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Spatial Elements of Stereo Phonographs, master's thesis
by Toke Brorson Odin, Department of Musicology, University of Copenhagen, Denmark

Abstract:
Using a phenomenological method, in this master's thesis I have discussed the ways in
which I can describe spatiality as it can be heard on phonographs; this discussion has
involved references to and from both auditory, visual, tactile and general-bodily realms.
Having investigated techniques for analyzing spatiality on phonographs, I have analyzed the
spatial elements of five tracks from five different stereo phonographs, chosen because of
their phonographic-spatial diversity. In order to do this, I have used a range of different
playback systems, the spatiality rendering capabilities of which I have described.
In my view, the manipulation of spatial elements on phonographs are best understood as
more than a range of effects applied on an already existing music; rather, the use of
manipulable spatial elements can define the borders within which the music is allowed to
be.
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1.1 Introduktion, problemformulering
”Ekkoet er til en vis grad en lyd i sig selv, og deri ligger dets fortryllelse. Det er ikke
bare en gentagelse af hvad der var værd at gentage i klokkens tone, men til dels
skovens egen stemme, de samme ligegyldige ord og strofer sunget af en
skovnymfe.” (Thoreau 2007, s. 112f)
Min oplevelse af spatiale elementer på fonogrammer – de forestillinger om spatialitet, jeg
oplever i mødet med lyd – efterlader mig ofte med indtrykket af, at disse ikke blot er
gentagelser eller forskydninger af musikalske elementer. Snarere synes de at tilføje noget
ekstra, der ikke førhen var tilstede; i nogle tilfælde en særlig farvning af musikken, en
ekstra dybde, og i særlige tilfælde nye musikalske dimensioner, måske en rumlighed, der
definerer musikken. Jeg vil i dette speciale forsøge at finde frem til måder at beskrive og
diskutere disse elementer på fonogrammer, der modsvarer oplevelsen af det hørte. Et af
omdrejningspunkterne i denne søgen er forholdet mellem min oplevelse af fonogrammet og
de repræsentationer og forklaringsformer, jeg sprogligt og metodisk har til rådighed om
spatialitet og lyd. Mine oplevelser former og skærper til en vis grad det sprog og den
metode, jeg bruger til at beskrive spatialitet, lige så vel som mit sprog og min metode virker
tilbage på mine oplevelser i form af nye fokus og perspektiver – der er tale om gensidigt
indvirkende forhold. Det, jeg vil søge at nå frem til, er et sprog og en metode, der kan
bruges til at omgås spatialitet på fonogrammer med hele mit sanseapparat, således at både
visuelle, taktile og generelt-kropslige forståelsesformer kan indgå, såvel som de
forståelsesformer, der udgår fra en auditiv erfaringshorisont. Et fonogram giver i mit møde
med det som oftest en lang række mere eller mindre præcise informationer og mindelser om
spatialitet, og i mit møde med dette fonogram gør jeg brug af en lang række erfaringer og
begreber fra både den visuelle, taktile, generelt-kropslige og auditive verden; disse
erfaringer og begreber kan virke på kryds og tværs i en sansemæssig globalitet, hvor f.eks.
en lyd danner mindelser om et materiales taktile egenskaber, en hovedsageligt visuel
forestilling om et rum blander sig med dettes forestillede lydlige karakteristika, og en
generelt-kropslig fornemmelse af at falde leder tankerne over på en musik, man engang har
hørt.
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Problemformuleringen lyder som følger:
Med udgangspunkt i fænomenologisk teori og metode vil jeg forsøge at finde frem til måder
at beskrive og diskutere spatiale aspekter ved stereofonogrammer. På den baggrund vil jeg
analysere en række stereofonogrammers spatiale karakteristika og diskutere aspekter ved
oplevelsen af spatialitet på fonogrammer generelt.

1.2 Spatialitet og den musikalske oplevelse
Sammenligner jeg det begrebsapparat, jeg har til rådighed til at analysere musik og mine
oplevelser af fonogrambaseret musik, synes de oplevede spatiale elementer at træde frem
som et område, der er meget centralt i min musikalske perception, men som er svært at
beskrive præcist. Der synes at være opbygget ganske præcise sprog og begrebsapparater
omkring flere andre væsentlige musikalske parametre såsom form og tonehøjdestrukturer,
mens sproget om den auditive spatialitet – de oplevelser og forestillinger om rum vi oplever
lydligt – er et område, der først i de seneste par tiår synes at have været genstand for stor
opmærksomhed indenfor musikvidenskaberne med dertil hørende opbygning af
begrebsapparat og sprog. Min egen personlige oplevelse af betydningen af spatialitet på
fonogrammer har været afgørende for valget af dette som overordnet emne.

1.3 Opdeling i afsnit
Specialet er opdelt i en række afsnit, der hver især bearbejder dele af det ovenfor beskrevne
problemfelt. Afsnit to omhandler en gennemgang og diskussion af det teoretiske og
metodiske materiale af hovedsagelig fænomenologisk karakter, jeg vil bruge som
udgangspunkt for mine analyser. Afsnit tre vil bestå i en gennemgang og udvikling af
analytiske redskaber til lytning og diskussion af spatiale elementer på fonogrammer,
herunder en diskussion af begrænsninger og muligheder for denne analyse. I afsnit fire vil
jeg analysere fem tracks fra fem forskellige fonogrammer, og i denne analyse gøre brug af
de værktøjer, jeg har diskuteret og udviklet i afsnit tre. Afsnit fem består i en
perspektivering, der rækker ud over problemsfeltets kerne. Afsnit seks er en konklusion.
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2. Teori og metode. Om auditiv spatialitet
Oplevelser af spatialitet på fonogrammer er kun vanskeligt kvantificerbare, og i de tilfælde,
det lader sig gøre at arbejde med kvantitativ metode, er det ikke altid jeg finder en særlig
stærk relation mellem denne metodes resultater og min egen oplevelse af spatialiteten. Jeg
har derfor, for at kunne beskæftige mig med selve oplevelsen på en reflekteret og
opmærksom måde, valgt at benytte fænomenologisk teori og metode i denne opgave,
hvilket dette afsnit bl.a. vil omhandle.

2.1 Generelt om fænomenologi
Fænomenologisk metode tager udgangspunkt i bevidstheden, hvad der træder frem for den
og på hvilken måde. Målet med en fænomenologisk metode er at undersøge og
perspektivere erfaringer, således at disse bliver sat ind i en række sammenhænge, der kan
kvalificere dem. Lytter jeg til et fonogram og forsøger at beskrive og diskutere det hørte, er
der en risiko for, at jeg i nogen grad blot udtaler generelle udsagn, der selv om de er rettet
mod fænomenet – fonogrammet – i nogen grad blot reproducerer viden og fordomme jeg
har om musikken, genren, tilblivelsesperioden for fonogrammet eller lignende. Det er ikke
nødvendigvis uinteressant, men en fænomenologisk metode vil f.eks. søge at spørge mere
specifikt til mine oplevelser af fonogrammet, grænserne for min viden om det og grænserne
for min erkendelse af mine oplevelser i det hele taget, således at jeg kan blive mere bevidst
om, hvad jeg spørger til, den sammenhæng jeg spørger i, og hvilke forventninger og
fordomme jeg har, som implicit eller eksplicit spiller ind på lytteoplevelsen. Disse
spørgsmål vil måske kunne få mig til at se på fænomenet på andre måder. Don Ihde skriver:
”Mere description confuses categories and may do so to the extent that a
classificatory scheme is taken as the phenomenon itself (…) Thus a clearly directive
question must be posed and posed in such a way as to give shape to the inquiry. In
Husserlian terms the ”natural attitude” must be replaced by a ”phenomenological
attitude.” This displacement is the framing of a question addressed to the phenomena
in question.
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But this is also to say that the phenomena do not just ”speak out” themselves
– they ”speak to” a question addressed them. One's project sets the context and is
already a preselection concerning what may occur within the context.”
(Ihde 2007, s. 218f)
Det er ikke nok blot at lytte til fonogrammet og formulere sine tanker og kommentarer
Dette vil ofte blot lede til at fænomenet – i dette tilfælde fonogrammet – uden modstand
behandles ud fra allerede indarbejdede tankemåder, vaner og forestillinger om smag,
således at fænomenet ikke kommer i fokus – eller så at sige selv udtaler sig – men allerede
etablerede tankebaner blot gentages mere eller mindre ukritisk i mødet med fænomenet. Det
er altså nødvendigt at udfordre idiosynkratiske lytte-, tænke- og skrivevaner for så vidt det
er muligt at kvalificere ens egne oplevelser. En produktiv strategi til dette formål synes at
være at stille præcise spørgsmål til den viden og de fordomme man har om fænomenet, den
måde man lytter til og i det hele taget sanser fænomenet, fænomenet selv, som det fremstår i
ens bevidsthed, de tanker, der opstår i forbindelse med fænomenet og selve den ramme, der
spørges og tænkes indenfor. Men det er naturligvis ikke helt lige til. Et vigtigt begreb i
denne sammenhæng er Epoché, den fænomenologiske reduktion, der er en tilbageholdelse
af den umiddelbare dom over fænomenet, for at kunne grave dybere i den mangfoldighed,
der åbenbarerer sig fra fænomenet, men som måske overskygges af tankevaner og
idiosynkrasier. I Edmund Husserls tænkning vil disse spørgsmål være formuleret som et
fokus, en rettethed mod fænomenet, der undersøges, mens det i Martin Heideggers
tænkning snarere vil være en art åbnen sig overfor fænomenet, der kan få det til at stå frem
på nye måder. Don Ihde betragter i ”Listening and Voice. Phenomenologies of Sound” den
husserlske og den heideggerske fænomenologi i forlængelse af hinanden, således at
Heideggers ”anden fænomenologi” står på skuldrene af Husserls ”første fænomenologi”.
Men begge benytter ifølge Ihde en række reduktioner væk fra den umiddelbare opfattelse af
fænomenet; Husserl ved en fokuseret erkendelse af fordomme og Heidegger ved en gradvis
opløsning af disse indefra (Ibid., s. 219). Jeg benytter mig af tankegange udviklet hos begge
filosoffer som metodisk grundlag for mine diskussioner og analyser.
Der er et fænomenologisk greb, jeg vil gøre brug af i forbindelse med specialets analysedel,
der skal hjælpe mig til i højere grad at kunne adskille selve den umiddelbare oplevelse af
fænomenet og så den fortolkning, jeg som lytter lægger ind i oplevelsen ”ovenfra”. Ikke at
9

der er noget forkert ved en given fortolkning, jeg foretager uden at være fuldt bevidst om
dennes karakter, men et forsøg på øget bevidsthed om selve denne fortolkning vil kunne
bidrage til mit klarsyn omkring min egen perception, fænomenets fremtræden for mig og i
hvor høj grad en del af denne fremtræden er min fortolkning, min tillærte perception. Dette
greb, jeg vil benytte mig af, er afsøgningen efter varianter eller i det konkrete tilfælde
afsøgningen efter andre lytninger, altså hvordan jeg selv – med det rette fokus eller den rette
defokusering – kan opleve fænomenerne anderledes, med en anden tilgang eller et andet
(ikke-)fokus.
Et eksempel på afsøgningen af varianter i min perception af en given melodisk bevægelse: I
samtale eller på skrift om auditiv perception bliver begreberne ”interval”, ”spring”,
”bevægelse”, ”opad”, ”nedad” mm. ofte brugt til at beskrive en melodisk bevægelse. Men er
disse begreber – der sprogligt beskriver spatiale bevægelser eller tilstande – musikalsk
perciperbare i den melodiske sammenhæng? (Ihde 2007, s. 219ff) Eller er der tale om en
række begreber, der er blevet selvforstærkende, idet de selv er blevet udgangspunkt for en
oplevelse af deres sproglige udtryk og henvisninger til noget generelt spatialt? Jeg kan
forsøge at høre melodien uden såvidt muligt at lade mig føre af de begrebslige henvisninger
til spatialitet og siden undersøge begreberne for sig og lade mig bevæge af de spatiale
konnotationer, jeg i mødet med disse oplever. Det vil nok vise sig svært at skelne mellem
hvad der er påvirket af begreberne i den auditive oplevelse, og hvad der er en ikke-påvirket,
”ren” auditiv oplevelse – og hvad der er komplekse mellemstørrelser mellem disse to
kategorier. Men afhængig af den melodiske bevægelse vil jeg nok komme til en større
forståelse af forskellene mellem den hovedsageligt auditivt baserede perception – hvor jeg
f.eks. fokuserer på musikkens flow – og den mere begrebsligt baserede perception – hvor
jeg f.eks. tænker ”sikke et langt spring”, ”tonebevægelsen er kort” etc. – og de tilfælde hvor
begreberne synes at pege på elementer, jeg også kan fornemme ”instinktivt” med ørene – i
min perception kunne det f.eks. være ”det fald fra en opadgående melodisk bevægelse til en
lavere opadgående melodisk bevægelse minder mig om min oplevelse af tyngdekraften, når
jeg selv springer ned fra noget højt”. Endvidere vil jeg måske blive opmærksom på at et
givet begreb får mig til at lytte på dettes betingelser – måske kan en ganske lille melodisk
bevægelse komme til at virke ubetydelig, idet jeg blokerer for den potentielle storhed denne
kunne have fået i min perception. Sproget synes at kunne influere den auditive perception
og sommetider også åbne denne op og lade lytteren møde varianter, der ikke altid er
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åbenbare. Som en sproglig metafor søger at skubbe til en allerede fastlagt betydning ved at
overføre karakteristika ved ét område til et andet, kan afsøgningen af varianter skubbe til
den auditive oplevelse ved at ændre det auditive ”perspektiv”. (Moylan 2007, s. 189)
Don Ihde eksemplificerer denne afsøgen af varianter ved begrebet multistabilitet. Han
benytter nedenstående figur som et eksempel på en mulig oplevelse af multistabilitet:

Fig. 1

”Multistable Image” (Ihde 2007, s. 188)

Figuren kan både opleves som en art gang – med gulv, sidevægge og endevæg – og som en
pyramide med toppen skåret af – med et centralt plateau og tre skrånende sider – men man
kan også opleve figuren todimensionelt; det har jeg selv ret svært ved, men sommetider
lykkes det at se den som en slags flisebelægning (Don Ihde ser den todimensionelle figur
som en hovedløs robot). Fælles for disse måder at betragte figuren på er, at man kun kan
betragte den på én måde ad gangen, deraf det stabile i begrebet.
En vigtig pointe er, at det multistabile kan gemme sig i strukturer, vi ikke førhen anså som
multistabile – det er et flertal af mulige synsvinkler, der gør en figur multistabil, ikke som
sådan en egenskab ved selve figuren. Don Ihde beskriver forholdet mellem hvad han kalder
forgrund og baggrund:
”The same phenomenon occurs in certain kinds of Japanese paintings. What stands
out as a single branch, often somewhat abstractly or expressionistically sketched, we
might well take as the figure against the vague and indistinct ground of the
background. But the seeing that is called for is to see the figure only as that which
11

sets off the true subject of the painting, the Open, or the ground itself. The
background is what is focal in this inversion.” (Ihde 2007, s. 187)
Kan man betragte både forgrunden og baggrunden som lag, der hver især kan ses ”stabilt”,
er et af det omtalte maleris temaer på sin vis selve multistabiliteten, det gensidige forhold
mellem forgrunden og baggrunden: Baggrunden får dybde i kraft af forgrunden, der får sin
plads i billedets univers i kraft af baggrunden.
Ligesom multistabilitet kan begribes visuelt kan det også begribes auditivt. Et eksempel på
en sådan auditiv multistabilitet kunne være den forskydning af rytmisk betoning, der
sommetider kan høres i især pop- og rockmusik, hvor en rytmisk figur i mødet med andre
musikalske lag får vendt sin betoning; et eksempel kunne være Lenny Kravitz' ”Are You
Gonna Go My Way”, hvori de rytmiske elementer, jeg først hører som et- og tre-slagene,
efter 17 sekunder ”vendes om” i takten til at lyde som dennes to- og fire-slag. Multistabilitet
kan også begribes i en auditiv spatial sammenhæng: Lytten til musik involverer ofte flere
forskellige henvendelsesformer i forhold til den lyd, der møder én. Lyden kan i grove træk
opleves primært atmosfærisk eller primært rettet: Omgiver den os, så vi føler at vi er i
musikken, opleves den atmosfærisk – f.eks. som oplevelsen af et orkester, der fylder
rummet med lyd – men opfattes den som kommende fra en ganske bestemt kilde opleves
den som rettet – det kan f.eks. være en lytten efter bestemte instrumenter eller sangere i
lydbilledet, frekvensspektre, placering af et givet element i en rytme etc. Den atmosfæriske
oplevelse kan nærme sig oplevelsen af at lyden er inde i en eller når ind i en, ofte hvis
lydniveauet er meget kraftigt. I visse tilfælde kan disse to lydoplevelseskategorier – den
atmosfæriske og den rettede – opleves som værende så langt fra hinanden, at en art auditiv
spatiel multistabilitet kan opleves: Forskellene mellem den rettede lydoplevelses forgrund
og den atmosfæriske lydoplevelses baggrund, kan så at sige skygge oplevelsesmæssigt for
hinanden. Jeg oplever selv noget i retning af, hvad man kan kalde auditiv multistabilitet i
det femte track, jeg vil analysere i afsnit fire, mit eget stykke ”Elevatormusik”; her synes
der både at være en forgrund så tæt på og en baggrund så langt væk og så ufokuseret, at
opmærksomheden på det ene musikalske lag skygger for opmærksomheden på det andet.
Don Ihde citerer Georg von Bekesy for at bemærke, hvorledes nogle af de første, der
prøvede at lytte med hovedtelefoner, hhv. oplevede lyden som kommende foran dem,
bagved dem og nogle ”i midten af deres hovede” - et andet eksempel på auditiv spatial
12

multistabilitet (Ihde 2007, s. 187f), som jeg dog ikke selv kan genkalde mig ved at lytte på
de fleste fonogrammer. Dog kan jeg huske et projekt med et dummy head binauralt
mikrofonsystem (dummy head inkl. overkrop med mikrofoner placeret hvor
trommehinderne ville sidde på et menneske), som en af mine venner lavede; her havde han
optaget en hel masse forskellige musikalske sammenhænge med dette system, og da jeg
hørte det, var mit første indtryk at lydkilderne var bag mig; en væsentlig del af forklaringen
på dette tror jeg er, at man hører en meget livagtig lyd, som man jo kan se ikke kommer
foran fra – og så må den jo komme bagfra, da faseforskellene mellem de to ører er de
samme om lydkilden kommer fra foran en eller fra samme position (spejlvendt) bagved en.
I min erfaring er det dog kun i sjældne tilfælde at man ikke, samtidig med at man f.eks.
hører en eller anden detalje i musikkens forgrund, har øre for musikkens helhed, dvs.
samtidig hører visse atmosfæriske aspekter ved lyden.
I denne opgave vil jeg bestræbe mig på, i min tilgang til det udvalgte fonogrammateriale, at
afsøge lyttevariationer og prøve dem igennem, med det formål måske at kunne åbne
fastlåste lyttepositioner i relation til materialet. Hver ny variation er kun én ud af muligvis
mange, og der må arbejdes på at udrede så mange af disse variationer som muligt. Med den
viden i baghovedet, at man ofte kommer til at bearbejde en problemstilling ud fra kun én
vinkel, er det vigtigt i det mindste at søge denne vinkel udfordret. (Ibid., s. 189)

2.2 Sanseoplevelsernes globalitet
Vil jeg analysere en oplevelse, kan det være fristende at starte direkte med at undersøge
dennes hhv. auditive, visuelle, taktile, duftmæssige mv. dele. Men den umiddelbare erfaring
af f.eks. et objekt foregår ikke som sådan stykvis med de forskellige sanser, der hver erfarer
det og det, hvorefter det gradvist bliver muligt at opbygge en multidimensional oplevelse:
Erfaringen er global og foregår ikke fra første færd i dele. Det primært oplevede er det, der i
sin sansemæssige globalitet står foran mig (Ihde 2007, s. 42f); dette kan jeg så sidenhen
skille ad i dele og processer, og opmærksomheden på disse kan måske skærpe min globale
oplevelse, men det forandrer ikke den primære oplevelses globalitet. Don Ihde skriver:
”Even a rather superficial reflection on normal and ordinary ongoing experience
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would show that we have no conscious awareness of ”processes” that gather data, and
then ”build up” an object before us: the object ”primitively” stands before us in all its
diversity and richness and unity.” (Ihde 2007, s. 43)
Min oplevelse er allerede kædet sammen i én virkelighed, idet jeg oplever den.
Informationerne fra de forskellige sanser og en række relaterede komplekse måder disse
informationer på forskellig vis enten kanaliseres til eller tilbageholdes for bevidstheden er
bagved bevidstheden og ikke umiddelbart præsent for den.
Men denne globalitet i erfaringen kompletteres af muligheden for at fokusere på bestemte
dele af sanseindtrykkene, dog ikke således at de står frem i isolerede kategorier, men
således at en meget fokuseret, rettet opmærksomhed er mulig, som f.eks. kan ytre sig som
en opmærksomhed på frekvensmæssige aspekter ved en lyd, der omgiver mig, eller
teksturelle aspekter ved, hvad mine fingerspidser rører ved. Denne rettede opmærksomhed
kan benævnes bevidsthedens intentionalitet i en Husserlsk sprogbrug.
Et eksempel på en sådan ekstrem rettet opmærksomhed er det, Lawrence Ferrara kalder ”at
lytte efter lyd som sådan”:
”Before one hears music intellectually as sound in form, one can hear sound as such.
To do so requires a bracketing out of one's formal training. To hear sound as such is
not unlike the suggestion by Roman Ingarden that one should attend to a literary
work, at a fundamental level of syntax, as a series of pure "word sounds." […] In the
case of a musical work, the results of such a listening for a fundamental level of
syntax can be an astounding experience of hearing sound purely as such.” (Ferrara
1984, s. 359f)
Det er ikke nogen nem opgave at lytte efter lyd som blot lyd, uden at lade sig lede væk fra
lyden af alle de referencer, den måtte have for os. I min vanlige omgang med lyde er det
kun meget fremmede lyde, der synes at præsentere sig for min bevidsthed som ”rene lyde”;
alle de lyde jeg kender nogenlunde, vil også vise sig i min bevidsthed som det, de refererer
til – det være sig objekter, bevægelser, betydninger (ord), spatialitet etc.: Hører jeg f.eks. en
almindelig bil, vil der stryge faresignaler, afstandsbedømmelse, bilmodel, mindelser om
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kørsel i bil mm. rundt i min bevidsthed sammen med lyden. Lytten til ”lyd som lyd” kan ses
som en produktiv lyttevariation, idet denne lytten i hverdagen ligger mig fjernt.
Lyden jeg hører, eller tastaturet, jeg rører ved, eksisterer ikke i et vakuum, de eksisterer som
forgrund i den globalitet af forskellige sanseindtryk der danner baggrunden for mine
fokuseringer (Ihde 2007, s. 44). I min bevidsthed synes der at være en konstant bevægelse
frem og tilbage mellem forgrunde – fokusering, koncentration på enkeltaspekter – og
baggrunde – mine sanseindtryks globalitet. Denne proces er dialektisk, idet hver ny
oplevelse af forgrunde skærper eller forandrer oplevelsen af baggrunden – og til en vis grad
også omvendt.

2.3 Bevægelse, genstande og lyd
Der er en forbindelse mellem bevægelse og lyd; dels er lyd i fysisk henseende bevægelse og
dels vil bevægelse – især hurtige bevægelser – ofte være ledsaget af lyd. Sommetider vil
bevægelser, der enten foregår meget hurtigt, væk fra den (frontale) visuelle opmærksomhed
eller uden at jeg kan mærke dem taktilt – boremaskinen i et andet rum, fuglen langt inde i
skoven, den fjerne trafik – kun kunne opfattes auditivt. Tilsvarende er stilstand noget der
ikke medfører lyd, og stillestående og dermed stumme objekter er ikke tilgængelige for
auditiv opmærksomhed (Ihde 2007, s. 50). Hver sans har sin erfaringshorisont; sommetider
overlapper disse fra sans til sans, sommetider ikke. Men ofte er der et overlap mellem flere
sanseerfaringer, der dog ikke altid fremstår klart i bevidstheden; er fonogramlytning f.eks.
primært en aktivitet med hørelsen som det primære sanseapparat? Det vil jeg mene, men de
lydlige udtryk perciperes ikke kun med mine ører – jeg hører og oplever dem med hele min
krop:
”As an exercise in focal attention, the auditory dimension from the outset begins to
display itself as a pervasive characteristic of bodily experience. Phenomenologically I
do not merely hear with my ears, I hear with my whole body. My ears are at best the
focal organs of hearing. This may be detected quite dramatically in listening to loud
rock music. The bass notes reverberate in my stomach, and even my feet ”hear” the
sound of the auditory orgy.” (Ihde 2007, s. 44)
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Høresansen vil i dagligdagen ofte bibringe væsentlige informationer om ting og deres
overflader, indhold, form mm., som kommer frem når de afgiver lyd:
”A rubber ball is as auditorily distinct from a billiard ball as it is visually distinct. The
very texture and composition as well as the shape-aspect is presented in the complex
richness of the event”. (Ihde 2007, s. 62)
En gummibolds auditive karakteristika, der åbenbares, når den støder sammen med noget
(eller sommetider blot når den bevæger sig hurtigt), vil naturligvis afhænge af hvad det er,
bolden støder ind i, men dette vil i mange tilfælde være kendte overflader og teksturer, idet
f.eks. gulve, vægge, borde, veje mm. som oftest vil være af materialer, lytteren har et
indgående auditivt kendskab til i forvejen. De karakteristika ved genstanden, som
sammenstødet auditivt kan fortælle om, er bl.a. form, tyngde, konsistens (blødt/hårdt),
overfladestruktur, materialets eventuelle skørhed, om genstanden er hul eller massiv og om
der er noget inde i den. Lyd stopper ikke ved et objekts overflade, men trænger sommetider
ind i det og lader det klinge – afhængigt af objektets materiale, størrelse mm. Det betyder
også at det kan være sværere at komme udenom:
”[...] not only do our ears have no flaps to close off the sounds, sticking the fingers
in them fails to solve the matter. Ultimately to escape unwanted noise we have to
either actually remove ourselves from its vicinity or build a protective environment
that shuts it out (the ordinary house is not sufficient protection to close out the sound
of the jackhammer). […] The penetration of interiors is precisely that possibility
which exceeds the clear stopping at the surface which vision allows in some of its
richer spatially distinct features. But the relative resistance of the thing does allow
some sense of difference: there are auditory correlates to transparancy, translucency
and opacity” (Ihde 2007, s. 82)
Selvom der nok ikke i daglig tale er mange, der tale om at høre overflader, indhold og
former (Ihde 2007, s. 61f), er det ikke desto mindre en mulighed; ikke med samme
formspecificitet som synet, men med nogle andre muligheder for at få information om
objektets indre, dets tyngde mm.
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2.4 Spatial sansning – auditivt, visuelt og taktilt
I perceptionen af steder, rum og spatialitet er der både auditive, visuelle og taktile
perceptionsmuligheder. Den auditive perception af steder, rum og spatialitet spiller for mig
at vurdere en væsentlig rolle, men denne bliver i det daglige ofte underkendt i en
koncentration centreret omkring visuelle erfaringer. Det følgende afsnit vil omhandle
forskelle mellem de forskellige muligheder, der er for at percipere spatialitet med de
forskellige sanser.
Visuel og auditiv spatiel information afkodes på forskellige måder og skaber for mig at se
også hver sin spatialitet. En umiddelbar forskel på syns- og høresansen er synssansens
tilsyneladende større fremadrettethed. Bevæger jeg ikke hovedet, er det for mig blot muligt
at fokusere på et område med en horisontal udstrækning på ca. 90° foran mig, mens jeg kan
ane et område med en horisontal udstrækning på ca. 240° rundt om mig 'ud af øjenkrogen'.
På det vertikale plan er mit udsyn endnu mere begrænset – mit hovedes form, kinder, næse,
øjenbryn, gør at jeg kun kan se og fokusere på et område med vertikal udstrækning på ca.
100°. Høresansen er derimod omnidirektional: Horisontalt kan jeg høre 360° rundt om mig,
og jeg kan endda også høre lyde der kommer oppefra eller nedefra.
Denne forskel kan illustreres med dette udsagn fra en blind person, der gradvist har fået
synet tilbage og reflekterer over den mere fremadrettede orientering hendes forhold til rum
har fået:
”She noted that one quite detectable difference in her lived spatial organization when
given sight was a gradual displacement of a previously more omnidirectional
orientation and spatial awareness to a much more focused forward orientation.
Although she noted that even when blind there was a slight ”preference” for a
forward directed awareness, this became much more pronounced with the gaining of
vision.” (Ihde 2007, s. 65)
Denne fremadrettede orientering bliver yderligere forstærket af synssansens konstante
retningsbestemte fokusering. Når vi ser, vil vi næsten i alle tilfælde fokusere på noget –
også selvom dette fokus i visse tilfælde ikke spiller en større rolle i bevidstheden, hvis man
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f.eks. sidder og stirrer frem for sig. Øjet fokuserer på et område indenfor synsfeltet, der
nærmest er et punkt, og omkring dette er et relativt lille område, indenfor hvilket detaljer
fremstår meget præcist. Uden for dette område kan man også se 1 meget, men ofte vil man
ikke dvæle ved denne defokuserede visualitet, men i stedet kigge direkte på hvad der før var
”ud af øjenkrogen”. Med høresansen er det også muligt at fokusere, men det er ikke i
samme grad som med synssansen en kun retningsbestemt fokusering. Selvom det er muligt
at udvælge små detaljer at fokusere på i et overordnet lydbillede – f.eks. retning, spektralt
indhold eller forskellige betydningsdannende elementer i et sprog – medfører dette fokus
næsten aldrig, at de andre dele af lydbilledet helt udelukkes fra perceptionen. Det er detaljer
i en strøm af lyd, det er muligt at fokusere på, ikke et givet afgrænset område af ens
omverden, som ved brug af synssansen (Ihde 2007, s. 75). Et psykoakustisk eksempel på en
sådan auditiv fokuseringsevne er den såkaldte ”coctail party effect”. Denne betegner evnen
til at udvælge hvad lyd, der skal fokuseres på i en situation med flere samtaler; forskellige
samtaler afspillet gennem én højttaler virker uforståelige, men afspilles de stereofonisk er
det muligt at fokusere på den man vil høre (Pierce 1999, s. 90f). I mikrofonterminologi
synes hørelsen i højere grad end synet at have ”kuglekarakteristik”; hele området 360° rundt
om lytteren er en del af den auditive sfære.
En summarisk fysiologisk sammenligning mellem syns- og høresansen kan vise deres
væsensforskellighed i et andet (ikke-fænomenologisk) perspektiv. Af øjne og ører har vi to,
men receptorernes rolle i hhv. øjets nethinde og øresneglen er vidt forskellig. I øjet giver
hver af de mange millioner receptorer information om det lys, der er til stede et givet sted
på den anden side af øjets hornhinde. I øret bliver de forskellige lyde, der bl.a. via det ydre
øre når trommehinden, i mellemøret omdannet til bevægelse gennem en række knogler.
Denne bevægelse føres gennem det ovale vindue til det indre øre, hvor forskellige processer
analyserer den for spektral information (Rumsey 2009, s. 30ff). Hvor øjet altså registrerer
lys direkte fra forskellige retninger, laver øret så at sige en spektral analyse, der så siden
danner grundlag for bl.a. en auditiv spatialitet. Al lyd der når trommehinden bliver
analyseret – også lyde bagfra, ovenfra og fra siden – og først efter en spektral analyse bliver
der sorteret i indtrykkene. Det ydre øre er naturligvis retningsbestemt, men processen lyden
går igennem for at blive til lydindtryk er på en ganske anden måde end synssansen
1 Bemærk i øvrigt hvordan ordet ”se” i hverdagssproget som oftest implicerer et fokus og ikke blot den generelle
visuelle forbindelse, man kan have med synselementer uden for ens fokusområde.
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omnidirektionelt orienteret.
Enhver lyd der klinger i et rum vil blive lydligt farvet af dette rum. Det gælder til en vis
grad også for lys, hvor genstande eller personer i et rum vil blive visuelt påvirket bl.a. af
rummets farvemæssige egenskaber. Men med lyd kan indvirkningerne fra rummet på en
given lyd, der klinger i det, være ganske store, og der gives sommetider ret præcis besked
om rummets størrelse, materialerne på gulv, loft og vægge og måske til en vis grad hvilke
ting der er i rummet i kraft af den direkte lyds forsinkelser og filtrering grundet forskellige
materialer. På grund af synssansens prævalens i de fleste hverdagsoplevelser fylder denne
auditive spatialitet ofte ikke så meget i bevidstheden til hverdag. Men det er interessant at
lægge mærke til, hvor meget man faktisk kan høre; cykler man f.eks. på en cykelsti med
biler parkeret ved siden af én, kan man tydeligt høre hver gang man har kørt forbi en bil.
Man kan høre forskel på smalle gader og åbne pladser etc. Man kan høre hvor og hvor langt
noget trillede ind under sofaen.
Der er for mig mange forskellige måder at lytte. Som to ekstremer i et kontinuum kan jeg
lytte objektorienteret eller helhedsorienteret. Den mere objektorienterede lyttemåde
beskæftiger sig med f.eks. dagligdags auditiv information såsom auditive karakteristika ved
ting og er også i aktion som meddeler ved faresignaler (som afhængig af det miljø man
færdes i vil være ganske forskellige: fugle der skræmmes op, hvislen fra biler), mens den
mere helhedsorienterede lyttemåde er aktiv, hvis man f.eks. lytter til en by højt oppe fra et
tårn – man lytter ikke til noget bestemt, blot summen fra biler og fjern tale. For Ihde er det
den objektorienterede lyttemåde, vi som udgangspunkt bruger i vor auditive interaktion med
omverdenen:
”It is to things that we attend in naive and ordinary experience once we have set aside
our layers of beliefs regarding how those things ”should” present themselves.
The same applies to auditory experience. Sounds are ”first” experienced as
sounds of things. That was the sound of the jackhammer with all its irritating
intrusion.” (Ihde 2007, s. 60)
Men hvad når vi lytter til musik? For mig at vurdere er den objektorienterede lyttemåde i
funktion ved musiklytten, når jeg spørger mig selv f.eks. hvilket instrument der klinger,
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hvilke frekvensspektre der er fremhævede etc. Men ”selve” den musikalske oplevelse synes
at være mere koncentreret om helheden, de forskellige musikalske elementers interaktion i
en række musikalske ”bevægelser”. Men hvad lytter jeg til, når jeg lytter til et fonogram?
Jeg lytter også objektorienteret – efter en krops- eller tingslighed i lydene, efter højttalernes
fysikalitet – men først og fremmest helhedsorienteret, efter denne svært beskrivelige
musikalske ”bevægelse”. Og dette forstærkes endvidere af, at de lydmanipulationsprocesser,
der ofte er på færde i fonogramsammenhænge, ofte har fjernet lydene fra deres oprindelige
auditivt kommunikerbare tingslighed.
Spektrale og volumenmæssige forandringer i lyden er andre parametre, der er aktive i en
auditiv spatial orientering. Er noget langt væk er det mindre ”klart” i lyden 2, det har mistet
en stor del af sit frekvensspektrum og er blevet svagere. Rent fysisk påvirker luftens
sammensætning lyds transportmuligheder, idet tør luft absorberer flere høje frekvenser end
luft med højere luftfugttighed (Lewcock 2001, s. 76f). Endvidere leder varm luft lyden
hurtigere end kold luft; på en sommerdag, hvor luftlaget ved jorden er varmere end længere
oppe i luften, vil lyden bevæge sig opad, den vil spredes væk fra jorden; men på en
vinterdag eller en sommernat, hvor luftlaget ved jorden er koldere end længere oppe, vil
lydbølgerne så at sige blive holdt nede ved jorden 3 (Taylor 2001, s. 761). Det perciperede
auditive resultat er en dæmpet, uklar lyd på sommerdagen og en klar, ”kold” lyd i
sommernatten eller på vinterdagen. Der kan være en eller anden forbindelse mellem disse
forhold og talen om f.eks. en ”varm” analog lyd – en ”behagelig” lyd uden så meget
højfrekvent information – og en ”koldere” digital lyd – med en mere spids, mindre dæmpet
lyd. I denne sammenhæng finder jeg det også interessant, at jeg rubricerer visse erindringer
som visuelt baserede – varme sommerdage på en strand eller i en skov; isglatte vinterdage –
selvom fornemmelsen for rummet og stemningen på disse dage i høj grad kom af netop
mine auditive erfaringer.
I min perception synes både auditive og taktile karakteristika ved genstande at ”pege” på
deres fysikalitet på en anden og mere nær måde end synet. En gummibolds
2 Dette gælder også lys (indenfor atmosfæren), idet f.eks. farverne i horisonten udviskes, bliver blegere, blånende og
flimrende.
3 Samme princip er grundlaget for dannelsen af luftspejlinger, der med lidt velvilje kan ses som visuel delay; lyset fra
samme sted når beskueren ad flere forskellige veje. Disse kan jeg se på samme tid, lige så vel som jeg kan høre de
forskellige lydstykker afspillet samtidigt i et auditivt delay.
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overfladestruktur, konsistens og tyngde fornemmes med stor nøjagtighed af mine fingre; og
jeg kan mærke hele boldens form, ikke kun se det af den, der er synligt fra mit perspektiv.
Tilsvarende hører jeg tyngde, konsistens (blød eller hård, hul eller massiv) og overflade
med en særlig fornemmelse for netop de kræfter, bolden underlægges i et kast, et fald eller
en trillen; boldens form er ikke nem at høre, men de tilgængelige auditive cues fortæller
mig sommetider noget nyt om genstanden, som hverken er visuelt eller taktilt tilgængeligt.
Taktile metaforer er for mig at vurdere meget præcise til at beskrive auditive oplevelser:
Man kan spørge, hvordan en given klangs overflade lyder – som plastik, candyfloss, tykt
lærred eller læder? Umiddelbart giver det kun lille mening, men overflader perciperes i høj
grad netop auditivt og taktilt, hvorfor metaforer der krydser disse to perceptions- og
forestillingssfærer synes overraskende præcise: ”Idet den bløde tomat rammer underlaget
forestiller jeg mig, hvordan det må have været at have haft den i hånden” eller ”jeg kan
mærke, hvordan istappen vil lyde, når den rammer vejskiltet”. Denne brug af taktil
metaforik til kommunikation af sonisk fysikalitet synes også at være noget, jeg kan benytte
mig af i de tilfælde, hvor lyden ikke umiddelbart bærer på information om et
objektsammenstød, såsom i musikalske sammenhænge – jeg er allerede i en vis grad vant til
at tænke metaforisk, således at jeg auditivt kan forholde mig til den sprogligt-taktile
fornemmelse ved ordene ”dun” eller sågar ”plastikpølse 4”.

2.5 Perception og forestilling af spatialitet
Jo mindre tilgængelig synssansen er, des mere bruges de tilrådighedsstående auditive
informationer til at formidle en auditiv spatialitet. Blinde mennesker har ofte en meget
veludviklet evne til at benytte denne (Ihde 2007, s. 65). Et andet eksempel er brugen af
auditive informationer og auditiv spatialitet i mørke; her bliver de auditive og taktile
(afhængigt af afstanden) sanseoplevelser afgørende for orientering. Mørke eller i hvert fald
begrænset lys er i min egen erfaring også afgørende for den billeddannende og på anden vis
synæstetiske måde musik kan vise sig for mig. Sommetider når jeg lytter til musik eller ”er i
musik” er det kun i første omgang en lytten; jeg finder sideløbende med denne over i særligt
visuelle og taktile forestillinger – ud fra den lyd, jeg hører – og i spatiale forestillinger om at
4 Et udtryk jeg har lånt fra den danske komponist Peter Helms.

21

bevæges eller i hver fald at være i en rumlighed. Don Ihde noterer sig, at der er forskel på
måden vi forstår rum ved hhv. visuel perception og visuel forestillingsevne:
”My claim is that the field space of visual imagination is similar in structure to the
field space of auditory perception and not to the field space of visual perception.
[…] I seem to be able to place the visually imagined object in any position in
relation to the surrounding imagined space. And if this is possible – let each try for
himself – then the space of visual imagery parallels in a [sic] least one aspect the
space of the auditory field and not its visual counterpart. In this sense the
imaginative activity ”exceeds” structurally its perceptual base.” (Ihde 2007, s. 208f)
Den visuelle forestillingsevne har ifølge Ihde en frihed til spatial manipulation af elementer,
der går langt ud over hvad der kendes fra de fremadorientede visuelle oplevelser; forestiller
jeg mig en given hændelse, kan jeg betragte denne fra mange vinkler, jeg er ikke bundet til
at opleve fra en ”første persons” vinkel; jeg er ikke låst til det perspektiv jeg normalt
oplever i.
Nu kan variationerne indenfor musiklytten og visuelle forestillinger nok variere en del fra
person til person. Men er denne ”første persons” vinkel egentlig specifik visuel? Som Ihde
noterer er den muligvis forstærket i de visuelle sanseindtryks fremadrettethed, men er det
ikke et vilkår ved perception som sådan, at man netop har et udgangspunkt – man er et sted,
i en krop og med et mere eller mindre rettet perceptionsapparat? Jeg vil i det følgende afsnit
præsentere nogle tanker om steder og stedet, der vil danne udgangspunkt for overvejelser
om forskelle mellem perception af og forestilling om spatialitet.

2.6 Det specifikke sted
I Heideggers essay ”Building Dwelling Thinking” beskrives fire forskellige kategorier af
steder, med varierende grader af abstraktion imellem selve det individuelle sted, hvor noget
og nogle er, 'lokaliteten', og det rent matematiske sted, et hvilket-som-helst rum med et
ubegrænset antal dimensioner:
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”The bridge is a locale. As such a thing, it allows a space into which earth and sky,
divinities and mortals are admitted. The space allowed by the bridge contains many
places variously near or far from the bridge. These places, however, may be treated
as mere positions between which there lies a measurable distance; […] Thus
nearness and remoteness between men and things can become mere distance, mere
intervals of intervening space. […] the bridge now appears as a mere something at
some position, which can be occupied at any time by something else or replaced by
a mere marker. What is more, the mere dimensions of height, breadth, and depth can
be abstracted from space as intervals. What is so abstracted we represent as the pure
manifold of the three dimensions. Yet the room made by this manifold is also no
longer determined by distances; it is no longer a spatium, but now no more than
extensio – extension. But from space as extensio a further abstraction can be made,
to analytic-algebraic relations. What these relations make room for is the possibility
of the purely mathematical construction of manifolds with an arbitraty number of
dimensions. The space provided for in this mathematical manner may be called
”space,” the ”one” space as such. But in this sense ”the” space, ”space,” contains no
spaces and no places. We never find in it any locales, that is, things of the kind the
bridge is.” (Heidegger 1951/1993, s. 357)
Hvor (1) broen er et virkeligt sted, kan den også ses som (2) spatium, en række afstande,
noget der ligesåvel kan ligge et andet sted, (3) extensio, en ren udstrækning uden afstande,
eller (4) den matematisk manipulerbare repræsentation af et sted – der kun består af
algebraiske relationer i et matematisk rum med et arbitrært antal dimensioner. Og i hver
abstraktion kommer bevidstheden længere væk fra broen, således at der til sidst slet ikke er
noget bro tilbage i repræsentationen, kun modulerbar matematisk abstraktion. Der er altså
væsentlig forskel på rummet som en abstrakt mulighed for udstrækning og så det specifikke
rum. I megen filosofi og daglig tale – måske fordi sproget med sine generelle begreber, der
opfordrer til abstraktion, kan lede os til det – bruges abstraktioner side om side med de
faktiske ting, som om disse havde samme status. Men det har de ikke. Forholder man sig til
noget, som man forholder sig til den kategori, det tilhører, er dette noget nu en repræsentant
for eller en repræsentation af den pågældende kategori.
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Rum er for Heidegger ikke blot noget vi forholder os til, som er omkring os; vi lever i det
og det er ikke noget for vor krop eksternt eller for vort sind internt:
”When we speak of man and space, it sounds as though man stood on one side,
space on the other. Yet space is not something that faces man. It is neither an
external object nor an inner experience. It is not that there are men, and over and
above them space; for when I say ”a man,” and in saying this word think of a being
who exist in a human manner – that is, who dwells – then by the name ”man,” I
already name the stay within the fourfold among things.” (Heidegger 1951/1993, s.
358)
Dette ”firfold blandt ting”, der hentydes til, er menneskets situerede tilværen på jorden,
under himlen, overfor guderne og som dødelige – det, der for Heidegger i den nævnte tekst
konstituerer vores bomæssighed (dwelling). Mennesket er altid situeret i forhold til noget
andet. Sted og rum er ikke blot kategorier, med hvilke man kan vælge at anskue forholdet
mellem mennesket og ”det andet”; mennesket er dybt forankret i steder og lever og
perciperer i og ud fra steder. Specifikke steder, lokaliteter, er i Heideggers tænkning ikke
noget vi blot relaterer til på et abstrakt plan; forestiller vi os et specifikt sted, er vores
forestilling ikke blot en repræsentation af dette sted, men relaterer til selve dette sted:
”We do not represent distant things merely in our mind – as the textbooks have it –
so that only mental representations of distant things run through our minds and
heads as substitutes for the things. If all of us now think, from where we are right
here, of the old bridge in Heidelberg, this thinking towards that locale is not a mere
experience inside the persons present here; rather it belongs to the essence of our
thinking of that bridge that in itself thinking persists through [durchsteht] the
distance to that locale. From this spot right here, we are there at the bridge – we are
by no means at some representational content in our consciousness. […] Spaces, and
with them space as such - ”space” - are always provided for already within the stay
of mortals.” (Heidegger 1951/1993, s. 358)
Som situerede individer (man kan også sige ”med en krop”) er spatialitet ikke noget vi kan
vælge fra: En tale om et menneske i et ikke-rumligt univers, vil for mig at se tilhøre den
24

kategori, Husserl kalder en tom intention, en kategori af ideer, der nok kan udsiges, men
egentlig ikke forestilles i bevidstheden, såsom en firkantet cirkel (Ihde 2007, s. 32).
Heidegger påstår at forestillingen om den gamle bro i Heidelberg ikke blot er et tankespind i
de forestillendes hoveder, men refererer til det specifikke sted, broen er: Selve tanken om
broen virker i en spatialitet og refererer til et specifikt sted. Spatialiteten i forestillingen er
ikke blot en virtuel tredimensionalitet; den virker gennem de rum og specifikke steder, i
hvilke vi er.

2.7 Spatialitet og kropslighed
Måske er det, Don Ihde kalder ”the field space of visual imagination”, en generelt spatial
fornemmelse og ikke en specifik visuelt inspireret forestillings-kapacitet. Det er muligt, at
jeg for at beskrive forestillinger i denne generelle spatialitet i udpræget grad bruger visuelle
metaforer, men idet jeg forsøger at beskrive en gennemlevet forestilling, er det i høj grad de
forskellige elementer i forestillingen – mennesker, huse, steder – og deres spatiale
interaktion og positionering, jeg egentlig gennemlever. Jeg ”ser” elementerne, men det er
deres spatiale interaktion og status i forhold til fart, tyngde, skrøbelighed, farver og i visse
tilfælde lyde af stemmer eller hændelser, der er de afgørende elementer i forestillingen.
Ligesom den generelt spatiale forestillingskategori, jeg netop forsøgte at beskrive, synes der
at være en ”generelt-kropslig” perceptionskategori: Selv uden andre markante sanseindtryk
(jeg lukker øjnene, sidder stille i en eller anden form for stilhed) synes der at være en
grundlæggende følelse af at være til et (specifikt) sted i en krop, og i denne sansning er også
et vigtigt element af spatialitet; min krop har en udstrækning og jeg er på dette sted. I den
fornemmelse af spatialitet, jeg oplever ud fra lyd, er der også et element af at være situeret i
en krop, et sted, i forhold til denne lyd – den beskrevne generelt-kropslige erfaring – lige så
vel som der i de forestillinger, jeg skaber på baggrund af de lydlige indtryk, er en
forestilling om min kropslighed i forhold til andre elementer – den ”generelle spatiale
forestilling”.
Perception synes sommetider at forstås som en sansemæssig automatik, et uundgåeligt
sansemæssigt flux. For Alva Noë er dette en misforståelse, idet perceptionen netop er en
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aktivitet, der involverer brugen af kropslige erfaringer. Joel W. Krueger citerer Alva Noë:
”Noë writes that ‘...perceiving is a way of acting. Perception is not something that
happens to us, or in us. It is something we do’ […]. For Noë, perceiving is
ultimately ‘a kind of skillful bodily activity’ […]. It is not a matter of building up
inner representations of an external world but immediate, world-directed interaction.
This means that perceptual experience implicates not only our bodies (e.g., our sensory
and motor systems) but, additionally, involves an implicit understanding we have as
subjects of what our bodies can do (e.g., move around, reach for things, pick them up,
crane our necks for a better view, etc.), and how these bodily doings alter our perceptual
access to the world. […]” (Krueger 2009, s. 101)
”[…] sensitive music listening is a two-way ‘transactive’ process. We enact music
perception via the sensorimotor manipulation of sonic structures. Sensitive music
listening is therefore not just an undergoing but is, rather, primarily a kind of doing.”
(Krueger 2009, s. 104)
Dette syn på perceptionen som en aktivitet betoner den måde, hvorpå vi med kropsligt
erfarede ”værktøjer” begriber musik: De auditive muligheder for at udforske og få
information om objekter og hændelser i verden er naturligvis også i brug, når jeg lytter til
musik, blot ikke altid som en auditiv interesse for objekternes karakteristika, men snarere
som en art katalog over hvordan auditive forandringer kan fortælle om forandringer i andre
sfærer: Oplevelsen af rytmiske tyngdepunkter i musik synes at være forbundet med den bl.a.
generelt-kropslige erfaring af tyngdekraft; oplevelsen af klang forbundet med taktile og
visuelle oplevelser af konsistens.
Det er muligt at opleve, at en given musik forholder sig til eksempelvis vertikal bevægelse,
en oplevelse der baserer sig på kropslige erfaringer med vertikal bevægelse og en deraf
udledt mental forståelse af vertikalitet, der inkluderer visuelle, taktile, auditive og genereltkropslige forståelser og forestillings-evner. En sådan forholden sig til vertikalitet kan kaldes
et vertikalt skema. Det overordnede begreb, billedskemaer (”image schemata”),
karakteriserer Mark Johnson i ”The Body in the Mind” som ”[…] a recurring, dynamic
pattern of our perceptual interactions and motor programs that gives coherence and
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structure to our experience” (Johnson 1987, s. xiv). Vertikalitets-skemaet karakteriserer
Johnson på følgende måde:
”The VERTICALITY schema, for instance, emerges from our tendency to employ an
UP-DOWN

orientation in picking out meaningful structures of our experience. We

grasp this structure of verticality repeatedly in thousands of perceptions and activities
we experience every day, such as perceiving a tree, our felt sense of standing upright,
the activity of climbing stairs, forming a mental image of a flagpole, measuring our
children's heights, and experiencing the level of water rising in the bathtub. The
VERTICALITY

schema is the abstract structure of these VERTICALITY experiences,

images, and perceptions.” (Johnson 1987, s. xiv)
Et billedskema samler således de generelt-kropslige, visuelle, auditive og taktile erfaringer i
ét begreb, der således peger på en vigtig egenskab ved både perception, oplevelse og
forestilling: At vi forstår i en sansemæssig globalitet, hvor erfaringer fra et område direkte
eller ad omveje influerer erfaringer fra et andet område. Idet jeg analyserer spatialitet på
fonogrammer, er det også væsentligt at have for øre, at der i mine sansninger og
forestillinger om dette eller hint gemmer sig en lang række idiosynkratiske koblinger af
sansninger og forestillings-erfaringer mellem den ene og den anden sans, der influerer min
perception, oplevelse og forestilling og dermed også min analyse.
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3. Analytiske redskaber til lytning og diskussion af spatiale elementer på fonogrammer
Teknologiske udviklinger i og omkring det 20. århundrede har gjort det muligt at høre ikke
før hørte lyde: (1) Forstørrelser af lydene fra mennesker, dyr og undergrund mm., som
optageteknologi har kunnet forstærke og fokusere som auditive mikroskoper, (2) tone- og
støjsyntese, som tonegeneratorer, synthesizere og computere har tilvejebragt og (3)
manipulationer af lyd, som bl.a. skabelsen af ”kunstige” og mere eller mindre ”umulige”
rum, tilvejebragt ved brug af hhv. analoge og digitale teknologier. Udviklingen af
fonogrammets rolle har overordnet set bevæget sig fra en hovedsageligt reproducerende
tradition i starten af det 20. århundrede – reproduktion af typisk en koncertoplevelse på
fonogram – til senere i det 20. århundrede i højere grad at medtænke fonogrammets egne
muligheder for at indeholde manipuleret og/eller konstrueret materiale, hvis primære mål
som oftest ikke er at genskabe eller henvise til f.eks. en koncertoplevelse, men snarere at
lade de fleste af de på fonogrammet manipulerbare parametre – herunder spatiale parametre
– medvirke som centrale musikalske parametre for den fonogrambaserede musik (Toynbee
2000, s. 73ff). Selv i de tilfælde, i hvilke det er meningen, at fonogramlytterens oplevelse er
på koncertens præmisser og med den som ideal, bliver dette nu som oftest gjort med de
manipulationsmuligheder fonogrammet muliggør.
Spatialitet på fonogrammer følger til en vis grad også en tendens til at frigøre sig mere og
mere fra spatialitet i andre musikalske sammenhænge. Der synes at være en bevægelse væk
fra koncertens æstetik og hen imod en række selvstændige fonografiske æstetikker. I starten
af det 20. århundrede var den gængse optagemetode at have mikrofonen et stykke væk fra
ensemblet. Siden gjorde flersporsoptagelse – som Les Paul var en af de første til at
eksperimentere med så tidligt som i 1930erne, men først så småt fandt indpas i gængs
musikproduktion i 1950erne (Toynbee 2000, s. 80f) – en anden mikrofonplacering og
dermed også æstetik mulig: Det var muligt at anbringe mikrofoner tæt på flere lydkilder på
samme tid. Endvidere muliggjorde båndmediet også en lang række nye eksperimenter med
lyd, idet det blev meget nemmere f.eks. at redigere og afspille i forskellige hastigheder. I
midten af det 20. århundrede brugtes teknologier såsom ekkokammer-, plade-, fjeder- og
båndrumklange, der – mere eller mindre tilsigtet – giver en for fonogrammet helt speciel
sound og spatialitet. Analoge og digitale lydmanipulationsprocesser har skabt en
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fonografisk sound og spatialitet, som den almindelige lytter gradvist har fået et indgående
forhold til, det være sig mikrofonens forandringer af sangerens stemme (karakteristik,
frekvensforandringer, proximity effect5), lyden af overdrive på en rørforstærker, uvirkelige
rumklange af alskens slags, kraftig kompression (der kan forandre forholdet mellem
transienter og udklange i en given lyd og dermed skabe divergerende information om en
lyds placering i et rum fra hhv. volumenparameteret og klangparameteret), auto-tune og
kraftig faseforvrængning (som mange lyttere nok kender men endnu ikke vil kunne sætte
ord på). Brian Eno peger på at teknologi skabt til at manipulere med lyd på ét område også
kan påvirke den perciperede spatialitet: "Nearly all the processing equipment you find in a
studio gives you a way of changing the sense of space that the music is happening in." (Zak
2001, s. 119)
Afsnit 3.1 vil bestå i en kort beskrivelse af hørefunktionen, hvorefter jeg i afsnit 3.2 vil
beskrive en række analytiske redskaber til lytning og diskussion af spatiale elementer på
fonogrammer, som de fremkommer i William Moylans ”Understanding and Crafting the
Mix: The Art of Recording”. I afsnit 3.3 vil jeg diskutere og komplementere Moylans
tilgang, hvorved jeg gradvist vil forsøge at forme redskaber til brug for analyserne i afsnit
fire. Afsnit 3.4 vil omhandle fonogrammer generelt, mens jeg i afnit 3.5 vil diskutere
afspilningsudstyrs indvirken på den perciperede spatialitet, heriblandt en gennemgang af de
konkrete afspilningssystemer, jeg har brugt i analyserne.

3.1 Anatomiske og psykoakustiske forudsætninger for at opleve spatialitet
I det følgende vil jeg beskrive dele af hørefunktionen for at kunne pege på perceptuelle
egenskaber ved hørelsen af betydning for opfattelsen af spatialitet. Denne beskæftigen sig
med ørets funktionsmåde er nok en ekskurs i forhold til den fænomenologisk baserede
metode, jeg tager udgangspunkt i, men jeg tror at denne anderledes tilgang vil kunne
bibringe visse interessante observationer, der som et anderledes blik på vilkårene for den
auditive perception vil kunne gøre mig bevidst om mulige styrker og svagheder ved denne.

5 Henviser til det forhold at dynamiske mikrofoner (heriblandt de i midten af det 20. århundrede så populære
båndmikrofoner) forstærker de lavere frekvenser kraftigt, hvis lydkilden er meget tæt på.
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Inden en lyd i det indre øre bliver til et nervesignal med spatiale informationer, har den
været igennem dele af øret, der har ændret den. Det ydre øre (pinna) har væsentlig
betydning, idet det som en parabol forstærker visse frekvenser og derved ændrer klangen
afhængigt af, hvorfra lyden kommer (Moore 2001, s. 298). Kommer lyden forfra, høres den
kraftigst, da pinna her har størst mulighed for at forstærke lyden pga. dens asymetriske
form. Der vil derved ske en farvning af lyden svarende til de frekvenser pinna forstærker
mest; hvis pinna er 5 cm, vil den først og fremmest forstærke bølgelængder, der er på denne
størrelse eller mindre, det vil sige fra ca. 6 kHz og op 6. Tilsvarende vil en lyd, der kommer
bagfra, høres svagere, da lyden her ikke forstærkes, men tværtimod skal trænge igennem
pinna; især lydens høje frekvenser vil have svært ved dette. Pga. sådanne forstærknings- og
dæmpningsmekanismer og deraf følgende klangforandringer kan vi høre lydens vertikale
placering i forhold til hovedet. Mangler disse lydlige karakteristika som f.eks. ved brug af
hovedtelefoner, kan det føles som om lyden kommer indefra hovedet (Moore 2001, s. 298f),
medmindre der er tale om produktioner optaget i et miljø, der svarer til ørets (såsom med
mikrofoner inde i et dummy head, typisk med kunstig pinna), såkaldte binaurale
produktioner.
I ørekanalen foregår også en forstærkningsproces, i dette tilfælde mellem ca. 2 og 5 kHz, og
i mellemøret er en forstærkning af kraft på op til 15 gange mulig, fra en lyd når
trommehinden, til den ved hjælp af de tre knogler hammeren, armbolten og stigbøjlen når
det ovale vindue, der er indgangen til det indre øre (Rumsey 2009, s. 30). I det indre øre
foregår også forstærkningsprocesser, men af mere kompleks karakter, jeg ikke vil beskrive
her (Moore 2001, s. 296f). De beskrevne processer udvirker, at forholdet mellem den uden
for hovedet målbare lyd og den hørte lyd ikke er lineært, og der foregår en mangeartet
filtrering af lyd i vores perceptionsproces. Dette har bl.a. konsekvens for perceptionen af
lydstyrke; for at en sinustone skal lyde, som om den har samme lydstyrke over hele
frekvensspektret, skal den være meget kraftigere i det dybe basspekter – især under 100 Hz
– og i det helt høje diskantregister. På denne figur er de tykke linjer en angivelse af, hvor
kraftig en tone skal være ved forskellige frekvenser, for at blive opfattet som havende
konstant lydstyrke:

6

Da bølgelængde og frekvensen er omvendt proportionale; frekvens = hastighed / bølgelængde → 6,8 kHz = 340
m/s / 0,05 m
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Fig. 2

Equal-loudness contours (Rumsey 2009, s. 34)

Øresneglen (cochlea) er som nævnt i afsnit to konstrueret til at udfinde frekvenser i de
bevægelser, den modtager fra det ovale vindue. Ved frekvenser op til 4 kHz og især ved de
lavere frekvenser, afgiver nervefibrer i øresneglens hårceller signaler svarende til lydens
bølgeform. Over 200 Hz bruges endvidere en membran i det indre øre, basilarmembranen,
der danner bevægelses-top afhængigt af frekvensen. Der er således et overlap mellem de to
metoder, hvor øret er meget præcist til at vurdere frekvenser (Rumsey 2009, s. 31f). Det er
sandsynligvis fordi øret analyserer lyd som frekvenser, at det er så relativt intuitivt at afkode
flere forskellige harmoniske og klanglige forløb sideløbende.
Ørets konstruktion kan videregive information til hjernen om de spatiale karakteristika ved
det hørte. Selve forståelsen af spatialitet afhænger dog af erfaringen med enten den lyd, der
bliver spatialt farvet, eller med selve den spatiale farvning (”det lyder som om lyden
kommer langt væk fra”). En lydkildes horisontale placering bestemmes dels af
tidsforskellen mellem det tidspunkt lyden rammer de to ører – faseforskelle mellem hvad
vore ører hører – dels af, hvor kraftigt vi hører lyden. Sidstnævnte betyder fortrinsvis noget
ved høje frekvenser, over 2-3 kHz, da det først er her, at hovedet for alvor skærmer af for
lyden (Moore 2001, s. 298) – pga. den korte bølgelængde ved disse frekvenser7 – og dermed
7

Jo større bølgelængde, des nemmere kommer lyden forbi en forhindring – jo mindre ”skygge” kaster forhindringen
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sikrer forskellige signaler til hvert øre. Tidsforskellen betyder til gengæld meget for lave
frekvenser og er i hvert fald indtil 1 kHz (Rumsey 2009, s. 37f). Endvidere er der også ofte
forskel på, hvilken lyd vi hører med hvert øre: Lydene vil have forskellig klang, hvilket
også kan bruges til at bestemme lydens horisontale placering. Retningsbestemmelse kan
foretages meget præcist, bl.a. fordi det ved lave frekvenser er muligt at høre tidsforskelle på
10-20 mikrosekunder, hvad der svarer til en præcision på ca. 1-2˚ (Moore, s. 298).
For at kunne vurdere en lydkildes afstand fra os, gør vi brug af det forhold, at højfrekvent
lyd lettere begrænses af materialer i omgivelserne end lavfrekvent lyd, og derfor
vanskeligere tilbagelægger længere afstande. Kender man lydkildens klang, kan man dels
vurdere, hvor meget klangen har ændret sig fra den forlod lydkilden, og dermed hvor langt
lyden har rejst, dels hvor stor en del af den lyd man hører, der er den direkte lyd – den lyd
der ikke er blevet kastet tilbage af nogen reflektor i omgivelserne. Kender man ”lyden af
afstand” i et givet miljø – f.eks. hvordan lyd tilbagelægger afstand på havet eller i en kirke –
vil dette også danne grundlag for vurderingen af afstand. Den reflekterede lyd vil være
påvirket af både reflektorens materiale og den bane, lyden har rejst – jo længere den har
rejst, jo senere vil man høre den og jo mere forandret vil dens klanglige karakteristika være.
Befinder man sig i et normalt værelse, vil en stor del af den lyd, man hører, være reflekteret
– en af forklaringerne på den store forskel mellem akustikken i fri luft og indendørs – og jo
længere væk man kommer fra lydkilden, jo mere reflekteret lyd hører man i forhold til
direkte lyd. Lyden bliver derved påvirket af selve rummet, og rummets evne til at reflektere
lyd – heraf udtrykket ”rumklang”.
Den lyd, der kendetegner et rum, farves endvidere af dets rumformanter: Især mindre rum
farver lyd meget, i kraft af de bølgelængder, der forstærkes af rummets størrelse – visse
frekvenser vil pga. forskellige former for stående bølger forstærkes (Lewkock 2001, s. 73;
Taylor 2001, s. 775), så to toner af forskellig frekvens ikke nødvendigvis klinger lige
kraftigt. Det er også bl.a. hulrum, der gør at menneskestemmer lyder så forskelligt –
hulrummene i kroppen og hovedet forstærker og farver lyden, så man kan genkende
stemmer præcist – og at f.eks. en violin og en bratsch lyder forskelligt, selvom de spiller
samme tone. Men i disse tilfælde vibrerer hulrummet og dets omgivelser, hvad man ikke
kan få en koncertsal til: Tidligere århundreders musikrum blev ofte skabt med denne
(Lewkock 2001, s. 71).
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vibration for øje (man prøvede f.eks. at konstruere en koncertsal ud fra de erfaringer man
havde med en luts akustiske egenskaber), med det resultat, at rummet istedet for at
forstærke lyden dæmpede den (Lewkock 2001, s. 79). Termen ”formant” hentyder til det
forhold, at forstærkningen ikke indretter sig efter lydens frekvens: Uanset hvilken lyd
rummet forstærker, så forstærkes de samme frekvenser, således at det bliver forskellige dele
af overtonespektret, der forstærkes ved forskellige tonehøjder.
Vores evne til at høre rum skyldes altså, at der er visse lydmæssige forandringer, vi fortolker
som værende rumlige. I et fysisk eksisterende rum betyder rummets form, størrelse, hvilke
materialer det er bygget af og evt. temperaturforskelle i rummet, at det farver lyd på en
meget kompleks måde – som vi kan vurdere i tre dimensioner vha. ørets farvning af lyden,
faseforskellen mellem de to ører og amplitudeforskellen mellem de to ører (hvortil hovedet
bruges som lydisolator).

3.2 Værktøjer til lytning og analyse af rum på fonogrammer
For at opbygge en række analyseredskaber til brug for analysen i afsnit fire, tager jeg
udgangspunkt i William Moylans ”Understanding and Crafting the Mix: The Art of
Recording”. Den indeholder en detaljeret beskrivelse af relativt håndgribelige værktøjer til
lytning og analyse af spatiale elementer på fonogrammer, værktøjer der er
operationaliserbare i forbindelse med min analyse.
I Moylans terminologi benævnes det overordnede lydmiljø, hvori man opfatter al lyd på
fonogrammet, perceived performance environment. Moylan skriver:
”The recording represents an illusion of a live performance. The listener will
conceive the performance as existing in a real, physical space, because the human
mind will interpret any human activity in relationship to the known physical
experiences of the individual. The recording will appear to be contained within a
single, perceived physical space (the perceived performance environment), because
in human experience we can only be in one place at one time.”
(Moylan 2007, s. 177)
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Indenfor dette perceived performance environment, findes et afgrænset område, lydscenen,
hvorfra lydkilderne synes at være kollektivt lokaliseret som på en scene (Moylan 2007, s.
178f). Den del af det overordnede lydrum, der ikke også er en del af lydscenen, bruges til at
videreformidle rumlig information til lytteren (Moylan 2007, s. 212).
Undersøges et stereofonograms spatiale elementer er der ifølge Moylan tre områder af
interesse: De forskellige lydlige elementers placering i et horisontalt plan foran lytteren,
deres afstand fra lytteren og karakteristikken af det rum, de hver især synes at lyde i.
De forskellige lydlige elementer fordeler sig horisontalt i det overordnede lydmiljø, således
at nogle har en vis udstrækning, mens andre snarere er som punkter på den horisontale akse.
Disse elementer bevæger sig sommetider langs den horisontale akse, og man kan lave en
skematisk oversigt over de forskellige lydkilders placering i stereospektret og deres
bevægelser i stereospektret over tid, en stereo sound-location graph (Moylan 2007, s.
184ff):

Fig. 3

”Stereo sound-location graph” (Moylan 2007, s. 186)

Gradtallene på grafens y-akse hentyder til placeringen i stereospektret ved lytning på
højttalere hvor hver enhed er placeret 30° ud fra centrum:
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Fig. 4

”Calculation of degree-increments for location” (Moylan 2007, s. 185)

De forskellige lydkilder har ifølge Moylan én given afstand fra lytteren – lydkilderne kan
altså ikke udfylde et område i dybden, kun i bredden:
”Distance is the perceived location of the sound source from the listener. It is a
location where the listener envisions the sound to be placed along the depth of the
sound stage. We hear sound as occupying a specific location point of distance from
our location. Sounds do not occupy distance areas.” (Moylan 2007, s. 188)
Endvidere kan to lydkilder ikke komme fra samme sted:
”Sources are precisely located at a specific distance from the listener. No two
sources can be at a specific distance level unless they are at clearly different lateral
locations […]” (Moylan 2007, s. 194)
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Tilsammen giver den horisontale information og afstandsinformationen mulighed for
lytteren til at forestille sig, hvor på lydscenen lydene er placeret. Moylan klargør, hvad der i
hans definition skaber lydlig afstand, og hvad der ikke gør:
(1) Volumen definerer ikke den perciperede afstand på fonogrammer. Der er ofte stor
forskel på ”performance intensity” og ”playback intensity” – hvor kraftigt volumenmæssigt
en given lydkilde er hhv. optaget og præsent i mixet. Moylan uddyber:
”At times loudness and distance cues are associated in recordings, but this is often
not the case – especially in multitrack and synthesized productions. A ”fade out” can
be accomplished without causing source distances to increase. Conversely, a fade
out may cause sound sources to be perceived as increasing in distance. The distance
increase will be the result of a diminishing level of timbral detail, it will not be the
result of decreasing dynamic level.” (Moylan 2007, s. 189)
Det er ikke helt klart formuleret, men Moylan argumenterer for, at volumen- og
afstandsparameteret nok kan konvergere, men at dette ikke er grundet en relation mellem
dem, men fordi der er en direkte relation mellem lydens klanglige detaljegrad og
fornemmelsen af afstand og den klanglige detaljegrad sommetider ændres samtidig med
volumenskift.
(2) Rumklang bestemmer heller ikke som det primære den perciperede afstand på
fonogrammer. Det har hovedsageligt funktion som et kendetegn ved de lydmiljøer, der
omgiver de enkelte lydkilder.
(3) Den perciperede afstand til lydkilden bestemmes heller ikke primært af afstanden
mellem mikrofonen og lydkilden, men denne afstand er dog væsentlig i de tilfælde, hvor der
ikke bliver ændret nævneværdigt ved den klanglige information og detaljegrad mikrofonen
opfanger senere i mikseprocessen.
Derimod bestemmes fornemmelsen for afstand af den klanglige information og detaljegrad,
idet vi sammenligner disse med den forestilling eller erfaring vi har om lydkilden i en
uforandet ”afstandsløs” tilstand og benytter den erfaring vi har om hvad afstand gør ved
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lydlige spektra, forholdet mellem direkte lyd og reverberant lyd etc.
Det er muligt at lave en skematisk oversigt over de forskellige mukalske elementers afstand
til lytteren over tid, en distance location graph. En sådan aftegner den perciperede afstand
mellem lydkilde og lytter som en funktion af tid. Afstanden inddeles i tre kategorier – hver
sin del af et kontinuum – således at y-aksen starter ved lytteren og det første område
aftegner afstanden i umiddelbar nærhed af lytteren, det næste tæt på lytteren og det sidste
længere væk fra lytteren:

Fig. 5

”Continuum for designating distance location” (Moylan 2007, s. 191)

Afstandsperception bygger dels på en viden om eller fornemmelse for, hvordan en given
lydkilde klinger i en anden sammenhæng end den, lydkilden høres i – denne anden
sammenhæng vil så vil kunne bruges som sammenligningsgrundlag – dels på en erfaring af
hvordan afstand lyder – så det er muligt nogenlunde at vurdere, hvad der er den oprindelige
lyd, og hvad der er den farvning af lyden, der fortæller om afstand.
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Den perciperede afstand til de forskellige lydkilder i slutningen af The Beatles' ”Lucy in the
Sky with Diamonds”. Bemærk hvorledes linje 1 og 5 – orglet og lilletrommen – som følge
af et fade i løbet af ganske kort tid bevæger sig længere tilbage i lydbilledet:

Fig. 6

”Distance location graph of the fade out from the Beatles' ”Lucy in the Sky with
Diamonds” (Yellow Submarine, 1999)” (Moylan 2007, s. 195)

En sådan skematisk fremstilling af de forskellige lydkilders indbyrdes relationer kan skabe
et godt overblik over, hvilke lydkilder der indtager hvilke roller og hvordan lydkilderne
bevæger sig i løbet af det musikalske forløb.
Til at vurdere den rumlige karakteristik ved såvel de enkelte lydmiljøer som ved det
overordnede lydmiljø anbefaler Moylan at lave en environmental characteristics graph.
Denne består af tre koordinatsystemer – et der angiver den tidslige forskydning af
refleksioner i et givet lydmiljø, et der angiver de spektre som lydmiljøet ændrer på i forhold
til den oprindelige lyd (det kan man naturligvis kun vurdere med et vist kendskab til eller
fornemmelse for den oprindelige lyd) og et der angiver de nævnte spektres tidslige forløb.
Det vil i min erfaring være normalt at foretage en sådan analyse ud fra udklangen efter en
konsonant eller noget perkussivt materiale.
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Et eksempel på et sådant skema:

Fig. 7

”Environmental characteristics graph of Paul McCartney's lead vocal in The
Beatles' ”Hey Jude.”” (Moylan 2007, s. 203)

Moylan beskriver hvad han kalder ”space within space” som et sæt spatiale karakteristika,
der ”eksisterer” (eller lyder) indenfor et andet sæt spatiale karakteristika:
”The space-within-space illusion is convincing in bringing the listener to accept the
small space of the lead vocal contained within a midsized, natural-sounding
performance space (perceived performance environment).” (Moylan 2007, s. 204f)
Som et eksempel er her det globale lydmiljøs environmental characteristics graph fra ”Hey
Jude” aftegnet. Det er indenfor dette lydmiljø, at McCartneys leadvokal fra fig. 6 lyder:
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Fig. 8

”Perceived performance environment of The Beatles' ”Hey Jude.”” (Moylan
2007, s. 204)

I kraft af den store detaljegrad i en sådan environmental characteristics graph, er der en fare
for, at man forledes til at tro, den repræsenterer mere end hvad man kan høre ”med det
blotte øre”; men styrken og svagheden ved den, såvel som med de andre analyseredskaber,
er at den er et forsøg på at beskrive et enkelt menneskes lytten til (i dette tilfælde) et enkelt
lydmiljø.

3.3 Diskussion af værktøjer til lytning og analyse af rum på fonogrammer
Jeg vil i min analyse benytte min egen udgave af Moylans perceived performance
environment, som jeg vil kalde det ”globale lydmiljø”, da jeg ikke helt kan følge Moylans
beskrivelse (citeret i afsnit 3.2), hvori han slår fast at lytteren (1) vil opfatte det på
fonogrammet fremførte som eksisterende i et virkeligt fysisk rum og (2) kun vil opfatte ét
rum, der så i visse tilfælde vil kunne indeholde en mængde andre ”del-rum”. Den første
påstand finder jeg ikke korrekt, idet der gives mange spatiale manipulationer, der er så
specielle, at et ”virkeligt” fysisk rum ikke opfattes. Men det interessante ved disse
”specielle” spatiale manipulationer er dog, at vi i perceptionen af dem forsøger at få en eller
anden forståelig rumlighed frem i dem. Den anden påstand finder jeg også tvivlsom, ikke
fordi vi i mødet med et fonogram nødvendigvis kan høre helt adskilte rum stå klart for os i
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vores auditive perception, men fordi betoningen af de perceptuelle begrænsninger – ”in
human experience we can only be in one place at one time” (Moylan 2007, s. 177) – ikke
levner plads til de perceptuelle muligheder vi faktisk har for at percipere spatial
dobbelttydighed. Hvad er så et globalt lydmiljø? Det er området for den perciperede globale
lydoplevelse, der kan være mere eller mindre opsplittet, samlende, dyb, smal etc. I forhold
til den nævnte ”spatiale dobbelttydighed” er der også stor forskel på, om man lytter på et
fonogram med hovedtelefoner eller højttalere. Højttalere har en tendens til at ”samle
rummet”, ikke mindst fordi det rum, man sidder i og som højttalerne står i, hjælper med til
dette: vi er i et rum, når vi lytter til fonogrammet, men alligevel kan vi forestille os rum og
rumlighed, der er langt større, bredere, højere eller mindre, smallere end dette.
Hovedtelefoner har på den anden side en tendens til at ”splitte” rumoplevelsen – dette er
også i nogen grad et resultat af, at de fleste fonogrammer er mixet til fortrinsvis højttalere,
jvf. den i 2.1 og 3.1 omtale binauralitet – og rent faktisk kan hovedtelefoner levere to helt
adskilte rumoplevelser, en i hvert øre.
Moylans begreb lydscene vælger jeg ikke at bruge, idet det for mig at se refererer til en
scenisk fonogramopfattelse, der betoner den faktiske sceneoptrædens forrang for
fonogrammet, med Moylans ord: ”The recording represents an illusion of a live
performance” (Moylan 2007, s. 177). Dermed ikke sagt at fonogrammer ikke kan
repræsentere illusionen om en live-optræden eller referere til sceniske traditioner, men det
behøver de ikke nødvendigvis at gøre. Alle de tracks, jeg har valgt at analysere i afsnit fire,
oplever jeg f.eks. som tracks, der alle rammer en specifik fonografisk spatialitet. Denne
fonografiske spatialitet kan eksempelvis inkludere ekstrem manipulation af lydkildernes
fase, således at et decideret uvirkeligt rum fremstår i perceptionen af fonogrammet.
Endvidere giver lydscenebegrebet heller ikke så meget mening for de musikgenrer, hvor der
i live-situationen ikke er nogen scene, f.eks. DJ- og dansebaserede musikker og traditioner.
Her er live-situationen allerede fonogrambaseret, og fonogrammet refererer ikke til et andet
sted, hvor lydene i sin tid undfangedes. Begrebet lydscene medfører også nemt et fokus på
noget, en visualistisk inspireret rettethed, der ikke i så høj grad giver plads til den lyttemåde
hvorved lyden omgiver lytteren.
Den graf Moylan benævner ”stereo sound-location graph”, hvori de forskellige lydkilders
placering i stereospektret vises i tid, synes jeg er god til at skabe overblik over en given
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sammenhæng, så denne vil indgå i min gruppe af værktøjer, hvormed jeg kan analysere
spatialitet på fonogrammer.
Jeg vil også benytte den tredelte ”environmental characteristics graph”. Den er en smule
svær at gå til, for hvor præcist kan man skildre de spatiale elementer? Efter at have benyttet
den, er min erfaring, at den synes at skærpe mit fokus på en række meget små detaljer, der
ofte har stor betydning for klang og spatialitet.
Afstandsgrafen, den Moylan kalder ”distance location graph”, vil jeg benytte som en graf,
der aftegner ”afstandsoplevelse”, da jeg vil betone, at det er min oplevelse af afstand, jeg
med grafen prøver at videreformidle. Endvidere finder jeg Moylans fremstilling af
afstandsproblematikken noget skematisk og firkantet. Han nævner specifikt, at det eneste
væsentlige cue for afstand på et fonogram er de klangmæssige forandringer, og dermed
nedtoner han vigtigheden af andre afstandsparametre såsom graden af indirekte refleksion,
volumen, forskel på første gulvrefleksion og den direkte lyd mm. (Rumsey 2009, s. 44f;
Moylan 2007, s. 189f). Det er rigtigt, at de klangmæssige forandringer er de klart vigtigste
for afstandsperception, men en del af det fascinerende ved fonogrammer er for mig at
dømme, at man i dem sommetider møder en uvirkelig spatialitet, hvor f.eks. en stemmes
klanglige karakteristika kan lyde tæt på, mens der samtidig er en ekstrem grad af rumklang
og sommetider besynderlig høj eller lav volumen; der er med andre ord ikke blot én afstand,
men forskellige cues, der hver især fortæller noget forskelligt om afstanden, et kubistisk8
perspektiv. Selv på ”traditionelt” producerede klassiske optagelser bruges så godt som altid
en lang række støttemikrofoner, der ved lav volumen supplerer hovedsættet for at få mere
kerne og flere transienter ind i mixet. Også her er det tydeligt at høre, at der på optagelsen
er modstridende informationer om afstand; både hvad angår den store klanglige forskel
mellem lyden fra støttemikrofonerne og lyden fra hovedsættet og hvad angår graden af
indirekte reflektion.
Som jeg ser det, er Moylan i nogen grad influeret af en visuel tænkning, der f.eks. får ham
til at beskrive afstand som ”[…] a location where the listener envisions the sound to be
placed along the depth of the sound stage” (Moylan 2007, s. 188). Han skriver også:
8 Idet der hentydes til perspektivet i kubistiske malerier; forskellige vinkler, der normalt er usynlige fra samme
perspektiv, er at finde i ét blik. Et udtryk jeg har lånt fra musikvidenskabsmanden Martin Nygård HansenChernetskiy.
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”[…] humans mostly rely on sight to calculate distance and are not normally called
upon to focus on aural distance cues.” (Moylan 2007, s. 189)
Visuelle indtryk af afstand er meget præcise, men jeg bruger i al fald meget ofte auditiv
afstandsbedømmelse i hverdagen. Det er ikke præcist – i høj grad fordi lyd reagerer så
forskelligt i forskellige miljøer og omgivelser (jvf. afsnit 2.4), at en erfaring med lyd i ét
miljø er mindre anvendeligt i andre sammenhæng – men der er ofte mange tilgængelige
informationer i omgivelserne (fly, måger, trafik, torden, råb), der ikke er tilgængelige
visuelt.
Det visuelle indtryk af afstand i det rum man hører musik i, kan virke som endnu et lag
information om afstand, der sjældent passer ind med de auditive cues man får fra højttalere
eller hovedtelefoner; dette visuelle lag har jeg naturligvis forsøgt at se bort fra. På grund af
den beskrevne afstandsmæssige flertydighed, har jeg opereret med afstandsområder og ikke
de afstandspunkter, som Moylan bruger. Endvidere har jeg fundet det meningsfuldt at bruge
enkeltlogaritmisk papir, idet jeg med dette betoner vor til en vis grad logaritmiske
afstandsperception; at en meter afstand fra eller til betyder mere tæt på end langt væk.

3.4 Reproduktion og produktion
De tracks, jeg har valgt at analysere, er alle studieindspilninger og er eksempler på musik,
der, som det fremstår på fonogrammet, er skabt til blive hørt som fonogram. Derved har
disse tracks kunnet gøre brug af de specifikke muligheder, det medfører for elektronisk
manipulation af klang og spatialitet. Don Ihde sammenligner udviklingen indenfor
skriftbåren kultur efter trykkepressens opfindelse med udviklingen indenfor lydbåren kultur
efter fonogrammets introduktion:
”When the printing process was young, it first imitated the familiar hand-produced
script. Early printing used gothic letters, was elaborate, and expensive. Its stylistic
paradigm was extant hand-script merely transferred to the new process. Only much
later did the potential of the press begin to be realized – the development of the
sparse, simplified, and easily read letters of modern typescript grew out of the
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potential of the medium. […] In a faster time period the same developments in
recording may be seen. At first what had always been heard was re-produced,
whether the sound of big bands or Mozart. Later came the demands of the medium
itself. Amplification, electronic sound, becomes its own instrument. Reproduction
becomes production.” (Ihde 2007, s. 231)
Det nye medies potentiale synes kun gradvist at opdages; man kan ikke altid ”se rundt om
hjørnet”, hvilke muligheder en ny teknologi muliggør, men holder fast i de
reproduktionsmuligheder for en allerede eksisterende kultur, den nye teknologi muliggør.
Først gradvist bliver teknologien udslagsgivende for udviklingen af noget egentlig nyt, hvad
i disse tilfælde kunne være hhv. en ny typografi eller en ny sound.
Jason Toynbee noterer i “Making Popular Music – Musicians, Creativity and Institutions” at
der i hvad han benævner den dokumentariske periode for fonogramproduktion er en følelse
af tab af den visuelle kontakt med musikken og af musikernes og sangernes kropslighed,
som leder til en besættelse af fidelity (Toynbee 2000, s. 72). Toynbee skriver, idet han
citerer John Corbett:
”[…] the disembodied sounds emerging from playback systems promote a fetishistic
cult of fidelity. Surface noise and other blemishes in reproduction take on a special
significance here, 'threaten[ing] to expose the visual lack – and potentially the
industrial construction of musical autonomy – produced by the recorded music' […]
(Toynbee 2000, s. 72).”
Som en konsekvens af, at fonogrammet forventedes at repræsentere noget for sig andet – de
kroppe, stemmer og bevægelser, der lå bagved klangen – blev fokus på støjsvaghed og
præcision i reproduktionen af optagelsen meget væsentlig, idet en manglende fidelity i
afspilningssituationen ville gøre det endnu mere tydeligt, at dette andet syntes at mangle.
Toynbee skriver endvidere:
”Dave Laing […] speculates that with the advent of phonography at the end of the
nineteenth century 'the scopic drive was displaced from the body of the singer, the
musician and the instrument onto a new physical object, the phonograph or
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gramophone itself' […] He points out that pictures from the period show listeners
gazing raptly at the acoustic horn as though searching for the origin of the
disembodied sounds emanating from it (Toynbee 2000, s. 73).”
Dette skift i fokus væk fra de kroppe og instrumenter, der til at starte med producerede
musikken, i retning af selve pladen som objekt, vil jeg dog mene knapt nok var startet i
slutningen af det 19. århundrede. Men det er en proces, der i hvert fald har været tydelig
igennem anden halvdel af det 20. århundrede; dels er store befolkningsgrupper blevet del af
en fonogramkultur, og dels har selve fonogrammet udviklet sig til en selvstændigt platform
for musikalsk udfoldelse.
Den tendens Don Ihde beskriver i det første af de ovenstående citater i dette afsnit – at
reproduktion bliver produktion – gælder på sin vis både den reproduktive
fonogramproduktion såvel som den, der åbner sig yderligere for fonogrammets muligheder:
At klangen af en bestemt produktionsform – f.eks. klangen af forskellige
mikrofonplaceringer, elektronisk udstyr, selve mediets begrænsninger – som tiden går, mere
og mere bliver til et udsagn i sig selv om den pågældende tid, klangidealer etc. Således
bliver gamle skrattende monoindspilninger, for mig – der er født mange år efter, at disse var
del af den musikkultur, der så at sige siden er blevet min – i sig selv er et produkt, der på
linje med f.eks. det partitur, indspilningen tager udgangspunkt i, for mig bærer en bestemt
tid med sig i mit møde med det. Således bliver reproduktionen kunstnerisk produktiv – i
min reception – selvom den muligvis i sin tid blev set (og måske stadig af nogle bliver set)
som en mangelfuld, skrattende gengivelse af essensen i et partitur eller en musikalsk
tradition. I dag er megen live-musik – især indenfor popmusik – så at sige live-udgaver af
fonogrammateriale; fonogrammet er i dag i mange sammenhænge forlægget for anden
musikalsk udfoldelse.
Sammenligner man med filmproduktion, tager den dokumentariske periode indenfor
fonogramproduktion sig meget konservativ ud. Jason Toynbee sammenligner i “Making
Popular Music – Musicians, Creativity and Institutions” filmmediets udvikling og
udviklingen indenfor medieret musik. Allerede fra starten af det 20. århundrede brugtes
indenfor filmmediet tracking (kamerabevægelser) og panoreringer (Toynbee 2000, s. 71).
Panoreringer blev i en fonogramsammenhæng naturligvis først brugt med
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stereoteknologiens udbredelse fra omkring slutningen af 50'erne, mens tracking, hvad der
vel vil svare til mikrofonbevægelse, kun meget sjældent bruges på samme måde som i
filmmediet9. En forklaring kunne være følgende:
”The point is that film narrative depends on a double temporal system consisting of
story time – the inferred time of the events portrayed, and discourse time – the time
it takes to tell the story, often called 'running time' […] Simon Frith argues that a
similar splitting takes place in the case of music: 'our inner experience of time is not
the same as the experience of real time' […]; or, as John Blacking puts it, the
'essential quality of music is its power to create another world of virtual time.'”
(Toynbee 2000, s. 71)
Så hvis fonogramproduktionens historie ser noget konservativ ud, kan det være fordi musik
perciperes med en form for musikalsk tidslighed; at musik selv strækker, forkorter, udvider
og i det hele taget formår at manipulere tid relativt uafhængigt af, hvordan sekundviseren
tikker.

3.5 Afspilningsudstyrets og rummets soniske karakteristik
Selvom et fonogram må siges at have en givet klanglig identitet, er der stor forskel på med
hvilket apparatur, i hvilket rum, med hvilken afspilningsstyrke og med hvilke andre variable
indstillinger, der lyttes til det: Fonogrammet er på sin vis et forlæg, der skal fortolkes
gennem afspilningssystemer for at blive til for lytteren som klang.
Dog er fonogrammet noget, også selvom det ikke er i klang i dette øjeblik: Det har en
materialitet – selv downloads kan man tage med sig (mens streamingmedier dog knapt kan
siges at have andet end en forbigående materialitet). Snarere end ingen fysikalitet har
fonogrammet, højttalerne, forstærkerapparaturet mm. en anden fysikalitet end sangerens,
musikerens og instrumentets. Udover den fysikalitet, der synes at være tilbage fra
indspilningen af fonogrammet, kommer højttalernes egen kroplighed, der farver lyden i
9 Men i de seneste par årtier er der til gengæld blevet brugt mange hurtige auditive klipninger, som på sin vis godt kan
lignes med krydsklip inden for filmmediet: Sample-baseret musik med gamle samples og små vocal snippets består
jo på sin vis hovedsageligt af sådanne krydsklip.

46

overenstemmelse med højttalernes materialer, opbygning og størrelse. Der til kommer de
andre elementer, der indirekte sætter fonogrammet i lyd, såsom forstærkere og
fonogramlæsere – eksempelvis pladespillere/cd-afspillere/D/A-convertere mm. En lille
radio har en anden fysikalitet end et stort PA-anlæg; men begge peger i min perception på
deres egen fysikalitet i den måde de præger lyden på: Den lille radio formår kun i begrænset
omfang at overbevise mig om den spatialitet, der er i fonogrammets/radioens forlæg, mens
det store PA-anlæg forsøger at udvide grænserne for bas, spatialitet mm., og i hvert fald gør
sit for at overbevise mig om et eller andet. For at undersøge de muligheder, jeg har til
rådighed til fonogramlytning, vil jeg gennemgå det afspilningsudstyr, jeg har til rådighed og
vil benytte i mine analyser.
Fonogramafspilningssystemer er i midten af det 20. århundrede relativt
mellemtoneorienterede – af vekselvirkende tekniske (analog lyd uden så meget høj diskant)
og æstetiske grunde – men henimod slutningen af det 20. århundrede bliver disse gradvist
mere basorienterede med en skarpere diskant, igen som et resultat af en vekselvirkning
mellem (nu digitale) teknologier og en ny æstetik (boomblasterlyd/subwooferi på mange
selv små anlæg). Jeg har udvalgt en række for mig tilgængelige afspilningsmiljøer, der
repræsenterer en række forskellige ”æstetikker” indenfor fonogramgengivelse.

Det udstyr og de spatiale omgivelser jeg hører musikken med/i:
Hermed en gennemgang af de forskellige fonogramafspilningsmuligheder, jeg har gjort
brug af. Jeg har hovedsageligt brugt AKG K-270 Playback som hovedtelefon og Adam
S2.5A som monitor.
Bilradio/CD-afspiller i en Peugeot 307
Det første jeg bemærker ved den lydgivelse, der møder mig i denne lyttesituation er hvad
jeg hører som et kunstigt bas/diskant forhold, og selv om jeg stiller på ”bass” og ”treble”
menuerne bliver niveauerne aldrig andet end hvad jeg hører som kunstige – det øvre
basspekter er relativt kraftigt, men der er ikke meget helt dyb bas; prøver jeg at rette op
denne ubalance bliver jeg nødt til at tage alt bassen væk fra musikken, og så bliver den
noget fad. Jeg hører også den høje diskant som overdrevet. Der er dog naturligvis stor
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forskel på om motoren er tændt eller ej, hvor mange omdrejninger den i givet fald kører
ved, vejstøj, trafikstøj etc. Kører bilen med et vist antal omdrejninger er det især
basregistret, der bliver overdøvet af motorstøjen. Den nedre mellemtone er ikke særlig
kraftig og det skaber en eller anden form for hul mellem de dybe og høje frekvenser 10.
Der synes også at være noget fordrejet ved stereoperspektivet, der ikke lyder helt neutralt,
selvom man tager ”ambience” funktionen fra. Denne funktion skaber forskellige spatiale
forandringer, hovedsageligt faseforvrængende effekter, der breder stereospektret ud. Selve
omgivelserne har også noget at skulle have sagt – bilen er bygget til at køre i og muligheden
for at afspille musik kommer trods alt i anden række mht. placering af højttalere og brugen
af reflekterende og absorberende materialer etc. Kører man rundt er ens opmærksomhed
endvidere anderledes i en bil: På mange måder har man et godt overskud til at lytte, idet
man ikke kan bevæge sig nogen andre steder hen med sin krop, men omvendt er
omgivelserne sommetider opmærksomhedskrævende og dermed i et vist mål distraherende.
Stue hifi-anlæg med B&O Beovox 1000 højttalere og NAD 712 forstærker i en lydt stue.
Denon DCD-625 CD-afspiller
På dette anlæg er der ikke meget bas og ikke meget af den høje top. Endvidere står
højttalerne af praktiske grunde ikke så langt fra hinanden, hvorfor stereobilledet ikke er
særlig tydeligt. Der er en rimelig detaljeret mellemtone. Dette lyttemiljø har en lyd, jeg
finder det behageligt at lytte til i længere tid, da det ikke i så høj grad ”opfordrer” til
fokuseret lytning efter f.eks. lydenes spektrale indhold; der er ikke noget særlig præcist
stereoperspektiv eller nogen tydelig øvre diskant, og højttalerne har lav direktivitetværdi 11,
hvilket gør lyden mere ”afsplappende” – det kan godt være hårdt at blive kastet rundt i
stereoperspektivet og lytte til distinkte højfrekvente lyde ved en vis volumen. Dette
lyttemiljø har en evne til at samle de forskellige elementer på fonogrammet til en helhed.
10 Som i mange afspilningssystemer fra de sidste par tiår forsøger også dette at skabe en fordeling af de spektrale
elementer med meget både bas og diskant, en såkaldt ”hængekøje”. Det syner at være mange der mener at en sådan
spektral fordeling giver ”god lyd”; den kan da også hjælpe med til at forstærke frekvenser, der er svære at høre ved
lave lydstyrker (”loudness”-funktion) – den kan sågar lyde rigtig godt, hvis det er subbas området og den helt høje
diskant, der fremhæves – men som oftest er det blot et filter, der ikke bruges med omtanke og for mig at vurdere
”splitter” musikken ad.
11 Direktivitet er målet for i hvor høj grad (i dette tilfælde) lyden bliver udsendt i en præcis stråle (høj
direktivitetsværdi) eller bliver spredt over et helt felt, som en ballon der sprænges med lyd til alle sider som resultat
(lav direktivitetsværdi, 1 er fuldstændig spredning). Se f.eks. http://www.mcsquared.com/directvt.htm
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Studiemonitorer af typen Adam S2.5A i et akustisk kontrolleret miljø. Metric Halo D/A
converter og forforstærker
I forhold til de andre fonogramafspilningsmuligheder har denne et meget fyldigt basområde.
Dette basområde er endvidere meget præcist, især i det rum monitorerne står i, der har 10
cm Rockfon loftisoleringsplader på væggene, et vindue, en række dybe indbyggede skabe,
en seng og en lænestol – alle relativt effektive basfælder. Også mellemtonen er meget
fyldig, hvis jeg f.eks. sammenligner direkte med hovedtelefonen AKG K-270 Playback.
Stereobilledet er præcist, og jeg kan opleve panoreringerne på fonogrammet foran mig med
stor nøjagtighed. Det er dog ikke noget godt valg til mindre fokuseret lytning, idet f.eks.
bækkener ofte lyder meget klart og gennemtrængende – alle de meget høje frekvenser er
repræsenteret – og det livlige stereobillede og den høje direktivitetsværdi så at sige skiller
musikken ad i dele. Mange fonogrammer virker en anelse ”splittede” i dette miljø –
monitorerne og rummet gør ikke meget for at samle lydbilledet.
Hovedtelefoner af typen Sennheiser Expression Line HD 455, halvåbne. Metric Halo D/A
converter og forstærker
Der er relativt lidt af den dybe bas og den høje diskant i denne hovedtelefon, mens det dybe
mellemtoneområde synes at være noget overrepræsenteret spektralt. Lyden virker meget
”tæt på” og fornemmelsen er ikke luftig – der er ikke så meget rum rundt om lyden, så
meget plads til lyden. Lyden virker på en måde fyldig, men upræcis; måske er det blot fordi
der så at sige ikke er så meget plads i lydmiljøet – det bliver hurtigt mindre overskueligt.
Sommetider lyder mp3-filer med lav bitrate blidere og bedre med denne type hovedtelefon
end med f.eks. AKG K-270 Playback; måske fordi det ikke klæder en mp3-fil med et for
afslørende diskantområde, men også fordi disse hovedtelefoner så at sige foretager en
filtrering af lyden, der i nogle sammenhænge virker musikalsk tilfredsstillende og i andre
virker slørende og mindre godt.
Hovedtelefoner af typen AKG K-270 Playback, lukkede. Metric Halo D/A converter og
forstærker
Lyden i disse hovedtelefoner synes at være ret præcis, både hvad angår frekvensmæssig
præcision og tydeligt stereobillede. Jeg synes at der er meget luft omkring de forskellige
lag, især for en hovedtelefon. Sammenlignet med Adam S2.5A er der nogle begrænsninger i
den helt dybe bas, som Adam monitorerne synes at arbejde ubesværet i, men som
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hovedtelefonerne ikke helt får dybde i.
Der er en række gennemgående forskel mellem højttalere og hovedtelefoner. Højttalere har
mulighed for at sætte hele kroppen i svingninger, især hvis de har en vis størrelse –
hovedtelefoner påvirker fysiologisk ikke andet end ørene. Og da den kropslige oplevelse
(udover hvad ørerne oplever) af basspektret er en væsentlig del af hele oplevelsen af dette
spekter, tilbyder højttalere en lydgengivelse, der ofte synes at inkludere mere af den dybe
bas end hovedtelefoner gør. En anden forskel ligger i graden af isolation mellem de to
stereokanaler: Med hovedtelefoner på kan de to kanaler opleves helt isoleret fra hinanden i
hvert øre, dette er ikke muligt på højttalere. Resultatet er at stereospektret opleves som
meget bredere med hovedtelefoner på12. Derfor kan musik, der primært er mixet til
højttalere, synes at have en stor stereobredde ved lytning på hovedtelefoner.
En anden forskel mellem højttalere og hovedtelefoner er hvor tæt på lyden synes at være,
hvor meget plads der er mellem mine ører og lyden. Om der så at sige er plads til de
forskellige lag der er på fonogrammet eller ej, betyder meget for oplevelsen af
fonogrammet. Endvidere betyder det også meget hvilken lyttesituation man er i; sidder jeg i
mit køkken og lytter til musik fra min lille ”Newtech” køkkenradio, er selve lyden meget
”kasset” – tydeligt præget af dens begrænsede fysiske størrelse og tekniske begrænsninger;
meget øvre mellemtone, ikke noget bas eller høj diskant – og min perception af musikken
trænger ikke rigtig ind i de spatiale sammenhænge, jeg ville kunne trænge ind i med
studiemonitorer. Ikke at der er noget galt med den ene eller anden lyttesituation, men
opmærksomheden på de forskellige vilkår for lydens dannelse og for koncentrationen om
lytning er relevant for at kunne forholde sig til sine oplevelser.
Ved lytten i forbindelse med analyserne forsøger jeg så vidt muligt at koncentrere mig om
musikken, så godt jeg kan. Denne relativt koncentrede lyttemåde er dog kun én blandt flere
– sommetider antager musiklytten i højere grad karakter af et ledsagefænomen til anden
aktivitet. Perceptionen og oplevelsen kan være ganske forskellig ved de forskellige
lytteattituder. Kompleks musik kan måske virke forstyrrende, hvis man er i gang med anden
aktivitet; enkel musik kan måske anspore til tankerækker langt væk fra musikkens forgrund.
12 Medmindre der benyttes afspilningsteknikker designet direkte til hovedtelefoner såsom crossfeed, en teknik der
blander en del af f.eks. højresignalet ind i venstresignalet (se evt. http://www.dansdata.com/spkvshead.htm).
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Endvidere er der også stor forskel på andre sansemæssige påvirkninger, vi møder i
forskellige lyttesituationer – visuelle, bevægelsesmæssige, duftmæssige. Går vi rundt med
en transportabel musikafspiller og lytter til en vintersang, mens vi med alle andre sanser
konstant mindes om sommeren? Eller sidder vi ned med lukkede øjne, og kan måske af
denne grund bevæge os ind i musikken på en koncentreret måde?
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4. Analyser
Jeg har udvalgt fem forskellige tracks, jeg i dette afsnit vil analysere. De er udvalgt med
tanke på at have forskellige tilgange til spatialitet på fonogrammer. Desuden er der et
tidsligt og genremæssigt spænd, der sigter på at profilere forskellene mellem de forskellige
tracks yderligere. Analyserne er ikke på nogen måde komplette, men sigter på at præsentere
spatial information i det omfang, jeg har fundet det relevant på de enkelte tracks.
Med specialet er vedlagt en cd med de analyserede tracks.

4.1 Rolling Stones: ”Street Fighting Man”
Fra ”Beggars Banquet”, 1968. Har lyttet til kopier på LP, cd og et mp3 streaming
medie.
Jeg har valgt dette track fordi jeg godt kan lide den sound, der er på hele pladen ”Beggars
Banquet”. Det er som om den har en særlig lidt kantet lyd, en lidt hård lyd, jeg synes står
godt til teksterne og selve ideen om en vældig festbanket 13. Lyden virker upoleret og lyder
for mig af bånd; især den måde, de forskellige lag i musikken samler sig på i lydbilledet,
lyder af båndkompression, den ”varme” kompression bånd skaber, når det bliver presset
amplitudemæssigt. Endvidere repræsenterer tracket en periode med kun lidt erfaring med
manipulation af spatiale elementer på stereofonogrammer, som jeg synes det var interessant
at have repræsenteret.

13 Inde i coveret på LPen er et vældigt fotografi af Stones' medlemmer i færd med at fortære et stort måltid. Det er i
sort/hvid, men Stones' medlemmer har farvelagte ansigter og hænder og det æble, der stanges hen til Mick Jagger er
også farvelagt.

52

Overblik over den tidslige form:
(3:16 i alt)
0:00 1. guitar. Lavt intoneret, næsten helt højrepanoreret
0:04 Gulvtam entrerer næsten helt venstrepanoreret
0:07 Hihat også næsten helt venstrepanoreret
0:10 2. guitar
0:11 Stortromme entrerer næsten helt venstrepanoreret
0:13 1. vers. Leadvokal en anelse venstrepanoreret
Tekst: ”Everywhere I hear the sound of marching, charging feet, boy/'Cause
summer's here and the time is right for fighting in the streets, boy”
0:32 Omkvæd m. tilføjet venstrepanoreret klaver og sitar og højrepanoreret woodblock
Tekst: ”Well a what can a poor boy do/Except to sing for a rock 'n' roll band/'Cause
in sleepy London Town theres just no place for a street fighting man 14 [det sidste ret
utydeligt], no”
0:54 Instrumentalt mellemspil a la verset
0:58 2. vers
Tekst: ”Hey, think the time is right for a palace revolution/But where I live the game
to play is compromise solution”
1:18 Omkvæd
Tekst: ”Well a what can a poor boy do/Except to sing for a rock 'n' roll band/'Cause
in sleepy London Town theres just no place for a street fighting man, no”
1:35 Instrumentalt mellemspil i forlængelse af omkvædet
1:46 ”Get down” – instrumentalt mellemspil a la verset
1:52 3. vers
Tekst: ”Hey, say my name is called disturbance/I'll shout and scream, I'll kill the
king, I'll rail at all his servants”
2:09 Omkvæd
Tekst: ”Well a what can a poor boy do/Except to sing for a rock 'n' roll band/'Cause
in sleepy London Town theres just no place for a street fighting man, no”
2:29 ”Get down” – C-stykke med shehnai15 (panoreret en anelse til venstre) og maracas
14 Jvf. http://www.lyricsfreak.com/r/rolling+stones/street+fighting+man_20117899.html
15 Indisk skalmeje spillet af Dave Mason (http://tinyurl.com/45y2ooz)
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(panoreret meget til venstre)
2:49 Piano outro musik, der fades ud til →
3:14 Slut

Globalt lydmiljø
Som nævnt i indledningen til tracket, er det præget af en lidt kantet og ”mast” lyd. Men der
er dog en del luft i tracket komprimeringsmæssigt; det er ikke blevet mixet i en tid med
volumenkrig. Der synes at være en meget tydelig brug af eq's, der især betoner den høje
mellemtone – dette er meget udpræget og er med til at give hele pladen dens lidt
”skrattende” præg.

Mine indtryk af de forskellige lydkilders spatiale karakteristika:
Leadvokal: Lyden er meget ”rå”, med ret meget kompression, der får en del ”grain”
frem i Mick Jaggers stemme.
Andre vokaler: De andre vokaler (ved ikke om det er Mick Jagger der dobler) synes
især at fordoble leadvokalen og derved forstærke dens drive. På 2:09 har de
andre vokaler dog en decideret koral rolle.
Guitar 1: Elektrisk. Starter tracket. Har en meget raslende, rå lyd. Det lyder som om
der er overdrive på.
Guitar 2: Akustisk eller halvakustisk. Meget neutral, åben guitarlyd.
Sitar: Fra 0:32. Men er det en sitar? Kunne også være en (steel)guitar med en
bottleneck, der rasler mod strengene eller et præpareret klaver, der er miket
meget mærkeligt op.
Bas: Fra 0:08. Meget neutral og anonym elektrisk bas, ikke panoreret. Holder i høj
grad nummeret sammen, især fordi der er så mange andre musikalske
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elementer, der er panoreret helt ud i siden (især venstre side); vokalen og
bassen har meget plads inde i midten.
Klaver: Kommer først ind omkring 0:33.
Trommer:
Hihat: Halvåben, spektralt smalt spekter.
Lilletromme og gulvtam: Gulvtam fra 0:04. Det er svært at høre forskel på
hvad der er lilletromme, gulvtam og stortromme, eftersom der bliver
spillet på dem samtidigt på de fleste to- og fire-slag.
Stortromme: Stortrommen er meget svær at høre, idet den blander sig med
gulvtammen og lilletrommens lyd. Den er mixet meget langt ned i
lydmiljøet, jvf. den mellemtonecentrerede eq.
Woodblock: Fra 0:33. Kan også være en flaske eller claves. Det er ret svært at
vurdere, fordi lydkilden er så kraftigt filtreret.
Maracas: Fra 2:30.
Shehnai: Fra 2:30. Klagende lyd fra dette indiske skalmeje-lignende instrument.
Shehnaien er relativt langt tilbage i lydmiljøet, men pga. sin
gennemtrængende tone trænger den tydeligt igennem. Den blander sig godt
sammen med de andre lydkilder.
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Placering i stereospektret:

Fig. 9

De forskellige lydkilders placering og udvikling i stereospektret, de første 21
sekunder af ”Street Fighting Man”

Dette track er hvad jeg vil kalde ”hårdt mixet”, idet panoreringerne er meget ekstreme –
trommesættet (i starten) og guitar 2 er panoreret helt over i venstre spor, mens guitar 1 er
panoreret helt over i højre spor. Kun vokalerne og bassen er ikke panorerede og skaber
horisontale sammenhænge i tracket. Disse synes dog også at være længere tilbage i mikset,
mens de to guitarstemmer er meget langt fremme, både volumenmæssigt og fordi de begge
har et højfrekvent spektralt indhold.
Et ord, der falder mig ind ved lytten til tracket er snavset; der er meget båndraslen og
vokalerne synes at råbe teksten ud, der da også handler om, selv i det søvnige London, at
kunne kæmpe med i gaderne.
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4.2 Prince: Purple Rain
Fra ”Purple Rain”, 1984. Har lyttet til kopier på cd og på et mp3 streaming medie.
Jeg hører ”Purple Rain” som et track, der i løbet af sine over otte minutters spilletid, tager
én med på en rejse fra ”studielyd” til ”livelyd”. Fra midten af tracket begynder et melodisk
tema at udvikle sig til en slutakkord, der på sin vis varer resten af nummeret; dog bevæger
en strygergruppe sig rundt i nogle højt belagte klange på baggrund af en slags orgelpunkt.

Overblik over den tidslige form:
(8:41 i alt)
0:00 Guitar-intro med delay og chorus effekt.
0:13 Trommerne kommer ind.
0:16 Vers A.
Tekst: ”I never meant to cause you any sorrow/I never meant to cause you any pain/I
only wanted one time see you laughing/I only want to see you laughing in the purple
rain”
0:51 Omkvæd A.
Tekst: ”Purple rain, purple rain” x3 / ”I only want to see you bathing in the purple
rain”
1:27 Vers B.
Tekst: ”I never wanted to be your weekend-lover/I only want to be some kind of
friend/Baby I could never steal you from another/It's such a shame our friendship
had to end”
1:58 Omkvæd B.
Tekst: ”Purple rain, purple rain” x 3 / ”Only want to see you underneath the purple
rain”
2:38 Vers C.
Tekst: ”Honey, I know, I know, I know, God's the greatest/It's time we all reach out
before the new/That means you too/You say you want a leader/But you can't seem to
make up your mind/I think you better close it/and let me guide you/to the purple
rain”
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3:09 Omkvæd C.
Tekst: ”Purple rain, purple rain” x2 / ”If you know what i'm singing about, come on,
raise your hands” / ”Purple rain, purple rain” / ”Only wanna see you, only wanna see
you, in the purple rain”
3:45 Guitarsolo
3:51 Trommeslager over på ride bækken
4:40 Guitar finder en figur den holder fast i
5:14 Leadvokal kommer ind med ”uh” melismer
6:18 En art forslag til den afsluttende tonalitet, som kan siges at fylde de sidste to minutter
af tracket.
6:32 ”Afsluttende” akkord. Keybord afslutningsfigurer, guitar afslutningsfigurer, keybord
holder fast i akkordbrydning
7:02-7:12 Leadvokal synger melismer på ”uh”
7:06: Strygere (chorus eller er det bare en meget speciel rumklang?) kommer ind med
komplicerede akkorder. Også meget chorusede bækkener.
~7:19 ”Publikum” høres: Pift og siden hen klap og siden hen råb
7:58 Tamburin
~8:15 Knasen i baggrunden bliver hørbart som klap hos publikum
8:41 Slut
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Mine indtryk af de forskellige lydkilders spatiale karakteristika:
Leadvokal: Leadvokalen er panoreret en anelse til venstre i stereobilledet.
Delay: På leadvokalen er der et tydeligt delay på ca. 0,5 sekunder, der er
panoreret til højre. Delayet er meget mærkbart ved lytning på
hovedtelefoner.16 På højttalere virker det mest af alt på mig som et
”stadiondelay”, altså et delay så stort, at det lyder som den lyd, der
kommer tilbage fra den anden side af et stadion. Stadionmetaforen
giver dog også god mening i slutningen af tracket, idet der her er en
udpræget live-stemning.
Kor: Kommer ind fra omkvæd B. Består af både herre- og damestemmer.
Guitar: Guitarlyden i starten er meget interessant: Den er tyk, men ren i lyden på
samme tid. Senere kommer der dog en mere distortion-præget lyd over
guitaren, der kulminerer med guitarsoloen på 3:45. Skifter panorering i løbet
af tracket.
Bas: Relativt neutralt lydende bas; dog har denne også effekter tilsluttet, bl.a. noget
jeg hører som et delay – toneskiftene lyder blide og lettere mudrede.
Panoreret lidt til højre.
Keybord: Klaverlyd med klokkeagtigt præg.
Trommer: Fylder det meste af stereospektret:
Hihat: Panoreret helt ud til venstre med delay på, der er panoreret helt ud til
højre. Meget tydelig i lydmiljøet.
Ride bækken: Som fra 3:50. Ride bækken panned et godt stykke ud til
16 Dette panorerede delay på leadvokalen er i øvrigt også meget tydeligt på mange andre af Princes produktioner, f.eks.
”Pop Life” fra ”Around the World in a Day”. Der er stor forskel på hvordan et sådant delay fremstår for én ved
lytning på hhv. højttalere og hovedtelefoner; på hovedtelefoner fremstår delayet meget tydeligt og klart, mens
delayet på højttalere høres som en art udvidet rumklang – hvis der er en meget lille tidsforskel mellem det originale
signal og delayet kan dette opfattes som rumklangens første refleksion.
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venstre.
Andre bækkener: Crash bækken panoreret en anelse mod højre.
Lilletromme: Lilletrommen er panoreret en smule til venstre. Den er med en
ret lang rumklang, der især betoner de høje frekvenser. Jeg har lavet
en environmental characteristics graph for lilletrommens rum:

Fig. 10

Environmental characteristics graph, lilletrommen i Purple Rain fra 0:17Stortromme: Ikke specielt tydelig, bassen overdøver den en smule. Centreret
i stereospektret.
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Toms: Toms (på 6:32) er panned helt ud i siderne.
Strygere: Der er en tydelig effekt på strygergruppen, som jeg formoder er en
strygekvartet med en eller anden frekvensmodulerende effekt – en phaser?
Publikumslyd: Fra 7:19-; publikum hujer, pifter og klapper.

De forskellige lydkilders placering i stereospektret:

Fig. 11

De forskellige lydkilders placering og udvikling i stereospektret, de første 21
sekunder
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På denne figur har jeg forsøgt at aftegne de forskellige lydkilders placering, sådan som jeg
har hørt det. En fin detalje i det aftegnede lydmiljø er lilletrommens (spillet baglæns)
panorering omkring 15 sekunder inde i forløbet – den bøjer først væk fra centrum og siden
over mod crash-bækkenet.

Purple rain, visuel metaforik
Titlen ”purple rain” giver mig en lang række både visuelle og taktile associationer: Regnen,
som jeg hører på trackets sidste del (det er nok støvregn); purpur, der for mig antyder, at
det er nat (neon); og sammenhængen, i form af en purpur(støv)regn i selskab med de på
fonogrammet hujende publikummer. Disse betydningslag smelter i min perception sammen
med de spatiale lag, f.eks. Princes ”stadiondelay”.

4.3 Aphex Twin: ”COME ON YOU SLAGS!”
Fra ”…I Care Because You Do”, 1995. Har lyttet til kopier på cd og på et mp3
streaming medie.
Dette er et eksempel på elektronisk musik, hvori en del af den formmæssige dynamik opnås
ved at variere antallet og teksturen af forskellige beat 17-, synth- og speak18-lag. På dette
track er der endvidere en stor detaljegrad i variationer af parametre inden for disse lag.
Spatial variation er den gruppe af parametre, jeg har valgt at fokusere på i dette tilfælde,
hvorfor formoversigten over dette track bliver relativt omfattende. Der er hele tiden
forskellige rumklange og panoreringer på spil; disse har jeg forsøgt at nedskrive for at få
klarhed over de relevante elementer i tracket og skabe overblik.

17 Hvormed jeg betegner rytmelag skabt fortrinsvis ved hjælp af trommemaskiner ell. computere.
18 Hvormed jeg betegner lag med talte stemmer. Jeg foretrækker ordet speak, idet dette ord har en række relevante
konnotationer i en dansksproget sammenhæng i retning af maskingenererede lyde.
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Overblik over den tidslige form:
(5:44 i alt)
0:00 Introduktion en høj syntetisk klingende klokkeagtig lyd efterfulgt af et stigende
pulserende filtersweep
0:05- Synth A – To-stemmigt synthtema introduceres
0:17- Speak A (første gang det optræder), to kvindestemmer (i dette tilfælde ikke-panoreret)
– jeg har givet hver sentens et navn ('spk-') for lettere senere at kunne henvise til
dem:
Spk1

0:17

A: ”I'm gonna give you a coming-out party/At your house 19”

Spk2

0:21

A: ”It's perfect, you can't refuse/It's my gift to you/It's your fantasy”

Spk3

0:25

B: ”Fantasia, having a party is not my idea of a fantasy”

Spk4

0:28

B: ”Especially right now”

Spk5

0:30

A: ”The party isn't the fantasy”

Spk6

0:32

A: ”I know what you'd like, it's the fantasy you once told me
about/Remember?”

0:36 Beat A introduceres: Kickdrum med computerspilsinspirerede lyde
Spk7

0:37

B: ”I don't remember telling you about it”

Spk8

0:39

B: ”What is it? What's the fan-”

1:00 Kraftigt forvrænget stemme siger ”Come on you slags”; det er nu umiddelbart
uforståeligt som dette og kan for mig at høre også lyde som ”I want … tricks”. Dette
fungerer som et break med varighed på lidt over en takt
1:02 Beat A + Beat B: Metallisk lyd – lyder i retning af kuplen af et ridebækken spillet med
stikker – og en tromme i sekstendedelsrytme, der ledsager den metalliske lyd ganske
svagt
1:20- Speak B
1:20 Spk1 Centreret. Lang rumklang
1:24 Spk2 Centreret. Med utydelig rumklang. ”It's your fant-” med vocoder-lyd
1:29 Spk3 Centreret. Kun lidt rumklang, klar tekst
1:31 Spk4 Højrepanoreret.
1:33 Spk5 Venstrepanoreret
1:35 Spk6 Venstrepanoreret
19 Denne og andre sætninger med hjælp fra http://www.metrolyrics.com/come-on-you-slags-lyrics-aphex-twin.html
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1:40 Spk7 Venstrepanoreret
1:42 Spk8 Venstrepanoreret, men med en hurtig panorering mod ”What's the fan-”,
der er højrepanoreret
1:45- Speak C
1:45 Spk1 Højrepanoreret til at starte med – men ”At your house” panoreres helt til
venstre, hvorefter panoreringen af rumklangen slingrer mellem de to sider
1:49 Spk2 Panoreret mod venstre, men ikke særlig langt ude. Tydelig ”kaldeanlæg”lyd, ”It's your fan-” har pludseligt meget rumklang og en art vocoder-lyd
1:53 Spk3 Centreret, lige som resten af Speak C. Rumklang med fjern karakteristik
1:56 Spk4 Fjernt, ikke særlig kraftigt
1:58 Spk5 Fjernt, ikke særlig kraftigt
2:00 Spk6 fjernt, ikke særlig kraftigt
2:04 Synth B introduceres: Et fire-tonigt synthpad-tema
2:05 Spk7 fjernt, ikke særlig kraftigt
2:07 Spk8 fjernt, ikke særlig kraftigt
2:10 Synth A stopper. Nu kun Synth B
2:20 Beat B stopper. Nu Beat A + Beat C: Toms i en enkel rytme med ottendedelsforslag til
et og tre samt højfrekvent hihat-lignende lyd i sekstendedele omkring to og
fireslaget
2:30 Kraftigt forvrænget stemme siger ”Come on you slags” (break på ca. en takt)
2:31 Beat A + C + Beat D: Hihat med mere lukket metallisk lyd end Beat B/Ridebækken og
en art timbales noget længere tilbage i mikset end den metalliske lyd
2:44- Speak D
2:44 Spk1 Centreret. ”At your house” panoreret til højre
2:48 Spk2 Panoreret til venstre. ”It's your fan-” med tydelig ”kaldeanlæg”-lyd
2:51 Spk3 Gradvis panorering fra venstre mod højre
2:55 Spk4 Højrepanoreret
2:56 Spk5 Venstrepanoreret
2:58 Spk6 Panoreringer fra højre mod venstre for hver sætning i Spk6
3:03 Spk7 Panorering fra højre mod venstre
3:05 Spk8 Panorering fra højre og ind mod midten
3:09- Speak E – hele dette stykke er centreret
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3:09 Spk1
3:12 Spk2
3:17 Spk3
3:20 Spk4
3:21 Spk5
3:23 Spk6
3:24 Beat C stopper. Nu Beat A + D
3:28 Beat D stopper. Nu Beat A
3:28 Spk7
3:30 Spk8
3:34- Speak F
3:34 Spk1 Centreret
3:38 Spk2 Centreret
3:39 Beat: Stopper helt
3:42 Spk3 Centreret, men ”... is not my idea of a fantasy” er panoreret helt til højre
3:45 Spk4 Højrepanorering, men med kraftig rumklang der er centreret, så det lyder
som om den mest er venstrepanoreret
3:47 Spk5 Venstrepanoreret som resten af speak F, men rumklang i begge kanaler
3:48 Spk6
3:53 Spk7
3:56 Spk8
3:57 Dyb padklang kommer ind i et break der leder op til →
4:01 Kraftigt forvrænget stemme der siger ”Come on you slags” (break)
4:02 Beat: Beat A + D
Synth B fortsætter efter breaket (på 3:57-4:02)
4:15 Synth A tager over i stedet for Synth B
4:15- Synth A varieres på forskellige måder:
4:25-27 ved modulation/pitchbend
4:28-33 ved at variere mængden af overtone i klangen
4:38-42 ved at lave pludselige huller i nogle af Synth As stemmer i omkring et kvart
sekund
4:46 ved at bevæge sig hastigt rundt i stereospektret
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4:59 Beat C kommer ind
5:00 Beat D stopper. Nu Beat A + C
5:05 Beat A stopper. Nu Beat C. Synth A stopper. Ikke mere synth i resten af tracket
5:08 Beat A kommer ind igen. Nu Beat A + C
5:14 Kraftigt forvrænget stemme siger ”Come on you slags”, men denne gang ikke som
break
5:16 Beat B kommer ind. Nu Beat A + B + C
5:39 Beat B stopper. Nu Beat A + C
5:41 Musikken stopper pludseligt

Mine indtryk af de forskellige lydkilder:
Synths:
Synth A: To-stemmigt synthtema. Den øverste stemme har et specielt attack,
der synes at ændre tonehøjden i et kort øjeblik.
Synth B: Et fire-tonigt synthpad-tema. ”Lukket”, ikke særlig overtonerig
klang.
Beats:
Beat A: Kickdrum med computerspilsinspirerede lyde. Især kickdrum ligger
ret langt fremme på beatet, hvilket giver en enorm fremdrift.
Beat B: Metallisk lyd – lyder i retning af kuplen af et ridebækken spillet med
stikker – og en tromme i sekstendedelsrytme, der ledsager den
metalliske lyd ganske svagt. Ridebækken meget langt fremme på
slaget.
Beat C: Toms i en enkel rytme med ottendedelsforslag til et og tre samt
højfrekvent hihat-lignende lyd i sekstendedele omkring to og
fireslaget.
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Beat D: Hihat med mere lukket metallisk lyd end Beat B/Ridebækken og en
art timbales noget længere tilbage i mikset end den metalliske lyd.
Stemmer: Den talte dialog kommer fra en erotisk film ved navn ”Fantasia” 20. Disse
stemmer panoreres en hel del, som det fremgår af formoversigten.

Hvordan virker forskellen på det forskellige udstyr, jeg har til rådighed, på dette track?
Med hovedtelefoner på bliver de mange pludselige spatiale forandringer meget tydelige.
Der foregår meget ofte pans og bevægelser i dybden på dette track.

Overordnede betragtninger
Panorering, lydmiljøets dybdedimension og rumklang er på dette track musikalske
parametre, der bearbejdes og underlægges struktur. Panoreringer og ”tracking” i dybden
foregår meget hurtigt. Det er i høj grad de spatiale parametre og deres variation, der danner
dynamikken på dette track.

4.4 Kelis: 22nd Century
Fra ”Flesh Tone”, 2010. Har lyttet til en kopi på et mp3 streaming medie.
Dette track har jeg valgt for at også at kunne beskæftige mig med en nyere pop-sound, der
ift. spatialitet ofte bruger kraftige virkemidler. Alt andet end vokalerne er efter mit skøn
elektronisk skabte eller samplede lyde, hvilket sommetider giver mulighed for meget tidligt
at indtænke manipulation af spatiale elementer og klang. Endvidere er dette track et
eksempel på en ”dance” produktionsæstetik. At man skal kunne danse til musikken
medfører en del forhold; panoreringer eller andre spatiale manipulationer må laves således,
at de musikalske elementer fungerer de fleste steder i rummet – det giver ikke mening at
skulle være positioneret i et sweet spot for at få alle de musikalske elementer med.
Panoreringerne på dette track er meget hurtige og store, så de er hørbare mere eller mindre
20 http://en.wikipedia.org/wiki/...I_Care_Because_You_Do
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uafhængigt af ens position på et evt. dansegulv. men de forekommer f.eks. ikke ved
leadvokalen men i høj grad på leadvokalens delays.
Dynamik ved at skifte mellem kickdrum feeling med slag på alle taktens fire slag og en
mere flydende rytmisk fornemmelse.
Overblik over den tidslige form:
(4:54 i alt)
= med vocoder
0:00 Statisk (fortællende) formled (vers-feeling) A.
Tekst: ”Welcome to the 22nd century/New world, front ocean retreat 21/Religion,
science fiction, technology/And there's no difference from you and me” Kick22 A
0:28 Repetitivt formled A1 med let synkoperet bongo og venstrepanoreret hihat, der gradvis
fades op i løbet af formleddet.
Tekst: ”Welcome to the 22nd century, huh-huh—huh” fire gange
0:56 Repetitivt formled B1 to gange med tydeligt stortromme beat. Kick B fra 0:58.
Synthsweep 2 fra 1:00
Tekst: ”Everybody's dancin'/Everybody's dancin' dancin'”.
1:10 Repetitivt formled C1.
Tekst: ”'Cause we are the stars/We're the stars”. ”We are the stars/We're the stars” tre
gange
1:25 Statisk formled B med Synthsweep 1
Tekst: ”Welcome to the place where you want to be/Religion, science fiction,
technology/I can place my mind where I want to be/One chance, one dance for you
and me/Where everyone can be, be, be, be”
1:57 Repetitivt formled A2.
Tekst: ”Welcome to the 22nd century, huh-huh—huh” fire gange
2:25 Repetitivt formled B2.
Tekst: ”Everybody's dancin' dancin'” fire gange
21 Jvf. http://www.songmeanings.net/songs/view/3530822107858828899
22 Jeg vælger at bruge betegnelsen kick (kickdrum), da jeg finder at betegnelsen stortromme har en i højere grad
akustisk reference, mens ”kickdrum” for mig at se mere definerer en lyd med en given placering i et trommebeat.
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2:40 Repetitivt formled C2.
Tekst: ”'Cause we are the stars/We're the stars”. ”We are the stars/We're the stars” tre
gange
2:55 Bridge.
Tekst: ”Just take me away/Oh baby” fire gange.
3:10 Repetitivt formled A3. De første fire takter markerer stortrommen ikke andet end etslagene i hver anden takt og varierende off-beat materiale, hvorefter kick B i de
følgende fire takter markerer hvert slag i takten.
Tekst: ”Welcome to the 22nd century” fire gange m. handclap.
3:27 To rundgange med slap-bas og stereo synthsweep
3:42 Samme to rundgange med synth og lidt vocal snippets med og uden vocoder
3:57 Endnu to rundgange, leder over til
4:14 Outro/overledning til næste nummer på pladen (analyseres ikke)

Mine indtryk af de forskellige lydkilder:
Vokalen:
Blødt delay: Meget langt delay/reverb først og fremmest i venstre kanal, men
sommetider skifter det i hurtigt tempo mellem at være panned helt til
hhv. højre og venstre. Delayet følger trackets puls.
Effekt: Interessant effekt ved f.eks. 0:11 hvor vokalen bliver brudt af,
hvorefter der kun er rumklang tilbage. Pludselig rives vokalen ud af
lydmiljøet ”wie abgerissen” så rumklangen står helt alene tilbage.
Andre stemmer:
Mandsstemmer: Mixet meget langt ned.
Vocoder: Er at finde i formledene med de med gråt markerede tekster.
Synth-sweep 1: Bevæger sig hastigt fra side til side i stereospektret.
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Synth-sweep 2: Lyder som opadstigende elektroniske bobler. Fra 1:00.
Synth-pads: Filtreret meget forskelligt på forskellige steder i tracket. I de formled,
der har kick på alle fire slag, markerer filtreringen slagets offbeat, mens det i
de andre formled virker med en lang roligere puls med akkordskift på et og
sommetider tre.
Stortromme/kick-funktion: Der er tale om en række forskellige lyde og funktioner:
Kick A: Som i starten af tracket. Hård, meget tør lyd uden særlig mange
overtoner. En del dybde.
Kick B: Som i 0:58 og 3:20. Kick med en del dyb bas i frekvensspektret,
”subkick”-lyd (særlig mikrofon til at opfange de dybeste frekvenser
fra en stortromme).
Bongo: Som 0:28. Let synkoperet, i højre kanal.
Handclap: Som på 1:06 og 3:12. Spiller en vigtig rolle for beatet.
Bækkener/hihat-funktion: Mixet ret langt ned.
Toms (fra 0:28 og frem): En anelse panoreret mod højre

De forskellige lydkilders placering i stereospektret
Da der er tale om dansemusik, er panoreringer brugt således, at man i mindst mulig grad
skal sidde i et ”sweet spot” for at percipere musikken – der er masser af stereoeffekter, men
de er typisk meget hurtige og kan høres i næsten alle positioner i forhold til f.eks. et stereo
PA-anlæg.
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Hvordan virker forskellen på det forskellige udstyr, jeg har til rådighed, på dette track?
Der er stor forskel på at høre dette track med det forskellige udstyr, jeg har til rådighed.
Hovedtelefonerne afslører og ”forstørrer” mange detaljer, bl.a. panoreringer af rumklange
(f.eks. på 0:19-).
Handclaps, som de fremstår fra 3:12, lyder lidt forskelligt på de forskellige højttalere, jeg
har til rådighed. På stereoanlægget i min stue er de ret tydelige og ”larmende”, mens de ikke
”fylder” helt så meget på Adam S2.5A-højttalerne.

Afsøgning af varianter for lytten
Man kan lytte til dette track med den forestilling, at der i tracket foregår en langsom
glidende bevægelse frem eller tilbage. Denne forestilling virker i høj grad på perceptionen
af kickdrum-rytmen, idet hvert beat i denne bliver som fikspunkter i bevægelsen.
Lytter man koncentreret til kickdrum-rytmen, synes den at være det musikalske element, der
samler tracket.
Tracket skaber, i min perception af det, en kunstig spatialitet, idet vokalen er meget præsent,
mens dennes rumklang er fjern, ofte kraftigt panoreret og bevæger sig hurtigt rundt i
lydbilledet.

4.5 Toke Odin: Elevatormusik
Ikke udgivet. Produceret 2010. Har lyttet til en digital 24-bit kopi og en kopi på cd.
Det skal bemærkes, at starten af dette track ikke er særlig kraftig volumenmæssigt i forhold
til resten af tracket, hvorfor starten ikke udgør et godt grundlag for volumenindstilling.
Der er visse metodiske udfordringer ved at analysere et track man selv har lavet: Der vil
ofte være oparbejdet en del tekniske detaljer om produktionen og forskelligeartede følelser
omkring musikken, der kan komme til at påvirke selve analysen. Jeg har dog valgt at
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medtage tracket, da jeg mener i tilstrækkelig grad at kunne analysere det, uden at disse
produktionsmæssige detaljer og følelser tager fokus fra selve analysen, og også fordi, at der
i dette tilfælde synes at være stor forskel på hvilke produktions- og kompositionsmæssige
processer jeg har brugt på den ene side, og hvad det resulterer i af lyd og spatial information
på den anden side. Så selve produktionsprocessen er ikke af primær relevans for analysen.
Jeg har valgt dette track som et eksempel på en spatialitet uden referencer til en akustisk
tradition. Således synes spatialiteten på dette track i min perception ikke at repræsentere en
kendt spatialitet, men snarere de muligheder for dekonstruktion af spatialitet, som
fonogrambaseret musik muliggør.
Overblik over den tidslige form:
(5:18 i alt)
0:00- Synthesizer-tema (fortsætter helt indtil 4:32), starter relativt tørt (uden ret meget
rumklang), svagt og bliver gradvist kraftigere. Gradvist mere rumklang, der synes at
holde fast i visse af synthesizerens toner samt udviske synthesizer-temaets konturer.
1:30- Et lag af støj entrerer pludseligt; synthesizer-temaet får tydelig kontur igen.
2:18- Gradvist mere og mere rumklang, der henad 2:50 begynder at overdøve melodien.
Den generelle volumen bliver gradvist kraftigere og kraftigere, idet især basspektret
får en mere markant plads i lydbilledet.
2:48- Et af de øverste spektrale lag begynder så småt at forvrænge med en kantet digital
forvrængning; denne bliver meget tydeligt fra 3:30 af.
4:32- Den meget forvrængede musik topper og svækkes herefter kraftigt.
4:36- En ny meget mere lavspektret musik med en smule subbas dukker frem og bliver
gradvist kraftigere og mere ujævn.
4:43 Denne nye ujævne musik topper.
4:58 Den foregående ujævne musik stopper helt. En lyd, der minder om lyserød støj, men
har et mere udpræget lavfrekvent spektrum tager over; denne lyd er stadig lidt
ujævn.
5:00- Svagere, meget jævn lyd, der minder om lyserød støj.
5:18 Slut
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Perciperet afstandsoplevelse

Fig. 12

Afstandsoplevelse, Elevatormusik, som det fremstår for mig ved lytning på AKG
K-270 Playback hovedtelefoner
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I dette track, synes der ikke kun at være én afstand per tidsenhed. Den højfrekvente støj
peger på sin vis på en vis nærhed, men samtidig er der så meget rumklang, der omhyller
denne støj og de lave frekvenser, at der også synes at være en fjernhed i lyden. Af denne
grund har jeg indtegnet områder, i hvilke jeg opfatter at musikken er:

Volumen spiller en ikke uvæsentlig rolle for hvordan afstand perciperes. Jeg har i det
følgende lavet to figurer; en med den af mig oplevede volumen og en anden, i hvilken jeg
har målt volumen i et softwareprogram.

Fig. 13

Perciperet volumen, Elevatormusik
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Fig. 14

Målt volumen, Elevatormusik

Der er umiddelbart ikke så stor forskel på de to figurer; dog viser den målte lydstyrke ingen
forandring mellem 3' og 4'30”, mens den oplevede volumen helt bestemt steg i det tidsrum.
I dette tidsrum var det i høj grad højfrekvent information, der blev mere af, og en
forvrænget højfrekvent information.

Hvordan virker forskellen på det forskellige udstyr, jeg har til rådighed, på dette track?
Peugeot 307: Støjen fra 1:30 synes at være mere smalspektret end i andre
75

afspilningsmiljøer; den synes også at være mere løsrevet fra de andre musikalske lag end i
tilfældet er på de andre afspilningssystemer. Ikke så meget dyb bas.

Afsøgning af varianter for lytten
Jeg oplever en art auditiv multistabilitet i dette track, da forgrunden lidt inde i tracket er så
tæt på og baggrunden så langt væk og så ufokuseret, at opmærksomheden på det ene
musikalske lag kan opleves at skygge for opmærksomheden på det andet: Forskellene
mellem den rettede og den atmosfæriske lydoplevelse kan så at sige skygge
oplevelsesmæssigt for hinanden.

Metaforiske forståelser
Dette track har en ”kold” digital lyd, ikke mindst fordi et meget væsentligt element i tracket
er digital støj.
Der synes i vestlig musikkultur at være en relation mellem lave tonehøjder og det rumligt
lave og tilsvarende mellem høje tonehøjder og det rumligt øvre (Michelsen 1997, s. 120).
Denne relation er ikke umiddelbart selvfølgelig som andet end et sprogligt sammenfald i
talen om tonehøjder og rum, men jeg tror den baserer sig på en fysisk oplevelse af
transparens og lav tyngde i 'det øvre' – måske pga. placeringen af himlen og skyerne – og en
tilsvarende ikke-transparens og tyngde i 'det nedre' – måske pga. den hårde og tunge jords
placering. Tunge og store emner, med lav tonehøjde, vil derfor knyttes til kategorien 'det
nedre', mens små, lette og mere transparente emner med højere tonehøjder vil knyttet til
kategorien 'det øvre' i en form for fysisk erfaring. Bruger man denne ”fysiske metaforik” og
tracket udvikler sig i retning af både mere højfrekvent og mere lavfrekvent indhold, varsler
det ikke godt for stykkets elevator.

Mine egne høremønstre i forbindelse med dette track
Jeg kan godt lide repetitioner, fordi det sommetider får mig til at lytte efter lyd/sound/rum
og ikke efter form.
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5. Perspektiv – auditivitet som korrektiv til en objektivisme
Synssansen har en utrolig evne til at samle vidt forskellige elementer under ét blik, således
at en lang række egenskaber ved det sete umiddelbart kan aflæses. Dette ”overblik” og den
præcision og hastighed hvormed synet kan analysere begivenheder, kan have som
konsekvens, at man tror at kende det, man har set. Synssansen kan være objektiverende i
mere end bogstavelig forstand, idet man ledes til at tro, at man med synet kan få
udtømmende svar på, hvad der er i verden: Med synssansen ledes man i retning af et samlet
verdensbillede, et verdensbillede der samler enkelthederne i verden under ét blik. Faren ved
dette er, at man for at kunne overskue enkelthederne i verden, bliver nødt til at ”oversætte”
dem til det sprog, ens helhedsblik forstår – de bliver ”puttet i kasser”. Emmanuel Lévinas
beskriver i ”Totalitet og Uendelighed”, hvordan en objektiverende tankegang reducerer en
uforståelig kompleksitet – det Andet – til noget overskueligt og forståeligt, noget der ligger
inden for forståelseshorisonten – det Samme – for at kunne rumme og forstå det. For ham er
det denne bevægelse den vestlige filosofi er blevet ved med at foretage:
"Den vesterlandske filosofi har i de fleste tilfælde været en ontologi; en reduktion af
det Andet til det Samme ved en neutral eller formidlende terms mellemkomst, der
skulle sikre værens forståelighed. […] At erkende ontologisk betyder, at man i det
værende, som man står over for, opdager det, der gør, at dette værende ikke er dette
her værende eller denne fremmede, men det, som gør, at det værende i en vis
forstand forråder sig selv, overgiver sig, udleverer sig til den horisont, det forsvinder
og kommer til syne i, at det overgiver sig, bliver begreb." (Lévinas 1996, s. 34)
Ontologi omhandler alt det, der er, alt det der findes; det er en tilgang til verden, der
forsøger at redegøre for, hvad der findes, uagtet hvorledes det forholder sig til det, der er
tilgængeligt for vor erkendelse. For Levinas medfører det, at erkende ontologisk, at man
reducerer det Andet til en del af ”alt det som er” (det Samme). Lévinas beskriver i
ovenstående citat, hvordan et andet menneske bliver begreb, idet dette menneske fra at have
været netop dette menneske bliver til et menneske, der er en del af en helhed; en totalitet,
der nu definerer hvad dette menneske er.
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Men hvad vil jeg med det? Jeg vil ”pege på” hvad de perceptuelle forskelle på de
forskellige sanser kan have af betydninger for erkendelse: Auditive, taktile og genereltkropslige indtryk giver for mig at vurdere mere plads til, hvad Lévinas kalder det Andet.
Det er disse erkendelsessfærer, det er sværest at skærme sig mod; lyd trænger igennem hvor
lys ikke gør og trænger også ind i kroppen; erfaringen af tyngdekraften og det hårde
underlag er ikke noget der kan overskues, det er en konkret erfaring af grænsefladen mellem
noget der ikke er mig og jeg.
En tilføjelse: Med synet kan vi se meget langt, vi kan (forsøge at) overskue dele og helheder
i verden; men med synet kommer jo også muligheden for at undersøge verden for det, vi
ikke ved, en ”kiggen-ud-i-verden”, der står i modsætning til den netop beskrevne
objektiverende mulighed.

78

6. Konklusion
I dette speciale har jeg undersøgt spatiale aspekter ved stereofonogrammer med fokus på de
mangeartede referencer, der opstår i mødet med lyd. Udover de specifikt auditivt baserede
spatiale referencer – erfaringer jeg har af, hvordan lyd opfører sig – har jeg fundet, at både
visuelle, taktile og generelt-kropslige perceptioner, erfaringer og forestillinger spiller ind i
oplevelsen af en auditivt formidlet spatialitet, og de forskellige sansemæssige sfærer
vekselvirker på kryds og tværs; i hvilken grad afhænger af personen, der lytter. I afsnit to
beskæftigede jeg mig netop med disse hhv. auditive, taktile, generelt-kropslige og til en vis
grad visuelle måder at begribe spatialitet på, og de metaforer, der lader mig koble de
forskellige spatiale sfærer. Endvidere beskrev jeg, hvordan vi som situerede individer
nødvendigvis tænker i spatialitet; det er ikke et valg vi har.
I specialet tredje afsnit gennemgik jeg forhold ved menneskets hørelse af relevans for
oplevelsen af spatialitet. Endvidere beskrev, diskuterede og formede jeg en række værktøjer
til brug for analyse af spatiale elementer på fonogrammer. I den sammenhæng kom jeg ind
på de flertydige spatiale cues, der ofte optræder på mange fonogrammer; fonogrammets
spatialitet er specifikt fonografisk, og forsøg på at efterligne f.eks. koncertoplevelsens
spatialiteter bliver også på sin vis fonografiske, idet der på fonogrammet er en række
begrænsninger og muligheder, der ikke lader sig ændre. Sidenhen kom jeg kort ind på
fonogrammets historie, hvorved jeg understregede bevægelsen fra et noget konservativt syn
på fonogrammer i retning af en interesse for de muligheder mediet giver. En række
afspilningssystemer blev gennemgået, hvorefter jeg i afsnit fire gennemgik spatiale
elementer ved fem forskellige tracks. I afsnit fem forsøgte jeg på en lidt hård måde at
fremhæve de auditive dyder som korrektiv til den skarptsynede visualisme.
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