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Jakob Schweppenhäuser
DET USYNLIGE MENNESKE
eller PeterLichts interdisciplinære antipop-pop

EMNER: Mundtlighed og skriftlighed, en ny type digter, musik 
og poesi, stemmen, ny tysk litteratur, fin- vs. populærkultur, eller, 
jeg-fravær, ny orientering mod lyden, soldæk

Den kølnske musiker, forfa!er og tegner, der kalder sig PeterLicht, er 
på dansk grund ikke blot underbelyst, han er usynlig, fraværende. De!e 
fravær ligger på den ene side glimrende i tråd med PeterLichts kunstneri-
ske, netop lyssky virksomhed, på den anden side er fraværet begrædeligt, 
idet denne virksomhed også i en dansk sammenhæng er vedkommende og 
aktuel –"udspændt som den er mellem skri#lighed og mundtlighed, li!e-
ratur og musik, $nkultur og populærkultur. Adskillige kunstnere bevæger 
sig mellem disse felter, men PeterLicht gør det med en særlig radikalitet.

Lyskryds
Musikeren PeterLicht udsendte i %&&' sit (erde, kritikerroste album, Me-
lancholie und Gesellscha! (Melankoli og samfund), samtidig med at forfat-
teren PeterLicht for sin anden bog, Die Gechichte meiner Einschätzung am 
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Anfang des dri"en Jahrtausends (Historien om min vurdering ved det tredje 
årtusindes begyndelse), modtog både )sat- og publikumsprisen ved Inge-
borg-Bachmann-prisuddelingen i Klagenfurt, der er en stor li!eraturbe-
givenhed i de tysksprogede lande. I %&&* opnåede den stærkt iørefaldende 
sang “Sonnendeck” (“Soldæk”)* regulær hitstatus i Tyskland – en skæbne, 
som sjældent bliver ny poesi til del. Teksten til de!e, og samtlige andre Pe-
terLicht-numre, ligger langt fra, hvad man sædvanligvis møder i populær-
musikkens tekstunivers, og PeterLicht krydser således grænsen mellem 
$n- og populærkultur. 

Denne krydsning stiller receptionen over for visse udfordringer. Det er 
nødvendigt fra begyndelsen at være opmærksom på, at teksterne er en del 
af et komplekst intermedialt hele. Sangtekster er uløseligt kny!et til et helt 
andet æstetisk betydningsfelt, nemlig musikken. De er mundtlige, hvilket 
vil sige, at de foruden tekstens syntaktiske og leksikalske konstruktion 
også rummer en #emførelse, stemmens betydningsskabende prosodi, fra-
sering osv. Mundtligheden er generelt værd at være opmærksom på i disse 
år. Den orale kultur a+østes fra omkring det ,. århundrede f.Kr. gradvis af 
skri#kulturen, men den vestlige civilisation har i løbet af de seneste årtier, 
som følge af de elektroniske mediers massive udbredelse, gennemgået en 
enorm forandring – og meget peger nu i retning af en stadig mere udtalt 
tilbagevenden til en oralkultur. Fjernsyn, radio, cd’er, computer osv. er-
sta!er i stor stil medier som bøger, aviser, tidsskri#er osv., og læsningen, i 
sin traditionelle form, bliver en stadig mindre del af dagligdagen. Hos den 
amerikanske forfa!er og kritiker Dana Gioia hedder det i essayet “Disap-
pearing Ink: Poetry at the End of Print Culture” fra %&&):

Vi lever i øjeblikket midt i en massiv kulturel revolution. For første gang siden 
udviklingen af trykpressen i slutningen af det *-. århundrede har det trykte ord 
mistet sin forrang i kommunikationen […] Li!eraturen […] er blevet dybt påvir-
ket på måder, vi stadig er i færd med at forstå. Som li!eraten Jack Foley har sagt: 
“På nuværende tidspunkt begynder de!e at skrive at virke ‘gammeldags’”.%

Skønt den mundtlige poesi kan ses som  en tilbagevenden til poesiens 
rødder, til rapsodernes vokale fremførelse af de gamle episke fortællinger, 
er den nutidige lydlige lyrik af en grundlæggende anden art end oldtidens 
orale li!eratur. Denne nye form for mundtlighed har medieteoretikeren 
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Walter J. Ong benævnt den sekundære oralitet) – en oralitet, som bygger 
på skri#civilisationen, en mundtlighed med rødder i skri#en. PeterLichts 
mundtlighed kan anskues som en konkret eksplicitering heraf, idet han 
undertiden som æstetisk greb lader skri#prægede momenter slå ind i 
mundtligheden. Disse elementer i hans musikalske værk kan opfa!es som 
udtryk for en skri#digters arbejde med lydlige udtryk – og PeterLicht ind-
skriver sig her  i en mere omfa!ende tendens, der bygger på opkomsten af:

En ny type digter
Parallelt med den medieteknologiske udvikling har man omtrent siden 
midten af *..&’erne kunnet spore en voksende orientering mod lyden 
blandt digtere i den vestlige verden: poetry slam, spoken word, perfor-
mancepoesi, det traditionelle oplæsningsarrangement, lydbogen, digt-
cd’en og måske især musik & poesi-genren er fænomener, hvis stadigt til-
tagende udbredelse peger i denne retning. Med den østrigsk-amerikanske 
li!erat Marjorie Perlo/ bevæger: “lyrikken [...] sig fra at være On the Page 
til at være O$ the Page”,, mens Dan Ringgaard taler om “en kompleks ny-
orientering der har lyden som centrum”.-

Også i Danmark er fremkomsten af en ny måde at være digter på mar-
kant. Morten Søndergaard har i et interview med Carsten René Nielsen 
i Ild%sken formuleret det således: “Jeg tror, at der er sket noget med dig-
terrollen [...] det gør ikke noget, at man laver alt muligt andet”.0 Netop 
involveringen i sådanne digteriske “udenomsaktiviteter” er ifølge Lars 
Bukdahl noget af det der kendetegner .&’er-digterne som “generation”.1 
Og disse udenomsaktiviteter indebærer i høj grad – både for Sønderga-
ard og hans generation af .&‘er digtere, men også for +ere yngre danske 
digtere – en beskæ#igelse med lyden. Søndergaard har selv været del af 
en lang række projekter med musikere (herunder undertegnede) og har 
desuden beskæ#iget sig med lydkunst sideløbende med sit forfa!erskab. 
Marius Nørup-Nielsen rapper og synger ved siden af sin digtning, som 
omvendt også bærer præg af raplingo og -rytmik. Lone Hørslev optræder 
sammen med musikeren Mads Mouritz og er medlem af orkesteret Er de 
Sjældne. Nikolaj Zeuthen er forsanger og tekstforfa!er i Skammens Vogn, 
2eis Ørnto# forsanger i Twins Twins, og senest er digteren Niels Lyngsø 
blevet til rapperen Stemmejernet –"for blot at nævne nogle få, aktuelle ek-
sempler.
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Vender vi tilbage til PeterLicht, kan hans musikalske værk imidlertid 
ikke betegnes som en bukdahlsk “udenomsaktivitet”. Her er sammensvejs-
ningen grundlæggende; han har, i modsætning til de +este ovennævnte 
kunstnere, ikke har skabt en forfa!eridentitet og et forfa!erfundament at 
stå på, fra hvilket han, med en form for livline, kan eksperimentere med 
nogle sideprojekter. Samtidig har han heller ikke skabt en tilsvarende mu-
sikeridentitet, som bøgerne kan opfa!es som et sideprojekt til – han står 
ganske enkelt placeret midt i krydsfeltet. 

Mellem skri!lighed & mundtlighed
Dana Gioia kalder den lydlige lyrik i sang og rap for “the new popular 
poetry”, og han mener et interessant træk ved den er, at “den er overvæl-
dende, endda karakteristisk, formel”.' Det er især rim – “denne mest på-
faldende auditive versteknik”. –"og metrum, han har i tankerne. Rimet og 
metrikken kan i løbet af det %&. århundrede siges at have forskudt sig fra 
den skri#lige poesi ud i de lydlige genrer, navnlig popmusikken. Det be-
mærkelsesværdige er nu, at rim og metrum o#e er fraværende hos Peter-
Licht: Man kan anskue det sådan, at han skriver moderne skri#lig poesi og 
inkorporerer den i poppen ved kun til dels at tilpasse den genrens tekstpa-
radigmer formelt – og slet ikke tematisk. I stedet for rim og metrum lader 
et udpræget skri#ligt greb som enjambement sig undertiden identi$cere 
(i den grad de!e lader sig gøre rent lydligt,"dvs. gennem opbremsning): 
“Die Stadt ist gut [pause] wenn man sie von außen brennen sieht” (“Byen 
er god [pause] når man ser den brænde udefra”),*& hedder det med typisk 
radikalitet i “Landlied”. Som også Niels Lyngsø har gjort opmærksom på 
i et interview,** er de!e greb meget sjældent hos rappere, som ellers typisk 
beskæ#iger sig meget med +ertydighed og ordspil, ligesom grebet også 
er sjældent i sangtekster. Man må formode at de!e skyldes, at enjambe-
mentet er et grundlæggende skri#ligt greb, og PeterLicht indarbejder 
dermed skri#ligheden i mundtligheden. Det samme er tilfældet med hans 
hyppige fravalg af klanglige gentagelsesmønstre, som ellers kendetegner 
den populære lydlige lyrik, og med hans jævnlige og pludselige indslag af 
en meget høj og uskøn stavelseskoncentration inden for det musikalske 
metrum. “Den nye populære poesi minder li!erater om, at auditiv poesi 
så godt som altid anvender forståelige formelle mønstre til at forme dens 
sprog”,*% hedder det hos Gioia, men hos PeterLicht er disse mønstre under-
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tiden helt fraværende,"og han må således kategoriseres som en undtagelse: 
Den peterlichtske lyrik opfører sig anderledes end lydlig lyrik sædvanlig-
vis gør. Guido Naschert fremdrager i en artikel om “SongPoesi” syv para-
metre, som normalt kendetegner den lydlige lyrik:*) 

*. Reducering af sproglig selvreferentialitet og kohærens ved en samtidig for-
øgelse af intermediale referencer og korrelationer.
%. Reducering af æstetisk hhv. poetologisk selvreferentialitet.
). Tendens til sangbarhed i sproget (idet musikaliteten ikke –"som i digtet –"alene 
må frembringes af sproget); forbundet hermed er en
,. tendens til en stærkere musikalsk end sprogligt betinget prosodi,
-. tendens til syntaktisk strukturering gennem serialitet (og andre gentagelses-
mønstre, omkvæd) ved samtidig
0. tendens til semantisk tilpasning til hverdagssprog og dialekt såvel som
1. tendens til korte, eksplici!e udsagn (‘hook’/‘budskab’), hvilket omfa!er en 
dominans i meddelelsesfunktionen.

Disse tendenser $ndes i de +este PeterLicht-sange, især i de o#e iørefal-
dende omkvæd med passager af sprog formet e#er helt igennem forstå-
elige formelle mønstre. Men i andre passager i de samme PeterLicht-sange 
modarbejdes disse tendenser: Indbrud af sproglig, æstetisk og poetologisk 
selvreferentialitet (eksempelvis det peterlichtske “hier”, som behandles 
senere, eller det hyppigt forekommende “Licht”*, og den ligeledes hyppigt 
besungne sol, der også kan opfa!es som en henvisning til  kunstnerpseu-
donymet); en manglende syntaktisk strukturering gennem manglende 
serialitet $ndes der talrige eksempler på, fx første vers i nummeret “Mar-
keting”, som vi snart skal se nærmere på; manglende semantisk tilpasning 
til hverdagssprog (fx “[...] damit der Alltag der grau ist dadurch ein bis-
schen abwechslungsreicher gestaltet werden kann” (“sådan at dagligdagen 
som er grå på den måde kan gestaltes lidt mere afvekslende”)*-) og generelt 
fravær af dialekt; tendens til lange, forblommede udsagn (‘anti-hook’) (fx 
“du wünschtest dich als Paarhufer oder -sohler”) (“du ønskede dig at være 
parre!ået eller -sålet hovdyr”)*0. Endelig er det måske mest påfaldende  
peterlichtske formtræk en manglende sangbarhed i sproget og en stærkere 
sproglig end musikalsk betinget prosodi. 

Lad os se på et konkret eksempel, nummeret “Marketing”, med den 
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undertiden udprægede stavelsestæthed inden for en musikalsk takt (angi-
vet med tal herunder):

n iema nden von der Leinelassen von dem man noch i r g e n d e t w a s  k r i e g e n  k a n n *1

* % ) ,

(“ikke slippe nogen løs, som man stadig kan få et eller andet fra”)

De!e rytmiske greb vækker hos ly!eren den følelse, at der ‘ikke er plads’ 
til alle stavelserne, at de næsten med vold og magt tvinges ind i musik-
kens metriske skema. Ved at spænde den sproglige rytme så hårdt op mod 
den $kserede musikalske metrik opnår PeterLicht en art semantisk over-
ophedning og formel stressethed, som modsvarer det tekstlige indhold: 
mennesket, som føler sig fanget i den kværnende, moderne marketingsma-
skine.*' Uanset hvordan man anskuer spændingen, kan det fastslås, at det 
symbiotiske forhold mellem musik og tekst undertiden undergraves eller 
problematiseres med en gestus, som synes at lade en intellektuel-skri#lig 
dimension slå ind i det mundtligt-sangbare univers og dermed bryde med 
det.  En subtil revolution som sæ!er sig igennem både tematisk, formelt 
og i forholdet mellem tekst og musik.

Mellem li"eratur & musik
I nummeret “Popkultur/Meide” (“Popkultur/Undgå”) åbner PeterLichts 
lyse stemme i indtagende bred stereopanorering. Stemmen er lagt dob-
belt, og den tager sig blød og følelsesfuld ud, velproduceret med en ris-
lende diskant og stor rumklang – dvs. ‘smukt’ eller ‘skønt’ – og artikulerer 
ordet ‘meide’, undgå. Man fornemmer, at der bygges op til noget, at noget 
er i vente, ly!eren er spændt på, hvad der kommer (selv hvis man udmær-
ket ved det i forvejen, fungerer denne e/ekt). Allerede på de!e tidspunkt 
(e#er ) sekunder) mærker man samtidig også en anden spænding, nemlig 
mellem form og indhold, mellem stemmens opførsel og udsagnets refe-
rentialitet. ‘Undgå’ spændes ud mod den sanselige, lokkende stemmes 
musik, som synes at sige ‘kom med’. Glosen ‘undgå’ kendes fra anvisnin-
ger og formaninger, og når formaningen tilmed fremføres i imperativ som 
her, forventes i stedet en streng, myndig og alvorsfuld stemme. Denne 
dobbelthed og spænding potenseres og ekspliciteres i samme øjeblik, som 
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den musikalsk opbyggede spænding forløses, idet trommerytmen og mu-
sikken sæ!er ind, præcis e#er poptraditionens foreskri#er: forventningen 
indfries. Men samtidig med denne forløsning følger tekstens næste ord; 
det som stemmen imperativisk opfordrer ly!eren til at undgå er nemlig: 
“die Popkultur”. Idet popmusikkens saliggørende lykkefølelse e/ektivt 
og uimodståeligt sæ!er sig igennem, tales popkulturen ret imod. Popmu-
sikkens våben bruges til at bekæmpe popkulturen: Poppens overtalelses- 
og forførelsesevne tager ly!eren ved hånden på en sådan måde, at det er 
hende næsten umuligt at takke nej, at være uenig, ja, ikke at synge med.  

Musikken og teksten udvider hinanden gensidigt, nuancerer hinan-
den. I stedet for at hævde en sort/hvid entydighed – som musikken og 
teksten hver for sig ville gøre – spændes et konstrastfyldt rum ud, i hvil-
ket ly!eren på én og samme tid kan værdsæ!e popmusikkens berusende, 
men simple og kortvarige, glæder og kritisk re+ektere over popindustriens 
over+adiske og kyniske mekanismer. Uden tekstens og musikkens mod-
sætningsfyldte samspil var det udsagn, værket artikulerer, ikke muligt: 
et både-og frem for et enten-eller. Og de!e paradoks kan udelukkende 
sæ!es i scene som et intermedialt hele, som sang.

Grebet kan også anskues som en trojansk hest, hvormed PeterLicht 
kan smugle et overrumplende og kompromisløst budskab ind i ly!erens 
øregange, skjult i den ufarlige musikalske bug. Dermed får han mulighed 
for at påvirke et langt bredere publikum, end han ville gøre, hvis musikken 
havde samme rå subversivitet og direkthed som teksterne (fx som punk) 
– eller frem for alt, hvis han nøjedes med at udgive teksterne i bogform. 
Med denne bredde i modtagelsen følger indfældelsen i den kollektive be-
vidsthed og erindring – og fra de!e punkt er håbet om at kunne forandre 
verden lidt mindre utopisk. PeterLicht synes at have en klar bevidsthed 
om denne rolle: “Ich bin der Wolf im Fuzzipelz [...] ich bin gar nicht so wie 
ich bin”, “Jeg er ulven i lapseklæder [...] jeg er slet ikke sådan som jeg er,”*. 
hedder det et sted. 

Mellem #nkultur og populærkultur
Dana Gioia betoner, at ski#et tilbage til en oralkultur må præciseres som 
et ski#e til en audiovisuel kultur.%& PeterLicht indlader sig på de!e vilkår 
ved også at indspille musikvideoer, lave pressebilleder og give koncerter, 
men samtidig konstant med en indbygget negering af vilkåret: I musikvi-
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deoen til hi!et “Sonnendeck” spiller en blå kontorstol hovedrollen;%* en 
stol er skabt for at mennesker kan sidde på den, men der sidder netop ingen, 
stolen er tom – alle og enhver kunne sidde på den! Med pressematerialet 
til albummet Stratosphärenlieder fulgte et PeterLicht-samlesæt bestående 
af en karto/el, nogle nåle og en brugsvejledning, hvormed den modtager, 
som ønskede at se kunstneren, selv kunne samle ham;%% interviews med 
PeterLicht kunne kun opnås telefonisk. På de pressebilleder, der cirkule-
rede i forbindelse med udgivelsen af Melancholie und Gesellscha!, ses den 
kødelige PeterLicht i fuld $gur gående langs en +od, siddende i et biblio-
tek eller krydsende en basketballbane –"men foran hans ansigt +akser en 
due op, falder en basketballbold ned eller blæser en avis forbi.%) Dermed 
skjuler han ikke blot sit borgerlige ansigt, han viser også, at PeterLicht har 
mange ansigter. Da han ved Ingeborg Bachmann-Prisuddelingen i Kla-
genfurt læste sin vindertekst op under direkte tv-transmission, $lmedes 
han e#er anvisninger udelukkende bagfra.%, Under en optræden i Harald 
Schmidts talkshow, var billedet beskåret præcis under hans ansigt,%- og 
ved hans koncerter er der forbud mod at fotografere.%0 Denne usynlighed 
er ikke, som man kunne foranlediges til at tro, en mediestrategi, den lader 
ikke til at være et forsøg på at skabe stor interesse for, hvem den spæn-
dende, hemmelige person mon er (jf. fx 2e Knife med masker på). Usyn-
ligheden synes snarere at bygge på en grundlæggende afstandtagen over 
for kunstnerpersonlighedens fremtrædende placering i mediebilledet.

Popkulturen er uhyre menneskelig, antropocentrisk, person$kseret.  
Inden for popmusikkens rammer udfolder PeterLichts værk en anti-pop-
drøm – om at blive væk, om at forsvinde og om det ikke-menneskelige. 
I “Sonnendeck”-musikvideoen er PeterLicht som beskrevet (ersta!et af) 
en blå kontorstol. Lad os nu se nærmere på teksten til denne sang:

Wenn ich nicht hier bin
bin ich aufm Sonnendeck
bin ich bin ich bin ich bin ich
oder im Solarium 
oder am Radar
und wenn ich nicht hier bin
bin ich aufm Sonnendeck
bin ich bin ich bin ich bin ich
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oder im Aquarium 
bin ich bin ich bin ich

(Hvis jeg ikke er her
er jeg på soldækket
er jeg er jeg er jeg er jeg
eller i solarium
eller ved radaren
og hvis jeg ikke er her
er jeg på soldækket
er jeg er jeg er jeg er jeg
eller i akvariet
er jeg er jeg er jeg er jeg)

Omdrejningspunktet er her en række forklaringer på, hvor ‘ich’ be$nder 
sig, når/hvis ‘ich’ ikke er ‘hier’. Som deiksis er ‘hier’ +ertydigt: Er “hier” 
i det o/entlige rum, i hvilket man som popmusiker almindeligvis skal 
være synlig for at få succes, men hvori PeterLicht netop er usynlig? “Ich” 
er “hier” i radioen og i anlæggene (når man hører ham synge det), men 
PeterLicht er samtidig ikke “hier”, i den forstand at han ikke er fysisk til 
stede; han er alle mulige steder (på soldækket, i solariet, ved radaren, i 
akvariet etc.), men ikke “hier”. Således etableres en næsten paranoid dob-
belthed: Den person(s stemme), som – især da sangen var allermest popu-
lær i %&&* – konstant er meget nærværende, betoner sit fravær. I nummeret 
“Zonen” (“Zoner”), til gengæld, er PeterLicht netop tilstede i sit “hier”, 
som her omtrent betegner universet: det sted, den peterlichtske stemme 
udgår fra i Stratosphärenlieder – “von hier oben sieht alles größer aus [...] 
und jeder der was anders sagt hat recht” (“heroppe fra ser alting større ud 
[...] og enhver som siger noget andet har ret”).%1

Vender vi tilbage til “Sonnendeck”, kan det tilbagevendende “bin ich 
bin ich bin ich” opfa!es på den måde, at det langsomt transformerer sig 
gennem de mange gentagelser, nemlig til et spørgsmål: ‘Bin ich?’ – er 
jeg? Eller måske snarere: er ‘jeg’? I et interview siger PeterLicht: “Jeg har 
engang læst sætningen “Jeget er en sindssygdom”. Det syntes jeg var en 
meget afslappende tanke. Den er naturligvis slet ikke rigtig, men mit “jeg” 
er uinteressant her”.%'
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Igen kunne man sammenligne den peterlichtske holdning med ek-
sempelvis Morten Søndergaard og Niels Lyngsøs. Sidstnævntes begreb 
om verdensvendthed%. bygger bl.a. på en tanke om, at digtersubjektet ikke 
i sig selv er interessant; det drejer sig ikke om at gå ind i sig selv, men om 
med en åben gestus at gå ud i verden. “Wir sind befasst mit menschlichen 
Dingen / weil das nahe liegt” (“Vi befa!er os med menneskelige ting / 
fordi det er nærliggende”), hedder det hos PeterLicht i “Zonen”, men 
sagen er netop, at PeterLicht, som her ser tingene oppe fra stratosfæren, 
ser kritisk på de!e forhold. På den ene side er han et menneske med en 
menneskelig stemme og menneskelige tanker, på den anden side søger 
han væk fra menneskene, væk fra byen, skjuler sig og lader tilsyneladende 
ikke sit jeg få nogen plads i sin kunst. I et interview siger han: “Jeg er jo 
ikke en eller anden konkret Peter. Jeg er PeterLicht. Det kan være et band, 
et produkt, et brand (nyhedsmails underskrives således “Eure PeterLicht-
Gruppe”, JS). Mennesket er i den sammenhæng over+ødigt”.)&

Mennesket bag PeterLicht er over+ødigt. Netop i popkulturen og -in-
dustrien, hvor han til dels huserer, er hans fravær, usynlighed, subjektløs-
hed og ‘umenneskelighed’ aldeles uhørt. Alene de!e at han synger sine 
tekster, i stedet for (udelukkende) at publicere dem som skri#, peger jo på 
mennesket bag: oraliteten er kny!et til stemmen, som er kny!et til krop-
pen, som er (kny!et til) et menneske med køn, alder, geogra$sk tilknyt-
ning, levevis, historisk indplacering, etc. – forhold som i modsætning til 
skri#ens (relative) anonymitet afspejles i stemmen. Blandt de mest træf-
fende passager er åbningslinjen i “Es bleibt uns der Wind (Du bist richtig 
hier)” (“Det vi har tilbage er vinden (Du er på re!e sted)“: “Ich / oder du 
oder irgendwer / die Straße entlang” (“Jeg / eller du eller hvem som helst 
/ ned langs gaden”).)* Ly!eren forventer e#er “ich” en jeg-fortælling, men 
$nder i stedet ud af, at “jeg” blot var én mulighed; det kunne også være 
dig, det kunne være hvem som helst – som den blå kontorstol, enhver kan 
sidde på.

I modsætning til poppens o#e entydige, stabile, enkle udsagn, frem-
viser PeterLichts tekster en grundlæggende tvivl; en tvivl angående spro-
gets evne til at sige tingene, sådan som de er, til at få ordene til at  dække 
virkeligheden. Så foreslåes forskellige ting: I “Sonnendeck” er PeterLicht 
på soldækket eller i solariet eller ved radaren eller i akvariet. I den sidstci-
terede passage er jeg eller du eller en eller anden på vej ned ad gaden og 



%"

senere i nummeret: “eines langen Abend. Oder war es Jahrtausends?” (“en 
lang a#en. Eller var det årtusinder?”))% Og: “ob es Amerika ist. Oder die 
Hölle (“om det er Amerika. Eller helvede).))

Både-og – eller eller. PeterLicht puster med munden fuld af mel, og ud 
kommer både bøger, plader og tegninger. PeterLicht er en af tidens væ-
sentligste tyske stemmer, i bogstaveligste forstand. En særegen, +ertydig 
stemme, som med sin radikalitet på forskellige områder tydeliggør væ-
sentlige brydninger og problemer i kunsten og i samfundet. I en tid hvor 
læsningen udfordres af lytningen, er det af stor vigtighed, at også li!era-
turkritikken ly!er, nøjagtigt og opmærksomt – så den ikke overhører vig-
tige stemmer, blot fordi de ikke er nedfældet på skri#. 
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" Vierzehn Lieder (Fjorten sange), nr. "# (here6er noteret: VL: "#) (7ndes på You-

Tube).
# Gioia.: ". Samtlige oversæ5elser i artiklen er mine. 
$ Ong: $, "", "'" m.9.
! Citeret e6er Ringgaard [upagineret internetversion]. Dana Gioia peger på, at 

denne bevægelse mod lyd er et grundlæggede, samfundsmæssigt anliggende: “Der 
7ndes sandsynligvis ikke nogen væsentligere diskussion i vores kultur, for denne 
problemstilling fokuserer på den måde, vores samfund bruger sprog, billeder og 
idéer til at repræsentere virkeligheden” (Gioia: $).
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& Nielsen [upagineret internetversion]
' Ringgaard
( Gioia: ""
) Op.cit.: "%
"* Melancholie und Gesellscha!: "* (here6er M&G), 7ndes på YouTube. Angående 

yderligere orientering i PeterLichts sangtekster: En komplet, men 7lologisk man-
gelfuld og småfejlsbehæ6et, samling er at 7nde på internetsiden: h5p://lyricwiki.
org/PeterLicht

"" Schweppenhäuser: &"
"# Gioia: ""
"$ Naschert: "*)f. 
"! Fx som afslutningsordene i “Räume räumen” (“Rydde rum”) (M&G: ") (7ndes på 
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den von der Leine lassen von dem man noch irgendetwas kriegen kann”.
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