
Ordets performans

Instruktioner:

Läs varje stavelse upphackat och hårt om det är en prick under ordet.

Läs löddrigt och överflödande om det är ett svart streck över texten.

Läs accentuerat om det är ett understreck under ordet.

Om texten går upp, lös i högre tonläge. Om texten går ner, läs i lägre tonläge

Instruktioner visas alltid i parentes: (Gör som jag säger)

’ ’ ’ ’ ’ ’ = betyder att det är paus i kort längd, eller att en ska invänta någon. Om det är två på rad ska du pausa lite längre, om det är tre ännu längre, osv.
—————

De långa sträcken indikerar separerade röster. Om det är ett vanligt streck:    så betyder det att allt ska läsas “synkat”, eller att man iallafall ska ha varandra i 
       åtanke.

  Om det är ett streckat streck:    så betyder det att allt ska läsas “osynkat”, att man inte behöver ha varandra i             
                             åtanke.

—————

Om texten är såhär svag ska det inte läsas, det visar bara att någon annan läser det.
Stor text betyder att det ska läsas i hög volym.
liten text innebär att det ska viskas, eller läsas i väldigt låg volym.

—————

Fet text: Läs lite långsammare. Kursiv text: Läs lite snabbare. Blå: glatt, ömt, snällt. Röd: arg, frustrerad. Gul: Snofsig, akademisk. Grön: Äcklad. Lila: Ledsen,

Instrumenten, karaktärerna för varje typsnitt:
- Times New Roman: Akademiker, snofsig, gammeldags. 
- News Gothic MT: Poetisk, diktform, pretentiös. 
- Gill sans: Frispråkig, intuitiv, predikande.
- Rockwell: Introspektiv, dagboksliknande, narrativ röst. 

- Courier: Talspråklig, ungdomlig och vardaglig 



Ordets performans

 

(Andfådd)

I förutsättningen… att allt språk… - såsom icke-

verbalt och verbal… - går att arrangera 

inom dess förevisande möjligheter… så är 

ändå texten, skrivandet… och det verbala 

språket… det signifierande område inom musik… 

där denna performativa potential… har 

konstnärligt utforskats… minst…

[ Andas i olika sorts hastighet,

ibland lugnt och ibland på 

gränsen till hyperventilering 

                                                ]

[ Andas i olika sorts hastighet,

ibland lugnt och ibland på 

gränsen till hyperventilering 

                                                ]

[ Andas i olika sorts hastighet,

ibland lugnt och ibland på 

gränsen till hyperventilering 

                                                ]

[ Andas i olika sorts hastighet,

ibland lugnt och ibland på 

gränsen till hyperventilering 

                                               ]

Innehållsförteckning. Det vi precis hörde var G. E. 

N. E. S. I. S. Ordets första performans. ’
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Verket består av två kapitel.  Ordets E.S.T.E.T.I.K som 

består av två delar: Text och skrivande och Röstens ord. 
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Efter den sista performansen så kommer vi 
till verkets referenser. Dom kommer ni inte 
få höra. 

Slutligen når vi appendix. Här 

samlas bilagor relevanta till 

textens olika exempel. Dom kommer 

ni inte få se.

Efter den sista performansen så kommer vi 
till verkets referenser. Dom kommer ni inte 
få höra. 

Slutligen når vi appendix. Här 

samlas bilagor relevanta till 

textens olika exempel. Dom kommer 

ni inte få se.

Efter den sista performansen så kommer vi 
till verkets referenser. Dom kommer ni inte 
få höra. 

Slutligen når vi appendix. Här 
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textens olika exempel. Dom kommer 

ni inte få se.
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till verkets referenser. Dom kommer ni inte 
få höra. 

Slutligen når vi appendix. Här 
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textens olika exempel. Dom kommer 

ni inte få se.

Efter den sista performansen så kommer vi 
till verkets referenser. Dom kommer ni inte 
få höra. 

Slutligen når vi appendix. Här 

samlas bilagor relevanta till 

textens olika exempel. Dom kommer 

ni inte få se.



Ordets performans

 

Den högaktige Youtube-poeten Intuition Jag Gemene man

I och med de naturliga förgreningar av 

konceptet till hands’ Kedjan som betecknar, 

vilket inte nödvändigtvis är linjär, menar, 

pekar på, en differentiell entitet, en 

mångfacetterad det, en tidlös såsom det/

den ibland beskrivs’ Vad för nåt är 

mammas röst när vi är i magen?’ så kan’ 

jag ej längre påstå att det begrepp som 

sökes är så enkelt att definiera som man 

kan bli ledd att tro Om denna 

betecknande kedja___ inte är linjär så 

borde vår uppfattning heller inte vara 

singulär. Enbart som synonymer, till vad? Var 

nånstans är den här akusmatiska 

rösten, som bara låter massa för 

fostret? Det som i denna text kan komma 

att kallas sanning, mening, essens, det 

dolda och det osagda, är det koncept  – ett 

av de första vi kunde förnimma – med en 

ansenligt bred stomme, en idé med en 

högst raffinerad historia Gud utan konkret 

mening, sanning i konstant opposition, en 

i sin essens negativ! entitet Är den detsamma som 

guds ord, en inbillad röst? Vad betyder rösten när man 

är så liten? Vad betyder det egentligen att rösten är 

det första vi hör, fast kan något höras ur den ens?’’ 

Sannerligen, en lära som praktiserats och 

teoretiserats om sedan urminnes dagar Om! 

varje mening, yttrande, röst, sagd 

eller osagd, är det, denna (den) 

mångfacetterade och differentiella entitet, 

alltså produkten av Guds logoi Är mamma… 

gud? Ett svar på “var är rösten”? 

Och typ, vad är rösten?? 

I och med de naturliga förgreningar av 

konceptet till hands’ Kedjan som betecknar, 

vilket inte nödvändigtvis är linjär, menar, 

pekar på, en differentiell entitet, en 

mångfacetterad det, en tidlös såsom det/

den ibland beskrivs’ Vad för nåt är 

mammas röst när vi är i magen?’ så kan’ 

jag ej längre påstå att det begrepp som 

sökes är så enkelt att definiera som man 

kan bli ledd att tro Om denna 

betecknande kedja___ inte är linjär så 

borde vår uppfattning heller inte vara 

singulär. Enbart som synonymer, till vad? Var 

nånstans är den här akusmatiska 

rösten, som bara låter massa för 

fostret? Det som i denna text kan komma 

att kallas sanning, mening, essens, det 

dolda och det osagda, är det koncept  – ett 

av de första vi kunde förnimma – med en 

ansenligt bred stomme, en idé med en 

högst raffinerad historia Gud utan konkret 

mening, sanning i konstant opposition, en 

i sin essens negativ! entitet Är den detsamma som 

guds ord, en inbillad röst? Vad betyder rösten när man 

är så liten? Vad betyder det egentligen att rösten är 

det första vi hör, fast kan något höras ur den ens?’’ 

Sannerligen, en lära som praktiserats och 

teoretiserats om sedan urminnes dagar Om! 

varje mening, yttrande, röst, sagd 

eller osagd, är det, denna (den) 

mångfacetterade och differentiella entitet, 

alltså produkten av Guds logoi Är mamma… 

gud? Ett svar på “var är rösten”? 

Och typ, vad är rösten?? 

I och med de naturliga förgreningar av 

konceptet till hands’ Kedjan som betecknar, 

vilket inte nödvändigtvis är linjär, menar, 

pekar på, en differentiell entitet, en 

mångfacetterad det, en tidlös såsom det/

den ibland beskrivs’ Vad för nåt är 

mammas röst när vi är i magen?’ så kan’ 

jag ej längre påstå att det begrepp som 

sökes är så enkelt att definiera som man 

kan bli ledd att tro Om denna 

betecknande kedja___ inte är linjär så 

borde vår uppfattning heller inte vara 

singulär. Enbart som synonymer, till vad? Var 

nånstans är den här akusmatiska 

rösten, som bara låter massa för 

fostret? Det som i denna text kan komma 

att kallas sanning, mening, essens, det 

dolda och det osagda, är det koncept  – ett 

av de första vi kunde förnimma – med en 

ansenligt bred stomme, en idé med en 

högst raffinerad historia Gud utan konkret 

mening, sanning i konstant opposition, en 

i sin essens negativ! entitet Är den detsamma som 

guds ord, en inbillad röst? Vad betyder rösten när man 

är så liten? Vad betyder det egentligen att rösten är 

det första vi hör, fast kan något höras ur den ens?’’ 

Sannerligen, en lära som praktiserats och 

teoretiserats om sedan urminnes dagar Om! 

varje mening, yttrande, röst, sagd 

eller osagd, är det, denna (den) 

mångfacetterade och differentiella entitet, 

alltså produkten av Guds logoi Är mamma… 

gud? Ett svar på “var är rösten”? 

Och typ, vad är rösten?? 



Ordets performans

  Inom det som känns till som språk så finns 

texten hans, hennes, hens, mångfald, i sig själv, 

sin språklighet, sin textlighet – så är det vi 

hittar i denna opposition ett flertal frågor och 

inte mycket till svar. En flytande identitet, en 

formbar kropp. Bara vad för nåt kan ringa in 

detta koncept Är det bara en röst vi hittar där? 

och denna teologiska och 

filosofiska beståndsdel På så sätt har detta 

lett till en förvirrad situation, en värld post babel, 

men i dess förtjänst har vi 

åtminstone Ordet ett flertal idéer 

angående Ordet eller, är det 

Ordet, ordet, ordet, ordet, ordet, ordet?

Inom det som känns till som språk så finns 

texten hans, hennes, hens, mångfald, i sig själv, 

sin språklighet, sin textlighet – så är det vi 

hittar i denna opposition ett flertal frågor och 

inte mycket till svar. En flytande identitet, en 

formbar kropp. Bara vad för nåt kan ringa in 

detta koncept Är det bara en röst vi hittar där? 

och denna teologiska och 

filosofiska beståndsdel! På så sätt har 

detta lett till en förvirrad situation, en värld post 

babel, men i dess förtjänst har vi 

åtminstone Ordet ett flertal idéer 

angående Ordet eller, är det 

Ordet, ordet, ordet, ordet, ordet, ordet?

Inom det som känns till som språk så finns 

texten hans, hennes, hens, mångfald, i sig själv, 

sin språklighet, sin textlighet – så är det vi 

hittar i denna opposition ett flertal frågor och 

inte mycket till svar. En flytande identitet, en 

formbar kropp. Bara vad för nåt kan ringa in 

detta koncept Är det bara en röst vi hittar där? 

och denna teologiska och 

filosofiska beståndsdel! På så sätt har 

detta lett till en förvirrad situation, en värld post 

babel, men i dess förtjänst har vi 

åtminstone Ordet ett flertal idéer 

angående Ordet eller, är det 

Ordet, ordet, ordet, ordet, ordet, ordet?

filosofiska_beståndsde________

________________________________

____________l

Ordet, Ordet, Ordet, Ordet, Ordet, Ordet, Ordet, Mamma är, precis såsom, Dessa, Mamma är, precis såsom, Dessa,

har en mångfacetterad definition i och med 

dess förbindelse mellan logos, alltså texten, 

och människans phoné, rösten. Dessa två 

begrepp står som motsatta poler, med ordet 

emellan, skapad av denna opposition. Men 

oppositionen mellan rösten och texten är evig. 

Om logos (hosta) tillåt mig –  ska yttras i dess 

renaste form, konstituerat som en 
sanning, så måste rösten, denna mänskliga 

faktor, försvinna. Om rösten ska yttras i dess 

renaste form, konstituerat som ett 
objekt, så måste logos försvinna.. Denna konstanta 

opposition som bevittnas var dag, i varje text 

och i varje tal, är ett performativt sampel 

mellan röst och text. En konstant rörande 

position mellan dessa två begrepp, dessa två 

motpoler. En position som är ordet, och en 

rörelse som jag kommer att kalla Ordets första 

och sista performans,  

har en mångfacetterad definition i och med 

dess förbindelse mellan logos, alltså texten, 

och människans phoné, rösten. Dessa två 

begrepp står som motsatta poler, med ordet 

emellan, skapad av denna opposition. Men 

oppositionen mellan rösten och texten är evig. 

Om logos (hosta) tillåt mig –  ska yttras i dess 

renaste form, konstituerat som en 
sanning, så måste rösten, denna mänskliga 

faktor, försvinna. Om rösten ska yttras i dess 

renaste form, konstituerat som ett 
objekt, så måste logos försvinna. Denna konstanta 

opposition som bevittnas var dag, i varje text 

och i varje tal, är ett performativt sampel 

mellan röst och text. En konstant rörande 

position mellan dessa två begrepp, dessa två 

motpoler. En position som är ordet, och en 

rörelse som jag kommer att kalla Ordets 

första och sista performans,  

har en mångfacetterad definition i och med 

dess förbindelse mellan logos, alltså texten, 

och människans phoné, rösten. Dessa två 

begrepp står som motsatta poler, med ordet 

emellan, skapad av denna opposition. Men 

oppositionen mellan rösten och texten är evig. 

Om logos (hosta) tillåt mig –  ska yttras i dess 

renaste form, konstituerat som en 
sanning, så måste rösten, denna mänskliga 

faktor, försvinna. Om rösten ska yttras i dess 

renaste form, konstituerat som ett 
objekt, så måste logos försvinna.. Denna konstanta 

opposition som bevittnas var dag, i varje 

text och i varje tal, är ett performativt 

sampel mellan röst och text. En konstant 

rörande position mellan dessa två begrepp, 

dessa två motpoler. En position som är 

ordet, och en rörelse som jag kommer att 

kalla Ordets första och sista performans, 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opposition som bevittnas var dag, i varje text 

och i varje tal, är ett performativt sampel mellan 

röst och text. En konstant rörande position 

mellan dessa två begrepp, dessa två 

motpoler. En position som är ordet, och en 

rörelse som jag kommer att kalla Ordets 

första och sista performans, 

opposition som bevittnas var dag, i varje text 

och i varje tal, är ett performativt sampel mellan 

röst och text. En konstant rörande position 

mellan dessa två begrepp, dessa två 

motpoler. En position som är ordet, och en 

rörelse som jag kommer att kalla Ordets 

första och sista performans, 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aaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAA! aaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAA!

Text och skrivande …

aaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAA! aaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAA! aaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAA!

Text och skrivande … Text och skrivande …

Alla motsatser i ord, bokstav, mening, 

och i textens inneboende visuella upplägg, 

egentligen inom skrivandets, är alltid 

performativt användbara. Det är ju  

ändå så att text är ett 

symbolspråk som funkar så att vi 

associerar, uppfattar och förstår 

vår värld genom hur olika allt är.

Bortsett från den självklara aspekten att 

text kan tolkas till tal så är text på alla plan 

– språkmässigt, stilistiskt, grafiskt, osv. – 

olika sorts perspektiv på hur texten som 

symbolspråk ska tolkas till mental 

föreställning, och efter det till en 

performativ föreställning. Desto mer 

oklar den är i hur den ser ut, 

desto mer kan man ju tolka fritt. 

Men samtidigt som detta leder 

till en ny slags idé om texten i 

läsarens huvud så blir det ändå 

så att poängen i texten, asså 

funktionen att kunna diskutera, 
förklara och berätta den, 

fortfarande är det största 

hindret för att dom här 

annorlunda skrivsätten ska 

liksom kunna funka. 

Alla äter ordet 

Sedan spyr vi rösten 

Efter det så äter vi 

ordet igen och spyr upp rösten

Alla äter ordet 

Sedan spyr vi rösten 

Efter det så äter vi 

ordet igen och spyr upp rösten

Alla äter ordet                           Alla äter ordet 

Sedan spyr vi rösten             

Sedan spyr vi rösten 

Efter det så äter vi                 

Efter det så äter vi 

ordet igen och spyr upp rösten

Alla äter ordet                     Alla äter ordet 

Sedan spyr vi rösten               

Sedan spyr vi rösten 

Efter det så äter vi                

Efter det så äter vi 

ordet igen och spyr upp rösten

I boken House of Leaves kan vi anmärka 

hur texten – här, en förvriden entitet – 

förvärvar denna ickelinjära kedja av 

innebörd och betydelse genom dess intertextuella 

narrativ, där tre berättare med olika 

stilistiska drag talar ovanpå varandra 

och konstant bryter textens narrativ 

genom udda, grafiska upplägg och 

ett komplext berättande.  Alla olika 

narrativ bryter varandras linjäritet, 

samtidigt som alla dessa “röster” 

förtydligas just genom dess olikheter 

gentemot varandra. Textens interna 

opposition blir i sig ett tydligt 

mångfacetterat berättande.
Befrielsen av det textliga uppläget åsidosätter konnotationen som 

finns till det skrivna ordets traditionella roll: 

en sanning som berättar sanning. 

Text och skrivande … Text och skrivande …

Alla motsatser i ord, bokstav, mening, 

och i textens inneboende visuella upplägg, 

egentligen inom skrivandets, är alltid 

performativt användbara. Det är ju  

ändå så att text är ett 

symbolspråk som funkar så att vi 

associerar, uppfattar och förstår 

vår värld genom hur olika allt är.

Bortsett från den självklara aspekten att 

text kan tolkas till tal så är text på alla plan 

– språkmässigt, stilistiskt, grafiskt, osv. – 

olika sorts perspektiv på hur texten som 

symbolspråk ska tolkas till mental 

föreställning, och efter det till en 

performativ föreställning. Desto mer 

oklar den är i hur den ser ut, 

desto mer kan man ju tolka fritt. 

Men samtidigt som detta leder 

till en ny slags idé om texten i 

läsarens huvud så blir det ändå 

så att poängen i texten, asså 

funktionen att kunna diskutera, 
förklara och berätta den, 

fortfarande är det största 

hindret för att dom här 

annorlunda skrivsätten ska 

liksom kunna funka. 

Alla motsatser i ord, bokstav, mening, 

och i textens inneboende visuella upplägg, 

egentligen inom skrivandets, är alltid 

performativt användbara. Det är ju  

ändå så att text är ett 

symbolspråk som funkar så att vi 

associerar, uppfattar och förstår 

vår värld genom hur olika allt är.

Bortsett från den självklara aspekten att 

text kan tolkas till tal så är text på alla plan 

– språkmässigt, stilistiskt, grafiskt, osv. – 

olika sorts perspektiv på hur texten som 

symbolspråk ska tolkas till mental 

föreställning, och efter det till en 

performativ föreställning. Desto mer 

oklar den är i hur den ser ut, 

desto mer kan man ju tolka fritt. 

Men samtidigt som detta leder 

till en ny slags idé om texten i 

läsarens huvud så blir det ändå 

så att poängen i texten, asså 

funktionen att kunna diskutera, 
förklara och berätta den, 

fortfarande är det största 

hindret för att dom här 

annorlunda skrivsätten ska 

liksom kunna funka. 

Alla motsatser i ord, bokstav, mening, 

och i textens inneboende visuella upplägg, 

egentligen inom skrivandets, är alltid 

performativt användbara. Det är ju  

ändå så att text är ett 

symbolspråk som funkar så att vi 

associerar, uppfattar och förstår 

vår värld genom hur olika allt är.

Bortsett från den självklara aspekten att 

text kan tolkas till tal så är text på alla plan 

– språkmässigt, stilistiskt, grafiskt, osv. – 

olika sorts perspektiv på hur texten som 

symbolspråk ska tolkas till mental 

föreställning, och efter det till en 

performativ föreställning. Desto mer 

oklar den är i hur den ser ut, 

desto mer kan man ju tolka fritt. 

Men samtidigt som detta leder 

till en ny slags idé om texten i 

läsarens huvud så blir det ändå 

så att poängen i texten, asså 

funktionen att kunna diskutera, 
förklara och berätta den, 

fortfarande är det största 

hindret för att dom här 

annorlunda skrivsätten ska 

liksom kunna funka. 



Ordets performans

 
I House of Leaves möjliggörs alltså 

intertextualitet i själva textens grafiska upplägg, 

inte bara i vad det står i texten. Genom att 

texten fortsätter i andra texter eller hoppar 

mellan andra texter så kan detta 

i______ckelinjära narrativ förse konceptet – 

om vad som än försöker sägas –  med 

mångfacetterade tolkningar. 

Istället för en berättare i 

texten så kan det ju alltså 

finnas flera stycken, som 

samtidigt försöker förklara och, 

eh! bortförklara sig! Med idéer 

just, och sånt där. Ett exempel på 

experimentell skönlitteratur där just textens 

grammatik och stildrag är utmanande och k-

k-k-k-komplexa kan finnas i b-b-b-böcker 

av James Joyce. Dock! är! poesins influens 

inte långt bort – diktens sätt för narrativ är 

onekligen relevant och viktig för texters 

performativa uttryck!.

I House of Leaves möjliggörs alltså 

intertextualitet i själva textens grafiska upplägg, 

inte bara i vad det står i texten. Genom att 

texten fortsätter i andra texter eller hoppar 

mellan andra texter så kan detta 

i______ckelinjära narrativ förse konceptet – 

om vad som än försöker sägas –  med 

mångfacetterade tolkningar. 

Istället för en berättare i 

texten så kan det ju alltså 

finnas flera stycken, som 

samtidigt försöker förklara och, 

eh! bortförklara sig! Med idéer 

just, och sånt där. Ett exempel på 

experimentell skönlitteratur där just textens 

grammatik och stildrag är utmanande och k-

k-k-k-komplexa kan finnas i b-b-b-böcker 

av James Joyce. Dock! är! poesins influens 

inte långt bort – diktens sätt för narrativ är 

onekligen relevant och viktig för texters 

performativa uttryck!.
Bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronnton

nerronntuonnthunntrovarrhounawnskawntoohooh

oordenenthurnukbababadalgharaghtakamminarro

nnkonnbronntonnerronntuonnthunntrovarrhouna

wnskawntoohoohoordenenthurnukbababadalghar

aghtakamminarronnkonn(Sluta när aktör tre 

är klar)  

I House of Leaves möjliggörs alltså 

intertextualitet i själva textens grafiska upplägg, 

inte bara i vad det står i texten. Genom att 

texten fortsätter i andra texter eller hoppar 

mellan andra texter så kan detta 

i______ckelinjära narrativ förse konceptet – 

om vad som än försöker sägas –  med 

mångfacetterade tolkningar. 

Istället för en berättare i 

texten så kan det ju alltså 

finnas flera stycken, som 

samtidigt försöker förklara och, 

eh! bortförklara sig! Med idéer 

just, och sånt där. Ett exempel på 

experimentell skönlitteratur där just textens 

grammatik och stildrag är utmanande och k-

k-k-k-komplexa kan finnas i b-b-b-böcker 

av James Joyce. Dock! är! poesins influens 

inte långt bort – diktens sätt för narrativ är 

onekligen relevant och viktig för texters 

performativa uttryck!.
Bababadalgharaghtakamminarronnkon
nbronntonnerronntuonnthunntrovarr
hounawnskawntoohoohoordenenthurnu
kbababadalgharaghtakamminarronnko
nnbronntonnerronntuonnthunntrovar
rhounawnskawntoohoohoordenenthurn
ukbababadalgharaghtakamminarronnk
onn(Sluta när aktör tre är 
klar)  

I Wake’ så ser vi bindestreck’ 
bindestreck istället för 
bindesträck istället för punkt’ 
smog! är en sammansättning av 
smoke och fog 
portmanteau kallas det, 
bindesträck!’ 

Bababada lgharaghtakamminar ronnkonnb

ronntonner ronntuonnthunntrovar rhouna

wnskawntoohoohoordenenthurnukbababa

da lgharaghtakamminar ronnkonnbronnto

nner ronntuonnthunntrovar rhounawnskaw

ntoohoohoordenenthurnukbababada lghar

aghtakamminar ronnkonn(S lu ta  när  

sköter  t re  är  k lar )

B a b a b a d a l g h a r a g h t a k a m m i n a r r o n n k

o n n b r o n n t o n n e r r o n n t u o n n t h u n n t r o v

a r r h o u n a w n s k a w n t o o h o o h o o r d e n e n t

h u r n u k b a b a b a d a l g h a r a g h t a k a m m i n a

r r o n n k o n n b r o n n t o n n e r r o n n t u o n n t h u

n n t r o v a r r h o u n a w n s k a w n t o o h o o h o o r

d e n e n t h u r n u k b a b a b a d a l g h a r a g h t a k

a m m i n a r r o n n k o n n ( S l u t a  n ä r  

a k t ö r  t r e  ä r  k l a r )

Dessa två, två, exemplar, här under oss, 

pekar på just grafisk omställning i texten, 

som i följd av konceptet ändrar vår manér i 

att återge den mentalt och verbalt, alltså 

hur den ska tydas och reciteras. En 

konsekvens av detta är att textmaterialet 

förändras hur vi uppfattar dess mening och 

logik – det som äro essensen i logos. I’ 

inledning till Devlin J. Kimberlys bok 

Wandering and Return in Finnegans Wake :  

An Integrative Approach to Joyce’s Fiction! 

betonar han kvickt essensen i Joyces  

textlighet:

If	The	Odyssey	is	an	epic	of	an	oral	culture,	an	

epic	in	which	rhetorical	performance	and	

storytelling	play	a	central	role,	then	Ulysses	is	

an	epic	of	an	oral	and	literature	culture,	an	

epic	in	which	the	presence	of	the	scripted	

sign,	be	it	written	or	visual,	is	felt	as	strongly	

as	that	of	the	spoken	one.

If	The	Odyssey	is	an	epic	of	an	oral	culture,	an	

epic	in	which	rhetorical	performance	and	

storytelling	play	a	central	role,	then	Ulysses	is	

an	epic	of	an	oral	and	literature	culture,	an	

epic	in	which	the	presence	of	the	scripted	

sign,	be	it	written	or	visual,	is	felt	as	strongly	

as	that	of	the	spoken	one.

If	The	Odyssey	is	an	epic	of	an	oral	culture,	an	

epic	in	which	rhetorical	performance	and	

storytelling	play	a	central	role,	then	Ulysses	is	

an	epic	of	an	oral	and	literature	culture,	an	

epic	in	which	the	presence	of	the	scripted	

sign,	be	it	written	or	visual,	is	felt	as	strongly	

as	that	of	the	spoken	one.

If	The	Odyssey	is	an	epic	of	an	oral	culture,	an	

epic	in	which	rhetorical	performance	and	

storytelling	play	a	central	role,	then	Ulysses	is	

an	epic	of	an	oral	and	literature	culture,	an	

epic	in	which	the	presence	of	the	scripted	

sign,	be	it	written	or	visual,	is	felt	as	strongly	

as	that	of	the	spoken	one.

If	The	Odyssey	is	an	epic	of	an	oral	culture,	an	

epic	in	which	rhetorical	performance	and	

storytelling	play	a	central	role,	then	Ulysses	is	

an	epic	of	an	oral	and	literature	culture,	an	

epic	in	which	the	presence	of	the	scripted	

sign,	be	it	written	or	visual,	is	felt	as	strongly	

as	that	of	the	spoken	one.



Ordets performans

 
Perkodhuskurunbarggruauyagokgorlayorgro

mgremmitghundhurthrumathunaradidi

llifaititillibumullunukkunun! 
Det textliga konceptet – som i konsekvens 

av det förbryllande narrativtet – får ett 

experimentellt grafiskt arrangemang, som 

visar på en tydlig korrespondens mellan 

text, idé och utförande. Skrivandets 

funktion påverkar allt som har med vår 

uppfattning.

Perkodhuskurunbarggruauyagokgorlayorgro

mgremmitghundhurthrumathunaradidi

llifaititillibumullunukkunun! 
öppet sinne i tanken, eller genom att läsa 

den verbalt för att hitta saker i texten som 

annars inte skulle kunnat uppfattas.

En text som utmanar på detta 

vis kan ställa mer frågor än vad 

den ger svar! Är det möjligt att helt demontera 

ordet som betecknare, samt det den betecknat? Är det 

möjligt att, samtidigt som detta sker, nå ett 

annat slags betecknande, en som i sin 

o____konventionella metod når en ny 

slags performativ kontext bortom, 

läsarens, direkta, förståelse?

Det är ju ty____dligt efter att ha läst 

Joyces skönlitteratur att Kimberly har 

en poäng, det räcker med att titta på 

“medvetandeströmmen” i Odysseus, eller 

hela Finnegans Wake!
Perkodhuskurunbarggruauyagokgorlayo
rgromgremmitghundhurthrumathu
naradidillifaititillibumul
lunukkunun!
I boken Finnegans Wake dras detta till sin spets, men man får inte 

glömma att Joyce inspireras av det orala språket i sina texter, 

speciellt i hur Joyce betonar att vi äter språket, vi konsumerar 

det som en mental 

fö_______________________________________da.

Det är rätt det som Adorno säger i sin essä 

Music, Language and Composition, att 

musik i sig är väldigt likt språk, me______n 

det, är inte som sp-p-pråk helt och hållet: 

“Music	without	any	signification,	the	mere	

phenomenological	coherence	of	the	tones,	

would	resemble	an	acoustical	kaleidoscope.	

As	absolute	signification,	on	the	other	

hand,	it	would	cease	to	be	music	and	pass,		

falsely,	into	language.” Nä_____r jag  

träder in i att göra musik av tal och 

text så måste jag arbeta som om att textens 

arrangering är ett närmre steg mot att 

tillslut bli musik. Men ändå stoppar 

 jag mig från att helt plötsligt be aktörerna 

börja sjunga. Det är p g a den viktiga aspekten 

att musikens funktion som ett 

medium och det verbala språket som ett 

helt annat, inbjuder oss till chansen att 

skapa musik av det självaste verbala 

språket, att låta oss arrangera det, 

träda in i ett territorium där gränsen 

mellan musik och språk är i sin 

mest sårbara riskzon till att bli 

antingen musik, eller språk!’  

Spänningen låter oss arbeta varsamt med ett material som har 

kapaciteten att manipulera ett så heligt objekt med en sån ohelig 

metod. Om musik och språk är de två motsatta poler inom 

spektrumet för vad en kompositör bör leta sig mot (musik) och 

undvika helt (språk), så kan jag med säkerhet säga att jag vill hitta 

den mest intressanta zonen inom detta spektrum och undersöka. 

Perkodhuskurunbarggruauyagokgorlayorgr

omgremmitghundhurthrumathunarad

idillifaititillibumullunukkunun! 

texten ändrar också sin essens, mening 

och logik till en mångkontextuell sådan, 

en som utmanar våran mentala 

uppfattning av textens innehåll, samt 

upplyser oss att texten är som textur, och att texten 
kan vara oral, en transkribering av 

röstens ord. I texter av denna sort hittar 

vi narrativ som i sin struktur förhöjer 

läsarens status, som aktivt uppmuntrar 

hen att läsa texten, antingen med ett 

me_____________________r… 

Det textliga konceptet – som i konsekvens 

av det förbryllande narrativtet – får ett 

experimentellt grafiskt arrangemang, som 

visar på en tydlig korrespondens mellan 

text, idé och utförande. Skrivandets 

funktion påverkar allt som har med vår 

uppfattning.

Perkodhuskurunbarggruauyagokgorlayorgr 

omgremmitghundhurthrumathunaradi 

dillifaititillibumullunukkunun!

Perkodhuskurunbarggruauyagokgorlayorgr

omgremmitghundhurthrumathunarad

idillifaititillibumullunukkunun! 

texten ändrar också sin essens, mening 

och logik till en mångkontextuell sådan, 

en som utmanar våran mentala 

uppfattning av textens innehåll, samt 

upplyser oss att texten är som textur, och att texten 
kan vara oral, en transkribering av 

röstens ord. I texter av denna sort hittar 

vi narrativ som i sin struktur förhöjer 

läsarens status, som aktivt uppmuntrar 

hen att läsa texten, antingen med ett 

me_____________________r… 

A t t manipulera, förhöja elr helt 

förinta textensssssförmåga att b-b-b-

bemärka – vad… krävs… för… att… 

detta ska ske, performativt?

Perkodhuskurunbarggruauyagokgorlayorg

romgremmitghundhurthrumathunara

didillifaititillibumullunukkunun! 
Det textliga konceptet – som i 

konsekvens av det förbryllande 

narrativtet – får ett experimentellt grafiskt 

arrangemang, som visar på en tydlig 

korrespondens mellan text, idé och 

utförande. Skrivandets funktion påverkar 

allt som har med vår uppfattning.

Perkodhuskurunbarggruauyagokgorlayorg

romgremmitghundhurthrumathunara

didillifaititillibumullunukkunun! 
öppet sinne i tanken, eller genom att läsa 

den verbalt för att hitta saker i texten som 

annars inte skulle kunnat uppfattas.

En text som utmanar på detta 

vis kan ställa mer frågor än 

vad den ger svar! Är det möjligt att helt 

demontera ordet som betecknare, samt det den betecknat? Är 

det möjligt att, samtidigt som detta sker, 

nå ett annat slags betecknande, en som i 

sin o____konventionella metod når en ny 

slags performativ kontext bortom, 

läsarens, direkta, förståelse?

A t t manipulera, förhöja elr helt 

förinta textensssssförmåga att b-b-b-

bemärka – vad… krävs… för… att… 

detta ska ske, performativt?

läsarens, direkta, förståelse?



Ordets performans

  I Arvid Krafts verk Communication, skrivet 

för piano, gitarr och röst finner jag mig inom 

en slags mångkonceptuell tydning av musikens 

gester. Verkets höjdpunkt består av en 

ordagrann högläsning av ICPP:s klimatrapport 

från 2014, Det som dock framstår som udda 

där är den föregående kontext som 

uppläsningen tar sig vid. I en disparat men 

samtidigt tonalt enhetlig ljudbild så hoppar 

pianot och gitarren fram och tillbaka inom den 

ljudliga hierarkin. Dessa börjar alltid med en 

betonad ansats! som ackompanjeras av rösten 

genom en kort hyperventilering. Det är som 

om att denna rapida andningen anspelar på en 

slags störning i det musikaliska “tal” som 

framgår från dessa två musikers 

instrumentspel. Detta tas isåfall till sin spets 

när röstaktören ungefär i mitten av stycket 

skriker mitt ut i rummet, som för att antingen 

få uppmärksamhet eller bara demonstrera en 

ovilja till den kommunikation som försegår. 
Slutligen så tar röstaktören över när klimattalet startar, långsamt och romantiskt 

ackompanjerad av pianot. Essensen i texten påverkas av denna musikaliska kontext, 

samtidigt som budskap framgår som främmande i en sån här konsertsal. Vad är 

meningen i dessa ord, detta tal? Är det att uppmärksamma publiken på den förödande 

påverkan vi har på naturen och samhället, eller är att det snarare påvisa på kontrasten 

mellan talets allvarliga betongen och musikens lekfullhet? Att tvinga in något konkret, 

något som vi kan ta fast vid, i en annars tallös konsert.

I mitt verk Communication, skrivet för piano, gitarr och röst hade jag  

ingång att leka mycket med melodisk gestik. Detta står i kontrast till det  

jag anser vara verkets höjdpunkt, klimattalet i slutet. Jag bestämde mig  

för att inkorporera klimatrapporten i verket ganska sent i  

kompositionsprocessen. Det blev så för att jag hade väldigt mycket  

ångest just då över framtiden, hur mitt liv kommer se ut och varför jag  

gör det jag gör, något som säkerligen alla går igenom periodvis. Pianot  

och gitarren är skrivet så att dom får turas om att spela sina teman,  

medans den andra kompar i bakgrunden. Dom spelar rätt tonalt, inget  

alldeles för ‘space:at’ i modern standard. Hade gärna skrivit verket för  

två pianon istället, kanske gör om det någon gång.  

Det som också förekommer mellan 

pianots och gitarrens spel är en ansats i 

början innan varje sån del tar vid, där 

också röstaktören hyperventilar. 

Jag vet inte riktigt det exakta budskapet 

som jag ville framgå med det, men det 

blev en rätt snygg ljudlig effekt iallafall. Det 

är fint tycker jag. I, alla, fall, när klimattalet 

väl kommer igång så har konceptet 

ändrats ganska mycket, den förvandlas till 

en slags uppmaning till publiken, antar 

jag? Jag ville verkligen bara få in någon slags äkta mening i verket. 

I mitt verk Communication, skrivet för piano, gitarr och röst hade jag  

ingång att leka mycket med melodisk gestik. Detta står i kontrast till det  

jag anser vara verkets höjdpunkt, klimattalet i slutet. Jag bestämde mig  

för att inkorporera klimatrapporten i verket ganska sent i  

kompositionsprocessen. Det blev så för att jag hade väldigt mycket  

ångest just då över framtiden, hur mitt liv kommer se ut och varför jag  

gör det jag gör, något som säkerligen alla går igenom periodvis. Pianot  

och gitarren är skrivet så att dom får turas om att spela sina teman,  

medans den andra kompar i bakgrunden. Dom spelar rätt tonalt, inget  

alldeles för ‘space:at’ i modern standard. Hade gärna skrivit verket för t 

vå pianon istället, kanske gör om det någon gång.  

Det som också förekommer mellan 

pianots och gitarrens spel är en ansats i 

början innan varje sån del tar vid, där 

också röstaktören hyperventilar. 

Jag vet inte riktigt det exakta budskapet 

som jag ville framgå med det, men det 

blev en rätt snygg ljudlig effekt iallafall. Det 

är fint tycker jag. I, alla, fall, när klimattalet 

väl kommer igång så har konceptet 

ändrats ganska mycket, den förvandlas till 

en slags uppmaning till publiken, antar 

jag? Jag ville verkligen bara få in någon slags äkta mening i verket. 

(Läs som om att du är lite andfådd)
I Arvid Krafts verk Communication, skrivet 

för piano, gitarr och röst finner jag mig inom 

en slags mångkonceptuell tydning av musikens 

gester. Verkets höjdpunkt består av en 

ordagrann högläsning av ICPP:s klimatrapport 

från 2014, Det som dock framstår som udda 

där är den föregående kontext som 

uppläsningen tar sig vid. I en disparat men 

samtidigt tonalt enhetlig ljudbild så hoppar 

pianot och gitarren fram och tillbaka inom den 

ljudliga hierarkin. Dessa börjar alltid med en 

betonad ansats! som ackompanjeras av rösten 

genom en kort hyperventilering. Det är som 

om att denna rapida andningen anspelar på en 

slags störning i det musikaliska “tal” som 

framgår från dessa två musikers 

instrumentspel. Detta tas isåfall till sin spets 

när röstaktören ungefär i mitten av stycket 

skriker mitt ut i rummet, som för att antingen 

få uppmärksamhet eller bara demonstrera en 

ovilja till den kommunikation som försegår. 
Slutligen så tar röstaktören över när klimattalet startar, långsamt och romantiskt 

ackompanjerad av pianot. Essensen i texten påverkas av denna musikaliska kontext, 

samtidigt som budskap framgår som främmande i en sån här konsertsal. Vad är 

meningen i dessa ord, detta tal? Är det att uppmärksamma publiken på den förödande 

påverkan vi har på naturen och samhället, eller är att det snarare påvisa på kontrasten 

mellan talets allvarliga betongen och musikens lekfullhet? Att tvinga in något konkret, 

något som vi kan ta fast vid, i en annars tallös konsert.



Ordets performans

 

 Jag du                   Jag du vi          
                        Jag du                  Jag du vi 
                          Jag du                 Jag du vi 
                            Jag du                Jag du vi   
    Jag du vi dom                             Jag du               Jag du 
vi 
                                Jag du      Jag du vi dom           Jag du 
vi 
         Jag du vi dom                            Jag du             Jag du 
vi 
                                    Jag du            Jag du vi 
                                      Jag du           Jag du vi 
           Jag du vi dom                                Jag du          Jag du vi 

 Jag du                   Jag du vi          
                        Jag du                  Jag du vi 
                          Jag du                 Jag du vi 
                            Jag du                Jag du vi   
    Jag du vi dom                             Jag du               Jag du 
vi 
                                Jag du      Jag du vi dom           Jag du 
vi 
         Jag du vi dom                            Jag du             Jag du 
vi 
                                    Jag du            Jag du vi 
                                      Jag du           Jag du vi 
           Jag du vi dom                                Jag du          Jag du vi 

I de utopiska    logocentriska utfallen skulle inte ha röstens    identiteter eller förmågor till mening, för 

det skulle betona minskningen av vår existens, hanhenneshens hela idé(en) om det skrivna ordets, eviga kraft 

– Inte m

inst skulle  avslöjandet av motsatsens position, logos, och dess motstridiga natur inte vara(.)     det dolda i 

sin  egen närvaro. Det vi söker är, dock, inte som Logos fiende: (“)vi måste    allt 

bort från Gud, eller iallafall    tänka om vad den är(”). Vi måste bevilja oppositionens    

tima, titta    in i den lilla gnistan som    uppstår som om vi kan hitta det vi söker. om det 

skrivna    ordet är idéen, och Rösten är utförandet, likställt är  konsekvensen som logos inte är.  

I de utopiska    logocentriska utfallen skulle inte ha röstens    identiteter eller förmågor 

till mening, för det skulle betona minskningen av vår existens, hanhenneshens hela idé(en) 

om det skrivna ordets, eviga kraft – Inte minst skulle  avslöjandet av motsatsens position, logos, och dess 

motstridiga natur inte vara

(.)     det dolda i sin  egen närvaro. Det vi söker är, dock, inte som Logos fiende: 

(“)vi måste    allt bor
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