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Tema.!

Livet i 16 høyttalere!
!

!  !!
Alle foto: ANDERS HELGERUD 
!
Trond Lossius brøt stillheten i det ekkofrie kammeret med opptak av 
naturen og det menneskeskapte i harmoni. Slik møtte livet innenfor verden 
utenfor.!
!

!  
Tekst: ANDERS HELGERUD 
Sist oppdatert: 19.11.13 kl. 22.53 !
Akustiske testsignaler beveger seg som bølgen på idrettsarrangementer 
gjennom det anekoiske, eller ekkofrie, kammeret på Haukeland 
Universitetssykehus. !
– Jeg lurer på om det ikke var fra 15 til 22. For nå er den for lav, sier 
lydkunstneren Trond Lossius mens han finstiller på volumet. 
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I mars inviterte han små grupper på fire mennesker til å komme inn i det 
innestengte rommet, som en del av Borealis, festivalen for samtidsmusikk og 
lyddesign. Med en mikrofon som tar opp i fire retninger hadde Lossius skapt 
«Lontano», en samling av lydopptak fra bergensområdet, spilt av fra totalt 16 
høyttalere, fire på hver vegg, to høyt og to lavt. !
– Det var en intim situasjon lik en der man hører på musikk sammen, bare at 
denne gangen er det lyder fra Vestlandet, sier han. !
Lossius' romantiske forhold til lyd begynte i 1997, under en studietur til Paris, 
der han sammen med klassen i musikk og komposisjon ved Griegakademiet 
fikk besøke det ekkofrie kammeret tilknyttet Pompidou-senteret. !
– Jeg husker da jeg kom inn der første gangen. Det føltes som om det lå et 
press på øret, fordi det var så stille. Kompisen min Webjørn kommenterte at 
han ikke ville likt å være fyllesyk der inne, ler Lossius. !
Lyden av livet!!
Det klaustrofobiske rommet er konstruert som en massiv betongkube, uten 
tilknytning til resten av bygningsmassen på Haukeland. Lik japanske 
skyskrapere står kuben på store gummiføtter, for å hindre vibrasjoner. I dette 
tilfellet vil ikke vibrasjonene stå i fare for å få hele bygget til å rase sammen, 
som ved et jordskjelv. Inne i kuben er alle flater dekket med pyramideformer 
av lydabsorberende materiale, selv gulvet, og man beveger seg over et nett av 
stålvaiere, svevende i midten av rommet. Effektivt forsvinner all etterklang, 
og når man snakker er det som om ordene blir kortere. !
Rommet fortærer all ekstern støy, men i den rungende stillheten som brer seg 
vokser det straks frem noe annet. En høyfrekvent pipelyd trer frem, og 
kanskje også en mørkere suselyd. Det er lyden av nervesystemet, og blodet 
som flyter i årene nær ørene. I det anekoiske kammeret er det en selv som er 
lyden. !
– Det er et godt tegn å høre disse lydene. Det betyr at du fortsatt lever, sier  
Lossius. !
Høyttalerne hans er ferdig innstilt, og opptaket gjort klart. Lossius' verden av 
lyd kommer inn i rommet. Måkeskrik og lyden av ventilasjonsanlegg høres fra 
alle kanter. Etterhvert klarer man å plukke ut de forskjellige måkene. De 
beveger seg rundt deg, eller egentlig mikrofonen. Den med høyest skrik 
begynner til venstre for inngangsdøren, men ender opp til høyre for den. !
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– Grensene av rommet blir opphevet. Det er det mest innestengte rommet 
man kan tenke seg, men rent akustisk er det som et uterom, sier Lossius om 
verket. !
Psykoakustikk!!
Til daglig brukes kammeret til forskning på hvordan mennesker hører. !
– Vi tester pasienter med en «tale i støy»-metode. Det er et realistisk oppsett 
der man skal forsøke å høre en stemme gjennom maskinstøy, eller andre som 
snakker rundt. På den måten kan vi sammenligne med og uten høreapparater, 
og forskjellige høreapparat, forklarer Kjell Grøndahl, audiofysiker ved 
medisinsk-teknisk avdeling. !
Rommet brukes på mennesker i alle aldre. Selv barn i ettårsalderen testes, til 
tross for deres manglende evne til å bekrefte ved tegn om de hører eller ikke. 
Ved hjelp av elektroder koblet til hodet registrerer Grøndahl og hans kolleger 
om hjernen reagerer på lydsignaler. På samme måte har Lossius vært opptatt 
av oppfattelse av signalene som kommer fra ørene, kalt psykoakustikk. !
– Hvor godt er vi i stand til å høre lyd? Hvordan opplever vi verden gjennom 
lyd?, spør Lossius. !
For å finne svarene begynte han å arbeide med saktegående, minimalistisk 
ambient, en musikksjanger tilknyttet elektroniske lyder, som både kan være 
bakgrunnsmusikk og musikk man skal konsentrere seg om å lytte til. Lossius 
ønsket å bruke tid på å gå inn i en lyd, og på å jobbe med flere enn to 
høytalere i ett rom. På den måten kunne han skape en fysisk situasjon der 
lyden omgir en på alle sider. !
– Lydinstallasjoner i gallerirom har mye klang. De har sin egen sterke 
akustiske sjel som man må forholde seg til, og som ofte maskerer mange fine 
detaljer. Jeg ville jobbe i et rom som hadde lite av det, sier Lossius. 
Arbeidet hans kan enkelt sammenlignes med slow-tv, sjangeren der NRK har 
utmerket seg med live-sendinger av Hurtigrutens ferd fra sør til nord, og 
vedkubber som sakte konsumeres av flammene i en peis. !
– Det handler om å synke inn i en opplevelsesmodus. Jeg testet hele veien 
hvor lenge jeg kunne ha opptaket gående, forklarer han. 
Måkeskrikene har forsvunnet, og i fem minutter har lyden av tungt regn som 
treffer et takvindu buldret ovenfra og overtatt rommet. Et spor som i sin 
enkelhet kunne overtatt for «Nystemten» som Bergens nasjonalsang. 
!
Symptomale lydbølger!!
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Lyden av vær er sterkt tilstede i «Lontano». Om ikke det regner, er det vind 
som blåser eller bølgeskvulp. Naturlig nok, siden de fleste av opptakene ble 
gjort på Sotra, der Lossius bor. !
– Jeg har vært opptatt av forstaden. Sotra var strileland før, men nå er det i 
overgang til å bli en ny bydel til Bergen. Om man reiser til Tsjernobyl, New 
York eller Tokyo får man raskt en spektakulær kvalitet i arbeidene. Det er 
ingenting spektakulært med forstedene. De er uromantiske og hverdagslige. 
Bydelene er hverken landet eller byen, men det er gjerne her vi oppholder oss 
mest, sier Lossius. !
Med sine reiser i det nære området ønsker han å rette søkelyset mot 
endringene i lokalsamfunnet. Han mener at mange er for opptatt av visualitet, 
samtidig som han peker på at man kan bli bevisstløs av støyforurensing. !
– Jeg tror det er viktig å høre på hvordan verden rundt oss er, fordi det kan 
påvirke helsen. Den belastningen det er å bo i støyete områder er alvorlig, og 
når vi ikke har fokus på det kan vi behandle det på en veldig nonchalant måte. 
Man er for opptatt av alle agendaene man har, og blir blind for alt som omgir 
oss. !
Lossius er alt annet enn nonchalant i sitt arbeid, der store fortellinger stiger 
frem om man lytter til detaljene. Lyden av vann er ikke bare lyden av vann. 
Opptaket fra Solsvik, helt nord på Sotra, er et godt eksempel. Det er to dager 
siden stormen Dagmar herjet, og sjøen er fremdeles urolig. Man hører lyden 
av flere helikopter ovenfra. !
– De kommer inn fra Nordsjøen. Det er en lyd som er veldig tett koblet til hele 
den norske økonomien, og det norske samfunnet, og en lyd som bærer med 
seg mye symbolsk. 
!
Nerden!!
I tillegg til utdanningen ved Griegakademiet har Lossius også en mastergrad i 
geofysikk fra Universitetet i Bergen, en kombinasjon han mener er heldig. !
– Med tanke på hvor komplisert både opptaksutstyret og 
avspillingsprogrammet er, er det godt å ha en teknisk tyngde i bakhånd, sier 
han. !
Han makter ikke helt å skjule sin nerdete side når han beskriver opptaket av 
en vei. !
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– Lyden forandret seg idet en bil kjørte forbi mellomrommet mellom to 
parkerte biler. Det sa «uuuuuusvisj, uuuuusvisj». Jeg har hørt det hele livet 
mitt, men aldri tenkt over det. Det er veldig barnslig, ler han. 
!
KAMMERET OG MANNEN!
  Et anekoisk (latin for ekkofritt) kammer er et rom der tak, vegger og gulv er dekket            

med lydabsorerende materiale for å minimere refleksjoner.  
  Kammeret brukes til å teste hvordan mennesker hører, såvel som støynivået fra for            

eksempel vaskemaskiner og kjøleskap, og stressnivået til NASA astronauter. 
  Trond Lossius er en lydkunstner som arbeider med lyd relatert til forskjellige rom.            
  Han har en mastergrad i geofysikk fra Universitetet i Bergen, samt utdanning i            

musikk og komposisjon fra Griegakademiet. Han arbeider for tiden som professor 
ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, og ved Bergen Center for Electronic Arts. !

Kilde: University of Salford, bbc.com !
BILDER!
!

!  !
Innenfor denne døren fortæres all lyd.
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