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Musik er noget, vi gør. Det er, når vi synger sammen juleaften, det er Lady 
Gagas ekstravagante sceneoptræden, det er den sang, du nynner for dig selv. 
Samtidig er musik også et værk. Noget, vi kan samle i en kulturkanon og 
studere i et partitur eller lytte til i en indspilning. 

I det videnskabelige arbejde med nyere musik bør vi være opmærksomme 
på musik som både værk og handling. Det mener Anette Vandsø, postdoc 
og Sapere Aude-forsker ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus 
Universitet. I Musik som værk og handling afdækker hun, hvordan nyere 
musik presser vores konventionelle værkbegreb, og hun gentænker 
modellerne for musikanalyse, så vi får handlingsdimensionen med. Musik 
er nemlig også en gestus ind i et konkret socialt rum, en performance, 
hvor musikeren eksempelvis er tavs, puster til fjer, laver ansigtslyde eller 
ødelægger sit musikinstrument. 
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FORORD

En kølig forårsdag i 2007 er jeg taget til den årlige SPOR festival for ny 
lyd- og tonekunst i Aarhus, som det år finder sted i Ridehuset, en tidli-
gere militærbygning midt i byen. Her bag de rå murstensvægge oplever 
jeg en række nye værker, blandt andet Juliana Hodkinsons og Jennifer 
Walshes The General Case (2007). I værket, hvor Hodkinson og Walshe 
er både komponister og performere, optræder Walshe som en form for 
vokalsolist med et bredt repertoire af ansigts- og vokallyde. Hun spiller 
eksempelvis med pegefingeren på læberne, sådan som børn ofte gør det, 
mens Hodkinson danner en akkompagnerende, brummende baggrund 
med den elektriske symaskine, som hun syr på. Aftenen er interessant 
på mange planer. Ud over at den byder på mange gode og intense op-
levelser, så illustrerer den at den “musik”, komponister laver i dag kan 
være meget mere og andet end toner spillet på et instrument. Musik kan 
eksempelvis være en performance, hvor en person syr på symaskine og 
en anden laver ansigtslyde.
 Skal jeg nærmere karakterisere min oplevelse af The General Case, så 
pendler den mellem to forskellige dimensioner: I dele af koncerten er jeg 
mest optaget af hele den musikfrembringende handling, som publikum 
og de to performere er en del af. Jeg er optaget af, at der sidder en kvinde 
på scenen og syr, og af om jeg kan høre det som musik – for vi er jo til 
en koncert og ikke på en systue. Jeg fænges af den kønspolitiske gestus, 
der ligger i, at der her er to kvinder, som bruger et typisk kvinderedskab, 
altså symaskinen, til at indtage den scene for kunstmusik, som historisk 
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set har været og stadig i høj grad er domineret af mænd. Man kan sige, at 
min opmærksomhed her er rettet mod noget, som går forud for musik-
ken, altså den musikfrembringende handling. Eller måske kan man sige, 
at musikværket er denne musikfrembringende handling. I andre dele af 
koncerten fokuserer jeg i stedet på det æstetiske, musikalske objekt, som 
spindes af den rytmiske brummen fra symaskinen, der lægger en tætvævet 
tekstur omkring vokalsolistens pludren. I det spinkle lydlandskab hører 
jeg dog ikke kun klange, rytmer og lydlig tekstur, men oplever også den 
mere materielle del af den musikfrembringende handling, idet jeg nær-
mest kan føle mødet, og forskellen, mellem mennesket og symaskinen: 
mellem det svuppende, bløde ansigt, tænder, tunge, læber, åndedrag og 
den spidse nål af metal, der drives af elektriske impulser.
 Et sådant værk udfordrer ikke blot lytteren, men også det akademiske 
sprog om musik. I den typiske musikanalytiske praksis, sådan som vi 
lærer den på gymnasier, konservatorier og universiteter, ser man primært 
på, hvordan værkets tonemateriale er struktureret. Lærebøgerne under-
søger typisk forhold som tonalitet, tematik, form og lignende analytiske 
kategorier. Det centrale i The General Case synes dog at være helt andre 
forhold. For det første indtager den musikfrembringende handling en 
fremskudt plads i oplevelsen, og for det andet er det æstetiske, musikalske 
objekt ikke tonemæssige strukturer.
 Hodkinson og Walshes værk er symptomatisk for en generel tendens 
inden for de nykomponerede værker. Her ser vi ekstremt mange værker, 
hvor ikke blot det fremstillede musikalske objekt, men også den frem-
stillende, musikfrembringende handling er i fokus i al sin kompleksitet. 
Den musikfrembringende handling skal her ikke blot forstås som de 
konkrete handlinger, der gøres på scenen, men er snarere hele den ge-
stus, der gøres med handlingerne. Ligesom det at vinke ikke blot er den 
fysiske bevægelse med hånden, men også hele den gestus, der ligger i at 
vinke til nogen. Selvom vores samtidsmusik har fokus på handlingsdi-
mensionen, så er værkdimensionen dog ikke forsvundet. Performances 
som Hodkinson og Walshes fremføres stadig som “værker”. De har en 
værkkarakter forstået på den måde, at de ofte er noterede eller har en 
eller anden form for forlæg eller program, som går forud for opførelsen. 
De opføres ofte flere gange, og de filmes og dokumenteres som “værker”, 
ligesom de står nævnt i programmet og på komponisternes CV som 
værker. Værkkarakteren ser derfor stadig ud til at være relevant, hvis vi 
vil studere den nye kunstmusik, men vi må gentænke vores sprog for, 
hvad et værk er, og hvordan vi kan analysere det. Vi må først og frem-
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mest opøve evnen til at sige noget analytisk stringent og differentieret 
om musikfrembringende handlinger.
 Hvis vi vil forstå den nyeste musik og dens forhold til musikhistorien 
eller de typer af oplevelser, den tilbyder, eller hvordan musikken afspejler 
og interagerer med det omkringliggende samfund, så kræver det, at vi får 
en mere helstøbt forståelse af forholdet mellem værk og handling. Og det 
kræver især, at vi forstår, at handlingen er en dimension af musikværket 
og musikværket en dimension af handlingen.
 Det er denne udfordring, nærværende bog tager op. Den sætter grund-
læggende spørgsmålstegn ved forholdet mellem værk og handling. Den 
viser, hvorledes man kan gøre den musikfrembringende handling til 
en videnskabelig kategori, som man kan teoretisere over på et generelt 
niveau, og som man kan anvende som en analytisk optik på enkelte 
musikværker eller musikalske fænomener.
 Nærværende bog skriver sig ind i en større kritisk bevægelse, der 
byder på mange nuancerede italesættelser af musik som en social praksis. 
Bogen adskiller sig til gengæld fra de mere sociologisk orienterede eller 
kulturteoretiske studier, fordi den ikke studerer menneskers konkrete 
handlinger – dette er ikke en bog om at opføre musik eller om at sy på 
symaskine. I stedet er fokus her mere principielt og teoretisk rettet mod 
værkets handlingsdimension, herunder forholdet til menneskers sociale 
praksis: deres handlen, lytten, spillen og så videre.
 Som et kernebegreb anvender bogen det lingvistiske begreb udsigelse 
til at adressere den fremstillende musikfrembringende handling. Udsi-
gelse betyder ganske enkelt den individuelle akt, hvormed det udsagte 
produceres. Udsigelsesbegrebet har sin oprindelse i lingvistikken, men 
er siden blevet indoptaget af kunstteorierne – litteraturvidenskaben, 
kunstvidenskaben, teatervidenskaben – og bliver her også brugt til vær-
kanalyse. Begrebet er dog ikke blevet undersøgt i udfoldet grad i musik-
videnskaben.
 Bogen er henvendt til alle, der arbejder teoretisk og videnskabeligt 
med musik: forskere, undervisere og studerende på landets universiteter 
og konservatorier, samt undervisere i gymnasieskolen. Den er også skre-
vet til dem, der arbejder med udsigelsesteori og lingvistik i et tværfagligt 
perspektiv.
 De tanker og idéer, der her præsenteres, er udviklet i forbindelse med 
et ph.d.-projekt ved Aarhus Universitet, der i 2010 blev afsluttet med 
afhandlingen Musik og udsigelse. Jeg skylder en stor tak til alle dem, der 
har inspireret mig og diskuteret mine idéer med mig undervejs, særligt 
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Morten Kyndrup, Charlotte Rørdam Larsen, Peder Kaj Pedersen, Jørgen 
Bruh n, Ansa Lønstrup, Serge Lacasse, Philip Tagg og Ola Stockfelt, samt 
mine gode kollegaer på Aarhus Universitet.
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♪INDLEDNING

Hvad er problemet?

I det 20. århundrede har dét, vi i daglig tale kalder for klassisk musik, men 
som mere præcist kan betegnes kompositionsmusik eller kunstmusik, 
været præget af værker, der er skæve og mærkværdige. I hvert fald skæve 
i forhold til de gængse forståelser af, hvad musik er. Der ses eksempelvis 
værker, hvor der slet ikke skal spilles på musikinstrumenterne, eller hvor 
instrumenterne ligefrem skal ødelægges. Og der er mange værker, hvor 
performerne slet ikke bruger musikinstrumenter, men i stedet foretager 
handlinger med andre typer objekter. Performerne uddeler salat, puster 
til fjer, syr på symaskine og så videre. Sådanne værker udfordrer det 
konventionelle, musikvidenskabelige begrebsapparat.
 Man kan diskutere, hvorvidt det overhovedet giver mening at tale om 
“det konventionelle, musikvidenskabelige begrebsapparat”, sådan som 
jeg netop gør det ovenfor, eftersom musikvidenskaben som følge af de 
seneste årtiers kritiske fagudviklinger i dag synes at være et konglomerat 
af videnskabelige praksisser med meget forskellige begrebsapparater. Det 
er derfor mere korrekt at sige, at disse værker udfordrer bestemte forestil-
linger om, hvad musik er, som særligt knytter sig til værkbegrebet. Især 
forestillingen om, at det centrale i den musikalske praksis er de musikal-
ske strukturers interne logikker og sammenhænge, samt at man uproble-
matisk kan studere disse strukturer for sig, adskilt fra den kontekst, de 
optræder i. De forestillinger kan man finde formuleret i flere teoretiske, 
filosofiske tekster, og de kommer især til udtryk i de konventionelle, vær-
knære musikanalytiske praksisser og i deres musikfaglige beskrivelser.1
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En generel def inition af analyse

I det anerkendte opslagsværk The New Grove, definerer musikforskerne Ian 
Bent og Anthony Pople i 2001 indledningsvist begrebet analyse således:

I daglig tale forstås analyse som den del af musikstudiet, der tager udgangs-

punkt i musikken selv og ikke i eksterne faktorer. Mere formelt kan man sige, at 

analyse består af fortolkningen af musikalske strukturer, herunder opløsningen 

af dem til de, relativt set, mere simple elementer, der konstituerer dem, samt 

undersøgelse af disse elementers relevante funktioner.2

I resten af opslaget nuancerer de denne korte og oversigtsagtige definition 
ved at perspektivere til en lang række forskellige strategier til musika-
nalyse. Det lille citat skal altså ikke læses som Bent og Poples bud på en 
fyldestgørende redegørelse for, hvad musikanalyse er, men er i stedet et 
bud på en generel definition, som er så bred, at den er passende, uanset 
hvilken erkendelsesinteresse analysen er en del af.
 Selvom definitionen er bred, er den alligevel også afgrænsende. Eksem-
pelvis defineres begrebet musik på en særlig måde, og endda forholdsvist 
snævert i citatet. Det antages blandt andet, at musik består af strukturer, 
der igen er opbygget af mindre elementer med indbyrdes funktioner. Der 
er her tale om det, man kalder for et organisk værkbegreb, fordi man 
forestiller sig, at alle delelementer peger mod, og derfor kan forstås som, 
dele af samme helhed, på samme måde som kroppens dele alle er del 
af samme organisme.3 Det fremgår også af ovenstående citat, at musik 
opfattes som en form for afgrænset, autonom genstandsmæssighed, der 
kan studeres for sig selv, adskilt fra eksterne faktorer.
 Kort sagt så underforstår den lille passage et organisk, autonomt værk-
begreb. Det betyder dels, at vi antager, at alle dele hænger sammen og 
peger ind mod samme helhed, som i en organisme; dels at vi antager, at 
værket kun fungerer i kraft af sig selv, som en autonom, selvberoende 
enhed. Vi antager altså, at værkets værdi, dets eventuelle betydning og 
dets identitet som musikværk er indlejret i værkets strukturer og ikke 
skyldes forhold i værkets omgivelser.4

Fagtraditionen

Bent og Poples beskrivelse af musikanalyse hviler på tankemåder, som er 
dybt forankrede i mere generelle forestillinger om musik og kunst. Det 
er derfor ikke underligt, at deres definition fra 2001 stadig i overvejende 
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grad fremstår logisk, naturlig og dækkende for det, som musikvidenska-
ben i flere fagbøger og studieplaner kalder for musikanalyse og det er 
således også den definition man kan læse i dag i 2016, hvis man tilgår 
den elektroniske version af opslagsværket, Grove Music Online.56

 Det er ikke tilfældigt, at en generel definition af musikanalyse fun-
derer sig på et autonomt, organisk værkbegreb. Først og fremmest giver 
definitionen langt hen ad vejen mening i forhold til den type værker, som 
musikvidenskaben i overvejende grad har beskæftiget sig med, og som 
analyseredskaberne er udviklet i forhold til; nemlig den moderne, tone-
baserede kunstmusik. Trods udbredt akademisk kritik af værkbegrebet,så 
er det autonome, organiske værkbegreb stadig meget levende i den måde, 
hvorpå vi konceptualiserer den ældre, tonebaserede kunstmusik.7 Vi 
tænker som oftest musik som autonome værker og ikke eksempelvis som 
en social praksis, der finder sted for nogle bestemte mennesker i nogle 
bestemte bygninger under særlige økonomiske forhold og så videre.8

 Også på det mere pragmatiske niveau giver Bent og Poples definition 
af musikanalyse mening i forhold til de tonebaserede musikværker, fordi 
disse værker lader sig beskrive som musikalske strukturer. De mange pub-
likationer med konventionelle musikanalyser af tonebaseret kunstmusik 
vidner om, at der er en vis overensstemmelse mellem værker og værktøj, 
selvom man omvendt også kan indvende, at det analytiske greb ikke bare 
beskriver værkerne, men også reducerer dem til det, som kan beskrives 
med disse analytiske greb.9 Desuden er selve den kunstmusikalske for-
midlingspraksis, hvori komponisten laver et partitur, som musikerne 
herefter opfører i en koncert, også med til at understøtte og muliggøre 
det autonome værkbegreb. Når analytikeren studerer et partitur, kan 
hun nemmere vælge at fokusere udelukkende på de tonestrukturer, der 
er noteret i partituret og se bort fra den kulturelle, sociale og historiske 
kontekst, som musikken optræder i, end hvis der var tale om en live-
improvisationskoncert.10

 Når Bent og Pople definerer musikanalyse, som de gør, skyldes det også, 
at de afspejler en fagtradition for at begrebsliggøre musik som tonestruk-
turer. Det ses allerede i de teorier om musik, som op gennem 1800-tallet 
er med til at forme faget som en selvstændig videnskab.11 Eksempelvis 
beskriver den tyske æstetikteoretiker Eduard Hanslick (1825-1904) musik 
som “Tönend Bewegte Formen,” altså former, hvori toner bevæger sig,12 
og den østrigske musikforsker Guido Adler (1855-1941), omtaler i den 
for faget så grundlæggende artikel “Umfang, Methode und Ziel der Mu-
sikwissenschaft”13 fra 1885 konsekvent musik som en “tonekunst”.




