskap,	hvis	det	er	sterkt	
nok,	til	å	slå	og	engasjere	seg	i	en	eller	annen	
form	for	motorisk	aktivitet	og	ta	det	ut	på	den	
måten.	Så	sinne	gir	opphav	til	å	ha	en	sterk	
og	skremmende	holdning,	noe	som	er	altov-
erveiende	adaptivt.	Men	personer	som	driver	
med	og	drives	av	ondskap,	sitter	oftest	fast	
i	krenkelser	og	ydmykelser,	ofte	kan	de	sitte	
igjen	med	en	taperbitterhet	og	påfølgende	
hevntrang	som	problemløsningsstrategi.	
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Ja,	men	det	er	den	umiddelbare	
assosiasjonen	jeg	får,	helt	fra	utsi-
den,	altså	at	sinne	er	noe	negativt	
–	kanskje	fordi	konsekvensen	ofte	
er	negativ,	selv	om	det	medfører	
noe	positivt	for	en	selv?	Vi	sier	jo	
ofte	at	vi	må	få	det	ut?

Altså	dette	med	å	få	det	ut	handler	jo	om	å	
kunne	uttrykke	seg	godt.	Og	hvis	du	er	god	til	
å	få	sagt	i	fra	med	litt	trøkk	det	du	mener,	så	er	
det	den	beste	måten	å	uttrykke	seg	på.	Og	da	
angrer	du	som	regel	heller	ikke	på	det	etterpå.

Og	da	kommer	vi	inn	på	dette	med	
sinne	og	kreativitet.	Og	der	har	
jeg	en	følelse	av	at	det	ligger	noe	
litt	romantisk,	altså	at	utbruddet	
medfører	en	slags	autentisitet,	
noe	som	vel	kommer	av	at	det	
ikke	er	innhentet	av	språket.	Kan	
man	si	det	slik?

Altså,	dette	med	kreativitet	er	veldig	kompli-
sert,	og	jeg	vet	ikke	engang	om	jeg	er	den	
rette	til	å	uttale	meg	om	det.	Men	den	som	har	
et	flatt	liv	som	bare	går	rett	frem	og	som	bare	
har	det	bra	hele	tiden	–	jeg	vil	nesten	påstå	
at	det	er	overflatisk.	Det	normale	er	å	ha	små	
kriser	i	hverdagen,	vanskeligheter,	utfordrin-
ger	som	er	for	store,	krenkelser,	ydmykelser	–	
det	er	alltid	en	del	av	livet.	Og	det	gir	absolutt	
et	stort	potensiale	for	kreativitet,	ikke	minst	
det	å	komme	gjennom	kriser.	Hvis	vi	for	en-
kelhets	skyld	snakker	litt	klassisk	psykologi,	
kunne	vi	f.eks.	ta	utgangspunkt	i	jungiansk	
tenking.	Den	gikk	jo	ut	på	at	vi	i	vår	underbe-
vissthet	har	mye	mer	kunnskap	enn	det	vi	er	
klar	over	bevisst.	Så	dette	egoet	vårt,	dette	
lille	jeget,	det	ble	sett	på	som	en	liten	del	av	
personligheten,	og	noen	har	brukt	en	metafor	
med	jorden	som	kretser	rundt	solen.	Solen	
bli	da	en	slik	uuttømmelig	kilde	av	kreativitet	
og	kunnskap,	men	det	meste	er	ubevisst.	På	
denne	måten	kan	malere	ofte	si	at	de	ikke	helt	
vet	hvordan	bildet	blir,	de	kommuniserer	med	
underbevisstheten	sin	gjennom	malingen,	og	
det	tror	jeg	er	et	fellestrekk	for	kunstnere.	Men	
vi	vet	at	vi	med	underbevisstheten	–	som	ikke	
er	så	veldig	mystisk	selv	om	vi	absolutt	ikke	
forstår	alt	av	solens	indre	–	oppfatter	mye	
mer	enn	vi	er	klar	over,	det	kan	vi	vise	ek-
sperimentelt	i	dag.	Så	mennesket	har	en	mye	
større	kunnskapsbase	i	seg,	om	seg	selv	og	
sin	samtid	enn	det	vi	er	klar	over.	En	kunstner	
kan	da	klare	å	fange	ting	fra	sin	egen	under-
bevissthet	som	underbevisstheten	på	en	måte	
har	fattet,	og	så	blir	det	kunstnerens	oppgave	
å	gi	dette	en	form.	Det	kan	være	språk,	det	
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kan	være	musikk,	det	kan	være	maleri	–	hva	
som	helst.	Så	det	er	jo	en	kreativ	aktivitet.	
Og	en	som	er	tidlig	ute	med	f.eks.	å	fatte	noe	
sentralt	i	sin	samtid,	kan	godt	gå	intellektuelt	
sett	foran	andre	i	samtiden,	men	jeg	tror	at	
den	beste	kunsten	klarer	å	treffe	sin	samtid	
også,	iallefall	i	noen	grad.	Var	det	ikke	Arnulf	
Øverland	som	sa	at	«et	kunstverk	skal	ikke	
være	originalt,	det	skal	være	sentralt»	–	det	
skal	altså	ikke	være	noen	unik	egotripp.	For	
kunsten	prøver	jo	å	nå	frem	til	noen	med	et	
eller	annet.	
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Støyende	sinne
–––	eller	nettopp	motsatsen		
til	absolutt	alt

Intervju	med	Tommy	Olsson,	
kunstner,	kurator	og	kunstkritiker	
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Emil	Bernhardt:	Temaet	for	denne	
festivalen	er	forholdet	mellom	mu-
sikk	og	sinne,	og	et	utgangspunkt	
har	vært	støymusikken.	På	en	el-
ler	annen	måte	appellerer	den	til	
en	slags	følelse	av	sinne.

Tommy	Olsson:	Hvis	du	ikke	er	vant	til	den,	
så	vil	du	tenke	at	det	er	sint	musikk.	Grunnen	
til	at	man	i	det	hele	tatt	hører	på,	eller	spiller	
denne	musikken,	tror	jeg	ligger	i	et	sinne	til	
å	begynne	med.	Jeg	tror	utgangspunktet	for	
veldig	mye	musikk	er	sinne,	men	etterhvert	
er	det	ikke	sikkert	at	det	er	så	ensporet.	Punk	
starter	også	med	sinne,	og	heavy	metal,	og	
flere	forløpere	til	heavy	metal	før	det	blir	defi-
nert,	baserer	seg	også	i	høy	grad	på	sinne,	el-
ler	i	det	minste	en	slik	fandenivoldskhet.	Men	
jeg	begynte	jo	å	høre	på	støymusikk	før	ordet	
fantes;	på	den	tiden,	dvs.	på	begynnelsen	av	
80-tallet,	het	det	industrimusikk.	Yndlingsban-
det	mitt,	Whitehouse	–	de	starter	på	den	tiden	
der.	Og	både	grunnen	til	at	de	starter	og	grun-
nen	til	at	jeg	hører	på	det,	tror	jeg	er	en	slik	
total	anti-estetisk	holdning.	Det	er	rett	og	slett	
veldig	mye	show-off,	du	går	og	hører	på	en	
slik	kortbølgefrekvens	på	veldig	høyt	volum,	
det	skremmer	omgivelsene.

Men	Whitehouse	ser	jo	veldig	
sinte	ut,	i	alle	fall	på	video?

Nei,	ikke	i	de	seneste	årene.	På	et	eller	annet	
tidspunkt	slo	det	over	i	en	manifestasjon	av	
en	form	for	ren	eufori.	Så	jeg	tenker	ikke	på	
Whitehouse	som	de	mest	representative	for	
sinne.	Du	kan	si	at	deres	første	fem	år	kan	
sammenfattes	med	ordet	konfrontasjon,	f.eks.	
den	ideen	om	at	«nei,	vi	bruker	ikke	trommer,	
for	vi	er	imot	disse	negroide	innflytelsene	i	
populærmusikken.»	Det	er	egentlig	veldig	be-
skrivende	for	holdningen.

Ok,	men	akkurat	det	høres	jo	ut	
som	en	nærmest	klassisk	politisk	
refleksjon?

Jo,	men	det	er	ren	jævelskap,	det	er	bare	på	
pur	faen.	Men	så	kan	du	se	i	de	senere	årene	
–	da	har	de	faen	meg	begynt	å	bruke,	om	ikke	
akkurat	trommer,	for	det	tror	jeg	nok	ikke,	men	
trommer	som	finnes	inne	i	computeren	deres.	
De	har	altså	benyttet	seg	av	rytmer.	Men	det	
morsomme	er	jo	at	det	ikke	er	noen	stabilitet	i	
det,	ingen	fast	rytme.	Det	er	mer	en	slags	rar,	
planløs	måte	å	bruke	slagverk	på.

Men	da	de	begynte,	hadde	de	da	
et	slags	utgangspunkt	i	sinne?
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Ja,	jo,	de	genererte	i	alle	fall	veldig	mye	sinne	
i	omgivelsene.	Det	er	på	en	måte	ganske	for-
utsigbart;	Whitehouse	er	et	veldig	ekstremt	
band.	Folk	som	er	på	fylla	i	England	tidlig	på	
80-tallet	og	som	går	på	en	konsert,	venter	seg	
vel	ikke	bare	å	bli	møtt	med	en	lyd	som	er	så	
høy	at	det	virker	som	om	den	kommer	inne	fra	
hodene	deres	og	går	ut	gjennom	ørene,	pluss	
en	skjeggete	kar	som	står	helt	fremme	og	ro-
per	«det	er	helt	rett	å	drepe»	eller	«pedofili	er	
bra»	eller	noe	sånt.

Så	det	avfødte	et	sinne	hos	publi-
kum.	Men	som	oftest	er	jo	publi-
kum	veldig	begeistret	på	konser-
tene?

Jo,	men	det	er	først	i	de	seneste	årene,	altså	
på	2000-tallet.	Av	en	eller	annen	grunn	–	ak-
kurat	som	alle	andre	sære	ting	–	så	har	de	
alltid	hatt	en	veldig	sterk	fanbase	i	Japan.	
Men	de	som	har	hørt	på	dem	og	fulgt	dem	(en	
veldig	hengiven	skare),	de	blir	fort	veldig	fa-
natiske.	Og	på	et	eller	annet	vis	har	nok	ver-
den	fanget	opp	at	det	ikke	lenger	er	et	spørs-
mål	om	sinne,	men	snarere	ren,	pur	glede.

Men	det	låter	jo	likt?

Jo,	for	det	utrente	øret,	så.	Men	det	gjør	ikke	
det.	Altså,	på	den	ene	siden	så	har	det	hørtes	
eksakt	likt	ut	i	snart	tretti	år,	men	samtidig,	
hvis	du	setter	deg	til	og	hører	gjennom	hele	
produksjonen	i	kronologisk	rekkefølge,	så	
oppdager	du	at	det	er	en	progresjon.

Som	har	gått	fra	et	slags	sinne	til	
en	pur	glede?

Ja,	men	det	høres	eksakt	likt	ut,	selv	om	
lydbildet	gradvis	er	blitt	mye	mer	komplisert.	
Det	finnes	en	plate	som	kom	midt	på	90-tal-
let	som	visstnok	skal	være	basert	på	fem	
heavy	metal-sanger	–	jeg	har	aldri	fått	det	
helt	bekreftet.	Det	er	aldri	blitt	sagt	hvilke	
sanger	det	er,	men	det	er	en	kul	ting	å	sitte	
å	tenke	på	dette	mens	du	hører,	for	det	er	
jo	bare	krrrrrrrhhhh.	Hvilken	heavy	metal-
sang	kan	dette	være,	tenker	du.	Så	kan	du	si	
at	dette	med	sinne	er	noe	vi	tenker	på	som	
destruktivt,	det	er	en	destruktiv	kraft.	Men	
det	pussige	er	at	når	du	appliserer	den	på	
musikk,	så	blir	den	veldig	konstruktiv.	Det	
er	en	gammel	historie	med	at	veldig	sinte	
band	ikke	er	så	sinte	så	veldig	lenge.	Jeg	
kommer	ikke	på	noe	band	som	har	vært	
like	fornærmet	og	sinte	gjennom	hele	deres	
produksjon.
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Men	var	de	best	da	de	var	sinte?

Nei,	ikke	nødvendigvis.	Men	veldig	mange	
band	begynner	som	sinte.	Du	har	f.eks.	dette	
bandet	som	jeg	veldig	gjerne	skulle	ha	med	
på	festivalen,	men	som	jeg	ikke	vet	om	jeg	
får	med	fordi	frontfiguren	har	bitt	av	øyelok-
ket	på	samboeren	sin	–	altså	her	snakker	vi	
sinne,	ikke	sant!	En	kar	på	45	som	går	løs	på	
samboeren	sin,	han	har	altså	ha	klart	å	bite	
av	det	ene	øyelokket	...	Og	han	skal	visstnok	
ha	vært	litt	slem	med	den	forrige	samboeren	
også,	så	det	spørs	om	jeg	klarer	å	få	dem	hit.	
Det	er	selvfølgelig	en	gammel	venn	av	meg	
dette	her,	oppe	fra	Nord-Sverige.	Ja,	han	er	
veldig	sint.	En	typisk	historie	fra	80-tallet	er	
at	han	ble	hevet	ut	fra	stamstedet	sitt	fordi	
han	ble	for	full.	Da	ble	han	så	sint	at	han	slo	
knyttneven	veldig	hardt	inn	i	en	steinstolpe	
utenfor	inngangsdøren.	Men	det	var	jo	ikke	så	
smart,	for	da	knakk	han	jo	nettopp	hvert	jæv-
la	lite	bein	i	hele	hånden!	Så	måtte	han	til	å	
gipse	og	slikt.	Da	jeg	skulle	møte	ham	et	par	
uker	senere,	sa	han:	«Kan	du	møte	meg	ved	
sykehuset,	jeg	må	skifte	noe	gips	her»,	og	det	
var	jo	greit.	«Så	det	er	hånden,	da?»	sa	jeg.	
«Nei,»	sa	han,	«det	er	foten».	«Foten?»	sa	jeg.	
«Ja,	det	var	i	forgårs,	jeg	ble	hevet	ut	og	så	
sparket	jeg	inn	et	stort	vindu.»	Så	hadde	han	
klart	å	bli	hevet	ut	et	annet	sted,	og	dermed	
ødelagt	foten	også	–	det	er	en	typisk	historie.	
Han	er	sint.

Aha,	skjønner.	Men	hvis	vi	går	til-
bake	til	musikken:	Er	det	mulig	å	si	
noe	om	hva	sinnet	retter	seg	mot?

Altså,	i	musikken	per	se,	er	det	jo	ikke	rettet	
mot	noe.	Det	er	i	så	fall	i	teksten	det	får	ret-
ning,	hvis	det	da	er	tekst.	All	musikk	retter	
seg	jo	til	lytteren,	ferdig	med	det.

Så	det	er	ingen	sammenheng	mel-
lom	hvordan	noe	låter	og	hvorvidt	
det	er	sint	eller	ikke?

Jo,	men	sinnet	har	ikke	noe	spesielt	mål.	Altså,	
hvis	du	har	et	objekt	som	skal	få	alt	dette	sin-
net,	så	er	jo	«God	save	the	Queen»	med	Sex	
Pistols	et	eksempel.	Der	er	sinnet	rettet	mot	
dronningen.	Men	det	er	jo	ingenting	i	musikken	
som	peker	mot	dronningen,	det	ligger	jo	i	tek-
sten.	Og	i	punken	ligger	alltid	sinnet	i	teksten.

Men	det	at	det	er	så	innmari	høyt	
og	at	man	for	vondt	i	ørene,	det	er	
jo	en	ting	som	iallefall	for	min	del	
fører	til	sinne	...

Fortsetter på side 31
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HAPPY DAYS 
Sound Festival 2008
––– Program

Fredag 30. mai kl. 19:00
Rekord, Ebbellsgate 4
––– Teorier om Sinne

Sett	av	kvelden	til	en	festlig	helaften	med	
teorier	om	sinne.	Foredrag,	opplesning,	
terapi,	performance	og	dokumentar.	

Bill	Dietz:	Angry Lecture
Emil	Bernhardt	om	sinne	i	kunstmusikken	
Tommy	Olsson	om	sin	favorittmusikk
Psykolog	Torberg	Foss	om	sinne
Anita	Hillestad:	Slutten for 
 Brakkebygrenda?	–	video
Journalist	Helge	Øgrim	om	sinne	som	
	 politisk	kraft	
Svein	Egil	Hatlevik	(Zweizz)	om	å	være	sinna
Asbjørn	Schaathun	om	komponisten	og	
	 aktivisten	John	Persen
Høytlesning	fra	«Stockhausen	Serves	
	 Imperialism»	av	Cornelius	Cardew
Laurence	Crane:	
	 Some	Laurence	Crane	Music	for	Norway
Ragnar	Søderlind	portrettintervjues	på	TV
Jon	Øystein	Flink	leser	egne	tekster	
	 og	Dag	Solstad

Lørdag 31. mai 
kl. 12:00–17:00  
Utescene på Youngstorget
––– Åpen Mikrofon!

Kom	og	si	din	ærlige	mening	om	musikken	og	
samfunnet!	Vi	setter	deg	på	talerlisten.

	 PIANOKNUSING
	 George	Maciunas:	Piano Piece #13	
	 (For	Nam	June	Paik)
Å	knuse	pianoer	på	ulike	måter	er	etter	hvert	
en	populær	sjanger.	Fluxus-pioner		
George	Maciunas	var	en	av	de	første,	og	i	
dette	verket	slår	utøveren	spikre	ned	i	én	og	
én	tangent.	
																																																																																					
	 NORWEGIAN	NOISE	ORCHESTRA
Norske	støyartister	er	større	ute	enn	inne.	
I	Norwegian	Noise	Orchestra	samles	noen	av	
disse	til	skurrende	lurveleven.
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	 PERFORMANCE:	Julian	Apostata	Blaue
Julian	Apostata	Blaue,	født	1975,	dramatiker	
og	religiøs	performancekunstner	i	Storkunst-
solens	tjeneste.	Master	i	litteraturvitenskap	
fra	Københavns	Universitet	med	hovedopp-
gave	om	Julian	Henning	von	Gärtner	Blaues	
pseudonyme	intervensjon.	Kampen	for	Stor-
kunstsolen	har	i	ulike	tyske	og	skandinaviske	
teaterbataljoner	(Hebbel	Theater	Berlin,	Den	
Nationale	Scene,	Black	Box	Teater	m.fl.)	ført	
ham	fra	Germania	via	det	danske	riket	til	
Hamsuns	kongerike	Norge.	Her	utvikler	han	en	
masterplan	for	å	grunnlegge	kjærlighetens	ab-
solutistiske	Storkunstsolstat.	For	anledningen	
har	han	med	seg	Annette	Stav	Johanssen.
																																																																																					
	 Klassisk,	sinna	elektronisk	musikk:
Iannis	Xenakis:	Diamorphoses
																																																																																					
	 POLITISKE	SANGER	AV	JOHN	PERSEN
	 Happy	Days	Festival	Singers
	
	 Vi elsker dette landet
 Stasjonen
 Internasjonalen
 Frem kamerater
 Enhetsfrontsangen
	
Ja,	vi	elsker	med	ny	melodi,	refs	av	NSB	og	
Internasjonalen	i	dens	rette	element	–		
arrangert	av	John	Persen.	Happy	Days	står	
på	skuldrene	til	denne	komponisten,	for	hvem	
likegyldighet	er	et	fremmedord	og	hvis	mu-
sikk	er	inspirert	av	
«…	husholdningssøppel,	ispedd	kostbare	dia-
manter	som	eieren	er	blitt	lei	av.»	
																																																																																					
	 BLODBANK
Blodbank	har	i	fire	år	levert	kompromissløs	
rock	med	pønka	kanter	og	norske	tekster.	
Inspirert	av	band	som	Raga	Rockers,	Jokke	
&	Valentinerne,	The	Clash	og	Ebba	Grøn	
bringer	de	den	stolte	norske	rocketradisjonen	
videre.	Blodbank	vant	Fight	Club	på	John	Dee	
sommeren	2006,	og	har	siden	spilt	flere	kon-
serter	på	klubber	rundt	om	i	Oslo.	Bandet	er	
nå	aktuelle	med	en	låt	i	kinofilmen	Respekt,	
og	det	ryktes	at	det	planlegges	nok	et	studio-
opphold	i	løpet	av	sommeren.
																																																																																					
	 NORSK	OG	RUSSISK	MOTSTAND,	
	 klavermatiné
	 Joachim	Kjelsaas	Kwetzinsky,	klaver

Harald	Sæverud:	Kjempeviseslåtten
Dmitrij	Sjostakovitsj:	Fra 24 preludier og 
fuger op. 87: Nr. 15 i Dess-dur
Rodion	Sjtsjedrin:	Basso ostinato
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	 APPELL:	Monica	Winther
Monica	Winthers	arbeid	kretser	rundt	begre-
pet	sosialrealistisk	performance.	Hun	reage-
rer	på	den	sosiale	konteksten	hun	befinner	
seg	i	og	spiller	tolkninger	av	denne	tilbake.	
Med	et	konfronterende	og	til	tider	aggressivt	
angrep	på	publikums	desillusjonerte	tilste-
deværelse,	etterlater	hun	sitt	publikum	i	en	
sjokkartet	forvirring.	
																																																																																					
	 Klassisk,	sinna	elektronisk	musikk:
Luigi	Nono:	Non consumiamo Marx
																																																																																					
	 BØYEN	BENG
Bøyen	Beng	er	et	legendarisk	folkpønkband	
fra	Oslo.	Bandet	vakte	oppsikt	på	slutten	av	
80-tallet	med	sine	sterke	tekster,	særegne	
musikk	og	uvanlige	besetning.	Bøyen	Beng	er	
blant	flaggskipene	i	den	norskpråklige	pønk-
scenen	og	er	et	av	de	lengstlevende	under-
grunnsbandene	i	Norge.
																																																																																					
	 GITARKONSERT
	 Christopher	Fox:	Chile
 Anders	Førisdal,	gitar

Chile	er	søsterstykket	til	mitt	ensemblestykke	
The Science of Freedom	(1990),	på	den	måten	
at	begge	verkene	har	et	rytmisk	vokabular	in-
spirert	av	latinamerikansk	folkemusikk.	Selv	
om	ingen	av	dem	bruker	direkte	sitater,	har	
det	additive	prinsippet	i	mange	latinamerikan-
ske	danserytmer	innvirket	på	rytmen	i	begge	
verker.	I	Chile	har	musikken	min	også	(for	
meg	i	hvert	fall)	en	spesifikt	søramerikansk	
politisk	betydning,	derav	tittelen.	Spilletek-
nikkene	som	stadig	vender	tilbake	i	styk-
ket	–	strenger	som	vekselvis	klinger	og	blir	
dempet	–	og	musikkens	fluktuasjon	mellom	
mer	og	mindre	repetisjon,	mellom	fraser	som	
beveger	seg	framover	(riktignok	forsiktig)	og	
fraser	som	lukker	seg	om	seg	selv,	er	tenkt	
som	metaforer	for	forandringer	i	demokratisk	
frihet	og	undertrykkelsen	av	denne	friheten	
i	livet	til	folket	i	Chile	(og	i	livet	til	så	mange	
andre	mennesker	i	andre	land	som	USA	har	
innflytelse	på).
	 	
																																																																																					
	 STØYKORET
Koret	tar	for	seg	stemmens	støypotensiale	og	
danner	massive	lyduttrykk	i	en	til	tider	meget	
utagerende	stil.	De	opererer	i	et	antall	fra	to	
og	oppover	og	synger	til	blodet	renner.	
																																																																																					
	 Klassisk,	sinna	elektronisk	musikk:
Steve	Reich:	It’s Gonna Rain
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	 SANGER	AV	CORNELIUS	CARDEW
	 Geir	Johnson,	vokal
	 Joachim	Kjelsaas	Kwetzinsky,	klaver

Soon There Will Be a High Tide of Revolution
Smash the Social Contract
We Sing for the Future
There is only one lie,There is only one truth

Cornelius	Cardew	var	Karlheinz	Stockhau-
sens	assistent,	men	vendte	seg	mot	ham	til	
fordel	for	Mao	og	begynte	å	skrive	politiske	
sanger	for	de	store	massene.
																																																																																					
	 PROTEST	SYMPHONIES
Christopher	Delaurenti:	
Fra	Four Protest Symphonies

Delauerenti	er	en	amerikansk	komponist	som	
gjør	lydopptak	av	politiske	demonstrasjoner
																																																																																					
	 AKSJON
NODE	Berlin	Oslo

Lørdag 31. mai kl. 18:00 
Tidligere Galleri Galuzin, 
Youngsgate 6
––– Instrumentation of a 
Discourse

En	av	Happy	Days-festivalens	teser	i	2008	
er	at	sinne	på	et	eller	annet	punkt	går	over	i	
apati	og	kynisme.	Musikken	på	denne	konser-
ten	relateres	til	denne	problemstillingen.	

	 Bendik	Hagerup:	Bilderverbot
	 Anders	Førisdal,	gitar
																																																																																					
	 Alberto	C.	Bernal:	Stars and stripes 
	 (elektroakustisk)
																																																																																					
	 Tan	Dun:	Memorial 19 Fucks.	
A	Memorial	to	Injustice	to	all	people	who	
have	been	fucked	over

Tan	Dun	vokste	opp	i	Kina	under	den	store	
proletære	kulturrevolusjonen,	da	han	jobbet	
som	risplanter.	Etter	det	har	han	skrevet	mu-
sikk	med	stor	suksess.

	 Torgny	Amdam,	vokal
	 Joachim	Kjelsaas	Kwetzinsky,	klaver
	 Jorun	Perander,	kontrabass
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	 Ignas	Krunglevicius:	TV Love
Ignas	Krunglevicius’	arbeider	spenner	fra	
komposisjoner	for	orkester	til	dokumentarfi	lm	
om	kjernekraftbyer	i	det	tidligere	Sovjet,	fra	
actionfi	lm-pastisjer	til	remiks	av	Mozarts	Eine 
Kleine Nachtmusik.	TV	Love	er	et	konsert-
stykke	for	TV-apparater.
																																																																																					
	 Thomas	Meadowcroft:	
	 Pretty lightweight, for	kammerensemble	
	 og	latterboks
Den	australske	komponisten	Thomas	Mea-
dowcrofts	musikk	er	blitt	beskrevet	som	ner-
vetortur	og	drømmende	post-rock.	Han	har	
studert	komposisjon,	musikkvitenskap	og	
saksofon	og	spiller	også	elektrisk	orgel.

	 Håkon	Daniel	Nystedt,	dirigent
	 Hanne	Rekdal,	fl	øyte
	 Karen	Aukner,	bratsj	
	 Joachim	Munkner,	cello		
																																																																																					
	 Alberto	C.	Bernal:	
	 Instrumentation of a Discourse,	
	 for	mechanical	piano	and	
	 electronic	support

Alberto	Bernal	har	studert	komposisjon	med	
Mathias	Spahlinger.	Han	er	også	aktiv	som	
improvisasjonsmusiker.	Begge	stykkene	hans	
på	denne	konserten	handler	om	USA,	og	det	
ene	inkluderer	taler	av	George	Bush.
																																																																																					
	 Laurence	Crane:	
 Some Rock Music for Anders Førisdal
	 Laurence	Crane,	vokal
	 Anders	Førisdal,	El-gitar

Etter	å	ha	vært	utsatt	for	retningen	New 
Complexity	på	1980-tallet,	hvor	komponister	
eksperimenterte	med	hvor	mye	informasjon	
det	var	mulig	å	presse	inn	i	samme	tidsenhet,	
har	britisk	samtidsmusikk	på	1990-tallet	fått	
en	generasjon	som	utforsker	det	enkle,	ned-
strippede	uttrykket.	I	sine	miniatyrer	vender	
Laurence	Crane	tilbake	til	det	konkrete,	enkle	
og	klare.	Med	en	aldri	så	liten	satirisk	edge.
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Lørdag 31. mai kl. 20:00 
Tidligere Galleri Galuzin
––– Natur, krig, vold

	 Jorge	E.	López:	Gebirgskriegsprojekt
	 Dagdrøm	for	video	med	konkret	og	
	 instrumental	surround-lyd	 																…

Den	hovedsaklig	autodidakte	cubansk/ameri-
kansk/østerrikske	komponisten	Jorge	E.	Lopez	
har	i	flere	år	tematisert	naturen	og	«det	ville»	i	
sin	ofte	voldsomme	musikk.	I	hans	timeslange	
musikkdramatiske	film	Gebirgskriegsprojekt,	
fjellkrigsprosjektet,	som	tok	over	5	år	å	lage,	
undersøker	han	forbindelser	mellom	den	men-
neskelige	psykologi	og	geografi.	Som	kompo-
nisten	forklarer:	«Hvis	man	oppholder	seg	i	
Dolomittene	eller	Ortlergruppen		i	en	viss	tid,	
hvor	mennesker	ikke	bare	måtte	overleve	en	
høyde	på	3500	meter	over	havet,	men	også	
måtte	drepe	hverandre,	ofte	på	bare	hundre	
meters	avstand,	betrakter	man	menneskearten	
med	et	helt	nytt	blikk.	I	USA	hadde	jeg	vært	
opptatt	av	det	ville,	av	‘ren	natur’	og	dens	
spirituelle	betydning	for	menneskeheten.	Her	i	
Europa	fant	jeg	noe	like	ekspressivt	og	beve-
gende,	men	dyppet	i	blod	og	historisk	ladet.»	
	 Verket	blander	dokumentariske	opptak	
fra	fjellkamper	under	1.	verdenskrig	og	mo-
derne	opptak	fra	samme	område:	dramatiske	
fjellformasjoner	og	historiske	spor	etter	volds-
handlinger.	Som	i	klassisk	musikkdramatikk	
er	det	imidlertid	musikken	som	er	den	førende	
kraft	i	dramaet.	250	«moduler»	er	spilt	inn	av	et	
utvidet	Klangforum	Wien	og	montert	og	mani-
pulert	i	studio,	blandet	med	innspilte	naturlyder	
og	realisert	i	et	surround-oppsett.	Om	forholdet	
mellom	lyd	og	bilde	sier	Lopez	at	«man	kan	
tenke	seg	filmlerretet	som	en	magnet.	En	mag-
net	som	ikke	bare	tiltrekker,	men	også	frastø-
ter.	Hendelsene	på	lerretet	driver	noen	ganger	
lyden	vekk,	andre	ganger	absorberer	de	den,	
og	noen	ganger	setter	de	lyden	i	rotasjon.	Pu-
blikum	er	alltid	i	sentrum	av	disse	energiene.»

Lørdag 31. mai kl. 21:00 
Tidligere Galleri Galuzin
––– Apatisk Nachspiel

	 Tom	Johnson:	Catalogue of Chords
	 Ian	Pace,	piano

En	systematisk	gjennomgang	av	de	8178	
mulige	akkordkombinasjonene	innenfor	en	
oktav.	En	utmattende	materialstudie	for	de	al-
ler	tøffeste.	Baren	er	åpen.
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	 The	78	two-note	chords
	 The	286	three-note	chords
	 The	715	four-note	chords
	 The	1287	five-note	chords
	 The	1716	six-note	chords
	 The	1716	seven-note	chords
	 The	1287	eight-note	chords
	 The	715	nine-note	chords
	 The	286	ten-note	chords
	 The	78	eleven-note	chords
	 The	13	twelve-note	chords
	 The	1	thirteen-note	chord

«Extreme	and,	one	would	think,	extremely	
simple.	A	lesser	man	would	have	arranged	
those	8178	chords	in	some	symphonically	
meaningful,	or	else	quasi-random	order,	but	
Johnson	proceeded	methodically	up	the	chro-
matic	scale	from	two	notes	at	a	time,	three,	
four,	so	on	to	13....By	the	time	we	reached	
10-note	chords,	the	information	overload	was	
such	that	differences	were	hardly	perceptible,	
a	situation	reminiscent	of	serial	music.	Far	
from	being	heavy-handed	minimalism,	The	
Chord	Catalogue	was	a	pointed	lesson	in	mu-
sic	history	and	the	relativity	of	perception.»		
	 Kyle Gann, Village Voice

––– innimellom, overalt:

	 Bill	Dietz’	prosjekt	La claque, c’est moi
«Scene-sal-modellen,	eller	noe-spilles,	
deretter-applaus-modellen	for	musikalsk	
framføring	er	et	glimrende	eksempel	på	forvir-
rede,	gjentatte	øvelser	i	en	klassisk	modell	
for	offentlig	diskurs.	Alle	vet	at	det	ikke	er	noe	
innhold	i	den	(alt	fra	hvordan	samtiden	hau-
ser	opp	«konsertinstallasjonen»,	til	platesel-
skapenes	markedsføringsstrategier	bekrefter	
dette),	men	det	bare	fortsetter.	
	 Burde	konserten	oppheves?	Dagens	
utvikling	bort	fra	klassisk	musikalsk	framfø-
ring	og	resepsjon,	representerer	den	virkelig	
en	befrielse	av	lytteren?	Eller	gjenspeiler	
de	strukturelle	endringene	i	musikken	bare	
større	endringer	i	sosiale	maktstrukturer	og	
offentlig	debatt?»
	 Bill Dietz	

Bill	Dietz	er	født	i	1983	i	Brisbee,	Arizona	ved	
den	amerikanske/meksikanske	grensen.	Han	
prøvde	seg	på	det	akademia	i	Boston	og	Min-
neapolis	og	flyttet	til	Berlin	i	2003	for	å	studere	
med	Peter	Ablinger.	Siden	2007	har	han	vært	
kunstnerisk	leder	for	Ensemble	Zwischentöne.
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Biografier

	 Torgny	Amdam
Torgny	Amdam	er	vokalist	
med	bakgrunn	fra	hardcore-
musikk.	Amdam	er	kjent	fra	
band	som	Amulet	og	Black	
Diamond	Brigade.	For	tiden	
spiller	han	inn	plate	under	
navnet	Demagogues.

	 Karen	Marianne	Aukner
Karen	Aukner	jobber	for	
tiden	i	Tromsø	symfonior-
kester.	Hun	skal	snart	til	
Festspillene	i	Nord	Norge	
i	anledning	urfremføring	
av	forestillinga	«Myr»	og	
har	tidligere	i	år	deltatt	ved	
Ensemble	Modern	Academy	
under	festivalen	Klangspu-
ren	i	Østerrrike.

	 Anders	Førisdal
Samtidsgitaristen	Anders	
Førisdal	er	også	kjent	fra	
ensemblet	asamisimasa.	
Han	har	blant	annet	urfram-
ført	verker	for	6-strengs	og	
10-strengs	gitar	og	kvart-
tonegitar	av	komponister	
som	Roger	Redgate,	Eivind	
Buene,	Bendik	Hagerup,	
Øyvind	Torvund	og	Matthew	
Shlomowitz.	Han	er	glad	i	å	
bake	surdeigsbrød	og	har	
hatt	en	gjærkultur	stående	
på	kjøkkenbenken	i	halvan-
net	år.

	 Anita	Hillestad	
er	billedkunstner	og	benyt-
ter	det	relasjonelle,	doku-
mentar	genren,	installasjo-
ner	mm.	Konsept,	fotografi,	
video	og	lyd	mixes	ofte	på	
surrealistisk	vis	eller	om-
vendt,	der	det	observeres	
og	dokumenteres	med	det	
fortellende	som	målsetning.	
Arbeidet	Slutten for Brak-
kebygrenda?	er	en	skisse	
til	en	lengre	dokumentar	
og	fotografiserie	som	skal	
vises	ved	Galleri	BOA	fra	
15.	august.	Videoen	er	laget	
med	filmbidrag	fra	Sahak	
Sahakian,	Sølvi	Antila	og	
Pær	Bjørkvist.	

	 Geir	Johnson	
har	sunget	i	guttekor,	blan-
dakor,	mannskor,	i	rocke-
band,	i	teateroppsetninger	
og	med	symfoniorkester.	
Han	sang	en	høy	h	helt	
alene	med	støtte	av	Bergens	
Studentersangforening	og	
Studenterorkesteret	i	Grieg-
hallen	i	1979,	i	en	kantate	av	
Debussy,	og	uken	etter	stilte	
han	opp	samme	sted	i	NM	i	
Rock,	uten	tilsvarende	suk-
sess.	Hanns	Eislers	vokal-
musikk	tilhører	barnetroen,	
både	den	tonale	og	atonale,	
og	han	kjøpte	sine	første	
noter	av	Cornelius	Cardew	
av	en	gateselger	i	London	i	
1972.	Dette	er	andre	og	siste	
gang	han	fremfører	Car-
dews	sanger	offentlig.	

	 Joachim	Kjelsaas	
	 Kwetzinsky	
har	utmerket	seg	som	en	
pianist	med	stor	musikalitet	
og	virtuos	teknikk.	Kwetzin-
sky	er	anerkjent	for	sitt	pro-
filerte	programvalg,	sin	im-
ponerende	oversikt	over	og	
forming	av	det	musikalske	
stoffet,	og	for	stor	virtuositet	
og	usentimental	følsomhet	
i	framføringen.	Han	har	gitt	
en	rekke	konserter	i	inn-	og	
utland,	både	som	solist	og	
som	medspiller	i	det	klas-
siske	repertoaret,	men	også	
med	samtidsmusikk	på	pro-
grammet.

	 Joakim	Munkner	
studerte	cello	ved	Indiana	
University	og	Norges	Mu-
sikkhøgskole.	Han	har	vært	
aktiv	som	kammermusiker	
og	solist	i	Europa	og	USA,	
med	samtidsmusikk	som	
spesialfelt.	Munkner	har	
samarbeidet	med	folk	som	
Sofia	Gubaidulina,	Kaija	
Saariaho,	Pierre	Boulez,	
Terry	Riley,	Alice	og	Ravi	
Coltrane	og	Jack	DeJoh-
nette.

	 Håkon	Daniel	Nystedt,	
født	1980,	gikk	ut	fra	diplom-
studiet	i	direksjon	ved	Nor-
ges	Musikkhøgskole	våren	
2007.	Samme	år	mottok	han	
KORK-prisen.	Fra	høsten	
2008	er	han	tilknyttet	Kris-
tiansand	symfoniorkester	
som	assistentdirigent.

	 Ian	Pace	er	en	engelsk	
pianist,	kompromissløst	
dedikert	til	musikalsk	mo-
dernisme.	Han	er	internasjo-
nalt	anerkjent	for	sin	unike	
kombinasjon	av	intellektuell	
konseptualisme	og	sponta-
nitet	i	sine	fremføringer,	og	
for	å	fremføre	musikk	andre	
anser	som	umulig.

	 Jorun	Perander	
Jorun	Perander	ble	som	
18-åring	introdusert	for	
kontrabassen	av	Knut	Erik	
Sundquist	hjemme	i	Har-
stad.	Etter	bachelorstudier	
ved	Hochschule	für	Musik,	
Dresden	og	Norges	Musikk-
høgskole,	er	hun	fra	våren	
2008	masterstudent	ved	
Norges	Musikkhøgskole.	
I	tillegg	jobber	hun	som	
frilansmusiker	i	symfonior-
kestre	og	mindre	kamme-
rensembler,	og	er	medlem	
av	det	plateaktuelle	bandet	
Sigrun	and	The	Kitchen	
Band.

	 Hanne	Rekdal
Hanne	Rekdal	er	utdannet	
fløytist	ved	Musikkonserva-
toriet	i	Trondheim	og	Norges	
Musikkhøgskole.	Hun	jobber	
også	som	improvisasjons-
musiker.
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Fortsetter fra side 22

Ja,	se	der!	Vold	føder	vold!	Men	altså	i	mu-
sikken:	Jeg	opplever	ofte	Sjostakovitsj	som	
en	sint	komponist.	På	den	annen	side	er	jo	
Stockhausen	mer	støyete,	men	jeg	opplever	
ikke	ham	som	så	sint.	Hva	sinnet	til	Sjosta-
kovitsj	retter	seg	mot,	er	jo	noe	vi	vet	utfra	
konteksten	han	opererer	i.	Men	hvis	du	bare	
har	musikken	og	ikke	vet	fakta,	så	er	det	ikke	
så	lett	å	vite	hva	dette	dreier	seg	om.	Noe	
av	det	sinteste	jeg	har	hørt	er	kanskje	visse	
partier	av	den	14.	symfonien	til	Sjostakovitsj.	
Der	er	det	en	historie	bak	med	at	Stalin	tvang	
folk	til	å	produsere	«autentisk»	folkemusikk	
fra	Georgia.	Det	får	en	slik	resonans	i	denne	
symfonien	at	det	bare	plutselig	kommer	en	
slags	semi-folkemusikk	i	tonearter	som	på	en	
måte	kortslutter.	Og	det	er	ganske	sint,	særlig	
når	det	er	russere	som	spiller.	Jeg	har	hørt	
en	versjon	med	det	filharmoniske	orkesteret	
i	Praha,	det	var	ikke	på	langt	nær	så	sint	...	
Men	sinne	er	jo	en	uheldig	følelse.	Skal	du	få	
noe	ut	av	sinne,	så	må	du	nesten	lage	musikk	
eller	skrive	en	bok	eller	noe	sånt.	Du	kan	jo	
ikke	bruke	det	til	noe,	det	er	jo	bare	en	hundre	
prosent	destruktiv	impuls.

Hm.	Jeg	snakket	med	en	psykolog	...

Ja,	det	har	jeg	også	gjort	en	gang!		
HAHAHAHÆHÆHÆH	

Ja,	men	dette	var	i	denne	sam-
menhengen.	Han	sa	at	sinne	var	
en	såkalt	adaptiv	affekt.

En	adaptiv	affekt?	What	the	bloody	hell	is	that?

Jo,	altså	en	følelse	som	øker	men-
neskets	evne	til	å	overleve.	I	det	
øyeblikk	du	blir	sint	og	tar	deg	
plass	i	verden,	så	er	det	en	overle-
velsesmekanisme.	Og	så	kan	man	
jo	si	at	sinne	er	produktivt	i	den	
forstand	at	det	kommer	nye	ting	
ut	av	det.

Ja,	men	det	er	gjerne	innen	de	skjønne	kun-
ster,	ikke	sant?	Det	er	der	du	ser	en	effekt	
av	det,	og	det	er	der	det	blir	kommunisert	på	
en	måte	som	relaterer	seg	til	oss	som	lyttere	
eller	lesere.	Det	er	ikke	like	moro	å	bli	slått	
ned	i	taxikøen,	for	å	si	det	sånn.	Altså,	vi	har	
dette	lille	filteret	hvor	sinne	på	en	måte	kan	
fremstå	som	noe	energisk	eller	tiltrekkende,	
effektivt	på	en	måte.	Men	sosialt	i	vår	verden	
er	det	veldig	liten	plass	for	sinne.	Dersom	du	
eksponerer	ditt	sinne,	så	havner	du	i	fengsel,	
akkurat	som	han	som	nå	i	svensk	presse	
går	under	navnet	45-åringen,	dvs.	min	gamle	
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venn	som	spiller	i	dette	bandet	og	som	tygget	
på	øyelokket	til	samboeren	sin.	

Ja,	i	relasjoner	vil	det	jo	alltid	få	
konsekvenser	for	den	som	sinnet	
er	rettet	mot,	og	i	den	sammen-
heng	synes	jeg	det	er	så	merkelig	
med	disse	sinte	musikerne	og	pu-
blikum	som	bare	blir	mer	begeis-
tret	jo	sintere	bandet	er.	Det	må	
jo	i	det	minste	bety	at	publikum	
skjønner	at	det	ikke	er	dem	de	er	
sinte	på?

Nei,	men	de	er	forent	i	et	felles	sinne	mot	en	
tredjepart	...

Nettopp.	Så	f.eks.	med	Whitehou-
se	som	ikke	bruker	trommer	...

Det	var	jo	egentlig	bare	en	ondskapsfull	spøk.	
Men	du	har	jo	en	funksjon	på	de	gamle	synt-
hesizerne	som	bare	er	white	noise	og	pink	
noise.	Jeg	tror	de	arbeidet	veldig	mye	med	
dette.	Altså	de	første	tingene	de	laget	var	
bare	slike	uendelige	lydlandskap	som	egent-
lig	ikke	sier	noe	som	helst.	Men	så	blir	de	vel-
dig	sinte	og	kommer	med	slike	saker	som	at	
«Josef	Mengele	var	et	geni»	og	at	«kvinner	er	
underlegne	menn»	og	«heia	Hitler»	og	«serie-
mord	er	gøy»	og	slike	ting.

Det	er	vel	kanskje	noe	med	det	du	
sier	om	at	for	at	sinne	skal	være	
konstruktivt	eller	produktivt,	må	
det	fanges	opp	i	en	slags	skjønn-
kunst-tradisjon.	Og	det	er	vel	kan-
skje	nettopp	denne	tradisjonen	
som	dette	sinnet	retter	seg	mot?

Jo,	men	det	er	også	slik	at	de	første	uutholde-
lige	støy-bandene	bevisst	prøvde	å	stille	seg	
utenfor	alt,	altså	på	motsatt	side	av	nettopp	
alt.	Det	var	en	veldig	spesiell	tid,	det	er	ingen	
som	gjør	noe	som	ligner	på	det	i	dag,	og	det	
er	heller	ikke	nødvendig	å	gjøre	noe	som	lig-
ner,	for	ingen	vil	orke	å	høre	på	det	likevel.	
For	i	det	øyeblikket	det	får	en	noenlunde	fast	
form	og	begynner	å	etablere	sitt	eget	språk	
med	sine	egne	grep	og	sine	egne	klisjéer,	så	
blir	det	noe	annet.	Og	da	er	det	ingen	som	
gidder.	Så	du	kan	si	at	første	halvdelen	av	
80-tallet	er	mye	mye	sintere.	Merzbow	be-
gynte	omtrent	da,	så	det	var	japanere	igang	
allerede	da.	Så	er	det	slike	statements	som	
at	du	gir	ut	opptakene	dine	på	en	liten	kas-
sett.	Og	med	kassetten	følger	det	en	liten	bok	
med	bilder	av	syfilissyke	menn,	og	en	boks	
med	skokrem	fra	2.	verdenskrig.	Eller	musik-
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ken	er	laget	på	en	slags	flexidisk,	altså	en	
slik	mykvinyl.	Forestill	deg	en	gjennomsik-
tig	sang	i	et	ikke-standard	format,	la	oss	si	
8-inch,	pakket	inn	i	et	gummifuteral	som	du	
må	bryte	opp.	Altså,	alt	var	så	rart,	alt	var	så	
utilgjengelig.	Merzbow	hadde	på	et	tidspunkt	
en	utgivelse	som	het	Merzbox.	Den	hadde	
hundre	vinylplater	som	alle	låt	likt,	det	var	jo	
bare	white	noise	hele	greia,	altså	nå	snakker	
vi	–	hundre	plater!

Så	sinnet	oppsto	like	mye	ut	fra	
en	motivasjon	om	en	slags	total	
fornektelse	av	absolutt	alt?

Ja,	du	vet:	1976	var	år	null	for	alle	punk-band.	
Det	fantes	ikke	noe	før	det,	vi	kom	i	76	–	år	
null.	Det	var	ikke	noe	av	verdi,	eller	noe	vi	
kunne	ha	bruk	for,	som	ble	laget	før	det.	I	
1977	er	de	kommet	så	langt	at	de	har	innrøm-
met	at,	jo	det	var	noe,	men	da	begynner	de	å	
forgrene	seg	i	alle	mulige	retninger,	så	da	er	
1977	også	år	null.	Du	har	altså	to	år	null	på	
rappen!	Ja,	det	er	fornektelse!

Men	selv	om	det	kanskje	ikke	
skjer	så	mye	tilsvarende	nå,	så	
kom	det	jo	mye	ut	av	det.	Vi	sitter	
jo	her	og	snakker	...

Jaja,	og	lignende	ting	skjer.	På	den	ene	siden	
skjer	det	hele	tiden,	men	det	skjer	ikke	noe	
som	har	fått	så	avgjørende	konsekvenser...

Hva	kan	grunnen	være	til	det?

Jeg	aner	ikke.	Siden	jeg	var	13	år,	altså	i	1976,	
så	anser	jeg	meg	for	partisk	og	inhabil.	Jeg	
kan	ikke	si	noe	objektivt	om	punkrock,	jeg	
er punkrock.	Jeg	kan	sitte	og	snakke	om	dét	
resten	av	natta,	men	samtidig	så	er	det	ikke	
sikkert	at	alt	jeg	sier	er	sant.	Dette	har	rett	og	
slett	hatt	en	slik	effekt	på	meg	personlig	at	
jeg	enten	overdriver	eller	undervurderer	effek-
ten	det	har	hatt	på	resten	av	verden,	men	det	
kan	jo	se	ut	som	om	det	faktisk	har	hatt	en	
avgjørende	betydning.	Hvis	du	f.eks.	går	ned	
på	Tronsmo	og	ser	på	hylla	for	musikk,	så	tip-
per	jeg	at	litt	mer	enn	halvparten	handler	om	
punk	i	en	eller	annen	forstand,	kanskje	til	og	
med	mye	mer,	kanskje	tre	fjerdedeler.

Ja,	det	er	ihvertfall	ingenting	som	
handler	om	samtidsmusikk.

Nei,	det	er	veldig	lite	av	det.	Det	skulle	vært	
mye	mer	sånt	–	jo,	men	jeg	mener	det.	For	det	
blir	saktens	litt	masete	med	alle	disse	tingene	
som	skjedde	for	30	år	siden.

Men	det	at	det	ikke	skjer	noe	til-
svarende	i	dag:	Har	man	på	en	
måte	gitt	opp,	eller	er	det	blitt	
umulig?



34	 Happy	Days	

Nei,	men	vi	har	jo	en	helt	annen	verden!	Det	
kom	en	bok	for	en	tid	tilbake	som	het	«Norsk	
Punk	1977–80».	Det	er	en	morsom	bok	å	lese,	
for	Norge	i	1977	–	når	du	ser	på	hva	som	
skjedde,	hva	folk	fikk	til	–	det	ligner	på	Nord-
Korea.	Det	er	jo	først	i	-79	at	det	kommer	
en	norsk	punk-plate,	bortsett	fra	noen	tulle-
utgivelser	med	Jahn	Teigen	under	tittelen	
«Noregs	punklag»	med	en	norsk	versjon	av	
«God	save	the	Queen»	som	heter	«Du	er	et	
svin».	Men	bortsett	fra	det,	var	det	ikke	noen	
norske	punk-plater	før	1979,	og	det	er	jo	litt	
sent!	Men	du	har	veldig	konservative	medier	
som	ikke	vil	skrive	om	Sex	Pistols	når	de	
turnerer,	media	vil	ikke	promotere	denslags.	
Samtidig	har	du	en	veldig	sterk	ml-bevegelse	
som	liksom	har	folk	plassert	i	alle	instanser,	
så	alt	må	være	korrekt.	Alt	må	stemme	med	
partiprogrammet,	og	det	er	nettopp	dét	som	
det ikke handler om!	

Men	en	ting	som	total	fornektelse	
er	jo	temmelig	komplisert.	Likevel	
har	man	på	en	måte	klart	å	arti-
kulere	seg	tydelig,	selv	om	man	
kanskje	er	blitt	misforstått?

Jo	jo,	altså	black	metal,	for	å	ta	en	annen	sint	
musikkform,	bygger	jo	på	en	mistforståelse.	
Hele	konseptet	bygger	på	en	misforståelse,	
nemlig	ideen	om	at	satanister	er	nettopp	det	
som	VG	sier	at	satanister	er,	hvilket	jo	er	
noe	helt	annet!	Men	også	black	metal	synes	
jeg	er	en	veldig	interessant	musikkform	som	
har	forgrenet	seg	inn	i	hver	minste	lille	krok.	
Det	begynner	jo	også	bare	med	et	forbanna	
jævla	drønn,	og	noen	som	brøler.	Nå	har	det	
blitt	en	slags	musikkform	som	på	en	måte	
spiser	andre	musikkformer,	nesten	alt	kan	
jo	filtreres	gjennom	det	og	komme	ut	som	
«ondt».	Du	har	jo	flere	black	metal-band	som	
har	vært	ute	og	rotet	i	noe	slags	middelalder/
folkemusikk.	Det	var	et	band	som	lagde	en	
ren	akustisk	plate,	og	det	er	jo	liksom	ikke	det	
du	tenker	på	med	black	metal	akkurat!	Men	
bortsett	fra	at	de	slo	ihjel	hverandre,	så	er	det	
en	ganske	fin	kreativ	prosess,	og	historien	
om	black	metal	er	et	eksempel	på	hva	du	kan	
få	til	–	hvis	du	overlever!
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Dypt	sinne	og	dødelig	apati
–––	Berlioz,	Furtwängler,	
Schenker,	Varèse,	Persen

Intervju	med	Erlend	Hovland,		
musikkviter
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Emil	Bernhardt:	Hvordan	kan	man	
forstå	sinne	i	en	klassisk,	musikk-
historisk	sammenheng?	

Erlend	Hovland:	Noe	av	det	mest	interessante	
med	denne	tematikken	er	at	den	forklarer	en	
del	komponistskjebner,	og	egentlig	hvor	mye	
komponistrollen	har	utviklet	seg	fra	rundt	
begynnelsen	av	1800-tallet	og	frem	til	i	dag.	
Vi	kunne	f.eks.	ta	Hector	Berlioz	(1803–1869):	
Da	han	i	1834	skulle	ha	premiere	på	sitt	verk	
«Lélio,	ou	le	retour	à	la	vie»,	fikk	han	fortel-
leren	i	verket	til	å	peke	opp	mot	den	mest	
kjente	kritikeren	og	musikktenkeren	i	dati-
dens	Frankrike,	François-Joseph	Fétis,	og	
rope:	«Dra	til	helvete!»	Inntil	da	hadde	Fétis	
–	en	stor,	markant	personlighet,	riktignok	
av	pedantisk	natur	–	klart	å	bevare	en	slags	
velvillig	innstilling	overfor	Berlioz.	Men	fra	
dette	tidspunktet	skjer	det	et	brudd,	noe	som	
medfører	at	Schumann	året	etter	skriver	det	
berømte	forsvaret	for	«Symphonie	fantas-
tique»,	nettopp	som	et	svar	på	at	Fétis	har	
valgt	side	mot	Berlioz.	Berlioz	har	på	sin	side	
utpekt	Fétis	til	den	store	dilettanten,	og	fei-
rer	seg	selv	i	beste	romantiske	ånd	som	den	
som	ikke	blir	forstått.	I	den	gesten	ligger	det	
en	slags	dikotomisering	av	hele	musikklivet,	
og	det	er	en	måte	for	Berlioz	å	bygge	opp	en	
romantisk	myte	omkring	seg	selv	på,	en	myte	
som	bl.a.	innebærer	at	man	helst	skal	være	
misforstått.	Omkostningene	ble	imidlertid	
store.	Først	var	Berlioz	fornøyd	med	å	få	Fétis	
som	fiende,	men	samtidig	gir	Fétis	Berlioz’	
motstandere	–	og	vi	skal	huske	at	Berlioz	på	
dette	tidspunktet	er	å	betrakte	som	moder-
nist,	for	mange	helt	uforståelig!	–	muligheten	
til	å	begrepsliggjøre	hva	det	er	de	ikke	liker	
ved	hans	musikk.	Omkostningene	ved	dette	
var	nok	mye	større	enn	Berlioz	hadde	kunnet	
forestille	seg.	Berlioz	går	altså	inn	i	et	sinne	
og	blir	en	sur	og	sær	person,	noe	som	får	
store	implikasjoner.

Er	dette	sinnet	noe	som	blir	pro-
duktivt	i	hans	videre	arbeid?

Jeg	tror	nok	ikke	at	dette	blir	særlig	produk-
tivt	for	Berlioz’	vedkommende.	Altså,	det	å	
være	komponist	må	være	et	av	de	absolutt	
vanskeligste	yrkene	man	kan	ha	ettersom	
sjansen	for	å	mislykkes	nesten	er	fundamen-
tal.	I	forhold	til	temaet	blir	det	dermed	interes-
sant	å	se	på	hvordan	komponistene	regisse-
rer	seg	selv.	For	etterhvert	er	det	ikke	så	mye	
et	spørsmål	om	man	skriver	god	eller	dårlig	
musikk,	det	er	ikke	her	utvelgelsen	eller	kar-
rieren	ligger.	Det	ligger	på	mange	måter	på	
et	mye	dypere,	både	menneskelig	og	egentlig	
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samfunnsmessig	plan,	for	det	gjelder	rett	og	
slett	å	vinne	en	diskurs.	Det	gjelder	å	få	en	
diskursiv	makt.	Hvis	vi	tar	Berlioz’	eksempel,	
ligger	han	veldig	godt	an	til	å	ta	opp	arven	fra	
Beethoven.	Han	påstår	at	han	skriver	videre	
på	Pastorale-symfonien,	og	det	ligger	an	til	at	
han	kan	vinne	en	diskurs.	Men	så	taper	han	
ettertrykkelig.	Senere	ser	man	at	andre	kom-
ponister	som	faktisk	lykkes,	også	lykkes	med	
å	vinne	diskursen.	I	denne	sammenhengen	er	
det	interessant	å	trekke	frem	Heinrich	Sche-
nker	og	Wilhelm	Furtwängler,	for	også	de	ta-
per	diskursen.	Schenker,	som	også	studerte	
komposisjon	og	forsøkte	seg	som	komponist,	
skriver	noen	få	klaververk,	men	gir	det	opp.	
Han	forstår	at	han	på	mange	måter	ikke	er	
innenfor	rammene	av	den	aksepterte	musik-
ken,	og	bruker	så	resten	av	livet	på	å	forsvare	
den	romantiske	musikken	fra	1800-tallet.	
Han	ble	også	en	nær	venn	av	Furtwängler	
som	selvsagt	var	en	stor	komponist,	men	en	
enorm	dirigent,	og	egentlig	mye	mer	nyansert	
enn	Schenker.	Det	interessante	med	disse	to	
er	at	de	blir	representanter	for	en	musikkstil	
og	et	musikksyn	som	går	til	grunne,	samtidig	
som	de	forstår	den	åndelige,	intellektuelle	
og	kunstneriske	verdien	i	dette	musikksynet.	
Og	her	er	det	ikke	bare	snakk	om	at	man	ikke	
lenger	kan	skrive	tonalt,	dét	er	egentlig	veldig	
lite	viktig	her.	Det	viktige	er	at	den	nye	musik-
kens	representanter,	som	f.eks.	Igor	Stravin-
skij	(1882–1971)	og	Paul	Hindemith	(1895–1963),	
skriver	en	musikk	som	er	helt	løsrevet	fra	den	
store	refleksjonsbakgrunnen	som	hadde	byg-
get	seg	opp	gjennom	1800-tallet.	Så	når	Stra-
vinskij	også	går	imot	en	fortolkende	fremfø-
ring	og	mener	at	man	bare	skal	spille	det	som	
står	i	notene,	så	er	det	også	en	effektiv	måte	
å	kvitte	seg	med	en	hel	fremføringstradisjon,	
et	helt	musikkbegrep	på.	Og	det	er	dette	mu-
sikkbegrepet	Schenker	og	Furtwängler	prøver	
å	forsvare.

Men	her	kommer	vel	også	Arnold	
Schönberg	inn	i	bildet?

Absolutt!	Det	interessante	med	Schönberg	er	
at	han	på	en	måte	klarer	å	forene	begge	disse	
retningene,	det	gjelder	for	øvrig	for	hele	2.	
wienerskole.	De	tar	aldri	fullstendig	avstand	
fra	1800-tallets	måte	å	fremføre	og	tenke	mu-
sikk	på.	Stravinskij,	derimot,	tar	fullstendig	
avstand,	og	derfor	blir	bruddet	så	mye	større	
i	hans	tilfelle.	Schönberg	går	hele	tiden	i	en	
slags	gradvis	utvikling,	men	tar	kontinuerlig	
vare	på,	og	utvikler	et	tankegods	som	er	og	
blir	1800-tallets.	Stravinskij	kommer	derimot	
som	en	fantastisk,	nærmest	uvitende	dilet-
tant	og	kaster	alt	til	side.	Og	det	er	denne	
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forkastingen	av	hele	denne	kompetansen	
som	både	Schenker	og	Furtwängler	opplever.	
Schenker	er	så	rasende	i	sine	skrifter	at	om	
du	sammenligner	den	Schenker	vi	kjenner	
fra	Amerika,	hvor	han	er	kokt	ned	til	et	ana-
lytisk	redskap,	med	den	Schenker	som	står	
skrevet	med	gotisk	skrift,	så	får	du	virkelig	et	
lite	sjokk.	Han	er	så	sint,	men	også	så	dypt-
tenkende,	kritisk,	kunnskapsrik	og	musikalsk	
nyansert	–	alt	formulert	som	et	forsvar	for	det	
musikksynet	som	går	til	grunne.	Furtwängler	
på	sin	side	forsøker	å	være	en	slags	over-
gangsskikkelse	ved	å	utvikle	komposisjonene	
sine,	men	klarer	ikke	å	gi	avkall	på	1800-tal-
lets	musikksyn,	og	skriver	i	en	slags	forlen-
gelse	av	Bruckner/Brahms-tradisjonen.

Men	Stravinskij	er	altså	den	som	
vinner	diskursen?

Ja.	Altså,	Stravinskij	er	jo	en	veldig	smart	
mann.	Han	er	virkelig	en	person	som	ikke	er	
sint	og	som	ikke	er	apatisk,	for	Stravinskij	
kunne	det	nye	spillet	som	kommer	inn	nå.	
Han	komponerer	seg	selv,	han	setter	seg	
sammen	og	lager	sin	livshistorie	på	nytt	og	
på	nytt	hver	gang.	Det	er	så	enkelt	som	at	
man	ikke	engang	vet	når	mannen	er	født,	
man	har	i	hvert	fall	en	tre	fire	forskjellige	da-
toer.	Men	Stravinskij	ser	alltid	etter	hva	som	
er	mulig,	han	er	en	fantastisk	strateg.	Han	er	
en	moderne	komponist,	økonomisk	bevisst,	
og	ser	at	pengene	ikke	nødvendigvis	ligger	
i	å	få	trykt	opp	notene,	nye	versjoner	osv.,	
kun	for	å	få	royalties,	men	heller	i	å	dra	rundt	
med	orkestrene,	dirigere	og	være	klaversolist.	
Mannen	er	lite	talentfull	som	musiker.	Som	
pianist	er	han	virkelig	ikke	på	et	høyt	nivå,	og	
skal	man	være	ærlig	–	dette	går	igjen	i	beskri-
velsene	av	ham	som	dirigent;	det	er	next	to	
catastrophe.	Likevel	gir	det	muligheten	for	at	
han	kan	reise	rundt	og	få	penger	for	å	gjøre	
konserter,	så	han	klarer	dette	spillet	her.	Han	
går	aldri	i	dybden;	Stravinskij	har	ikke	noen	
dyp,	inderlig	overbevisning.	Schönberg	tenker	
essens,	han	skriver	musikk	fra	det	indre	og	
ut,	Stravinskij	kunne	ikke	bry	seg	mindre	om	
det	som	er	indre.	Han	komponerer	alltid	på	
overflaten,	det	er	aldri	noen	dybde.	Men	nett-
opp	det	er	hans	styrke!	Vi	må	ikke	snu	det	om	
til	noe	negativt,	for	han	kommer	med	noe	nytt.	
Han	kan	bli	sint,	men	det	er	bare	forbigående,	
for	han	bare	komponerer	seg	noe	nytt.
	 Furtwängler,	på	sin	side,	opplever	
et	fullstendig	nederlag	som	menneske,	ifølge	
hans	kone	fordi	han	ikke	har	klart	å	kompo-
nere.	I	1954	får	han	en	forkjølelse	som	egent-
lig	ikke	er	så	alvorlig,	men	fordi	han	virkelig	
er	apatisk	og	helt	nedbrutt,	ender	han	opp	
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med	å	dø	av	den.	Egentlig	er	det	helt	merke-
lig,	for	man	kan	fremdeles	si	at	Furtwängler	
er	en	av	det	20.	århundres	virkelig	store	
kunstnerpersonligheter,	uansett	sjanger,	stil	
eller	kunstart.	Han	er	altså	virkelig	en	av	de	
markante	som	står	igjen.	Men	hans	kunstverk	
er	innspillinger,	innspillinger	som	alltid	er	for-
skjellige,	nye	og	dypt	fortolkende.

Dette	kan	vel	knyttes	til	det	du	sa	
om	diskursiv	makt	og	at	mulig-
hetene	for	slik	makt	kan	komme	
i	konflikt	med	ens	personlige	
ønsker?	Furtwängler	blir	stående	
igjen	med	innspillinger,	men	ville	
altså	helst	bli	komponist?

Ja,	og	hvis	vi	ser	på	dette	med	sinne	og	apati,	
ikke	som	noe	forbigående,	men	som	noe	som	
kan	bryte	deg	fullstendig	sammen,	så	tror	
jeg	det	blir	tilfelle	når	du	opplever	at	det	ikke	
er	mulig	å	få	gehør	for	den	livsverdenen	du	i	
kunstnerisk	forstand	har	lyst	til	å	lage.	Og	da	
er	det	egentlig	–	iallefall	sett	fra	mitt	ståsted	
som	musikkviter	og	-historiker	–	på	en	måte	
likegyldig	om	du	skriver	i	en	veldig	moderne,	
en	mainstream	eller	en	tilbakeskuende	stil.	
Her	er	det	rett	og	slett	snakk	om	at	ditt	pro-
sjekt	ikke	når	frem,	samtidig	som	du	vet	at	
det	er	vesentlige	kvaliteter	ved	det.	For	der-
som	du	selv	mistenker	at	det	du	prøver	å	stå	
frem	med	ikke	har	nok	kvalitet,	tror	jeg	ikke	
sinnet	og	apatien	når	det	nivået	hvor	det	så	
og	si	nesten	blir	patologisk,	og	dermed	virke-
lig	interessant.	I	Furtwänglers	og	Schenkers	
tilfeller	er	det	snakk	om	en	større	struktur	
som	går	til	grunne,	og	den	strukturen	går	
selvsagt	til	grunne	ved	at	Furtwängler	gir	opp	
livet.	Det	er	vel	knapt	mulig	å	tenke	seg	en	
sterkere	apati	enn	når	du	ikke	orker	å	kjempe	
deg	ut	av	en	forkjølelse.	
 En	annen	skjebne	–	nærmest	i	den	
andre	enden	av	skalaen	–	er	Edgar	Varèse	
(1883–1965).	Han	ligger	omtrent	20–30	år	foran	
sin	samtid,	og	utvikler	en	basis	for	den	mo-
derne	elektroniske	musikken	lenge	før	den	i	
det	hele	tatt	var	mulig.	I	sin	forestilling	har	
han	opprettet	IRCAM	allerede	på	20-tallet.	
Hans	forhold	til	den	etablerte	musikken	er	
utrolig	kritisk,	men	han	vet	at	hans	prosjekt,	
hans	måte	å	tenke	om	musikk	på,	er	fremti-
den.	Men	det	går	en	periode	på	nesten	tyve	
år,	altså	fra	1936	til	-54	hvor	han	så	å	si	ikke	
skriver	noe	som	helst.	Det	er	flere	ting	som	
er	vanskelig	for	Varèse:	For	det	første	er	det	
ikke	mulig	å	tjene	penger.	Hans	i	historisk	
forstand	fullstendig	uforståelig	moderne	
musikk	når	ikke	frem	–	kunstnerisk	er	den	
selvsagt	svært	velartikulert	i	forhold	til	det	
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musikksyn	han	ønsker	å	representere.	Han	
opplever	også	at	de	komposisjonsverktøyene	
han	drømmer	om	ikke	er	tilstede,	de	kommer	
først	på	50-tallet.	I	mellomtiden	går	Varèse	
inn	i	en	virkelig	apati,	åpenbart	fordi	han	vet	
at	de	verdiene	han	står	for	er	fremtiden.	Hans	
ideer	er	mye	mer	radikale	enn	det	Stravinskij	
og	Schönberg	driver	med,	de	opererer	jo	tross	
alt	innenfor	et	etablert	musikkbegrep.	Varèse	
vil	ha	dette	helt	vekk.	Han	vil	ikke	snakke	om	
musikk,	orker	ikke	musikk,	han	vil	snakke	
om	organisert	lyd.	Og	han	sier	jo	selv	at	han	
jobber	med	dynamikk,	intensitet	og	lydstyrke	
–	han	tenker	dette	helt	radikalt.	Så	her	har	
du	altså	en	person	som	virkelig	står	på	den	
andre	siden,	men	som	også	går	inn	i	en	full-
stendig	apati,	får	store	nerveproblemer	og	
først	på	50-tallet	kommer	ut	igjen	med	dette	
fantastiske	verket	«Déserts».

Hvis	vi	vender	tilbake	til	sinne-
begrepet	i	mer	psykologisk	for-
stand,	vil	det	være	mulig	å	påvise	
at	sinne	er	nødvendig	for	men-
neskets	selvhevdelse,	og	at	det	
grunnleggende	sett	representerer	
noe	konstruktivt.	Hvordan	slår	
dette	ut	i	disse	tilfellene?

Det	er	klart	at	sinne	i	en	truet	situasjon	gir	
deg	både	fysisk	og	psykisk	kraft	til	å	komme	
deg	ut	av	en	knipe.	Men	hvorvidt	sinne	alltd	
er	konstruktivt,	det	kan	man	lure	på.	Man	kan	
gå	til	et	norsk	eksempel,	nemlig	John	Persen	
(1941–)	og	se	på	hans	opera,	den	mest	omtalte	
operaen	som	aldri	har	blitt	oppført:	«Under	
kors	og	krone».	Er	det	noen	som	har	vært	sint	
i	det	norske	komponistmiljøet	i	mange	år,	er	
det	John	Persen.	Og	det	er	helt	åpenbart	at	
hadde	ikke	Olav	Anton	Thommessen	kommet	
inn	og	bedt	Persen	skrive	den	om	til	orkester-
verket	«Over	kors	og	krone»,	så	ville	vi	aldri	
ha	hørt	en	tone	fra	dette	verket,	og	jeg	tror	
ikke	vi	vil	få	høre	det	i	fremtiden	heller.	Men	
jeg	tror	ikke	at	John	Persen	vil	mene	at	dette	
sinnet	har	vært	konstruktivt.	Jeg	tror	heller	
hans	sinne	må	forstås	som	noe	mer	enn	en	
tilfeldig,	forbigående	følelse	av	at	man	ikke	
blir	satt	pris	på.	Historien	bak	er	veldig	kom-
pleks:	En	ting	er	at	John	Persen	kan	mene	
det	er	avtalebrudd	fra	Den	norske	Opera.	En	
annen	sak	er	at	verket,	iallefall	ifølge	min	
kompetanse,	er	noe	av	det	mest	velskrevne	
som	har	vært	gjort	i	Norge.	Skulle	man	sam-
menligne	det	med	Nordheims	«Draumkvedet»	
som	har	en	utrolig	enkel	orkestrasjon	og	hvor	
partituret	dessuten	er	fullt	av	feil,	vil	man	se	
at	Persen	har	en	helt	fantastisk	orkestersats	
og	et	håndverk	som	er	helt	imponerende.	
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John	Persen	føler	seg	berettiget	sint	fordi	
han	vet	at	det	tonespråket	han	taler	–	han	
er	en	mester	i	å	skrive	etter	den	polske	mo-
dernismen,	selv	om	han	har	plukket	den	opp	
og	videreutviklet	den	på	sin	egen	måte	–,	det	
språket	taler	han	veldig	bra.	Samtidig	merker	
og	vet	han	at	den	stilen	ikke	lenger	er	estetisk	
gyldig	som	komposisjonsstil	i	Norge,	det	er	
ikke	en	komposisjonsstil	som	gjør	at	han	kan	
fortsette,	jeg	tror	det	er	så	sterkt.

Så	dette	har	ikke	bare	rot	i	institu-
sjonelle	forhold?

Altså,	dette	er	et	vanskelig	verk.	Men	jeg	
mener	at	når	John	Persen	blir	sint,	så	er	det	
fordi	han	vet	at	han	har	laget	noe	verdifullt.	
Så	kommer	det	et	annet	nivå,	nemlig	at	hand-
lingen	er	politisk	motivert.	Han	begynner	å	
skrive	i	beste	Wam	&Vennerød-stil,	han	tar	
opp	sin	egen	tilknytning	til	det	samiske,	og	
kjører	frem	dette	som	et	veldig	vesentlig	po-
eng.	Igjen	så	er	det	en	følelse	av	en	identitet	
med	et	stoff,	en	følelse	av	at	du	forsvarer	noe	
som	er	viktig.	Problemet	her	er	dels	at	temaet	
han	velger	kanskje	ikke	egner	seg	for	opera,	
det	er	høyst	sannsynlig	altfor	handlingsmoti-
vert,	og	dels	at	hans	orkestersats	vanskelig	
kan	inkludere	stemmer,	noe	man	merker	på	
måten	han	skriver	vokalt	på.	Så	på	en	eller	
annen	måte	kan	man	også	forstå	hvorfor	
ikke	verket	blir	spilt,	ettersom	det	har	endel	
problemstillinger	av	teknisk,	sangmessig	og	
dramaturgisk	art	som	ikke	så	lett	lar	seg	løse.	
Men	når	det	er	sagt,	er	dette	et	vesentlig	verk,	
også	i	forhold	til	veldig	mye	annet	som	har	
vært	skrevet.

Du	startet	denne	samtalen	med	å	
henvise	til	komponistrollens	ut-
fordringer.	Er	det	trekk	ved	denne	
som	gjør	følelsen	av	sinne	spesi-
elt	forståelig?

Det	finnes	jo	ulike	kompositoriske	prosjekt.	
Det	vi	veldig	ofte	gjør	er	å	si	at	den	og	den	
fortjener	vår	oppmerksomhet,	vi	velger,	og	
det	er	dette	valget	som	også	kommer	inn	med	
Berlioz’	instruksjon	til	fortelleren	med	peke-
fingeren	opp	mot	Fétis.	Det	er	altså	snakk	om	
en	fullstendig	polarisering,	og	er	det	noe	som	
har	skjedd	i	de	siste	200	år,	så	er	det	nettopp	
polariseringer.	Dette	kommer	også	frem	i	en	
samling	av	samtaler	med	Furtwängler	som	
tas	opp	i	1947.	Han	mener	også	at	det	skjer	
en	polarisering	mellom	dem	som	er	veldig	
fremskrittsorienterte,	og	dem	som	er	tilbake-
skuende.	Dette	har,	mener	han,	kun	hatt	ett	
resultat,	nemlig	at	vi	alle	har	mistet	kontak-
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ten	med	publikum.	Dette	sier	han	i	1947,	og	
jeg	tror	langt	på	vei	han	kunne	ha	sagt	det	
samme	i	dag,	drøye	60	år	etter.	For	vi	tenker	
hele	tiden	enten/eller.	Og	jeg	skjønner	at	det	
er	lett	å	gjøre	det,	man	ønsker	en	letthet.	Men	
den	som	velger	seg	Schönberg	fremfor	Stra-
vinskij	eller	Stravinskij	fremfor	Schönberg,	
velger	vekk	noe	som	er	vesentlig	og	viktig	
og	som	er	av	stor	kunstnerisk	verdi.	Hvorfor	
skal	vi	gjøre	det?	Hvorfor	skal	vi	være	med	på	
dette	her?	Og	går	man	inn	og	ser	på	regien	
av	disse	konfliktene,	så	finner	man	ut	at	kom-
ponistene	svært	ofte	bare	er	nyttige	idioter	
som	henger	seg	med	i	kritikernes	ønske	om	å	
iscenesette	en	polemikk,	altså	selge	og	lage	
stoff	til	kulturredaksjonene	i	pressen.	Eller	så	
er	det	en	forferdelig	forenklende	og	fullsten-
dig	anti-intellektuell	måte	å	se	tingene	på.	Det	
ikke	å	se	verdien	av	Stravinskij	er	rett	og	slett	
svakt,	men	det	er	mulig	å	kritisere	Adorno	
for	nettopp	det.	Men	han	var	såpass	knyttet	
opp	i	en	slags	tysk	eigentlichkeits-metafysikk	
hvor	alt	skulle	ha	en	essens,	og	det	finner	
du	ikke	hos	Stravinskij,	for	han	taler	et	nytt	
språk.	Når	jeg	tidligere	hørtes	litt	negativ	ut	
overfor	Stravinskij,	så	er	jeg	ikke	negativ	til	
det	prosjektet	Stravinskij	går	igang	med,	på	
ingen	måte,	for	han	representerer	nytid.	Hans	
estetikk	er	veldig	nær	kubistenes,	han	er	en	
maler	som	disponerer	musikk.	Samtidig	er	det	
veldig	synd	om	vi	ikke	værer	eller	er	i	kontakt	
med	den	åndelige	dybden	i	romantikken,	for	
her	er	det	mye	rikt	stoff.	Men	det	er	klart:	Det	
er	ikke	et	prosjekt	som	er	vår	tid	verdig,	vi	må	
jo	finne	andre	prosjekter!	Dersom	jeg	nå	mot	
slutten	skal	være	fri	filosof,	tror	jeg	at	proble-
met	er	at	vi	nå	er	så	knyttet	opp	i	så	mange	
ulike	myter	om	hva	det	vil	si	å	skrive	musikk	
og	om	kunstnerrollen	som	det	er	veldig	van-
skelig	å	rydde	vekk.	Å	komme	frisk	ut	i	for-
hold	til	en	slags	kunstnerisk	virkelighet	hvor	
vi	faktisk	kan	sette	oss	ned	og	lage	musikk,	
blir	dermed	en	stor	utfordring.	Komponistmy-
ten	i	dag	er	jo	utrolig	preget	av	en	slags	geni-
estetikk	som	er	en	avart	av	1800-tallet.	Men	
på	1800-tallet	var	den	mye	mer	fleksibel.	Det	
var	først	senere	at	den	ble	inntørket,	for	så	å	
ende	opp	som	en	veldig	endimensjonal	kunst-
nermyte	som	lever	sterkt	ennå	og	som	liksom	
skal	gi	identitet.	Men	denne	mytens	forhold	
til	dagens	virkelighet	er	ikke	nødvendigvis	så	
enkel!	Det	er	virkelig	ikke	enkelt	å	være	genial	
i	dag!	Så	hvordan	finne	nye	måter	å	definere	
både	musikk	og	den	rollen	man	skal	ha	som	
komponist,	hvordan	finne	ut	at	det	kanskje	
finnes	en	annen	måte	å	tenke	dybde	på	enn	
det	som	knytter	an	til	en	slags	intellektuell	
1800-talls	tradisjon?	Det	er	imidlertid	ikke	så	
mye	den	enkelte	person	her,	dét	henger	også	



igjen	fra	den	romantiske	myten;	det	er	så	mye	
fokus	på	den	enkelte	person.	Men	når	man	
jobber	med	kunst,	så	jobber	man	nødvendig-
vis	på	en	felles	arena,	og	da	er	man	allerede	
tatt	inn	i	en	diskurs,	man	er	allerede	i	et	kultu-
relt-sosialt	rom,	hvor	man	også	er	underlagt	
andre	lover.

1	Heinrich	Schenker	(1868–1935),	østerriksk	
musikkteoretiker,	i	dag	mest	kjent	for	å	ha	
utviklet	et	analyseverktøy	for	tonal	musikk,	
den	såkalte	Schenker-analysen.	Wilhelm	
Furtwängler	(1886–1954),	tysk	komponist	
og	dirigent,	særlig	kjent	for	sitt	virke	som	
dirigent.	
2	De	tre	mest	kjente	representantene	for	
den	2.	wienerskole	er	de	østerrikske	kom-
ponistene	Arnold	Schönberg	(1874–1951),	
Anton	Webern	(1883–1945)	og	Alban	Berg	
(1885–1935).	
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