Jeg er fan av naturens rom.
Den myke skoglyden.
Den åpne havlyden.”
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Lytting i fjæra med Child Of Klang.
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Si at du vil til Kjerringøy utenfor Nordlandskysten et sted. Fly til Bodø og følg skiltene
mot Skivika eller Løpsmarka. Etter Løpsmarka

får du Løp hovedgård på høyre side, som
angivelig «absolutt er verdt et besøk», men du
skal videre, du fortsetter rett forbi og følger
riksvei 834 forbi Kløkstad og Skaug og helt
til Festvåg, der fergeleiet ligger. Her kjører du
om bord i ferga og tas i land i Misten. Ta deg

videre til du kommer til kirka og handelsstedet
som ligger synlig på venstre side av veien, om
lag elleve kilometer fra fergeleiet. Stikk innom
Markens Grøde Ysteri, en sesongåpen kafé
som lager egne oster og et utvalg andre økologiske produkter. Her ligger også båtbyggeriet

til Ulf Mikalsen. På høyre side av Sirilund
Handel, to hundre meter lenger ned i veien,
finner du Zahlfjøsen som varter opp med egen
vandresti, vuggeskulpturen Confidence av Ane
Øverås, en utendørs lydinstallasjon; Marmelen
av Elin Øyen Vister, nærmiljøkontor,
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bibliotek, Hamsun-utstilling, atelier, galleri,
husflidverksted og båtbyggeri. Ikke verst for en
øy med 360 innbyggere.
«Gå i land på Kjerringøy og stå med sug i
magen», synger Halvdan Sivertsen. Gjør det.
Kjenn litt på suget og vit at du nå basically har
to alternativ. Du kan gjøre som Halvdan fortsetter: «Gå omkring i underet, finne fuglereir
med dun i. Møte en maler, en som bor her, en
som vet.» Eller du kan, slik DJ Sunshine aka
Child of Klang aka Elin Øyen Vister, har valgt,
motivert av nordområdepolitikken, en generell
engstelse på jordas vegne og en fornemmelse
av at det haster, begynne å ta opp lyder i den
hensikt å lage et lydkart over øya.
– Tanken bak akustisk økologi er å ta vare
på og beskytte naturlige lydmiljøer som er en
ressurs for både dyr og mennesker. De er i ferd
med å forsvinne verden over. Når jeg samler
lyder fra Kjerringøy får jeg samtidig en oversikt
over hvordan det står til med det lokale lydmiljøet. Jeg praktiserer også dyplytting, eller Deep
Listening som det heter. Lyttepraksis utvikla av
komponisten og utøveren Pauline Oliveros. Det
er ikke noe hokuspokus. Sett deg til rette et
behagelig sted der du liker lyden, lukk øynene,
varier mellom å fokusere på alle lydene på én
gang og enkeltlyder du hører. Viktig også å
lytte innover. Til tankene. Etter et par ganger
vil du merke hvordan hørselen og rommene
vokser seg større, og til slutt lytter du med alle
porene i huden. Jeg har også andre prosjekter.
Det som opptar meg mest, og som jeg jobber
med både i plate- og lydinstallasjonsformat
nå for tida, heter Soundscape Røst og handler
om den truede sjøfuglbestanden på Røst. Jeg
dokumenterer det nåværende lydmiljøet for
all framtid og samler historisk lyd fra disse
plassene. Jeg undersøker hvordan lyden av et

område kan skape sosial og kulturell identitet
og hva som skjer når lydmiljø forandres eller
forsvinner. Jeg synes arbeidet til den italienske
komponisten David Monacchi er spennende.
Han har blant annet et opptak fra jungelen
der man kan høre en afrikansk pygméstamme
synge i pitch med lydene fra naturen når de
er på vei hjem fra jakt. Jeg er fascinert av slik
lydlig frekvenstilpasning mellom dyr og mennesker.
Kan du si noe om motivasjonen din? Om
verden er en handelsbod – hva får du igjen
for innsatsen?
– Jeg er fan av naturens rom. Klang og
ekko som oppstår i nærheten av en bratt fjellvegg. Demping av lyd mellom trær og mose.
Den myke skoglyden. Den åpne havlyden.
Jeg drømmer ellers om å utforske lydrom i
ørkenen og i jungelen – og på Svalbard. Og
under vann! Støyforurensning under vann er et
økende problem. Jeg synes også det er dypt
interessant å lytte der ingen andre lytter – eller
kan lytte. Dette jobber lydkunstneren Jana
Winderen med. Hun lytter til reker, flaggermus og andre dyr du ikke lytter til – eller har
sjansen til å høre – til hverdags. Poenget er
å komme til en plass der jeg kan åpne meg
selv helt opp og skape intuitivt – slik at meg-et
kommer ut i det jeg skaper. Jeg jobber derfor
med å lytte mer til det indre i meg for å skape
fritt.
Kan du ikke bare «lytte innover» i byen? Hva
er galt med det?
– Altså, jeg har flytta til en plass hvor det
er lite støy fra mennesker og industri. Det
betyr at jeg kan høre naturen godt. Jeg må
likevel helt ut på Eide på Kjerringøy for å få noenlunde stillhet. På Kjerringøy er det markante
støykilder: bil, båt, småfly, bondegårdene og

Jeg er fascinert av lydlig frekvens-tilpasning
mellom dyr og mennesker.”
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Når vi stenger den naturlige lytte-bevisstheten ute,
stenger vi ute en hel dimensjon.”
deres maskiner, hyttebygging og Forsvarets
jetter som flyr lavt over øya. Helt grusomt. Gir
meg en forståelse av hvor utrolig jævlig støyterror kan være i en krigssammenheng. Når
jeg snakker om stillhet er det likevel ikke sånn
at det skal være helt stille som i et lufttomt
rom, men at lyden som jeg omgir meg med
helst skal være naturskapt. Havlyder. Skogssus. Fugler. Dyr. Jeg liker selvfølgelig milde
menneskelyder. Barnestemmer og snakk er
bare fint, men jeg vil leve et sted hvor menneskeskapt støy ikke overdøver det naturlige
lydmiljøet. Slik at jeg lever bærekraftig med
alle organismer.
Akustisk økologi ble utviklet på sekstitallet
og utforsker lydforholdet mellom levende
skapninger og deres omgivelser. Blåruss og
68’er-barn i trassalderen omtaler det helst
som alternativt visvas. Hva er din take på
det?
– For det første så er jeg ikke opptatt av
kred, så det spiller ingen rolle hva noen som
helst sier. Dette er kunnskap som er med oss
fra fødselen av. Som ligger i genene våre. Det
er så enkelt som at når jeg er stressa, lytter
jeg mindre til naturen og meg sjøl og da får
jeg det som regel også mindre bra med meg
sjøl. Det er en malerinne og tenker, Carolyn
M. Kleefeld, som beskriver dette godt: «This
wilderness is a place that allows me to be
in a receptive and vulnerable state of being.
Because I’m not dealing with the daily traffic
of a city, I’m not having to use the defense
mechanisms that dull my sensibilities». I en by
er lydmiljøene ofte lo-fi. Der finnes det masse
støy som danner en støymasse som er lite
frekvensrik og maskerer all annen lyd. Dette
gjør at vi mister kontakten med oss sjøl. For

å overleve i byen må vi blokkere mye lyd ute
som egentlig kan ha viktig informasjon til oss.
Vi blokkerer også andre menneskestemmer
ute. Det «blir for mye», som det heter. Vi er
skapt til å lytte etter fare og når vi stenger den
naturlige lyttebevisstheten ute, stenger vi ute
en hel dimensjon. I en sånn stressa, adrenalindrevet tilstand glemmer vi dessuten å lytte til
oss sjøl. Støystress er et økende problem i alle
storbyer. Det hevdes at det generelle støynivået
øker med én desibel hvert eneste år siden vi
hele tiden skrur litt opp for å overdøve naboen.
Et annet problem er at slik støy gjør det vanskelig for småfugler å kommunisere. De mister
språket sitt og sjansen til å skaffe seg partner.
Dermed blir de stadig færre. Men jeg er ingen
slavisk tilhenger av akustisk økologi, altså. Jeg
omfavner mange retninger og synes ikke det er
sånn at støy er roten til alt vondt. Jeg er jo stor
fan av støykonserter. Jeg opplever dem som
en renselse. Jeg kan være sliten og lei meg og
føle at en vegg av støy kan dra dritten ut av
meg, på en måte.
En oppfordring til våre lesere?
– Lytt mer til dine omgivelser! Blir det for
mye, så trekk deg ut og finn en plass hvor du
kan bearbeide inntrykkene. Balanser ytre lytting med indre lytting. Lyd er noe fundamentalt og viktig for menneskets – og dyrenes! – ve
og vel.
Elin Øyen Vister stiller ut en stedspesifikk
lydinstallasjon Soundscape Røst – 2010
Sesong 1 Habitat 1 : Krykkje i samarbeid
men Joonas Siren (FIN) i lokalene til
Ny Musikk i Oslo, 3–5. desember.
Plateversjonen av prosjektet kommer i 2011.
Les mer på: childofklang.wordpress.com
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