
Lyre, lyrik, lyrics 
– sangteksten og dens svære kår i litteraturvidenskaben

 ▫ Jakob Schweppenhäuser

Er sangtekster ‘lyrik’? Det antyder den engelske betegnelse for fæno-
menet, ‘lyrics’, kraftigt. Termen ‘lyrik’ lader sig – over det franske ‘poesie 
lyrique’ via det latinske ‘lyricus’ – spore tilbage til det græske λυρική, ‘lyri-
kos’, adjektivdannelsen til lyra: ‘som hører til lyrespil’. Et strengeinstrument 
har altså givet navn til lyrikken, etymologien betoner sprogkunstens nære 
forbindelse til musikken og til mundtligheden. I dag anvendes ‘lyrik’ (samt 
‘lyrisk digtning’ og ‘lyrisk poesi’) ofte med nogle specifikke indholdsmæs-
sige egenskaber (såsom subjektivitet, fraværende narrativitet, selvreferen-
tialitet, følelses- og stemningsfuldhed osv.), som bl.a. hidrører fra lyrikkens 
oprindelige placering som én blandt de tre hovedgenrer. Også disse træk vil 
sangtekster ofte kunne fremvise; imidlertid er forbindelsen til musikken, til 
musikledsagelse, til lydlighed og mundtlighed, som lyrik-betegnelsen altså 

– etymologisk og historisk – drager med sig, mere interessant at hæfte sig 
ved i nærværende sammenhæng.1 Nok er lyren i dag oftest udskiftet med 
andre instrumenter, men den kunstneriske ‘todimensionalitet’ (sprog & 
musik) og den hertil knyttede intermediale interaktion er intakt – i mod-
sætning til den skriftlige lyrik. På spørgsmålet om, hvorvidt sangtekster er 
lyrik, lyder svaret således, betragtet fra dette perspektiv, afgjort ja!

1  Ezra Pound går så vidt som til simpelthen at lade musikken være definerende for lyrikken (poesien): 
“Poetry is a composition of words set to music. Most other definitions of it are indefensible, or, worse, 
metaphysical” (1917: 90); en sådan rolle tildeles den, trods alt, ikke i nærværende artikel!
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Før artiklen går videre med sangteksten specifikt, er det hensigtsmæssigt 
først at lægge vejen omkring en række mere grundlæggende overvejelser 
over sproget og dets dobbelte natur.

Sprogets janushoved:
Et sanseligt anslag

Levende væsner, eksempelvis mennesker, møder – registrerer, opfatter 
– i første ombæring verden gennem sanserne, sensus. Mennesket har en 
mangfoldighed heraf: syns-, høre-, smags-, lugte-, og følesansen; balance-, 
temperatur-, smerte- og bevægelsessansen samt tryk-, accelerations- og 
tidssansen. Legemets forskellige organer er specialiserede i at registrere 
bestemte sansestimuli: øjet i visuelle, øret i auditive, tungen i gustatoriske, 
næsen i olfaktoriske, huden i taktile (somatosensoriske) – osv. I først-
nævnte tilfælde drejer det sig om nethindens registrering af elektromag-
netisk stråling, i det andet om det indre øres registrering af vibrationer i, 
hyppigst, luft, i det tredje og fjerde om neurokemiske reaktioner på tungen 
og i næsen. Ofte er den mere udbredte, grovere kategorisering, i hvilken 
et stort antal sanser føjes ind under følesansens domæne som modaliteter 
heraf, meningsfuld at operere med: forestillingen om de fem sanser. Disse 
kan opfattes som fem måder at møde verden på, fem snit lagt på verden, 
simultant, og de informationer, hvert snit afstedkommer indstrømningen af, 
rummer forskellige muligheder og begrænsninger – og som bekendt, bl.a. 
efter Kant, er de også i deres samling (som hos Aristoteles hedder senso-
rium commune) begrænsede: Vi registrerer kun det, vi kan registrere – ‘die 
Welt für uns’. Hvor det menneskelige øje ser en ganske lille sort plet på 
nattehimlen, ser Hubble-teleskopet 10.000 galakser, som hver indeholder 
1.000.000.000.000 stjerner. Som hver har sit planetariske system. Vores 
sanser er ikke indrettet mhp. at gennemskue verden i dens helhed, men 
mhp. at overleve; andre væsner har udviklet organer specialiserede inden 
for felter, som er utilgængelige for os, eksempelvis flagermusens berømte 
ekkolod. Endelig er sanserne ikke isolerede fra, men forviklede i hinanden 
på forskellige måder: Synet af sne kan fremkalde kuldegysninger og dyb 

lyd (fra omkring 20 Hz) kan mærkes. “Hearing is a way of touching at a 
distance”, hedder det hos komponisten m.m. R. Murray Schafer (Schafer 
1977: 11).

Især disse to fænomener, syns- og lydindtryk, har været anvendt til 
kunstneriske formål; af den menneskelige sansemangfoldighed har kunsten 
orienteret sig mod de to dertil specialiserede receptororganer: øjet og øret, 
de såkaldte fjernsanser, som også er de to kognitivt mest avancerede (jf. 
fx Elleström 2012: 20). Gustatorisk orienterede værker er få,2 olfaktoriske 
færre – og skønt det taktile eller haptiske synes at tilflyde en stigende 
bevågenhed i bl.a. samtidskunsten og arkitekturen (og skønt dette sanse-
register, som nævnt, er forviklet i sansningen af syns- og lydindtryk), er 
der milevidt til de to fjernsansers stadie, ikke mindst i ‘folkekunsten’. Af 
de klassiske kunstarter er billed- og billedhuggerkunsten øjets,3 musikken 
ørets – men sprogkunsten? Sproget,4 denne særlige institution til mennes-
kelig kommunikation, transmitteres, først og fremmest,5 gennem netop 
disse to organer: som – alfabetisk eller logografisk –skrift og som tale, sang 
eller lignende. Betjeningen af disse to sproglige kanaler hører til den basale, 
menneskelige grunddannelse i civiliserede samfund (selv om udbredelsen 
af læse- og skrivefærdigheder visse steder ikke lykkes til fulde), og sprog-
kunsten, i dens forskellige afskygninger, er således i sit væsen udspændt 
mellem phoné (φωνή) og graphé (γραφή): den har hjemme begge steder 

– og det er et særtræk blandt kunstarterne. Til forskellige tider har snart 

2  Selv om det naturligvis er en kunst at tilberede velsmagende føde, figurerer kogekunsten – gastro-
nomien – som disciplin almindeligvis ikke blandt de traditionelle kunstarter; uden at gå dybere ind i 
drøftelsen, kan det i det mindste konkluderes, at ‘madkunst’ ikke har slået igennem på kunstscenen. Til 
gengæld indtager den en særstilling i forhold til den æstetiske domfældelse – hvilket begreber som ‘god 
smag’ og ‘smagsdommer’ bærer vidnesbyrd om (se evt. Lars Henrik Smidt: Smagens analytik,1991).
3  Selv om man, jf. den beskrevne forviklethed, også har brug for en krop for at se en skulptur: for at 
bevæge sig omkring den (I only see when I move, som et Ólafur Elíasson-værk hedder) – og evt. berøre 
den.
4  Der sigtes her udelukkende til den type sprog, der har med ord at gøre; jf. fx betydning 1 i Den Danske 
Ordbog: “system af ord, deres mundtlige og skriftlige udtryk og måde at kombineres på hvormed men-
nesker i et samfund udtrykker sig og kommunikerer med hinanden”. 
5  Også med følesansen er det muligt at læse i kraft af Braillealfabetets taktile punktskrift, den såkaldte 
blindeskrift.
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den ene, snart den anden dimension været dominerende, er snart den ene, 
snart den anden blevet forsøgt opløftet til overhøjhed eller nedkastet til 
underlødighed. Det synes derfor slående, at dét videnskabelige felt, hvis 
genstand er det kunstnerisk formede sprog – litteraturvidenskaben – så 
godt som udelukkende har befattet sig med det skrevne ord: den er i denne 
forstand okularcentristisk.6 Der findes talrige forklaringer på denne visuelle 
slagside; én helt central ligger i forlængelse af en langt mere omfangsrig 
åndshistorisk tradition.

I bestræbelsen på at forstå virkeligheden – eksempelvis filosofiens epis-
temologiske forehavende – har synssansen, og med den lyset, spillet en 
helt afgørende rolle i vestlig tænkning; en omstændighed, vi til stadighed 
mindes om af de tydelige metaforiske spor i sproget, den har afsat; dette 
sidste turde være indlysende for enhver med en vis indsigt, et vist klarsyn! 
Allerede før formørkede huleboer førtes ud i det skarpe platoniske sol-
lys, fandt en sansehierarkisering – med synet tronende øverst – sted: hos 
Heraklit, eksempelvis, hos hvem man erfarer, at øjnene er mere præcise 
vidner end ørerne (jf. fx Ihde 2007: 7); senest med oplysningstiden cemen-
teredes denne rangorden. Synssansen har fået tildelt en særstatus blandt 
sanserne på den måde, at den er blevet opfattet som tilnærmelsesvis usan-
selig eller oversanselig: synet som en fornuftssans, det optiske register som 
nært forbundet med rationaliteten – og dermed er også vejen til erkendelse 
oftest gået over det synliges domæne. Ønsker man at vide, hvilken rolle 
fornuften spiller i den filosofiske tradition, kan man forhøre sig hos eksem-
pelvis Jürgen Habermas: “Das philosophische Grundthema ist Vernunft”, 
lyder svaret (Habermas 1981: 15).

6  Forlader den sig udelukkende på sit etymologiske ophav, er den da også i sin gode ret til at være det: 
Termen ‘litteratur’ er utvetydigt knyttet til skriftligheden (lat. littera: bogstav, som i flertalsformen lit-
terae har henvist til ‘noget skrevet’). Imidlertid er etymologi jo ikke lig med ontologi, og i nutiden stiller 
sagen sig væsentligt mindre utvetydigt; sonderes det definitoriske terræn af i dag, viser det sig snart, at 
en mundtlig dimension så godt som altid medtænkes under kategorien ‘litteratur’. Men som det bl.a. er 
denne artikels forhåbning at kunne råde en blot minimal smule bod på, så fremviser altså nutidens lit-
teraturvidenskab så at sige en overdreven forpligtethed på sine sproglige rødder. 

Fra phonocentrisme til komplementaritet

Imidlertid synes lyden og høresansen, den hos mennesket først færdig-
udviklede, samtidig altid at have været særligt dragende for tænkere, og 
flere har argumenteret for dennes forrang. I Jacques Derridas optik er det 
således stemmen, der i den vestlige tradition nyder en – for ham pro-
blematisk – særlig privilegerethed: dén opfattes som primær, væsentlig 
og central, mens skriften blot regnes for sekundær, for at være en afled-
ning; phonocentrisme, lyder diagnosen, som eksempelvis Platon (trods den 
ovenfor nævnte lysende og synlige sandhedssol!) og Rosseau er blevet 
påhæftet. Phonocentrismediskussionen, som ikke skal føres videre her, er 
først og fremmest knyttet til sproget; i et bredere perspektiv har lyden og 
høresansen som sådan også indtaget en prominent plads i filosofien: Fra 
Friedrich Nietzsche over Marshall McLuhan og The Toronto School of 
Communication, Ulrich Sonnemann og Hans-Georg Gadamer til Don 
Ihde – og i en vis forstand fænomenologien som sådan – er ørets intime 
adgang til virkeligheden blevet betonet, lytningens særegne art. Man har 
trukket oprindelighedsargumenter ind fra etnografiens iagttagelser af 
såkaldt primitive samfunds orale kulturer, fysiologiske argumenter ang. 
menneskets instinktivt lyttende alarmberedskab og de manglende øre-
vipper, argumenter om mediale og teknologiske forandringers nye typer 
af mundtlighed – osv. Jean-Luc Nancy ser (hører?) endda lytningen som 
stående selve sandheden nærmere: “[L]a vérité »elle-même« comme la 
transitivité et la transition incessante d’un venir-et-partir ne doit-elle pas 
s’écouter plutôt que se voir?” (Nancy 2002: 16).

Ikke mindst over de seneste årtier har man kunnet identificere tenden-
ser til en “zunehmend gegebener, akustischer Gestaltungsbedarf in ganz 
unterschiedlichen Bereichen”, med medieteoretikeren Petra Maria Meyer 
(Meyer 2010: 12). En konsekvens heraf har været, at man inden for en række 
humanistiske fagområder har reageret med en tilsvarende fornyet interesse 
for det lydlige – som alt i alt har udmøntet sig i en identificering af, hhv. 
plæderen for, eksistensen af en nutidig akustisk vending. En sådan behø-
ver imidlertid ikke at føje sig til det phonocentristiske kor; Meyer retter 
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en kritik mod dén filosofiske tradition, som imødegår okularcentrismen 
med en ophøjelse af lyden – som sætter talen over skriften og tilskriver 
sidstnævnte en omfattende negativ civilisatorisk indflydelse:

Von McLuhan bis Vilém Flusser wird die Wahrnehmungsveränderung, die 
die Struktur der Schrift bedingt, zur problematischen Grundlage des Übels 
einer fortschrittsgläubigen Vernunft erklärt, da die Linearität der Schriftzeile 
die Hintereinanderfolge von Zeichen auch eine Hintereinanderfolge von 
Erfahrungen suggeriert (op.cit.: 18f.). 

Meyers opfattelse af den akustiske vending bygger i stedet på 
“Neueinschätzungen des Hörbaren und des Hörens […] abseits einer 
Hierarchisierung der Sinne, so dass dem Hörbaren eine komplementäre 
Bedeutung zum Sichtbaren zugesprochen wird” (op.cit.: 13; vores kursiver). 
Og en sådan korresponderer sandsynligvis med forholdet mellem oralitet 
og skriftlighed i et historisk perspektiv: “Recently there has been signs that 
historians of writing and reading are finding evidence that supports the idea 
that orality and literacy are much more interdependent than has hitherto 
been supposed, and poets have become less inclined to polarize orality 
and literacy in such value-laden terms”, med litteraten Peter Middleton 
(Middleton 1998: 273). Men hvad med forholdet mellem mundtlighed og 
skriftlighed inden for litteraturvidenskaben? Fra kommunikationsteore-
tisk, psykoanalytisk, etisk, filosofisk, kulturhistorisk og -antropologisk samt 
musikvidenskabeligt (hvilket ikke er en selvfølge!) hold har man udvist 

“eine deutliche Wiederbesinnung auf die Stimme, auf Mündlichkeit und 
das Hören als Kulturtechnik” (med Meyer igen; op.cit.: 11), men lige præ-
cis fra litteraturvidenskabeligt hold har man – i meget vid udstrækning – 
ikke. Hvorfor? “Af kunstarterne er litteraturen den mest intellektuelle”, slår 
metrikeren Jørgen Fafner fast (Fafner 2001: 15). Sprogets evne til systematisk 
begrebsdannelse, logisk argumentation og stringens placerer litteraturen 
i en anden position end de øvrige kunstarter. Knyttes nu dette faktum til 
ovenstående filosofihistoriske skitseringer, tegner sig et sammenhængende 
billede: Denne litteraturens iboende intellektualisme ansporer naturligt 

dens akademiske analytikere til også generelt at behandle den tænknings- 
og erkendelsesrettet; da nu det tænknings- og erkendelsesrettede ved sig 
på sikker, traditionsrig grund i det synliges sfære, fremstår læsningen føl-
gende som den oplagte receptionsmodus.

Forehavendet i nærværende artikel skal derfor være at rejse det spørgs-
mål, om ikke det også fra litteraturanalytisk hold er på tide at foretage en 
tilsvarende besindelse på det hørbare? På tide at transportere den omtalte 
nylige lydlige opmærksomhed med ind på det sprogligt-litteræres territo-
rium. For litteraturvidenskabens genstandsfelt har en lydlig nyorientering 
to konsekvenser: 1. En mangfoldighed af sprogkunstnerisk materiale, der 
pga. dets, fortrinsvis, akustiske manifestering (som eksempelvis rap og sang) 
har befundet sig uden for, bevæger sig ind i den litteraturvidenskabelige 
horisont – hvilket i mange tilfælde vil betyde, at også en række nye aktører 
entrerer feltet. 2. En mangfoldighed af sprogkunstnerisk materiale, der pga. 
dets også skriftlige manifestering allerede befinder sig inden for den litte-
raturvidenskabelige horisont, kompletteres med et yderligere aspekt gen-
nem forskellige former for fremførelse. For litteraturvidenskabens omgang 
med dette udvidede genstandsfelt er konsekvensen, fattet i korthed, et krav 
om et element af interdisciplinaritet – musikken, stemmen, lyden kræver 
en åbenhed over for fagområder, som har opbygget metodisk og teoretisk 
sensibilitet i forhold til disse fænomener. 

Og så to åbninger, som samtidig er afgrænsninger; den første: 
Litteraturen kan siges generelt at befinde sig i ‘et udvidet felt’, den oven-
stående vending er ikke blot af lydlig art – snarere kan situationen anskues 
sådan, at bogmediet har mistet sin privilegerede status, sin selvfølgelighed 
(se eksempelvis antologien Diktet utenfor diktsamlingen, Kjerkegaard & 
Langås 2013 samt Ringgaard 2014). Ét spor bort fra bogen fører til den digi-
tale litteratur, især den netbaserede, men også eksempelvis den SMS-bårne 
eller tablet-orienterede. Et andet fører til ikke-elektroniske blandingsfor-
mer mellem litteratur og billedkunst; bogobjektet kunne her nævnes som et 
fænomen, der i en elektronisk tidsalder hævder sin håndgribelige taktilitet 
og dermed, på samme måde som vinylpladen, påkalder sig fornyet interesse. 
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Den anden åbning: Denne litteraturens øgede ‘udadvendthed’ stiller ikke 
kun den akademiske litterat over for nye udfordringer, men hele den sfære, 
litteraturen spiller en rolle i: forlag, anmelderstand, uddannelsesinstitutio-
ner, biblioteksvæsen osv. Imidlertid forfølges disse tendenser og problem-
stillinger ikke yderligere i denne artikel – hér skal det handle om lyden. 

En asymmetri

Er det sandt, at lyrikken er i krise, som det er blevet hævdet – eksempelvis i 
journalisten og forlæggeren Bendik Wolds artikel fra 2007: “Dikt som reli-
gionserstatning. Eller: Hva er galt med norsk samtidspoesi?”? At lyrikken 
stander i våde i dag, at den næsten ingen rolle spiller længere, og at den kun i 
snævre akademiske kredse og litteraturmiljøer indtager en prominent plads? 
En sådan opfattelse af tingenes tilstand kan kun komme i stand, hvis man 
udelukkende har den skriftlige lyrik for øje7 – i virkeligheden, som nemlig 
ikke kun er skriftlig, har lyrikken måske aldrig fyldt mere, end den gør nu. 
Den lydlige lyrik spiller, i modsætning til den skriftlige, en uhyre central 
rolle både i medie-billedet og i de fleste menneskers dagligdag, nemlig i 
form af sang-, vise- og raptekster. Mens altså, med germanisten Guido 
Naschert, “die ‘junge Lyrik’ vorwiegend einen begrenzten akademischen 
Adressatenkreis erreicht” (Naschert 2006: 106), er sang- og raptekstlytning, 
enten in- eller ekstensiv, en naturlig del af hverdagen for så godt som alle 
og enhver. Medieteoretikeren Sibylle Moser beskriver forholdet således: 

It may be true that in multimedia societies printed poetry does not reach wide 
audiences, since functions of literary reading such as entertainment or iden-
tity formation are increasingly fulfilled by audiovisual media offerings […]; 

7  At fænomenet Yahya Hassan har formået at vende op og ned på de litterære naturlove i Danmark 
sættes her i parentes (selv om hans bedrift ingenlunde kan betragtes som parentetisk). Desuden må 
heller ikke den mundtligt-performative side af Yahya Hassan-sagen glemmes: De talrige optrædener 
under stor bevågenhed, også i fjernsynet og på internettet, samt den markante messende-rappende reci-
tationsmåde har utvivlsomt bidraget kraftigt til det enestående offentlige gennembrud. Der er blevet 
argumenteret for, at Hassan ikke udelukkende kan betragtes som en undtagelse: at både (skrift-)lyrik, 
publikum og samfund har forandret sig på måder, som har øget interessen og digtsamlingernes oplag (jf. 
Andersen 2014). Der turde imidlertid generelt fortsat være et tigerspring op til rap- og sangteksternes 
popularitetsstade – og det er rimeligt at antage, at musikken, med sin sanselighed, med sin kropslige og 
følelsesmæssige appel, er det (tiger-)springende punkt. 

however, given the prevalence of popular music in everyday life, it is likely that 
poetic texts are experienced, interpreted and enjoyed as song lyrics by a signifi-
cant number of people (Moser 2007: 278).

Problemet er nu, at den lydlige lyrik – hvad enten det drejer sig om den, 
der er del af populærmusikken eller den, der er del af det litterære kredsløb 

– omvendt spiller en udpræget perifer rolle i den videnskabelige verden; “die 
konkrete Stimme [ist] noch nicht in den Mittelpunkt des litteraturwis-
senschaftlichen Interesses gerückt”, med rapantologiredaktørerne Oliver 
Kautny og Fernand Hörner (Hörner & Kautny 2009: 14). Det drejer sig om 
et “forskningsfelt som ennå er i sin spede begynnelse innenfor den litterære 
nordistikken: Hva skjer med stemmen, når vi beveger oss fra den stille les-
ning med stemmen fenomenalisert for vårt indre øre til å faktisk å vekke 
den til live i høytlesning? […] Og hvordan skal man som forsker bevege 
seg fra den nærlesning man er skolert i, til den næravlytning som kreves når 
selve diktopplesningen som sjanger skal studeres” (Karlsen 2013: 2), spør-
ger litteraten Ole Karlsen i forordet til en af ham selv redigeret antologi.  

“[T]he majority of literary scholars continue to observe poetic communi-
cation within the print-dominated paradigm of written texts and reading 
audiences”, med Sibylle Moser (Moser 2007: 277), som i den pågældende 
artikel, “Media modes of poetic reception. Reading lyrics versus listening 
to songs” (2007), bl.a. beskæftiger sig med nærværende problemstilling. 

Der er ingen grænser for, hvor fintmærkende litteraturvidenskaben 
kan være, når den beskæftiger sig med lyrik i den skriftlige tradition: Med 
et stort, mangefacetteret og sig konstant udviklende begrebsapparat og 
vokabular kan den skriftlige lyrik læses, beskrives, analyseres og fortolkes 
med stor præcision og på mange forskellige måder. Til gengæld er der så 
at sige næsten ikke andet end grænser for litteraturvidenskabens præcision 
i beskrivelsen, analysen og fortolkningen af den lydlige lyrik, uanset hvil-
ken genre den tilhører. Man har således på den ene side et utroligt forfinet 
apparat til at beskrive et fænomen, der i en vis forstand lever en temmelig 
beskeden tilværelse, og mangler på den anden side et kvalificeret appa-
rat til at beskrive et særdeles aktuelt og udbredt fænomen; med litteraten 
Adam Bradley er eksempelvis “rap […] now the most widely disseminated 
poetry in the history of the world” (Bradley 2009: xiii). 
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Nogle har naturligvis beskæftiget sig med lydlig lyrik, såvel ‘populær’ 
som ‘finkulturel’. Nævnes bør antologierne Close Listening. Poetry and the 
Performed Word (1998) og The Sound of Poetry / The Poetry of Sound (2009) 
redigeret af Charles Bernstein hhv. Marjorie Perloff og Craig Dworkin – 
men bidragyderne i begge holder sig i meget høj grad inden for den litterære 
institution, ‘den finkulturelle sfære’ – og på afstand af eksempelvis rap- og 
sanglyrik: de mest populære former. Når disse genstandsfelter underkastes 
videnskabelig analyse, er det oftest som netop populærkultur, eksempelvis 
i Richard Middletons antologi Reading Pop. Approaches to Textual Analysis 
in Popular Music fra 2000. Middleton er musikvidenskabsmand, og bogens 
bidrag leveres af netop sådanne samt sociologer, medie- og kulturviden-
skabsfolk, etnologer og komponister. Med andre ord: ikke af litterater,8 
hvilket tydeligt afspejler sig i artiklerne, hvis erkendelsesinteresse oftest er 
af musiksociologisk art. Det afspejler sig også i det analyserede, kunstne-
riske materiale, som sjældent rummer æstetisk komplekse tekstdimensio-
ner. To andre værker på det populærmusikalske område, som bør nævnes, 
er Werner Faulstichs Rock – Pop – Beat – Folk. Grundlagen der Textmusik-
Analyse (1978) samt populærkulturforskeren Ulf Lindgrens Rockens text. 
Ord, musik och mening (1995). To nye antologier rummer også bidrag om 
forskellige former lydlig lyrik: Stefan Kjerkegaard og Unni Langås’ Diktet 
utenfor diktsamlingen (2013) samt Ole Karlsens Nordisk samtidspoesi. Særlig 
forholdet mellom musikk og lyrikk (2013). Begge er udpræget litterære, og 
mens førstnævnte, som Bernsteins og Perloff & Dworkins, udelukkende 
er finkulturelt orienteret, rummer sidstnævnte også bidrag om rap- og 
sangtekster. Også den danske germanist Leif Ludwig Albertsens Lyrik der 
synges (1977) er værd at nævne som et eksempel på en litterats beskæftigelse 
med lydlig lyrik, men her drejer det sig om “de sangtekster, der synges af 
et kollektiv og derved som en art anvendt litteratur gør noget ved dette 
kollektiv” (Albertsen 1977: 9f.), hvilket jo kun udgør en brøkdel af det sam-
lede billede i dag. Endelig har forskere fra sammenslutningen International 

8  Undtagelsen i det nævnte værk udgør John Moore, hvis bidrag om “the torch singers” til gengæld 
ikke rummer megen musikalsk analyse – og så godt som ingen lytning.

Association for Word and Music Studies, samt fra datterorganisationen 
Word and Music Association Forum, ligeledes leveret eksempler på lit-
teraturvidenskabelig omgang med mundtlig lyrik. Initiativer som journa-
listerne Anya Mathilde Poulsen og Jens Larsens samtalebøger Feminint 
forstærket (2007) og Sangskriver. Elleve samtaler (2001) demonstrerer også 
en sangtekstinteresse, men er ikke af videnskabeligt tilsnit. Så vidt und-
tagelserne – men hvad kan denne litteraturvidenskabens og -kritikkens 
generelle negligering af sanglyrik o.lign. skyldes?

Negligeringen af sangteksten: 
3 medvirkende forhold

(I hvert fald) 3 forhold kan være medvirkende til opretholdelsen af denne 
tilstand; det første angår medialitet, det andet intermedialitet, det tredje 
institutionalitet eller kulturelle kredsløb.

1. Det er ikke kutyme at beskæftige sig med mundtlig – sunget, rappet, 
reciteret etc. – lyrik på litteraturstudierne eller i litteraturkritikken: skrif-
tens medium er altdominerende. Hos Moser hedder det: “In focusing on 
a canon of printed »high literature« and its reception by academic rea-
ders – most often scholars and their students – literary researchers tend to 
overlook that poetry is right out there, on radio channels, on the Internet, 
in music stores and in concert halls” (Moser 2007: 278). Årsagen hertil 
kan måske i første ombæring findes i intermedialitetsteoretikeren Lars 
Elleströms helt enkle konstatering: “En ‘normal’ digtoplæsning betragtes 
som regel som litteratur, mens en syngende fremførelse af samme digt tæl-
ler som musik” (Elleström 2012: 30). “Tæller som” betyder vel, at sangen 
ubevidst hos flertallet kategoriseres som først og fremmest musik. Dertil 
kommer den omstændighed, at det simpelthen er vanskeligt at arbejde 
litteraturvidenskabeligt med sang: lyd som fænomen er grundlæggende 
svært at beskrive. Det har også eksempelvis R. Murray Schafer bemærket 
i en anden sammenhæng: “[I]t is less easy to formulate an exact impression 
of a soundscape than of a landscape” (Schafer 1977:7; vores kursiv); mere 
herom senere. Også den menneskelige stemmes måde at etablere betydning 
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på – som jo er helt afgørende for sangteksten, og som undersøges i musi-
kvidenskabelige studier af ‘vokalitet’ – befinder sig et godt stykke uden for 
det klassiske lyrikanalytiske revir.

 2. Ikke nok med at sangteksten med sin mundtlighed altså volder 
mediale problemer; beskæftigelsen med den kompliceres også yderligere 
af dens intermediale karakter: dens interaktion med musikken. Til trods 
for lyrikkens ikke blot historiske men også etymologiske forbindelse til 
musikken, synes kombinationen af de to kunstarter, generelt betragtet, ikke 
at være et nærliggende anliggende for litterater: “Der er [...] en tendens 
hos litterater til at ‘overhøre’ musikken og dens betydning” (Engberg et al. 
2004: 7), som tidsskriftet Springs redaktion formulerer det i et temanum-
mer om musik og litteratur. Selvsagt kan det være vanskeligt at begribe og 
udlægge nuancerne af den musikalsk-sproglige betydningsdannelse på en 
fuldstændigt udtømmende måde uden en musikvidenskabelig baggrund, 
men mindre kan også gøre det. I sin artikel om sangtekster, “Wider eine hal-
bierte Lyrik. Überlegungen zu den Desideraten und Möglichkeiten eines 
textwissenschaftlichen Umgangs mit SongPoesi” (2006) plæderer Naschert 
således for et beskrivelsesniveau, som befinder sig mellem “eine[r] harte[n] 
musikwissenschaftliche[n] Analyse” og den “reine[n] Intuition” (begge 
citater: Naschert 2006: 118). Med en betoning af, og en bevidsthed om, at 
indfaldsvinklen er primært tekstlig, kan analytikeren lade sig inspirere af 
musikvidenskabelige analyseredskaber. Det væsentlige er opmærksomhe-
den på, at sangteksten udgør en del af et sammensat og mangefacetteret 
hele, udgør én dimension i et grundlæggende tværmedialt kunstværk, og at 
den således ikke bør behandles som et digt og ikke vurderes på et grundlag, 
der er baseret på digtet.

Andre problemer end i litteraturvidenskaben findes i musikvidenskaben: 
Bl.a. pga. den indflydelsesrige angelsaksiske new musicology, har discipli-
nen i dag tendens til at nedprioritere tekstlige aspekter; balancen mel-
lem værk og kontekst forrykkes hen imod konteksten i en grad, som har 
gjort interessen for konkrete værkinterne forhold mellem sprog og musik 
næsten ikke-eksisterende. Endelig er problemet i musikkritikken, i hvilken 

sangtekstforfatterne ellers aldrig er blevet forsømt, at behandlingen af de 
tekstlige aspekter – og teksternes samspil med musikken – i mange tilfælde 
er mangelfuld og pga. anmeldelsesgenrens rammer sjældent fuldt udfoldet. 

Knyttet til såvel sangtekstens medialitet som dens intermedialitet er 
problemet ang. dens potentielle ‘forsvinding’, den såkaldte “text fade out”: I 
sin artikel, som er baseret på et empirisk grundlag, beskriver Sibylle Moser, 
hvordan 78 procent af de adspurgte nævner, at de i perioder delvist eller 
helt ignorerer teksten, når de lytter – eller at de har problemer med akus-
tisk at adskille og genkende ordene (jf. Moser 2007: 288). Musiksociologen 
Simon Frith er nået frem til lignende resultater – samt til det forhold at 
teksterne desuden ofte misforstås (jf. op.cit.: 295). Moser citerer filosoffen 
Susanne K. Langer: 

“When words and music come together in song, music swallows words; not 
only mere words and literal sentences, but even literary word-structures, poetry. 
Song is not a compromise between poetry and music, though the text taken by 
itself may be a great poem; song is music” (citeret efter Moser 2007: 295; vores 
kursiv; jf. Elleström ovenfor). 

Spørgsmålet må da stilles, om dette er ensbetydende med, at sangteksten 
slet ikke er beregnet til nærlytning på samme måde, som man nærlæser et 
digt – er det simpelthen en fejlagtig tilgang? Svaret må lyde, at resultatet 
af den enkelte, konkrete lytning må afgøre det: viser den sig givtig, er den 
ikke fejlagtig. 

3. Også institutionelle eller kulturelle omstændigheder (forbundet med 
de mediale og intermediale udfordringer) medvirker til den litteraturvi-
denskabelige negligering af feltet. Fordi den er sunget og musikalsk foran-
kret placerer sangteksten sig i nogle andre kredsløb og smagsfællesskaber 
end dem, litterater almindeligvis fokuserer på. Det aarhusianske Nordisk-
tidsskrift Vandfangets redaktion formulerer sig konfrontativt over for ‘eta-
blissementet’: “Vi lægger således fokus på den forsømte gruppe af poeter, 
som det litterære etablissement overser i deres ensidige fokus på ‘finkultur’” 
(Søndergaard 2008: 4). Hertil lægger sig et andet aspekt: det forhold, at der 
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naturligvis ikke nødvendigvis er sammenfald mellem det, der vinder stor 
udbredelse og det, der er af interesse for litterater. Adskillige af de sangtek-
ster, der florerer på de store tv- og radiokanaler samt internetportaler, vil 
ofte i højere grad være relevante som analyseobjekter for kultur- og medi-
evidenskabelige discipliner end for den litteraturvidenskab, som orienterer 
sig i retning af det tekstlige og det æstetisk komplekse. Ligesom det fx 
er tilfældet med dansk rapmusik, må en stor del af de eksperimenterende, 
nyskabende og netop æstetisk komplekse sangtekster opstøves på mindre 
platforme (se mhp. dansk rap evt. Schweppenhäuser 2006). Men den man-
glende udbredelse i massemedier betyder ikke, at de dermed indoptages 
i dé finkulturelle sammenhænge, litteraturvidenskaben oftest har blikket 
rettet mod (jf. Vandfanget), og påstanden skal her lyde, at problemet er, at 
mange litterater dermed slet ikke kommer i berøring med dem. Og hvor-
dan skulle de så kunne beskæftige sig med dem?

I forlængelse af disse institutionelle omstændigheder lægger spørgs-
målet ang. æstetisk værdi sig: En grund til som litterat ikke at beskæftige 
sig med sangtekster kan være en opfattelse af, at de ikke besidder samme 
kunstneriske kvalitet som den skriftlige lyrik.9 “Accordingly, the aesthetic 
value systems of a reading bourgeoisie inform literary studies to the very 
day” (Moser 2007: 278), med Sibylle Moser. Naschert taler tilsvarende om 
litteraters “ästhetische Vorbehalte”: Sangtekster står under “eine[m] gene-
rellen Trivialitätsverdacht” og devalueres som “Kommerzpoesie” (alle tre 
citater: Naschert 2006: 113). Der hersker ingen tvivl om, at mange sang-
tekster, især popmusikalske, ikke bestræber sig på at opnå en høj grad af 
tekstlig kompleksitet – det er ofte andre aspekter, der prioriteres højere, 
også bl.a. økonomiske; imidlertid gælder dette naturligvis langtfra for alle 

9  Simon Frith citerer en pladeselskabsdirektørs brev til den ulønnede tekstforfatter til den daværende 
landeplage “The Blind Ploughman” i 1918, hvori det bl.a. hedder: “Many lyrics are merely a repetition of 
the same words in a different order and almost always with the same ideas. Hardly any of them, frankly, 
are worth a royalty, although once in a way they may be. It is difficult to differentiate, however” (1989: 77). 
Her knap 100 år senere er situationen omtrent den samme: Utallige sangtekster er relativt uinteressante 
betragtet fra et litteraturanalytisk perspektiv (i hvert fald hvis dette er orienteret mod det æstetisk kom-
plekse), og utallige gentager de samme slidte former og motiver. Det er muligvis også sandt, at det kan 
være vanskeligt at skelne dem, som faktisk er “worth a royalty” fra de øvrige – men det vanskelige bør 
ingen hindring være for at gøre forsøget. 

sangtekster. Et andet aspekt af kvalitetsspørgsmålet har med forventnings-
horisont og vurderingsgrundlag at gøre: Sangtekster må opfattes som sang-
tekster – ikke som digte – “weil die Gattung ‘Song’ nach eigenen Maßstäben 
beurteilt werden muss. Songtexte sind eben keine Gedichte” (op.cit.: 108), 
med Naschert. Vurderer man sang- og raptekster på et grundlag, der er 
baseret på digtet, vil de ofte ikke kunne måle sig med den skriftlige lyrik 

– men det behøver de bestemt heller ikke! Problemet består bl.a. i, at de 
vurderingskriterier, lydlig lyrik måles på, ikke er nær så klare og etablerede 
– bl.a. pga. den allerede omtalte litteraturvidenskabelige-akademiske neg-
ligering. Dette aspekt vil ofte være knyttet til problemstillinger angående 
fin- over for populærkultur – et heftigt debatteret emne siden 1960’erne, 
der i Danmark bl.a. har været kendt som ‘pop-debatten’ (jf. Andersen et al. 
2000 [1984]: 270f.) – og de forskningsmæssige traditioner forbundet med 
disse problemstillinger; mere herom snart. 

Den blå bjælke:
Litterær kanonisering af sangteksten?

Det tidligere nævnte tidsskrift Vandfanget satte – raffineret og polemisk – 
i 2008 et nummer om sang- og raptekster (nr. 45) op som en fjerde bog i 
forlaget Gads stort anlagte trilogi om Danske digtere i det 20. århundrede 
(fjerde udgave, 2000-2002): Til førstebindets grønne, andenbindets røde og 
tredjebindets gule bjælke føjedes en fjerde blå. På bagsiden af hæftet er hen 
over disse fire farvebjælker trukket et nodeark inkl. g-nøgle, som afslører, 
hvad denne blå, fjerde bjælke betyder: den lægger ikke endnu et tidsligt bind 
til serien, men et medialt – den rummer artikler om en række af de lyrikere, 
som (hovedsageligt) manifesterer deres lyrik lydligt og kombineret med 
musik. Hermed sigtes ikke til skriftlige lyrikere, hvis tekster tonesættes og 
vinder udbredelse som sange, men sang-, vise-, salme- og raptekstforfattere, 
hvis tekster først og fremmest er mundtlige og i udgangspunktet fremført 
af dem selv. Sagen er nemlig den, at sådanne ikke figurerer i Gads tradi-
tionsrige værk; en omstændighed, som (foruden den relativt åbne formule-
ring: “Værket koncentrerer sig om den professionelle skønlitteratur og dens 
forfattere”, Mai 2002: 7) ikke ekspliciteres – vel sagtens fordi eksklusionen 
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funderer sig på et skriftlighedsparadigme så indgroet og selvfølgeligt, at 
dets håndhævere ikke nødvendigvis er bevidste om dets eksistens. Dertil 
kommer naturligvis praktiske, omfangsmæssige hensyn, som må tages – og 
en række andre forhold, det snart skal dreje sig om. At der skulle ligge en 
ond (skriftlighedsfundamentalistisk) ånd – som eksempelvis ville regne 
den sungne og rappede lyrik for underlødig – bag forekommer mindre 
sandsynligt. Tilsvarende i Gyldendals ni bind store litteraturhistorie (1980): 
Fra det 20. århundrede findes ikke meget mere end et kort afsnit om arbe-
jderbevægelsens fællessange samt en håndfuld Eik Skaløe-vers knyttet til 
en karakteristik af hippiebevægelsen – det er, hvad sangteksterne fylder. 
Godt 25 år senere har billedet ikke forandret sig det mindste i samme for-
lags Dansk litteraturs historie. I Syddansk Universitetsforlags Læsninger i 
dansk litteratur (2001) udgør en artikel om Benny Andersens Svantes viser, 
som først udkom som bog, sangtekstrepertoiret – sammen med eksem-
pelvis Thøger Larsens og Jeppe Aakjærs digte, som siden er blevet tonesat, 
og som kendes som sange – og mange flere eksempler kunne fremdrages. 

Og det er ikke blot i det dansksprogede, at nyere og nye sangtekster 
tilbringer tilværelsen uden for litteraturhistorierne, også eksempelvis i 
det tyske: “[Die deutschen Songs haben] noch keinen Eingang in die 
Lyrikgeschichte gefunden, obschon Lyrik in ihren Anfängen Gesang war”, 
med Guido Naschert (Naschert 2006: 106); mere herom senere. Langt op i 
tiden var det imidlertid en selvfølge, at sanglyrik fandt vej til litteraturhis-
torierne, men “[z]u Unrecht werden die Songtexte [...] die vereinzelt in der 
Beilage zu den Tonträgern abgedruckt sind, von der Literaturwissenschaft 
[...] bis heute vernachlässigt”, med en anden germanist, Dieter Burdorfs, 
ord (Burdorf 1997: 27). Sangteksterne præsenteredes i disse sammenhænge 
løsrevet fra såvel deres mediale basis (lyden) som fra deres musikalske kon-
tekst10 – men inkluderedes til gengæld i den lyriske kanon, hvilket altså i 
vid udstrækning ikke er tilfældet i dag: Skønt der naturligvis findes undta-
gelser, er inddragelsen af sange, viser, rap o.lign. undtagelsen og ikke reglen. 

10  I det nævnte Reclam-værk, som også rummer analyser af de inkluderede tekster, behandles Wolf 
Biermanns “Und als wir ans Ufer kamen” således også medialt løsrevet fra sin akustisk-musikalske sam-
menhæng, dvs. som et skriftligt digt ( Jäger 2006 [1982]: 320f.). 

På Burdorfs område, det tysksprogede, indbefatter eksempelvis Reclam 
Verlags Deutsche Gedichte und Interpretationen og Echtermeyer/von Wieses 
vægtige Deutsche Gedichte én Liedermacher fra det 20. århundrede (i begge 
tilfælde Wolf Biermann) – altså præcist én mere end Danske digtere i det 20. 
århundrede. At netop enkelte sangtekster er repræsenteret i mange samlin-
ger, forekommer mere problematisk end det fuldstændige fravær. Dermed 
signaleres nemlig, at sangteksterne faktisk regnes for lyrik, faktisk opfat-
tes som del af den litterære tradition, men alligevel kun får lov at fylde en 
brøkdel, ja, næsten intet, når kanon dannes.

Både Vandfanget-redaktionen (jf. “den forsømte gruppe af poeter”), 
Dieter Burdorf (jf. “zu Unrecht”) og, mindre eksplicit, Guido Naschert (jf. 
“noch keinen Eingang gefunden”) anlægger en kritisk vinkel over for ude-
ladelsen af sangtekster i nutidens litterære kanon. Men: Kan de i sidste 
afsnit nævnte forhold 1) og 2), medialiteten og intermedialiteten, mulig-
vis siges faktisk at retfærdiggøre denne udeladelse? I nogen grad, ja: Man 
kan argumentere for, at remedialiseringen, fra mundtlighed og auditivitet 
til skrift og visualitet, samt monomedialiseringen, med løsrivelsen fra den 
musikalske sammenhæng, er så fundamentale indgreb, at foretagenet ikke 
er hensigtsmæssigt – kun en lille del, kun ét aspekt af sangen bliver til-
bage. Og muligvis er denne lille del, dette ene aspekt, som (sandsynligvis) 
ikke er frembragt mhp. at kunne fremtræde udelukkende således, ganske 
enkelt ikke tilstrækkeligt æstetisk værdifuldt i sig selv. Ang. remedialise-
ringen citerer Naschert litteraten Moritz Baßler, som har formuleret et 
snævert, performativt sangtekstbegreb: “Der Text des Popsongs ist seine 
Aufnahme und nur diese” (Naschert 2006: 115; Naschert stiller sig dog 
kritisk heroverfor), ligesom Simon Frith mener at vide, at “[s]ong words 
are not about ideas (‘content’) but about their expression” (citeret efter 
Moser 2007: 295); en “expression”, som jo forsvinder i skriftmediet. Ang. 
monomedialiseringen kan man hæfte sig ved Nascherts egen konstatering: 

“Liedtexte [sind] Teile eines komplexen, intermedialen Ganzen” (Naschert 
2006: 106). Ud fra denne tankegang forekommer en ‘parallelkanondannelse’, 
i hvilken sangtekstkanon dannes sideløbende med den litterære kanon, at 
være meningsfuld: Sangtekster er noget andet end ‘digte’, og bør – kunne 
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man hævde – derfor ikke optræde side om side med sådanne, på digtets 
mediale vilkår. Som danske eksempler på udgivelser, der følger denne 
tankegang, kunne Anette Giertsens sangtekstantologi Vinyllyrik (1982), 
kritikeren og digteren Lars Bukdahls raptekstsamling Poesi dér (2004) og 
sammes Hvedekorn-temanummer med sang- og raptekster (nr. 14, 2014) 
anføres. I Norge kan den 438 sider tykke antologi om “norsk sanglyrikk fra 
1970 til 2012”, Samtidslyrikken: fra Almuens opera til Gatas Parlament (2012), 
nævnes. I Naschert 2006 (114f.) findes en række forslag til hvilke kriterier, 
en sådan parallelkanondannelse kan følge.

Omvendt ville man kunne argumentere for, at en inklusion i den litte-
rære kanon, som netop ville fremhæve disse omstændigheder, dermed også 
ville være interessant og relevant for en forståelse af lyrikgenrens bredde. 
Desuden kan man forestille sig, at en sådan inddragelse ville udmønte sig 
i en øget opmærksomhed på, og interesse for, sangtekster blandt litterater. 
Sibylle Mosers overvejelser over en givtig vekslen mellem læsning og lytning 
kan bringes i spil her: “In the reception of lyrics, moving back and forth 
between reading and listening seems to represent a third media moda-
lity quite distinct from either reading or listening in themselves” (Moser 
2007: 297). Ud fra denne tankegang fremstår en inklusion i litteraturkanon 
logisk: Også sangtekster er ‘lyrik’ (jf. de indledningsvise etymologiske iagt-
tagelser). Endelig bør et alternativ til de to nævnte løsninger kort nævnes: 
Nutidens i- og e-bøgers udvidede mediale råderum åbner for muligheden 
for slet ikke at måtte vælge side i denne diskussion. Her kan sangteksterne 
medtages i den litterære kanon uden at være tvunget til at give afkald på 
hverken mundtlighed eller musikalsk intermedialitet, idet de jo simpelthen 
kan optræde, som de er: som sange.11 

Så vidt kanoniseringsproblematikken; lidt anderledes stiller nu det 
spørgsmål sig, om også den generelle fraværende litteraturvidenskabelige 
beskæftigelse med sangtekster kan legitimeres ud fra samme argumen-
tation, altså ud fra de mediale og intermediale forhold. Problemet består 
bl.a. deri, at adskillige fremtrædende sangtekstforfattere, døde som levende, 

11  Et dansk eksempel herpå statuerer forlaget Systimes Litteraturens huse (2014, red. Kristensen et al.).

mangler en fyldestgørende litteraturvidenskabelig behandling. Ikke blot i 
det anglofone rum findes et “large archive of audio […] [that] awaits seri-
ous study and interpretation” (Bernstein 1998: 5), med avantgardedigteren 
og -teoretikeren Charles Bernstein – det er netop også tilfældet på skan-
dinavisk grund. Og beskæftiger man sig ikke hermed, beskæftiger man sig 
ikke med den form for lyrik, der er vigtigst for langt de fleste mennesker. 
Her ligger også et ikke uvæsentligt pædagogisk potentiale: Sange, viser, 
rap o.lign. kan, pga. det i forvejen etablerede fortrolighedsforhold, også 
fungere som trojansk hest og åbne en dør ind til lyrikken som sådan; det 
er nærliggende at antage, at glæden ved og begejstringen for kunstnerisk 
formet sprog lettere kan vækkes med sangteksten som (et blandt flere) afsæt. 
Som tidligere beskrevet foreslog Naschert en opblødning af dé musikvi-
denskabelige krav, det er nødvendigt at stille til litteraten. Med disse in 
mente fremstår sangteksten således som et oplagt, og i vid udstrækning 
uafdækket, område for litteraturvidenskaben at begynde at bevæge sig ind 
på – også selv om isen kan synes tynd under fødderne. Nu et nærmere blik 
på denne is’ beskaffenhed.

Sangens kompleksitet & anderledeshed

Som Naschert tidligere formulerede det, udgør sangtekster dele af kom-
plekse, intermediale helheder. Selv om det for litteraten kan være både legi-
timt og meningsfuldt hovedsageligt (eller udelukkende) at koncentrere sig 
om den tekstlige dimension af disse helheder, kan det samtidig være værd 
at have en indstilling som den følgende i baghovedet: Frank Kjørup citerer 
tidligere nævnte Leif Ludwig Albertsen, som formulerer “das Streben, im 
künstlerischen Text alles als bedeutsam zu verstehen” (citeret efter Kjørup 
2002: 247; Albertsens kursiv). Det gælder naturligvis ikke udelukkende for 
den skriftlige, kunstneriske tekst, men for kunstværket som sådant – og i 
et musiknummer med sangtekst, rap, oplæsning el.lign. er der tale om et 
meget stort antal strukturer, som alle bidrager til det samlede udtryk og 
dermed til betydningsdannelsen. Af hvilke komponenter består nu dette 
albertsenske ‘alt’ i sangsammenhæng? En grov grundinddeling kunne lyde:
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• Den lange række af sproglige strukturer på både et (a) formelt (fx 
gentagelsesmønstre, rim, rytme, syntaks osv.) og et (b) indholds-
mæssigt niveau.

• Den akustiske artikulation heraf, dvs. (a) fremførelsen (herunder fx 
melodilinjen, fraseringer, glissandoer, agogik (tempovariationer), 
dynamik (lydstyrkevariationer) – men også (b) stemmens art: dens 
kvalitet, dvs. klang (herunder nasalitet og evt. fonasteni), timbre, 
artikulationsgrad, intensitet (herunder kompression) osv. 

• (a) Den lange række af musikalske strukturer og egenskaber (gen-
tagelsesmønstre, melodier, harmonier, tempi, dynamik osv.) – men 
også (b) instrumentering/besætning: Hvilke lyde er til stede? 

• Lydbilledets/produktionens egenskaber (stereopanorering, equalise-
ring, rumklangs-, ekko- og forvrængningseffekter, mastering osv.).12 

• Alle elementerne uden for sangenes akustiske rum, som rækker ind 
i dette, og som dette rækker ud i: teksternes fremtræden i plade-/
cd-omslag/-teksthæfte (typografi, størrelse, linjeombrydning, grafisk 
opsætning, farver osv.), billedmateriale på og i plade-/cd-omslag/-
teksthæfte, forskelligt materiale tilgængeligt på internettet, fx på en 
kunstners hjemmeside, øvrige værker, koncerter etc. 

Hertil kommer det helt afgørende forhold: hvordan disse komponenter kor-
responderer med hinanden. Naturligvis er ikke alle aspekter lige væsentlige, 
og analytikeren må fra værk til værk foretage en vurdering af, hvad det er 
hensigtsmæssigt at hæfte sig særligt ved – foruden den tekstlige dimen-
sion, altså. Som tekstorienteret litterat kan det desuden være værd at være 
opmærksom på, hvordan sangteksten, generelt betragtet, afviger fra det 
skriftlige digt – og dermed undgå at måle førstnævnte efter sidstnævntes 
målestok, hvilket ofte vil føre til den tidligere nævnte negative værdidom. 
Guido Naschert anfører 7 træk, som er kendetegnende for sangtekster: 

12  I Tagg 2001 [1982]: 8f. findes et bud på en udfoldet version af punkt 3 og 4.

• Reduzierung sprachlicher Selbstreferenz und Kohärenz bei gleich-
zeitiger Steigerung intermedialer Referenzen und Korrelationen,

• Reduzierung ästhetischer bzw. poetologischer Selbstreferentialität,

• Tendenz zur Sangbarkeit der Sprache (während die Musikalität 
nicht – wie beim Gedicht – aus der Sprache allein erzeugt werden 
muss), damit verbunden ist die

• Tendenz zu einer stärker musikalisch als sprachlich bedingten 
Prosodie, 

• Tendenz zu syntaktischer Überstrukturierung durch Serialität (u.a. 
Wiederholungen, Refrains) bei gleichzeitiger

• Tendenz zur semantischen Anpassung an Alltagssprache und 
Dialekt, sowie die

• Tendenz zu kurzen, expliziten Aussagen (‘Hook’/‘Botschaft’), was 
eine Dominanz der Mittelungsfunktion einschließt (Naschert 
2006: 109f.)

At disse træk er ‘kendetegnende for sangtekster’ betyder naturligvis ikke, 
at sangtekster, for at være vellykkede som sådanne, if. Naschert bør besidde 
dem; der er ingen normativitet på færde. Ofte vil tværtimod sangtekster, 
som netop bryder med dele heraf – det skal her være påstanden – være inter-
essante for en litteraturvidenskabelig betragtning, idet disse brud typisk 
vil skyldes en formel insisteren på rent tekstlige forhold, som således ikke 
i samme grad underordnes musikalske strukturer.13 

Imidlertid: Uanset den konkrete udformning, uanset om sangteksterne 
har mere eller mindre tilfælles med den skriftlige lyrik, lever de under svære 
kår i litteraturvidenskaben – kår, som denne artikel håber at kunne bidrage 
blot en smule til forbedringen af. 

13  Følgende tre artikler fra undertegnedes hånd rummer eksempler på sangtekster af denne art: “»Falder. 
Ikke. Til ro.« Og anden musikalsk-sproglig betydningsdannelse Under Byen” (publiceres i en kommende 
antologi udgivet i regi af forskningsenheden CERCOP), “»Vi er ikke robotter, hvis man kan sige det på 
den måde«. Digressiv køretur gennem Nikolaj Zeuthens flerstrengede fejlbarlighedskunst” (Passage årg. 
28, nr. 69, 2013) samt “Det usynlige menneske. Eller PeterLichts interdisciplinære antipop-pop” (Den blå 
port nr. 87, 2011). 
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