Rytme
I visse øjeblikke er det vigtigt at holde rytmen. Det ved dem af os, som måske
selv er blevet gift og har danset brudevals. Valsen går i tre fjerdedele: en, to,
tre, en, to, tre. Det har utallige forelskede unge mennesker prøvet at huske, alt
imens deres ben har bevæget sig rundt i en trekant. Vi kender rytme fra musik
og dans, men er der også rytme i bølgernes slag mod stranden og i præstens
prædiken? Og hvad med vores døgnrytme når vi går fra vinter- til sommertid? Har vi en rytme, som følger naturens biologiske orden? Vi kan høre ryt-
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men i en rambuk, som piloterer med to sekunders mellemrum. Men de fleste
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af os kan også genkende, at rytme har at gøre med en særlig følelse eller en-
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ergi. Det er noget, vi oplever, og alle kulturer har rytmiske vaner, som vi lærer
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at kende fra barnsben. Oktober måneds Tænkepause om rytme er begået af
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Udkommer 5. oktober 2020

Jeg ser mig selv som rytmisk er en fængende
romantitel af Marie Louise Tüxen. Men det kunne
også være beskrivelsen af mig, der nok altid har
hørt rytmer i lyde omkring mig. Gået i takt, når der
var musik i supermarkedet, hørt rytmen i en hammer, der hamrer, eller i det hele taget måske haft
svært ved at gå urytmisk til værks. Der er rytmer i
de fleste dele af et menneskeliv, og med Tænkepausen om rytme har jeg forsøgt at åbne læserens
ører for, hvilken rolle rytmer spiller i kunst, liv og
hverdag.
- Birgitte Stougaard Pedersen
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Lektor ved Æstetik og Kultur, Aarhus Universitet. Her arbejder hun med at
forstå, hvordan vi mennesker oplever æstetiske kulturprodukter lige fra lydbøger og litteratur til rap og poetry slam. Der er nemlig rytme i det hele, hvis
man lytter ordentlig efter.
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