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Forsidefoto: Inger Steinnes. 

(Bildet er tatt på konsert med Lemâitre).

!



! """!

!"#"#$%
! 

Det å skrive en masteroppgave er først og fremst en toårig prosess, men oppgavens 

form og innhold er utvilsomt farget av en faglig kontinuitet, og bærer helt klart preg 

av å være en oppsummering av mine fem år ved Universitetet i Oslo. Den endelige 

masteroppgaven du nå ser foran deg er imidlertid et resultat av to års faglig 

fordypning – en krevende, men mest av alt lærerik og interessant prosess. Veien har 

vært lang, men jeg har aldri vært alene, og det er mange som fortjener en stor takk.  

Først og fremst vil jeg takke min veileder Anne Danielsen for å ha svart med 

åpent sinn på både store og små spørsmål, for grundige og konstruktive 

tilbakemeldinger som har forsynt oppgaven med nye interessante innfallsvinkler, og 

ikke minst for å ha vist engasjement og interesse med henblikk på oppgavens innhold 

og utvikling. Jeg er også svært takknemlig for at jeg har fått ta del i det spennende 

forskningsprosjektet Sky & scene: Mediering og mobilitet i samtidens musikkultur, og 

gjennom dette fått et inspirerende innblikk i forskningsverdenen – jeg vil særlig takke 

Anne Danielsen og Arnt Maasø, men også Yngvar Kjus, Anja N. Hagen, Marika 

Lüders, Ola Løvholm, og medstipendiater Ragnhild Toldnes, Helena Zarifa Pedersen 

og Ada Elisabeth Sandnes for faglig inspirasjon og samtale. Jeg vil også takke gode 

venner og medstudenter for uvurderlig støtte og heiarop fra sidelinja, og for at dere 

har latt dere rive med i tankevekkende og nyanserende samtaler rundt oppgavens 

emne. Jeg vil dessuten takke de 10 informantene, samt Lemâitre og Sondre Lerche for 

at de stilte opp til intervju og muliggjorde denne oppgaven.  

Videre vil jeg takke Anja N. Hagen og Hilde Stenseng for faglig språkvask og 

tilbakemelding på tekst underveis, og ikke minst en ekstra stor takk til Ingvar Örn  

#$astarson for pålitelig og grundig korrektur, og dessuten for en uvurderlig veiledning 

gjennom den tekniske sluttfasen og ferdigstillingen av oppgaven.  

Til slutt vil jeg takke min nærmeste familie for at de alltid har hatt troen på 

meg og mitt prosjekt. Særlig vil jeg takke min kjære storesøster Linda Helseth for sin 

svært verdifulle tilstedeværelse, støtte og oppmuntring.  

 

        Oslo, mai 2013 

        Inger Helseth 
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”Anytown, U.S.A., 1905: a family and several neighbors stand in the parlor of a 
modest home, staring with equal parts curiosity and skepticism at one of the 
technological marvels of the day. Staring back at them is the unblinking eye of a 
megaphone-shaped brass horn. It protrudes about two feet from a small wooden 
cabinet with a crank on one side and a felt-covered metal plate on top. The marvel is 
a phonograph, or “talking machine,” as it was commonly called. 

The gentleman of the house takes a heavy black disk, grooved on one side 
and smooth on the other, and places it over the spindle with the label facing up. He 
turns the crank a dozen or more times, gingerly sets the needle on the outermost 
groove, and hurries back to his chair. Everyone stares at the phonograph in eager 
anticipation. The disc spins quickly, and above the whooshing and crackling the 
machine begins to sing. It sounds to them like actual voices and instruments, albeit in 
miniature. It is hard to believe that little more than a needle and a record can bring 
the performers to life, just as if they were right there in the parlor.  

After three minutes of rapt attention, the small audience breaks into 
spontaneous, unselfconscious applause and calls for more. Before the man can replay 
the record, a small child runs to the machine, peering under the table and jumping up 
to look into the horn. Everyone laughs when it becomes clear that the boy is looking 
for the musicians! After each record is played several times, the crowd disperses, 
with everyone wondering if wonders will never cease” (Katz 2010:10-11).  

 

 

I denne fiktive historien fra Anytown i U.S.A. 1905, hentet fra boken Capturing 

Sound: How Technology has changed music, beskriver Mark Katz hvordan en familie 

opplevde sitt aller første møte med fonografen (Katz 2010:10-11). Denne 

teknologiske nyvinningen gjorde det mulig, for første gang i historien, å lytte til 

musikk i sin egen stue, uten å være et fysisk tilstedeværende vitne til selve 

fremføringen av musikken i tid og rom. Før fonografen ble oppfunnet og introdusert i 

1877, var en musikkopplevelse uløselig knyttet til musikerne som spilte musikken på 

et bestemt sted til en bestemt tid. For å kunne lytte til musikk, måtte man altså være 

tilstede der musikken ble fremført, da den ble fremført. Denne historien illustrerer 

hvordan det å lytte til musikk, med både en fysisk og en tidsmessig distanse til 

musikerne, var en helt ny og revolusjonerende opplevelse i 1905. Katz beskriver blant 

annet hvordan et lite barn, i et forgjeves forsøk på å finne en logisk forklaring på hvor 

musikken kom fra, prøver å lete etter musikerne inne i det store hornet på fonografen. 

Når Katz videre skriver at hver plate ble spilt flere ganger etter hverandre, kan man 

tenke seg at publikummet i stuen forventet at andre gjennomspilling på en eller flere 

måter ville skille seg fra den første. Frem til dette øyeblikket hadde mest sannsynlig 

ingen av de som var til stede ved denne begivenheten tidligere opplevd det å høre helt 

identiske fremføringer av et og samme stykke. Musikk fremført live skiller seg 
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nettopp fra innspilt musikk ved at selve fremføringen bærer preg av øyeblikkets 

umiddelbarhet. Andre gjennomspilling av musikkstykket på fonografen var imidlertid 

helt identisk med den første, ned til hver minste detalj. Alle fraseringer, pauser og 

toner var nøyaktig de samme, og ble gjentatt med presist det samme tidsspennet som 

første gjennomspilling. 

 Katz danner altså et bilde av hvordan det å lytte til innspilt musikk i 1905 bød 

på nye opplevelser og erfaringer. I dag lever vi derimot i en tid der teknologisk 

utvikling har gjort musikk mye mer tilgjengelig enn noen gang tidligere, og det å lytte 

til innspilt musikk er blitt en svært integrert del av vår hverdag. Med mobile 

musikkmedier har man konstant tilgang på musikk hvor som helst og når som helst – 

fysisk og tidsmessig uavhengig av musikerne som spiller den aktuelle musikken. 

Parallelt med denne raske veksten i tilgjengelighet ser vi også en kraftig økning i 

konsert- og festivalvirksomhet. Det kan dermed virke som, til tross for den enorme 

tilgangen på musikk, at liveformatet fremdeles er en viktig og verdifull plattform for 

musikkopplevelser.  

 Liveformatet har imidlertid gjennomgått en teknologisk utvikling de siste tjue 

årene som reaktualiserer Katz sin beskrivelse av fonografens revolusjonerende effekt 

på opplevelsen av musikk. En musikkopplevelse innenfor rammene av et liveformat 

har, i dens mest tradisjonelle form, lenge vært forbundet med det å oppleve fysisk 

tilstedeværende musikere som produserer og spiller musikken der og da, og som 

dermed deler felles tid og rom med et publikum. Med utviklingen av digital 

musikkteknologi, her forstått som databasert musikkteknologi, er det imidlertid ikke 

gitt at en livekonsert byr på denne opplevelsen av et tidsmessig og fysisk samsvar 

mellom lyden man hører og selve lydproduksjonen. Når en livekonsert bærer preg av 

digital og databasert medieringsteknologi kan det derimot hende at man er vitne til en 

musikalsk hendelse der hele, eller deler av det totale lydbildet er preprodusert og 

ferdig mikset et annet sted til en annen tid. Digitaliserte lyder kan dessuten også 

manipuleres i sanntid. Denne utviklingen og endringen innenfor liveformatets rammer 

representerer på mange måter den samme tidsmessige og fysiske avstanden mellom 

musikk og lytter som fonografen gjorde i 1905. Det kan dermed tenkes at den digitale 

teknologien skaper et logisk brudd lik den opplevelsen barnet i Katz sin historie har 

av sitt første møte med fonografen – man kan høre en lyd, men ikke se dens 

opprinnelige lydkilde. I den sammenheng er det viktig å understreke at dette ikke er 

en utelukkende digital egenskap, da dette også er mulig med analog teknologi i form 
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av ferdig produsert musikk på tape. Dette er blant annet utbredt i samtidsmusikkfeltet, 

der det er skrevet flere stykker for tape og et soloinstrument. Med digital teknologi 

har det imidlertid i noen sjangre etablert seg en databasert fremføringspraksis som 

gjør det vanskeligere å skille mellom hva som skjer her og nå (live), og hva som er 

preprodusert. Altså er det musikalske materialet ferdig produsert et annet sted til en 

annen tid, men brukes likevel som et middel til å skape noe eget her og nå.  

 Den digitale musikkteknologiens effekt på liveformatet reiser en rekke 

interessante spørsmål og diskusjoner knyttet til forholdet mellom liveformatets 

fremføringsformer, og musikalsk mening og troverdighet. Det kan virke som et 

paradoks at liveformatet stadig karakteriseres av en fysisk og tidsmessig avstand til 

selve lydproduksjonen, når en livekonsert først og fremst bærer med seg et budskap 

om det motsatte – musikk som blir spilt og fremført her og nå, uløselig knyttet til tid, 

sted og kroppsliggjøring av lydproduksjon. Hvilken effekt har det på liveformatets 

karakter at musikken, og fremføringen av den, preges av musikalske elementer og 

prosesser som oppstår utenfor liveformatets tradisjonelle rammer? Hva skjer med 

musikkopplevelsen i en konsertsituasjon der musikken er manipulert og/eller 

preprodusert, og dermed ikke nødvendigvis skapes ”der det skjer når det skjer”?  
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I boken Liveness: Performance in a mediatized culture, diskuterer Philip Auslander 

forholdet mellom live og medierte former, hvor han betrakter live som en binær 

motsetning til det medierte. Det er viktig å understreke at det medierte i denne 

sammenheng må forståes som et format, altså et innspilt (”mediatized”) format, og 

ikke i lys av estetiske dimensjoner. Et av Auslanders hovedargumenter i boken er 

imidlertid at man ikke lenger kan snakke om et ontologisk skille mellom live og 

medierte former (Auslander 2008:7), særlig med tanke på at live i stadig større grad 

invaderes av medieringsteknologi: 
 

Live performance now often incorporates mediatization to the degree that the live 
event itself is a product of media technologies. [...] as soon as electronic 
amplification is used, one might say that an event is mediatized. What we actually 
hear is the vibration of a speaker, a reproduction by technological means of a sound 
picked up by a microphone, not the original (live) acoustic event (Auslander 
2008:25). 

 

I dette sitatet antyder Auslander at lyd som fremføres via medieringsteknologi ikke 
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lenger kan betraktes som den originale og ekte lyden, men snarere må betraktes som 

en kunstig reproduksjon og transformasjon av det opprinnelige. På denne måten 

oppstår liveformatet i et skjæringspunkt mellom en forventning om en opplevelse av 

noe levende og unikt i tid og rom, og en opplevelse preget av teknologi og kunstig 

reproduksjon. I dette møtepunktet mellom det teknologisk medierte uttrykket og 

liveformatets verdi og karakter, oppstod min interesse for hva som kjennetegner 

publikums og artistenes konsertopplevelse i dag. Oppgaven stiller dermed følgende 

spørsmål: 
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 Min intensjon med denne oppgaven er å oppnå økt kunnskap om og forståelse 

av hvilken verdi man tilskriver liveformatet i dag, og jeg har valgt å fokusere på en 

diskusjon av liveformatet i lys av musikkens medierte uttrykk. Jeg har hovedsakelig 

tatt utgangspunkt i populærmusikalske sjangre der musikken helt eller delvis 

produseres og fremføres live ved hjelp av digital teknologi og databasert mediering, 

noe som unektelig har en effekt på liveformatet og dets karakter. Som nevnt 

innledningsvis, med digital sikter jeg i denne sammenheng altså til databasert 

musikkteknologi. I motsetning til Auslander kommer jeg imidlertid først og fremst til 

å diskutere medieringsbegrepet i lys av dets estetiske dimensjoner, der det medierte 

må forståes som et estetisk uttrykk innenfor liveformatet snarere enn en ontologisk 

motsetning til live. På dette punktet skiller jeg meg med andre ord fra Auslander, som 

betrakter det medierte som et format, og ikke som en estetisk opplevelse. Jeg finner 

likevel Auslanders argumenter om at det ikke lenger finnes et ontologisk skille 

mellom live og medierte former som et interessant springbrett til å undersøke nettopp 

dette forholdet. Oppgaven søker altså ikke å peke på skillet mellom live og medierte 

formater, men undersøker heller hvilken effekt det har på konsertopplevelsen når 

disse to forenes. Hva skjer med opplevelsen av live når musikalske elementer under 

en livekonsert ikke nødvendigvis skapes og utøves i det øyeblikket musikken 

fremføres foran et publikum? Ut fra mine egne erfaringer og konsertopplevelser er jeg 
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av den oppfatning at en livekonsert kan oppleves levende og ekte selv om artistens 

eller bandets liveformat bærer preg av preproduksjon og annen teknologisk 

bearbeidelse. Dette reiser imidlertid nye interessante spørsmål. For hvordan kan det 

være at et teknologisk mediert, og da særlig et preprodusert lydbilde, ikke står i veien 

for konsertopplevelsen, når en livekonsert ofte assosieres med det å oppleve noe som 

skjer her og nå – noe som er levende og unikt i tid og rom? Hvilke karakteristikker og 

elementer er det i så måte som vekker fornemmelsen av live? Det finnes ikke et 

entydig svar på disse spørsmålene, da svarene vil være like mange og varierte som det 

er et mangfold av sjangre og estetiske utrykk. Disse spørsmålene fordrer dermed en 

nyansert og kompleks diskusjon. For å kunne besvare disse spørsmålene kommer jeg 

til å veksle mellom to sentrale diskusjoner. På den ene siden vil jeg diskutere det 

medierte uttrykkets estetiske dimensjoner, og på den andre siden de opplevelses-

baserte erfaringene i lys av begrepet liveness. Med liveness forstår jeg det at noe 

oppleves som live, altså her og nå. Opplevelsen av liveness, slik jeg leser det i denne 

sammenheng, dreier seg med andre ord om det å oppleve noe som er unikt og flyktig i 

tid og rom.  

Som utgangspunkt og rammeverk for oppgaven har jeg gjennomført to 

casestudier av to forskjellige konserter – Lemâitre på Blå 29.03.2012 og Susanne 

Sundfør på Rockefeller 28.04.2012. Lemâitre, bestående av Oslo-guttene Ketil Jansen 

og Ulrik Lund, er en norsk elektropopduo med et musikalsk uttrykk som bærer preg 

av et databasert lydbilde og utstrakt bruk av preproduksjon. Dette kombineres også 

med tradisjonelle liveinstrumenter som gitar og vokal. Susanne Sundfør er en norsk 

singer-songwriter med et karakteristisk og komplekst lydbilde som balanserer mellom 

det akustiske og det elektroniske. Disse to casene er valgt på bakgrunn av det 

teknologisk medierte og til tider digitale uttrykket, der musikken i begge casene i 

større eller mindre grad er forankret i et elektronisk lydlandskap. Samtidig skaper 

deres sjangertilhørighet og ulike estetiske tilnærminger til det medierte uttrykket, et 

spennende motsetningsforhold som kan belyse oppgavens problemstilling på en 

nyansert og god måte. Det jeg opplever som særlig interessant med disse casene er 

hvordan medieringsteknologien eksponeres for lytteren. Disse artistenes ulike 

tilnærminger til det medierte uttrykket er ikke et spørsmål om hvorvidt lydbildet er 

teknologisk bearbeidet og mediert eller ikke, men snarere et spørsmål om hvordan 

teknologien eksponeres for lytteren, både auditivt og visuelt. Hos Lemâitre er den 

digitale teknologien både hørbar og visuelt synlig i form av tydelig databasert 
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lydproduksjon. Liveoppsettet deres, slik det fremstår for publikum, består av to mac-

er, iPad, midi-keyboard, digitalt trommesett, gitar og mikrofoner. På mange måter kan 

man betrakte deres medierte uttrykk som musikkens intensjon: Teknologien er et 

estetisk mål i seg selv, noe som opplagt er et sjangertrekk i elektronisk musikk.  

Susanne Sundfør har på sin side et uttrykk der teknologisk mediering og 

bearbeidelse fremstår mindre umiddelbart og tydelig for lytteren. De elektroniske 

lydelementene er pakket inn i et tilsynelatende akustisk lydbilde med instrumenter 

som strykere, vibrafon og vokal. Musikken preges også av mer tradisjonelle analoge 

instrumenter som blant annet gitar, bass og synth. Det er likevel ingen tvil om at 

Sundførs lydbilde også er forankret i en elektronisk lydestetikk, i form av digitalt 

kvantiserte rytmer, lydeffekter, sampling, og preproduserte elementer. Det er nettopp 

deres ulike tilnærminger til det medierte uttrykket jeg betrakter som det interessante 

spenningsforholdet mellom disse artistene. Derfor har jeg tatt sikte på å gjøre en 

komparativ analyse av disse to konsertene, for å belyse hvilken effekt hørbar og 

visuelt synlig teknologisk mediering har på publikums konsertopplevelse. 

I løpet av masteroppgaveprosessen har jeg skrevet mindre fagoppgaver som 

har vært relevante for masteroppgaven, og som har belyst flere interessante sider av 

oppgavens problemstilling. I det tverrfaglige kurset MUS4531, Musikk og Medier på 

Instituttet for musikkvitenskap våren 2012, gjorde jeg en kvalitativ studie av en 

konsert med Sondre Lerche i Kulturkirken Jakob i Oslo 09.02.2012. I fagoppgaven 

diskuterte jeg hvilken effekt det hadde på publikums konsertopplevelse at Sondre 

Lerche gjorde en helakustisk fremføring i en ellers teknologisk mediert 

konsertsammenheng. På sine konserter fremfører ofte Sondre Lerche en eller flere 

låter helt akustisk, altså uten noen form for teknologisk mediering. Denne 

fagoppgaven var først og fremst tenkt som en pilotstudie til masteroppgaven, men 

fordi diskusjoner i fagoppgaven belyste masteroppgavens problemstilling på en ny og 

utfyllende måte, har jeg valgt å inkludere denne pilotstudien som et tredje case i 

masteroppgaven. Det å gjøre en helakustisk fremføring under en livekonsert 

representerer en interessant kommunikativ og estetisk motsetning til de to andre 

casene, og kan dermed bidra til en mer nyansert diskusjon og forståelse av det 

medierte uttrykkets effekt på konsertopplevelsen. 
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For å kunne si noe om publikums opplevelser og erfaringer i en teknologisk mediert 

konsertsammenheng, er det særlig tre faktorer jeg ønsker å utdype videre i denne 

avhandlingen: 

 

1 Sammenhengen mellom teknologisk utvikling og populærmusikalske 

uttrykk. 

2 Medieringsbegrepet og dets transparente og opake dimensjoner.  

3 Liveformatets ontologi og begrepet liveness.  

 

Hvordan man i dag opplever og erfarer digitalt mediert musikk, må betraktes i lys av 

sammenhengen mellom teknologisk utvikling og det populærmusikalske uttrykket. I 

kapittel 2 vil jeg derfor diskutere populærmusikkens uttrykk i lys av det historiske 

miljøet den vokste frem i på begynnelsen av det 20. århundre, og hvordan det 

estetiske uttrykket gjennom hele historien har vært et resultat av samtidens 

teknologiske utvikling. Opplevelsen av teknologi i musikksammenheng er imidlertid i 

kontinuerlig forandring, og avhenger av tid, sted og sjanger. I den sammenheng er det 

viktig å identifisere hvordan ulike holdninger til teknologi har vokst frem, etablert seg 

og endret seg. Dette skal jeg gjøre ved å fremheve sentrale tekster som diskuterer 

forholdet mellom teknologisk utvikling, kulturelle prioriteringer og det 

populærmusikalske uttrykket (Brøvig-Hanssen 2013; Brøvig-Hanssen og Danielsen 

2013;  Danielsen og Maasø 2009; Frith 1986; Katz 2010;  Théberge 2001). Sentrale 

bidrag i denne sammenheng er Katz (2010) sin beskrivelse av fonografeffekten, og 

Brøvig-Hanssen og Danielsens (2013) definisjon av det de kaller for naturaliserings-

prosesser. Begge disse begrepene vil jeg komme tilbake til og forklare mer inngående 

i kapittel 2. Videre vil jeg avklare hva digital teknologi og dens estetiske signatur er, 

og en diskusjon rundt digital medieringsteknologi i en historisk kontekst vil stå 

sentralt. Dette vil jeg gjøre ved hjelp av Brøvig-Hanssens doktorgradsavhandling 

”Music in Bits and Bits of Music: Signatures of Digital Mediation in Popular Music 

Recordings” (2013). I avhandlingen siterer Brøvig-Hanssen Aram Sinnreich som 

hevder at: ”In order to discuss how things are changing, we must first establish what 

they are changing from” (Sinnreich i Brøvig-Hanssen 2013:34). For å kunne si noe 

om hvilken effekt digital mediering har på konsertopplevelsen, må jeg altså spørre 
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meg hva som er nytt og annerledes med den digitale teknologien. Med utgangspunkt i 

Brøvig-Hanssen (2013) vil jeg derfor diskutere sentrale digitale signaturer, for å 

bruke Brøvig-Hanssens begrep. Særlig er musikalsk preproduksjon, og det faktum at 

det stadig er vanskeligere å skille mellom hva som foregår av musikalske prosesser 

her og nå, og hva som er ferdig produsert og som kun spilles av med et tastetrykk, en 

interessant digital signatur i livesammenheng. Dette utfordrer unektelig det 

tradisjonelle forholdet mellom live og medierte former. I neste kapittel vil jeg drøfte 

hva digitale signaturer er mer utfyllende.  

I denne masteroppgaven står medieringsbegrepet svært sentralt, og oppgavens 

problemstilling krever en redegjørelse for hva som er medieringens kvaliteter og 

hvilke estetiske effekter den har på det musikalske uttrykket. Et svært viktig bidrag i 

den sammenheng er Brøvig-Hanssens artikkel ”Opaque Mediation: The Cut-and-

Paste Groove in DJ Food’s ‘Break’” (2010). I denne artikkelen definerer Brøvig-

Hanssen mediering som en formidlende instans. Det vil si at det alltid forekommer en 

form for mediering når man snakker om lydproduksjon, og hun understreker at all 

form for mediering har en estetisk effekt på det råe lydmaterialet (Brøvig-Hanssen 

2010:160-62). Som jeg vil komme tilbake til i kapittel 2 og 3, kan også rom fungere 

som en effektiv medieringskanal. Altså må mediering betraktes som en formidlende 

instans ved lyd som ligger mellom kilde og lytter, og der selve medieringskanalen 

alltid vil ha en estetisk effekt på lydens kvalitet. I forlengelse av denne definisjonen 

diskuterer Brøvig-Hanssen (2010) opak og transparent mediering, to begreper som 

belyser hvordan de ulike medieringsprosessene eksponeres for lytteren (ibid:159-63). 

Hun forklarer at opak mediering representerer et estetisk uttrykk der medierings-

teknologien blir eksponert for lytteren slik at selve medieringsprosessen inngår i 

lytterens fokus. Dette estetiske uttrykket står i kontrast til transparent mediering, der 

idealet er: ”[…] a use of mediating technology that the listener can completely 

ignore” (ibid:159).  

Det er nettopp hvordan medieringen eksponeres for lytteren denne oppgavens 

tre caser belyser, som med sine ulike tilnærminger til det medierte lydbildet kan 

beskrives ulikt i spennet mellom transparent og opak mediering. Derfor vil en 

diskusjon av disse begrepene være en nyttig innfallsvinkel til å analysere og beskrive 

de aktuelle casene. Medieringens hvordan er dessuten også et spørsmål om sjanger, 

og må betraktes i lys av musikalske konvensjoner og tradisjoner. Forholdet mellom 

opak og transparent mediering vil altså variere fra sjanger til sjanger, og det som 
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oppfattes som transparent i en sjangerkultur, vil kanskje oppfattes opakt i en annen 

sjanger. Jeg vil imidlertid ikke legge stor vekt på sjangerbegrepet i denne oppgaven, 

utover å konstatere at sjanger er et viktig premiss med tanke på publikums 

forventninger til musikkens estetiske uttrykk.  

For å kunne forstå medieringens effekt på publikums og artistenes konsert-

opplevelse, er det viktig å indentifisere hva som er liveformatets ontologi og hva som 

vekker opplevelsen av liveness. Liveness er et svært komplekst begrep, og for å kunne 

forstå hva som oppleves som liveness i en mediert konsertsituasjon, er det nødvendig 

å drøfte forholdet mellom live og medierte former. Som springbrett for diskusjon 

rundt forholdet mellom de to, vil jeg referere til Auslander (2008). Et av hans 

hovedargumenter er, som antydet innledningsvis, at man ikke lenger kan snakke om 

et ontologisk skille mellom disse (Auslander 2008:7). I dette kan det ligge at 

Auslander mener at det en gang har vært et distinkt skille mellom det medierte og det 

levende, og han siterer Wurtzler som forklarer at forholdet mellom live og mediert 

både er historisk og sosialt fremstilt som to uforenelige motsetninger:  

 
As socially and historically produced, the categories of the live and the recorded are 
defined in a mutually exclusive relationship, in that the notion of the live is premised 
on the absence of recording and the defining fact of the recorded is the absence of the 
live (Wurtzler i, Auslander 2008:3).  

 

En slik holdning er problematisk med tanke på musikalske sjangre der liveformatet 

helt eller delvis karakteriseres av preproduserte musikalske elementer, og således 

forener det tilsynelatende uforenelige. Det er nettopp denne motsetningen jeg ønsker å 

problematisere ved å diskutere hvordan teknologisk mediering kan brukes som en 

estetisk og kommunikativ effekt i livesammenheng. I den sammenheng tar jeg 

utgangspunkt i Danielsen (2011) og Køhn (2012) sine beskrivelser av kjennetegn ved 

live som innebærer flere aspekter som ikke nødvendigvis står i et motsetningsforhold 

til det innspilte (i form av preproduserte elementer).  

 Til slutt vil jeg diskutere liveformatets ontologi og opplevelsen av liveness i 

lys av John D. Peters vitneperspektiv i artikkelen ”Witnessing” (2001) og Walter 

Benjamins (1991) beskrivelse av kunstverkets ”aura”. Benjamin diskuterer i 

artikkelen ”Kunstverket i reproduksjonsalderen” hvordan et kunstverk mister sin 

unike karakter, altså aura, i det den gjennomgår en teknisk reproduksjon, og således 

får status som en kopi. Benjamins forståelse av kunstverkets aura er en interessant 

innfallsvinkel til å betrakte konserten som en unik og flyktig hendelse, der en 
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livekonsert kan betraktes som en parallell til kunstverkets ‘her og nå’. Samtidig reiser 

Benjamins begrep om aura et interessant spørsmål med tanke på utstrakt bruk av 

preprodusert musikalsk materiale i livesammenheng. Dette vil, i følge Benjamins 

argumenter, ha en svekkende effekt på konsertens unike eksistens, og i verste fall, 

hvis man tolker Benjamins aurabegrep ordrett, vil konsertens aura gå tapt.  

Med denne masteroppgaven ønsker jeg å finne svar på om en konsert kan by 

på en unik og sterk opplevelse selv når musikken preges av digital teknologi og 

preproduserte elementer. Gjennom analyse og mine informanters diskusjoner vil jeg 

forsøke å kartlegge to mulige utfall av en slik problematisering, som kan være enten 

1) musikken kommuniserer dårligere med publikum når den medieres gjennom digital 

teknologi, konsertopplevelsen blir svakere, ‘her og nå’-følelsen forsvinner og viktige 

kvaliteter som ekthet og troverdighet svekkes, eller 2) live musikk preget av 

mediering med digital teknologi fremkaller fremdeles en sterk følelse av ‘her og nå’ 

og relasjon til musikken. I så fall er bruken av digital teknologi mer et spørsmål om 

estetikk, enn det er et spørsmål om konsertens tekniske aspekter. Min hypotese når det 

gjelder de to hovedcasene jeg diskuterer i denne oppgaven er som antydet ovenfor i 

tråd med utfallet beskrevet under punkt 2. Men hvilke kjennetegn og elementer er det 

i så fall som fremkaller denne sterke opplevelsen? 
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1.3.1 Kvalitativ metode 

Jeg har valgt å besvare denne masteroppgavens problemstilling gjennom en empirisk 

og kvalitativ forskningsmetode. I boken Det kvalitative forskningsintervju gir 

Brinkmann og Kvale følgende beskrivelse av en kvalitativ tilnærming til forskning: 
 

Den kvalitative orienteringen innebærer at oppmerksomheten rettes mot de 
kulturelle, dagligdagse, og situerte aspektene ved menneskelig tenkning, læring, 
viten, handling og vår måte å forstå oss selv som personer på. Denne tenkningen 
stilles som en motsetning til de ”teknifiserte” tilgangene til forskning om mennesker 
(Brinkamnn og Kvale 2009:31).   

 

I min masteroppgave danner konsertene med Lemâitre og Susanne Sundfør 

utgangspunkt for deltakende observasjoner, kombinert med gruppeintervjuer av 

publikum fra den aktuelle konserten. Deltakende observasjon er en nyttig 

innfallsvinkel for å få kunnskap om konsertens hendelsesforløp, oppsett, konstruksjon 
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og egenart. Observasjon alene vil imidlertid kun gi kunnskap om de ytre 

omstendighetene og gi lite innsikt i publikums opplevelse. Jeg har derfor valgt å 

gjennomføre semistrukturerte fokusgruppeintervjuer av publikum som deltok på de 

aktuelle konsertene om deres konsertopplevelse. Oppgaven utgjøres således av en 

kontinuerlig dialog mellom egne observasjoner, intervjuer og relevant teori på 

fagfeltet. Det har vært en viktig del av prosessen å jobbe parallelt med innsamling av 

datamateriale og fordypning i teori. Som følge av dette har empiri og teori hatt en 

gjensidig påvirkningskraft på hverandre. Nye erfaringer og kunnskap tilegnet 

gjennom observasjon, diskusjon og intervju, har hele tiden farget hvordan jeg leser 

teori, og enhver konsertopplevelse og samtale har blitt erfart på bakgrunn av teori jeg 

har lest på feltet. Samtidig har jeg lagt vekt på å ha en så åpen og eksplorerende 

tilnærming til spørsmålet om konsertopplevelsene som mulig, der fokusgruppe-

intervjuene skulle kunne åpne opp for å inkludere nye og uventede erfaringer. Som 

Even Ruud beskriver i artikkelen ”Kvalitativ metode i musikkpedagogisk forskning” 

kjennetegnes en kvalitativ tilnærming til forskning ved ”[...] åpne og eksplorerende 

problemstillinger med vekt på å generere teorier utfra empirien” (Ruud 1995:142). 

 I samspillet mellom teori og empiri har arbeidsprosessen ikke vært mulig å 

gjennomføre uten noen form for forforståelse og hypotesebygging. Allerede i 

begynnelsen av arbeidsprosessen med denne oppgaven hadde jeg på bakgrunn av 

egne erfaringer en forforståelse av hvilken verdi jeg selv tilskriver liveformatet. Ut av 

dette vokste det frem antagelser og hypoteser om hvilke karakteristikker som gjør en 

konsertopplevelse til en unik hendelse. Selv om jeg har personlige erfaringer med 

livemusikk og er preget av min musikkvitenskapelige bakgrunn, la jeg som sagt vekt 

på å ha en åpen tilnærming til hvordan mine informanter opplevde de aktuelle 

konsertene, og hvilken verdi de tillegger liveformatet. Jeg valgte derfor å gjennomføre 

semistrukturerte intervjuer, fordi det, slik Brinkmann og Kvale beskriver det, ligger 

nærmest opp til den daglige talen, men med et profesjonelt formål (Brinkmann og 

Kvale 2009:47). Denne intervjuformen er verken en helt åpen samtale, eller et lukket 

spørreskjema, men følger heller en tematisert intervjuguide som består av forslag til 

relevante spørsmål (ibid:47). Min metodiske tilnærming har altså vært, gjennom 

kvalitative intervjuer, å oppnå en bredere innsikt i de subjektive erfaringene og 

opplevelsene knyttet til de utvalgte konsertene. Som Brinkmann og Kvale beskriver 

det kvalitative forskningsintervju, søker man med denne metoden å ”forstå verden sett 

fra intervjupersonens side” (ibid:21). For meg er det et mål å kunne gi en beskrivelse 
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av hvordan publikum erfarer og opplever en livekonsert, og hva som i den 

sammenheng kan betraktes som deres opplevelse av liveness. Min intensjon er ikke å 

komme frem til én korrekt sannhet eller slutning, men snarere å skape en større 

forståelse av det medierte uttrykkets effekt på publikums konsertopplevelse.   
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Jeg valgte å gjennomføre intervjuene med publikum som fokusgruppeintervjuer med 

3-4 informanter per intervju. Med en fokusgruppe har man mulighet til å oppnå en 

breddeforståelse av et fenomen basert på flere synspunkter og tilnærminger. En 

ønsket effekt ved å gjennomføre fokusgruppeintervjuer var at samspillet mellom 

informantene skulle åpne for en nyansert og variert diskusjon av konsertopplevelsen. 

Brinkmann og Kvale henviser til Chranowska når de forklarer at en fokusgruppe ledes 

av en såkalt moderator (Brinkmann og Kvale 2009:162). Intervjuformen kjennetegnes 

av at den ikke styres i like stor grad som andre former for intervjuer, men baserer seg 

heller på moderatorens presentasjon av temaet som skal diskuteres. Et fokusgruppe-

intervju har ikke til hensikt å komme til enighet om én sannhet, men har heller som 

mål å belyse ulike, og kanskje motstridene meninger og erfaringer. Brinkmann og 

Kvale hevder videre at fokusgruppeintervjuer er: 

 
[...] velegnet til eksplorative undersøkelser på et nytt område, ettersom den livlige 
kollektive ordvekslingen kan bringe frem flere spontane, ekspressive og emosjonelle 
synspunkter enn når man bruker individuelle og mer kognitive intervjuer (ibid:162).  
 

 I en intervjusituasjon der temaet er en konkret hendelse av flyktig karakter, og 

ikke et fenomen informanten kan knytte til gjentagende erfaringer i sine dagligdagse 

liv, er man avhengig av informantens evne til å memorere konsertens hendelsesforløp 

og de opplevelsene som oppstod i den gitte hendelsen. I en fokusgruppe vil 

memoreringen av en slik hendelse oppleves lettere, da én informants uttalelse og 

refleksjon kan vekke et minne om en lignende opplevelse hos en av de andre 

informantene. Dermed gir fokusgruppeintervjuene en bred og mangfoldig diskusjon, 

der mange av konsertens opplevelser og nyanser, som kanskje var gått tapt i 

informantens minne, likevel blir presentert. I en analyse- og fortolkningsprosess av 

intervjuene er det imidlertid viktig å ta høyde for at informantenes uttalelser i en 

fokusgruppe vil farge hverandre, og at diskusjonen og funnene er et resultat av 

akkurat den sammensettingen av informanter. Konsertopplevelsen som beskrevet av 
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en fokusgruppe må derfor delvis sees som et resultat av fokusgruppens dynamikk og 

samspill.  

 Da jeg skulle rekruttere informanter til fokusgruppeintervjuene, rekrutterte jeg 

først og fremst gjennom mitt eget nettverk. Videre ønsket jeg å bruke det Barbara 

Gentikow betegner som ”snøballmetoden” i boken Hvordan utforsker man 

medieerfaringer? Kvalitativ metode for (ferske) medieforskere (Gentikow 2002:118). 

Med denne metoden blir jeg gjennom eget nettverk satt i forbindelse med andre 

potensielle informanter. Jeg siktet meg mot en sammensetning av informanter basert 

på et heterogent utvalg, for å kunne peke på ”individuelle forskjeller og sammenfall 

eller mønstre” (Gentikow 2002:116). I denne sammenheng betyr det blant annet at jeg 

ikke ønsket en sammensetting med kun musikkstudenter og musikkjennere. Mitt mål 

var heller en variert sammensetning av informanter med ulik bakgrunn og 

forforståelse, og som dermed kunne belyse flere tilnærminger til konsertopplevelsen. 

Jeg tok først kontakt med bekjente som jeg visste skulle på den aktuelle konserten, og 

orienterte meg deretter om mulige deltakere til fokusgruppeintervjuene. Videre sendte 

jeg ut en invitasjon på Facebook (se vedlegg 1) til å delta i fokusgruppeintervjuet, 

som viste seg å være en god måte å nå ut til et bredt spekter av mennesker på. En 

positiv effekt ved å rekruttere informanter via Facebook var at det på begge 

intervjuene ble nettopp et variert utvalg av informanter, og som dermed ikke kjente 

hverandre. En annen effekt var at målgruppen ble noe avgrenset ved at invitasjonen 

ble sendt til studenter i alderen 20-35 år, med noe sammenfallende interesse. Dette 

skapte en god samtaleflyt, der informantene ”snakket samme språk” og lett uttalte seg 

om og reflekterte rundt konsertopplevelsen.  

 Det viste seg imidlertid at den valgte strategien bare delvis fungerte så godt som 

jeg ønsket. Da det nærmet seg konsert og intervju opplevde jeg at flere av de 

påmeldte falt fra. Dette resulterte i fokusgruppeintervjuer med 3-4 informanter per 

intervju, i stedet for et tiltenkt antall på 5. I intervjusituasjonen brukte jeg en 

semistrukturert intervjuguide (se vedlegg 2). Avslutningsvis i intervjuet hadde jeg en 

debriefing, der jeg presenterte notater jeg hadde gjort meg underveis i intervjuet for å 

oppsummere hva jeg i det aktuelle intervjuet oppfattet som hovedtemaene. Dette gav 

informantene anledning til å kommentere min intuitive fortolkning av deres svar og 

diskusjoner. 

Jeg har også hatt et ønske om å intervjue Lemâitre, Susanne Sundfør og 

Sondre Lerche slik at jeg på en så korrekt måte som mulig kan redegjøre for hva som 



! &=!

skjer på scenen i en livesammenheng, og artistenes faktiske bruk av medierings-

teknologi. Dessuten vil artistenes tanker om liveformatet belyse liveformatets 

karakteristikker fra deres perspektiv. Lemâitre var positive til min intervjuforespørsel, 

og stilte opp til et svært informativt og nyttig intervju som har gitt meg uvurderlig 

innsikt i deres lydlandskap og liveformat (se vedlegg 3). Det har vært en interessant 

prosess å oppdage hvordan artistenes tanker og intensjoner faktisk kan gjenspeiles i 

publikums konsertopplevelse.  På tross av gjentatte forsøk har jeg imidlertid ikke 

lykkes i å få til et intervju med Susanne Sundfør. Dette medfører at analysen av 

konserten med Sundfør, og de diskusjonene der denne konserten er sentral, kan 

fremstå mindre fyldige enn diskusjonene og analysen av konserten med Lemâitre. Jeg 

har likevel forsøkt å gi oppgaven en god balanse og mer jevn struktur ved å hente inn 

materiale fra andre kilder, som intervjuer med Susanne Sundfør fra media, fansider og 

Twitter-meldinger. Jeg har dessuten funnet nyttig materiale i Susanne Sundførs egne 

skildringer fra boken Lydspor, Susanne Sundfør: 30.06.12 – 28.07.12. Turnédagbok 

(Lydspor - Gyldendals serie for musikktekster, 2012). Her beskriver hun egne 

opplevelser fra sin turnévirksomhet, noe som belyser relevante perspektiver i denne 

sammenheng. 

I min pilotstudie av konserten med Sondre Lerche i Kulturkirken Jakob i Oslo, 

brukte jeg i store trekk den samme metoden som beskrevet ovenfor. Jeg gjennomførte 

et semistrukturert fokusgruppeintervju (se vedlegg 4) med tre kvinnelige studenter 

som hadde vært på konserten. Temaet for dette intervjuet var først og fremst den 

kommunikative og estetiske effekten den helakustiske fremføringen av sangen 

”Modern Nature” 1  hadde på deres konsertopplevelse. Sammensetningen av 

informanter på dette intervjuet passet godt innenfor rammene som beskrevet ovenfor: 

Et heterogent utvalg av informanter med ulik bakgrunn, men med sammenfallende 

interesser. Jeg ønsket også i denne sammenheng å intervjue artisten, og Lerche bidro 

med et svært informativt skriftlig intervju der han reflekterte rundt sitt eget forhold til 

det å fremføre helakustiske låter under en livekonsert (se vedlegg 5). 

I oppgaven har jeg valgt å anonymisere publikumsinformantene med 

pseudonymer, slik at det som siteres fra intervjuene ikke kan føres tilbake til 

vedkommende. Før jeg startet intervjuene signerte informantene et eget samtykke-

skjema der jeg ber om tillatelse til å sitere deres uttalelser i masteroppgaven (se 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Sondre Lerche 2001. Faces Down, Virgin Records Norway AS, 0 724381 102022. 
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vedlegg 6). Pseudonymene blir presentert innledningsvis i hver analyse i en fotnote. 

Artistene siterer jeg derimot med deres virkelig navn, da det er et viktig poeng i 

analysene hvem som uttaler hva. Artistene signerte også et eget samtykkeskjema, der 

de gir tillatelse til at jeg kan sitere dem med deres virkelige navn (se vedlegg 7). 

Masteroppgaven er også behandlet og godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste (NSD), og Personvernombudet for forskning har vurdert og godkjent 

oppgavens behandling av personopplysninger.  

Ved siden av intervjumateriale vil jeg også referere til uttalelser og 

kommentarer fra  nettsider og sosiale medier for å gi oppgaven en ekstra dimensjon. I 

en digitalisert hverdag blir sosiale medier i stadig økende grad brukt som en sentral 

plattform for å uttale seg, ytre meninger, og beskrive personlige opplevelser og 

erfaringer. For mange artister og deres tilhengerskare fungerer også sosiale medier 

som et effektfullt kommunikasjonsmiddel, og det er derfor også relevant å diskutere 

hvordan opplevelser og meninger blir ytret på digitale plattformer.  

 

-4>4D%&"$)/8%"8%'/',E2+%

Etter å ha gjennomført og transkribert tre fokusgruppeintervjuer og intervjuet med 

Lemâitre, satt jeg igjen med store mengder ubehandlet datamateriale som skulle 

analyseres. Jeg opplevde at jeg allerede under intervjuet startet med en form for 

analyse og fortolkning av de beskrivelsene og svarene jeg fikk fra informantene. Man 

kan på en måte si at jeg allerede under intervjuet startet en form for kategorisering, 

noe som var til stor hjelp i begynnelsen av analyseprosessen. Jeg merket dessuten at 

jeg i løpet av intervjuet knyttet mange av påstandene opp til teori jeg hadde lest 

tidligere. Men selv om man oppdager kategorier og sammenhenger tidlig i arbeidet 

med intervjuundersøkelsen, er det viktig for prosjektets kvalitet at det foretas en mer 

strukturert form for koding og analysering av det transkriberte intervjuet.  

 Ruud understreker at man i arbeidet med analysen kan møte på en del vansker, 

da man ofte bruker en form for common sense-teknikk (Ruud:1995:149). Med dette 

mener han at mye av tolkningsarbeidet foregår automatisk, som for eksempel min 

egen fortolkning av informantenes påstander i intervjusituasjonen. Det er også viktig 

å ha med i tankene at jeg koder og analyserer fra eget ståsted, og at mine valg av 

koder vil være delvis avgjørende for hvilke funn jeg gjør i analysen. Ruud påpeker 

dermed viktigheten av å jobbe utfra noen gitte rammer og prosedyrer, slik at arbeidet 
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hele tiden er målrettet med en klart definert hensikt (Ruud 1995:149). Med henvisning 

til Strauss og Corbin, beskriver Ruud tre former for koding av datamaterialet: åpen, 

aksial og selektiv koding (Ruud 1995:147). Å ha disse tre formene for koding i 

tankene under analysearbeidet var en nyttig tilnærming til prosessen. 

 Åpen koding er den umiddelbare kategoriseringen av materialet ved første 

gjennomlesing. Som arbeidsform kjennetegnes åpen koding ved at man bryter ned 

data til adskilte deler, som således undersøkes nøye ved sammenligning. En 

avgjørende faktor i dette arbeidet er hvordan man velger å stille spørsmål til eget 

materiale, som: Hvem gjelder det?, Hva handler det om?, Når?, Hvor?, Hvordan?, og 

så videre. Når man på bakgrunn av sine egne spørsmål begynner å oppdage 

regelmessigheter, kan man starte kategorisering og gruppering av disse (Ruud:147-

148). Ved første gjennomlesing av intervjuene, supplert med notatene jeg gjorde i 

intervjusituasjonene, kunne jeg blant annet se noen hovedkategorier som syntes å 

være sentrale opplevelsesfaktorer i livesammenheng; det begivenhetsrike, det visuelle, 

stemningen, og bekreftelse. Alle disse kategoriene var tilbakevendende temaer i 

intervjuene jeg gjennomførte, og ble dessuten også fremhevet av Lemâitre som 

viktige faktorer.  

 I arbeidet med aksial koding fordyper man seg i egenskapene og dimensjonene 

knyttet til hver enkel kategori, eller man studerer sammenhengen mellom de ulike 

kategoriene og underkategoriene (Ruud 1995:147). I denne prosessen kan man 

oppdage både nye kategorier og at flere kategorier kan ha flere ulike egenskaper og 

dimensjoner. Innenfor denne arbeidsformen vil det være viktig å understreke 

betydningen av kontekst, eller en såkalt intervening condition, ”[...] som har å gjøre 

med en bredere strukturell sammenheng som har relevans for fenomenet” (Ruud 

1995:149). Altså må man være oppmerksom på hvilken betydning konteksten har for 

det som blir sagt, særlig med tanke på analysen og kodingen av informantenes 

påstander. Blant annet er informantenes forhold til artisten, og ikke minst deres ulike 

bakgrunner, avgjørende for hvordan de opplever en livekonsert.  

 Overlapping viste seg å være en gjennomgående utfordring i kodingen av 

intervjuene. Særlig med tanke på at flere av informantene beskrev konsertopplevelsen 

som én helhetlig pakke der alle faktorene er gjensidig avhengig av hverandre, og med 

like stor betydning for opplevelsen av liveness. Alt henger på sett og vis sammen, og 

det blir således utfordrende å bryte opp intervjuene i mindre meningsbærende 

kategorier. Det er derfor viktig å se de ulike kategoriene i en større sammenheng for 
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så å sette de sammen igjen til én sammenhengende fortelling. I den forbindelse 

kommer jeg inn på den selektive kodingen, som er en arbeidsform på et mer 

overordnet nivå. På dette nivået definerer man det som kan ansees for å være 

kjernekategoriene, en definering som muliggjør det videre arbeidet med å organisere 

data til en mer sammenhengende fortelling (Ruud 1995:147).  

 Selv om overlapping er utfordrende i en analyseprosess tror jeg det er viktig å 

ikke overse kodenes dualitet, noe som krever et godt strukturert og organisert 

kodingssystem. Det er mange måter å gjennomføre en analyse på, og selv har jeg 

valgt å jobbe med koding i analyseverktøyet HyperRESEARCH.2 Å arbeide med 

koding og analysering dreier seg ikke utelukkende om å definere kategorier, og å se 

regelmessigheter, sammenhenger og meninger bak disse. Prosessen innebærer også en 

organisering av disse kodene på en så oversiktlig og håndgripelig måte som mulig for 

å lette arbeidet når man skal orientere seg i materialet i ettertid. HyperRESEARCH 

som analyseverktøy hjalp meg med dette. Programmet er mye brukt i kvalitative 

studier, og åpner for en effektiv måte å kode datamaterialet på. Dessuten er det et 

effektivt verktøy med tanke på å orientere seg i det kodede materialet på et senere 

tidspunkt. I HyperRESEARCH kan man underveis i kodingsarbeidet opprette notater 

med umiddelbare tanker og refleksjoner, noe som var en svært nyttig funksjon da jeg 

jobbet med kodingen av intervjuene. Det er imidlertid først og fremst når man 

kommer til det stadiet der man skal orientere seg i det kodede materialet at fordelene 

ved HyperRESEARCH kommer tydelig frem. I stedet for å ha tjue sider med tekst 

som består av ulike fargekoder, kan man jobbe ut ifra definerte nøkkelord og koder. 

Om jeg ønsket å foreta en analyse der det visuelle er sentralt, kunne jeg søke på denne 

koden, og fikk deretter opp alle de aktuelle avsnittene markert med denne koden. 

Dette gjorde det til en betydelig enklere oppgave å studere, sammenligne og finne 

meningen bak den gitte koden. På samme måte kunne jeg søke på to koder parallelt, 

som for eksempel det visuelle og det begivenhetsrike, og det ble dermed lettere å 

avdekke sammenhengen mellom de to ulike kodene. 

-4D%F/%(#+2+/*'23"/%':%"((8':+/2%8'/8%%

Oppgavens seks kapitler deles inn i to hoveddeler der oppgavens første del består av 

kapittel 1 og 2, som danner selve rammeverket og det teoretiske fundamentet for 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 For mer informasjon om HyperRESEARCH: URL: 
http://www.researchware.com/products/hyperresearch.html [les: 16.05.2012]. 
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oppgavens tre analyser. I kapittel 2 vil jeg identifisere og utdype viktige 

bakenforliggende faktorer som har betydning for hvordan man som publikummer 

erfarer og opplever det medierte uttrykket i livesammenheng. Her plasserer jeg 

utviklingen av innspillingsteknologien i en historisk sammenheng, og etablerer 

viktige begreper som opak og transparent mediering før jeg avslutningsvis i kapittelet 

identifiserer liveformatets ontologiske premisser og en forståelse av begrepet liveness. 

I kapittel 2 vil jeg presentere oppgavens hovedperspektiver, men jeg vil også 

presentere relevante tilnærminger fortløpende i analysene. Oppgavens andre del 

består av analysene av oppgavens tre caser. I kapittel 3 analyserer jeg konserten med 

Sondre Lerche som fant sted i Kulturkirken Jakob 09.02.12. I dette kapittelet 

diskuterer jeg selve medieringsbegrepet, og etablerer en forståelse av re-medieringens 

prinsipper. I forlengelse av det viser jeg hvordan rom kan fungere som en effektiv 

medieringskanal og som konsertens estetiske egenart. Kapittel 4 er en analyse av 

konserten med Susanne Sundfør på Rockefeller 28.04.2012. I dette kapittelet ser jeg 

nærmere på konsertformatets visuelle aspekter, og diskuterer også verdien av at 

konsertens visuelle inntrykk samsvarer med det lydlige. Videre i kapittelet illustrerer 

jeg hvordan Sundførs artistiske og musikalske autonomi fordrer en autonom 

lyttemåte. I kapittel 6 analyserer jeg en konsert med elektropopduoen Lemâitre som 

fant sted på Blå 29.03.2012. I denne analysen diskuterer jeg videre konsertens visuelle 

aspekt og teknologiens auditive og visuelle tilstedeværelse. Jeg drøfter verdien av 

konsertens digitale uttrykk, før jeg avslutningsvis i kapittelet betrakter konserten i lys 

av en heteronom opplevelsesstrategi, som en motsetning til den autonome opplevelsen 

av Sundfør-konserten. Til slutt i oppgaven vil jeg på bakgrunn av de tre analysene, 

oppsummere oppgavens hovedpoenger i kapittel 6. Jeg vil drøfte det teknologisk 

medierte uttrykkets effekt på liveformatet og konsertopplevelsens unike karakter, med 

en tanke om at den verdifulle opplevelsen av en livekonsert bygger på hendelsens 

flyktige karakter.  
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The authentic is very widely held to be based on relations of presence, which radio 
and recording technologies destroy. They are thus unnatural and false (Scannel 

1996:62). 

 
For å forstå hvilken effekt et teknologisk mediert uttrykk har på publikums 

konsertopplevelse, er det viktig å se populærmusikkens uttrykk i lys av det kulturelle 

og teknologiske miljøet den vokste frem i på begynnelsen av det 20. århundre – en tid 

preget av teknologisk utvikling. I artikkelen ””Plugged in”: Technology and popular 

music” hevder Paul Théberge at populærmusikken står i et slags avhengighetsforhold 

til den teknologiske utviklingen: 

 
Any discussion of the role of technology in popular music should begin with a simple 
premise: without electronic technology, popular music in the twenty-first century is 
unthinkable. [...] Technology is [also] an environment in which we experience and 
think about music; it is a set of practices in which we engage in making and listening 
to musical sound [...] (Théberge 2001:3). 

 

Videre diskuterer Théberge at man må betrakte mikrofonen, den elektroniske 

forsterkeren og høyttalerne som fundamentale teknologier for samtidens etablerte 

populærmusikalske uttrykk (Théberge 2001:4). Det estetiske uttrykket er karakterisert 

av et høyt lydvolum, og liveformatet har med tiden funnet sin form i konsertlokaler og 

arenaer der teknologisk mediering er nødvendig for å skape en tilfredsstillende og god 

lytteopplevelse for hele publikum – uavhengig av plassering og avstand til scenen og 

artisten. Théberge understreker viktigheten av for det første å erkjenne at enhver 

konflikt med tanke på musikalsk estetikk og verdiskapning i realiteten har fulgt den 

teknologiske utviklingen. For det andre er det også viktig å forstå at de musikalske 

mulighetene som oppstår i møte med ny teknologi aldri blir utnyttet likt, eller 

akseptert i like stor grad, innenfor alle musikalske områder. Hvordan teknologi 

anvendes og kommer til uttrykk i musikk, gjenspeiler ulike estetiske og kulturelle 

prioriteringer (ibid:3). Med dette illustrerer Théberge at enhver populærmusikalsk 

sjanger må diskuteres ut fra det teknologiske miljøet og kulturen den oppstår i, og på 

bakgrunn av sjangerens egne teknologiske premisser. For å kunne diskutere hvilken 

effekt teknologisk, og i denne sammenheng digital, mediering har på konsert-
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opplevelsen, er en forståelse av dette nære forholdet mellom teknologisk utvikling og 

fremveksten av et mangfold av populærmusikalske uttrykk og sjangre, svært viktig.  

I dette kapittelet vil jeg illustrere sammenhengen mellom den teknologiske 

utviklingen og det populærmusikalske uttrykket. Jeg begynner med å gjøre rede for 

innspillingsmediets historie før jeg diskuterer den digitale teknologiens effekt på det 

populærmusikalske uttrykket. Videre vil jeg utdype hvor og hvordan ulike 

perspektiver og holdninger til teknologi oppstår og etablerer seg, og hvordan disse 

endrer seg når ny teknologi vokser frem. Til slutt vil jeg diskutere medieringens 

estetiske effekt på lydbildet, før jeg beskriver det medierte uttrykket i lys av 

liveformatet og begrepet liveness.  

 

;4-%<+1/","8)%)%+/%H)2*"#)21%"8%10,*0#+,,%1"/*+12*%

;4-4-%.//2(),,)/82*+1/","8)+/2%*#+%2IH)J"="/+%*)$2',$#+%%

Populærmusikkens estetiske uttrykk har gjennom hele historien vært sterkt påvirket 

av den teknologiske utviklingen, som til alle tider har skapt store endringer med tanke 

på musikalsk forståelse, produksjon og konsumpsjon. Katz (2010) beskriver hvordan 

innspillingsteknologien har vært en avgjørende faktor for det musikalske uttrykket 

slik vi kjenner det i dag. Han hevder at om vi forstår innspillingsteknologiens karakter 

og natur, kan vi også forstå hvordan brukere har tilpasset seg, erstattet og utforsket 

teknologien (Katz 2010:12). Katz diskuterer hvordan og hvorfor innspillings-

teknologien har hatt en så enorm effekt på musikken, og han illustrerer denne effekten 

gjennom det han kaller for en fonografeffekt, enkelt beskrevet som “[…] any 

observable manifestation of recording’s influence” (ibid:2). En fonografeffekt er de 

estetiske og kulturelle endringer som oppstår som et resultat av innspillings-

teknologiens innflytelse på musikken, og som således forklarer hvordan den 

teknologiske utviklingen alltid har hatt en effekt på hvordan vi lytter til, fremfører og 

produserer musikk (ibid:2). I sin doktorgradsavhandling (2013) diskuterer Brøvig-

Hanssen den digitale teknologiens effekt på det estetiske uttrykket i populær-

musikalsk produksjon. Hun peker i den sammenheng på at teknologisk nyvinning 

alltid har blitt reflektert i musikken, hvilket også er tilfellet med den digitale 

teknologien. Hun understreker videre at teknologisk mediering noen ganger etterlater 

seg et tydelig sonisk avtrykk, mens den andre ganger påvirker lyden på en slik måte at 

det ikke dermed blir oppfattet som teknologisk mediert. Men mediering vil uansett, og 
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i hvilken som helst form, ha en effekt på det estetiske uttrykket (Brøvig-Hanssen 

2013: 3-4). 

Brøvig-Hanssen beskriver det hun kaller for digitale signaturer, som betyr at: 

”[…] the audible information in the music bears traces of its origins in processes that 

involve digital music technology” (ibid:3). Altså er digitale signaturer de hørbare 

estetiske avtrykkene som oppstår i musikken på bakgrunn av de digitale produksjons-

prosessene (ibid:3-4). På samme måte som fonografeffekten forklarer endringene i 

hvordan teknologi blir betraktet og forstått, kan en beskrivelse av teknologiens 

signaturer forklare teknologiens estetiske effekt på musikken.  

For å forstå hva disse digitale signaturene innebærer og hvilken effekt de har 

hatt på populærmusikkens estetiske uttrykk, er det viktig å betrakte den digitale 

teknologien i en historisk kontekst. Brøvig-Hanssen beskriver tre tidsperioder som på 

ulike måter representerer en form for schizophonia. Schizophonia er et begrep 

inspirert av den kanadiske komponisten og skribenten R. Murray Schafer, som 

beskriver tiden etter at fonografen ble introdusert i 1877 som schizophon. Schizo står 

for splittelse, mens phonia står for lyd. Han bruker, som Brøvig-Hanssen peker på, 

dette begrepet for å understreke forskjellen mellom originale og reproduserte lyder – 

med fonografen oppstod det for første gang i historien et ontologisk skille mellom 

disse. Brøvig-Hanssen diskuterer videre hvordan man kan dele innspillings-

teknologiens historie inn i tre ulike schizofone tidsperioder: den mekaniske, 

magnetiske og digitale. Ifølge Brøvig-Hanssen har de ulike schizofone tidsperiodene 

på ulike måter hatt en effekt på hvordan vi komponerer, lytter og konseptualiserer 

musikk (ibid:33-34). Med andre ord kan man si at hver schizophone tidsperiode 

skapte nye og egne fonografeffekter og signaturer. 

Med utgangspunkt i Schafer forklarer Brøvig-Hanssen at utviklingen av 

fonografen representerte begynnelsen på den schizofone tidsalderen, og det er denne 

utviklingen hun beskriver som den mekaniske schizophone tidsalder. Fonografen 

representerte det første steget i den teknologiske utviklingen som gjorde det mulig å 

løsrive lyd fra dens kilde, hvilket også utfordret den tradisjonelle forståelsen av at lyd 

er noe som oppstår live – direkte og uløselig knyttet til de mekanismene som skaper 

dem. Men, som Brøvig-Hanssen understreker videre, forble likevel det man hørte én 

enhet – musikken som ble avspilt på fonografen var lyden av én sammenhengende 

fremføring spilt inn med ett opptak (ibid:35-36). Oppfinnelsen av den magnetiske 

båndopptakeren åpnet på sin side opp for nye muligheter for en tidsmessig og romlig 
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atskillelse mellom en lyd og dens kilde. Det er denne utviklingen Brøvig-Hanssen 

karakteriserer som den magnetiske schizofone tidsalder. Med en magnetisk bånd-

opptaker kunne man ta flere opptak som kunne behandles hver for seg. Dette gjorde 

det mulig å redigere enkelte aspekter av en bestemt fremføring individuelt. Innspilt 

musikk innebar således en sammensetting av lyder innspilt på ulike steder til ulike 

tider. Med utviklingen av den digitale teknologien gikk man over i det Brøvig-

Hanssen beskriver som den digitale schizofone tidsalder (ibid:33). Hun understreker 

at selv om den digitale teknologien ikke skapte en større atskillelse mellom lyd og 

kilde enn hva den magnetiske innspillingsteknologien gjorde, åpnet digital teknologi 

likevel opp for en ny schizofon tidsperiode:  
 

[…] in the sense that the digital conversion of sounds into binary numbers facilitated 
the practice of splitting them from their sources, so this split has consequently 
become even more frequent and profound (ibid:33-34). 

!
Lyd atskilt fra sin kilde i tid og rom var altså ikke noe nytt som oppstod med 

digital teknologi, men snarere noe som oppstod med fonografen allerede i 1877, slik 

det blir beskrevet innledningsvis i Katz sin fiktive historie fra Anytown. Den digitale 

teknologien og dens signaturer skapte heller ikke et større skille mellom lyd og kilde 

enn hva som allerede eksisterte med den magnetiske innspillingsteknologien, men 

digitalt konverterte lyder kan, som Brøvig-Hanssen understreker, bli behandlet helt 

annerledes enn analoge lyder. Dette, sammen med den digitale teknologiens unike og 

karakteristiske lyder, har utvidet vår forståelse av musikk (ibid:48). 
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Den digitale teknologien i form av digital audio-opptaker var allerede i bruk så tidlig 

som på 1960-tallet. Når man snakker om den digitale revolusjonen i musikk-

sammenheng, er det imidlertid først og fremst med tanke på det estetiske uttrykket 

som vokste frem på 1980- og 1990-tallet. Det var først i løpet av disse to tiårene 

populærmusikken utviklet et estetisk uttrykk karakterisert av digitale synthesizere, 

trommemaskiner, samplere, MIDI-systemet, DSP-effekter (Digital Signal 

Processing), CD- og MP3-formatet, og den data- og programvarebaserte innspillings-

plattformen ofte referert til som DAW (Digital Audio Workstation) (Brøvig-Hanssen 

2013:42). For fullt ut å kunne forstå hvilken estetisk effekt de digitale signaturene har 

på det musikalske uttrykket, er det viktig å forstå den digitale teknologiens karakter 
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og natur. Jeg vil derfor, med utgangspunkt i Brøvig-Hanssens avhandling (2013), 

trekke frem noen sentrale endringer som oppstår i overgangen fra analog til digital 

teknologi.  

Digital innspillingsteknologi skiller seg fra både den mekaniske og den 

magnetiske teknologien ved at den konverterer lydsignaler til digitale koder. Det vil si 

strømmer eller ulike kombinasjoner av binære numre (nuller og enere). De mekaniske 

og magnetiske innspillingsteknologiene lagrer på sin side kontinuerlige og 

sammenhengende lydsignaler (ibid:42). Dette danner grunnlaget for en av de viktigste 

forskjellene mellom den digitale, og den mekaniske og magnetiske teknologien. 

Lydsignaler som konverteres til tall gjør det mulig å endre på noe som allerede er blitt 

gjort. Brøvig-Hanssen kaller denne egenskapen ved den digitale teknologien for ”the 

’undo’ ability”. Den digitale teknologiens evne til å annullere noe som allerede er 

gjort, gjør at feilgrep blir mindre avgjørende enn tidligere, noe som har fremmet et 

mer eksperimentelt tankemønster (ibid:46). En annen betydningsfull effekt ved den 

digitale innspillingsteknologien, er muligheten til å manipulere digitalt konverterte 

lyder ved å bruke programmerte digitale beskjeder snarere enn fysiske verktøy. Med 

digitalisering har altså musikalsk redigering blitt en betydelig lettere og mer 

tidsbesparende prosess. Brøvig-Hanssen eksemplifiserer dette ved å sammenligne en 

redigeringsjobb utført med et barberblad i den magnetiske tidsalderen, med den 

digitale teknologiens mulighet til kun å bruke en markør og et museklikk for å 

redigere lydmateriale i et databasert sequencer-program. Digital redigering og 

manipulering består i å reprogrammere binær informasjon, hvilket gjør at en 

redigeringsoperasjon kan utføres med en presisjon ned til hvert minste millisekund. 

Med denne redigeringsmuligheten kan man skjule ethvert hørbart spor av den aktuelle 

manipuleringen. Disse manipuleringsmulighetene har imidlertid også blitt anvendt 

med en mer eksperimentell og svært hørbar karakter (ibid:46-47).  

Med digital teknologi ble det også enklere å legge til romklang på en lyd, og 

det ble således mulig å simulere romklang som både samsvarer med realistiske 

fysiske steder og romklang som ikke korresponderer med den virkelige 

utenforliggende verden. Videre beskriver Brøvig-Hanssen hvordan muligheten til å 

lagre digital informasjon også åpnet opp for å utstyre digitale instrumenter med 

prosesseringseffekter, og annet digitalt utstyr med ferdige innstillinger og justeringer. 

Dette betyr at man med digital teknologi kan forhåndsjustere innstillingene for en 

enhets ulike parametere, som for eksempel forhåndsinnstilte synthesizermønstre, ulike 
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rytmemønstre på en trommemaskin og kontroller til ulike signalbehandlende enheter. 

Ved å lagre digital informasjon på denne måten kunne produsenter nå også lagre 

ferdige mekanismer og innretninger på miksebordene sine (ibid:47).  

Blant flere sentrale digitale signaturer som har hatt en estetisk effekt på 

musikkproduksjon, kan man nevne AutoTune pitch-korreksjon, muligheten til å 

kvantisere rytmer digitalt, simulering av både realistisk så vel som surrealistisk 

romklang, digital stillhet – det vil si mangelen på et sonisk avtrykk i musikken som et 

resultat av det aktuelle mediet, ”cut and paste” som redigeringsverktøy og 

resirkulering av musikkmateriale gjennom sampling. Disse digitale signaturene har 

imidlertid ikke kun hatt en effekt på det lydlige, men har også påvirket liveformatets 

innhold og natur. En livekonsert karakteriseres i stadig økende grad av preproduksjon 

og musikalske verktøy som kan manipulerer lyd også i sanntid (ibid:54). Brøvig-

Hanssen forklarer hvordan utviklingen av PA-systemet (public address system), som 

inkluderer mikrofon, miksebord, forsterker og høyttaler, også har hatt en 

betydningsfull effekt på liveformatet:  
 

[…] the sounds produced on stage, after being sent to the mixer, could be processed, 
edited, and placed anywhere in the mix by the sound engineer. Consequently, the 
output of the PA speakers at a live performance could be made to match a recording 
(ibid:54-55).  

 

Denne teknologiske utviklingen har utvilsomt utfordret det tradisjonelle forholdet 

mellom live og medierte (innspilte) former, som ikke lenger nødvendigvis er, som 

Brøvig-Hanssen antyder, teknologisk forutbestemt, da: ”[…] live and recorded music 

may in fact sound identical” (ibid:55). Med utviklingen av integrerte virtuelle 

instrumenter og signalbehandlende effekter i den data- og programvarebaserte 

innspillingsplattformen DAW på slutten av 1990-tallet (ibid:45), kan det tenkes at 

disse utfordringene ble ytterligere forsterket. Med DAW-ens muligheter ble det enda 

enklere å anvende ferdig programmerte og preproduserte musikalske elementer også i 

livesammenheng. Som Brøvig-Hanssen beskriver, trenger ikke en livekonsert å bestå 

av mer enn én person som alene trykker på noen knapper på en laptop for å aktivere 

ferdig innspilt musikk (ibid:55). 

 

 
!
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Medieringsbegrepet fordrer en kontekstuell forståelse der flere faktorer har betydning 

for hvordan man som lytter oppfatter et mediert lydbilde. En diskusjon av musikkens 

kontekst er viktig med tanke på både hvordan man opplever musikkens estetiske 

uttrykk, og hvordan man konstruerer musikalsk mening i en konsertsituasjon. Man må 

derfor betrakte medieringsteknologi som et kulturelt fenomen med en historisk 

forutsetning: […] the impact of recording is strongly shaped by the time, place, and 

cultural context in which the technology is used (Katz 2010:12). Et viktig spørsmål i 

den sammenheng er derfor hvem som lytter, snarere enn hva som blir lyttet til, i det 

musikalsk mening oppstår i møte med en lytter.   

Gjennom hele historien har teknologisk utvikling på én side åpnet opp for nye 

kreative prosesser der teknologiens kvalitet og karakter blir betraktet i lys av dens 

muligheter. Den samme utviklingen har på en annen side vekket mistro og en 

nostalgisk lengsel tilbake til det naturlige og ekte. Disse to motsettende holdningene 

til teknologi avhenger av tid, sted og sjanger, og vil alltid være i konstant endring. I 

boken Empire of Dirt: The Aesthetics and Rituals of British Indie Music beskriver 

Wendy Fonarow ”indie” som en teknofobisk sjanger, der fortid blir opphøyet fremfor 

nåtid og fremtid (Fonarow 2006:46). Den teknofobiske holdningen er en viktig 

ideologi innenfor indiesjangeren, men som Fonarow understreker videre, betyr ikke 

det at indie skyr all form for teknologi: 

 
The electric guitar is the most highly fetishized element of indie music, and effects 
pedals (which digitally modify the standard tone of the guitar) are used extensively. 
Within indie, the use of electric guitar is not considered a use of technology. In fact, 
the electric guitar is the traditional instrument within the genre. One therefore needs 
to consider indie’s technophobia in terms of dialectic between the future and the 
perceived past, between new and old. Past technology is taken for granted as 
traditional. It is new technology, new synthetic forms, that indie eschews, and 
because the new eventually becomes the old, the bar regarding what is acceptable 
continually moves along (ibid:46).  

 

 Indiesjangerens holdning til teknologi, som beskrevet her, springer altså ut fra 

en ideologi preget av sin egen samtid. Den teknofobiske ideologien dreier seg først og 

fremst om en holdning til et tidsmessig forhold mellom fortid og nåtid: ”Indie calls 

nostalgically for a return to and restoration of  “original” musical practices and ideals” 

(ibid:29). Hva det vil si å ”gjeninnføre originale musikalske praksiser” er helt 

åpenbart foranderlig. Når vår egen samtid blir fortid, vil det komparative grunnlaget 
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for hva som er nostalgisk også endre seg. Den historiske konteksten blir altså 

avgjørende for hvilke holdninger indie som sjanger har til medieringsteknologi. 

Denne ideologien kan overføres til en mer generell holdning der gammel 

medieringsteknologi blir opphøyd som ekte og autentisk, mens det nye derimot 

oppnår status som falskt og uekte. I artikkelen ”Mediating Music: Materiality and 

silence in Madonnas ´Don´t Tell Me´” hevder Danielsen og Maasø at fortidens 

teknologi oppnår en styrket verdi og kvalitet i lys av ny teknologi. De refererer til 

Mark Katz og forklarer at lyden av en vinylplate, enten den er ekte eller digitalt 

simulert, i dag er en fast integrert del av vårt soniske vokabular som fremkaller en 

sterk stemningsfull karakter. Katz hevder at ”[i]n the age of noiseless digital 

recordings, this sonic patina prompts nostalgia, transporting listeners to days gone by” 

(Katz i, Danielsen og Maasø 2009:134). Denne fonografeffekten, altså vinyllydens 

nostalgiske kvalitet, ble en verdsatt og meningsfull lyd først når den digitale 

teknologien gjorde at den karakteristiske vinyllyden forsvant (ibid:134). Med andre 

ord hadde ikke lyden av en vinylplate i seg selv en estetisk verdi slik man opplever 

den i dag, før et annet medium med et annet karakteristisk sonisk avtrykk gjorde at 

vinylens støy ikke lenger preget avspilling av musikk.  

 En forståelse av hvordan lyd endrer seg i lys av historie er viktig med tanke på 

hvilken effekt medieringsteknologi har på liveformatet og publikums konsert-

opplevelse. Med sin forståelse av begrepet fonografeffekt, som jeg beskriver 

innledningsvis i dette kapittelet, illustrerer Katz forholdet mellom teknologiens effekt 

på musikkulturen den omgir seg med, og dens historiske forutsetning. Katz nevner 

flere konkrete eksempler på ulike fonografeffekter, og beskriver blant annet 

mikrofonens inntog og dens effekt på musikkuttrykket. Mikrofonens sensitivitet 

gjorde at den ble et verktøy som blant annet åpnet opp for nye lyder og 

fremføringspraksiser. Med den kunne man for første gang synge med en hviskende og 

intim stemme, og likevel bli hørt av et stort publikum (Katz 2010:43-46). I artikkelen 

”Art versus Technology: The Strange Case of Popular Music” beskriver Simon Frith 

hvordan mikrofonen til å begynne med ble betraktet som kunstig, uærlig, og som en 

motsetning til det naturlige (Frith 1986:264-265). I dag har mikrofonen imidlertid blitt 

naturalisert på en måte som gjør at man ikke lenger tenker på dens effekt som 

mediert, men som et forventet populærmusikalsk uttrykk. I artikkelen ”The 

naturalised and the surreal: Changes in the perception of popular music sound” 
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beskriver Brøvig-Hanssen og Danielsen den prosessen der nye former for 

lydproduksjon og dets effekter gradvis blir oppfattet som naturlige:  
 

What was at one point in time experienced as completely weird, supernatural or 
uncanny might later be regarded as the very norm against which new sonic 
environments are measured (Brøvig-Hanssen og Danielsen 2013:72).  

 

Brøvig-Hanssen og Danielsen beskriver disse endringene som ”[…] processes of 

naturalisation” (ibid:72), og understreker i den sammenheng at ”naturaliserings-

prosessene” avhenger av tid og sjanger, da det som er naturlig og konvensjonelt i én 

sjanger eller tidsramme, kan oppleves feilaktig og kunstig i en annen kontekst 

(ibid:76). Sammenhengen mellom historiske forutsetninger og naturaliserings-

prosesser er særlig synlig med tanke på mikrofonen, som samtidig med at publikum 

har blitt vant til livefremføringer med mikrofon og forsterker gradvis har blitt 

betraktet som stemmen i seg selv. Sjanger er også en avgjørende faktor med tanke på 

hvorvidt man oppfatter lyd som uvirkelig og inautentisk, eller som ekte og troverdig 

(ibid:76). Hva vi oppfatter som naturlig er imidlertid også i kontinuerlig endring: 

”[…] as listeners adjust to new musical expressions brought about or inspired by new 

technological inventions, our notion of what is ‘natural’ expands” (ibid:77). Med 

andre ord vil holdninger til teknologi endre seg i lys av tid og sjanger, der man på én 

side venner seg til teknologiens effekt på musikken parallelt med at ny teknologisk 

utvikling setter nye estetiske avtrykk, og på en annen side opplever teknologiens 

effekt på musikken i lys av sjangerkonvensjoner.   

Brøvig-Hanssen og Danielsen forklarer også at naturaliseringsprosessene 

påvirker hvordan en lytter oppfatter tilsynelatende umedierte og naturlige lyder i en 

sammenheng der det medierte fremstår som det normale. I en slik kontekst vil det 

umedierte og naturlige oppleves som det uvanlige:  
 

Writing in the late 1930s, Walter Benjamin observed that what is ‘standard’ in a 
technologically mediated reality may in fact be so normalised that when a mimetic 
representation of the unmediated reality appears in this mediated reality, it may be 
experienced in turn as ‘unstandard’, or even mediated anew (Brøvig-Hanssen og 
Danielsen 2013:76).  

 

Sondre Lerches helakustiske fremføring i en ellers teknologisk mediert konsert-

sammenheng belyser denne naturaliseringsprosessen, og illustrerer hvordan det 

”naturlige” i en mediert virkelighet har en sterk kommunikativ og estetisk effekt. Det 
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belyser også det som synes å være et av Auslanders (2008) hovedpoenger, som er at 

man ikke hadde kunnet beskrive noe som live uten å kjenne til dets motsetning, 

nemlig mediert (Auslander 2008:56). Med andre ord kan live kun oppstå i lys av en 

mediert virkelighet. Når Sondre Lerche synger og spiller noe helt akustisk, har det en 

reaktualiserende effekt på nettopp forholdet mellom live og mediert, idet han på kort 

tid beveger seg mellom en mediert og en tilsynelatende ikke-mediert tilstand. I sitatet 

ovenfor forklarer Brøvig-Hanssen og Danielsen hvordan Benjamin antyder at det som 

i en mediert virkelighet er tilsynelatende naturlig, altså umediert (selv om ingenting 

kan sies å være umediert, fordi all form for lydproduksjon i prinsippet er mediert), vil 

oppleves som utenfor standarden, og dette kan dermed betraktes som en form for re-

mediering. Jeg vender tilbake til dette i min analyse av Sondre Lerches konserter og 

helakustiske innslag.  

 Både fonografeffekten og naturaliseringsprosessene betrakter jeg som viktige 

bidrag til en økt forståelse for hvordan musikalsk mening endrer seg i lys av tid, sted 

og kultur. Hvordan medieringsteknologi blir oppfattet av lytteren, må forståes med 

tanke på hvem som lytter snarere enn teknologien i seg selv. Teknologiens effekt på 

publikums konsertopplevelse dreier seg altså om, som Katz hevder, grunnleggende 

responser på forholdet mellom det medierte og det levende (Katz 2010:4), og hvordan 

dette forholdet endrer seg over tid, fra sted til sted, og mellom kulturer.  
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Autentisitetsbegrepet står svært sentralt med tanke på hvordan de estetiske og 

kommunikative dimensjonene blir erfart i en teknologisk, og særlig digitalt mediert 

konsertsammenheng. Å oppleve musikk live blir ofte assosiert med en eksklusiv 

tilgang på en ekte og autentisk opplevelse av musikken og artisten, og man kan i den 

sammenheng spørre seg om denne eksklusiviteten opphører når musikken er preget av 

teknologisk bearbeidelse og digital preproduksjon. I en musikkhistorisk sammenheng 

har det ofte vært et tydelig kvalitetsskille mellom et teknologisk mediert og et 

tilsynelatende umediert uttrykk. Frith (1986) hevder:  
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The continuing core of rock ideology is that raw sounds are more authentic than 
cooked sounds. 

  This is a paradoxical belief for a technologically sophisticated medium, and 
rests on an old-fashion model of direct communication – A plays to B and the less 
technology lies between them the closer they are, the more honest their relationship 
and the fewer the opportunities for manipulation and falsehood (Frith 1986:267). 

 

Frith antyder i dette sitatet at det lenge har vært en grunnleggende tanke at musikk 

som fremføres med minst mulig grad av teknologisk bearbeidelse byr på en mer 

direkte og ekte kontakt mellom utøver, musikk og lytter. Frith skisserer i den 

sammenheng opp tre argumenter som stadig vender tilbake som de mest vesentlige 

problemene tilknyttet teknologisk mediering: 1) teknologi er det motsatte av det 

naturlige – musikken fremstår som kunstig og uærlig for lytteren; 2) teknologi strider 

i mot fellesskapet – teknologisk mediering skaper en barriere mellom musikk, artist 

og lytter, og 3) teknologi står i et motsetningsforhold til kunst – medieringsteknologi 

hindrer individuell og kreativ selvutfoldelse (Frith 1986:264-65). Frith beskriver med 

dette en tendens der teknologi blir betraktet som et hinder til en ekte og troverdig 

opplevelse av musikken. Dessuten blir også artistens kunstneriske troverdighet og 

autonomi svekket når musikken fremføres ved utstrakt bruk av teknologi. Disse tre 

argumentene dreier seg i all hovedsak om musikkens autentisitet og sannhet, og Frith 

peker på hvordan teknologi ofte blir betraktet som ”[…] somehow false, or falsifying” 

(ibid:265). Tanken om at teknologi har en ”falsifiserende” effekt på musikken synes å 

handle om at de teknologiske effektene og kvalitetene leder til en tilstand der 

musikken, så vel som artisten, fremstår manipulert. Teknologi skaper således en 

kommunikativ og en estetisk barriere mellom musiker og publikum fordi det som 

formidles er manipulert. 

 Om man betrakter musikalsk estetikk og uttrykk i en større musikkhistorisk 

sammenheng, oppdager man raskt at det å dømme teknologi for dens kunstferdighet 

ikke er helt uproblematisk. Kunstferdighet har vært et viktig estetisk uttrykk også i 

formidling og produksjon av akustiske lyder. I boken Radio, Television and Modern 

Life: A phonomenological Approach diskuterer Paddy Scannel en forståelse av 

begrepet sincerity, hvorpå han kort skisserer opp den vestlige vokaltradisjonen. 

Scannel beskriver middelalderens falsettideal, via 1700-tallets profesjonalisering av 

kastrat- og bel canto-sangere, til den ytterligere utforskningen av teknikker på 1800-

tallet som økte stemmens resonans og resulterte i en mer gjennomtrengende karakter. 

All form for sang var nødvendigvis live, og den dominerende fremføringspraksisen i 
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det offentlige la vekt på menneskestemmens skjønnhet, resonans og nettopp 

kunstferdighet (Scannel 1996:61-62). Kunstferdighet har i denne sammenheng en 

positiv konnotasjon, fordi den kunstferdige vokalstilen var et bevisst estetisk valg, og 

dessuten et viktig middel for å formidle lyden på en tilfredsstillende måte etter de 

romlige forholdene. Da mikrofonen gjorde sitt inntog på begynnelsen av 1900-tallet, 

møtte den sterke reaksjoner blant kritikerne fordi mikrofonen representerte en ny 

vokaltradisjon som stod i sterk kontrast til operatradisjonen som i over to århundrer 

hadde definert hva ”ekte” sang var (Scannel 1996:62). Denne kritikken er særlig 

tydelig i følgende sitat hentet fra Birmingham Post:  

 
For me the microphone destroys the first principle of the living stage, which is direct 
contact with the audience. […]. It is impossible to judge whether a singer has any 
voice at all when the sound produced on stage reaches the audience from some eyrie 
above the boxes. Studio is studio, and stage is stage. These attempts to make the 
twain meet are another example of the domination of man by the machine. The 
microphone created the crooner and criticism is becoming an electrician´s job rather 
than a task for one who looks to the stage for the first-hand projections of voice and 
personality (Birmingham Post, 30 December 1941, sitert i Scannel 1996:63).  

 

 Slik jeg betrakter det, representerer disse ulike vokalidealene på hver sin måte 

et unaturlig og mediert uttrykk, der målet først og fremst er å formidle et estetisk 

ideal, fremfor et uttrykk blottet for kunstferdighet. De ulike akustiske 

vokalteknikkene var også viktige med tanke på å tilpasse formidlingen av lyd til de 

romlige forholdene. For at en operasanger skal nå ut til et stort publikum med kun 

stemmen og rommet som de formidlende instansene, krever det en god og 

møysommelig teknikk som på flere måter fremstår kunstferdig sammenlignet med 

naturlig stemmebruk. Teknologisk mediering, i form av for eksempel en mikrofon, 

har samme funksjon – den skal formidle lyd ut til et publikum på en lydlig 

tilfredsstillende  måte. Teknologi kan, etter min mening, derfor ikke betraktes og 

bedømmes i lys av en iboende kunstferdig og inautentisk natur og karakter.  

  I artikkelen ”Authenticity as authentication” hevder Allen Moore at 

autentisitet ikke er en iboende kvalitet i det lydlige i seg selv. Autentisitet er et 

spørsmål om tolkning, og avhenger av kultur, miljø, og historisk plassering. Moore 

siterer Sarah Rubidge som hevder at: ”[…] authenticity is… not a property of, but 

something we ascribe to a performance” (Rubidge i, Moore 2002:210). Autentisitet er 

således noe som konstrueres av omgivelsene, som tillegger musikken en egenskap 

utenfor musikkens iboende kvalitet. Moore inntar et lytterperspektiv i sin tilnærming 
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til autentisitetsbegrepet, og han diskuterer ulike måter et publikum opplever og erfarer 

en artist på. Autentisitet er et konsept som bygges opp på bakgrunn av hvem som 

lytter og hvordan man velger å lytte, og kan dermed betraktes som ”[…] a 

construction made on the act of listening (Moore 2002:210). En forståelse av 

autentisitet oppstår altså i møte med en lytter, der lytteren med sine preferanser 

tillegger musikken en autentisk, eller inautentisk kvalitet. Autentisitetsbegrepet må 

derfor forståes på bakgrunn av forholdet mellom hvem som fremfører og hvem som 

lytter, som igjen er et spørsmål om sjanger og konvensjoner.3 
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Spørsmålet om hvilken effekt teknologisk mediering har på en konsertopplevelse 

krever også en forståelse av selve medieringsbegrepet og medieringens estetiske 

kvaliteter. Med utgangspunkt i The Oxford Dictionary of English definerer Brøvig-

Hanssen (2010) medieringsbegrepet som: “[...] being the link that transmits something 

from the source to the receiver, or from one place to another” (Brøvig-Hanssen 

2010:160). Altså kan man betrakte mediering som en formidlende instans som 

transporterer og formidler lyd fra lydkilde til lytter. Brøvig-Hanssen kategoriserer 

medieringsprosessen i fire ulike stadier: (1) den innledende medieringen av hørbart, 

ubehandlet lydmateriale, det være seg menneskestemmen, akustiske instrumenter, 

eller samplers etc. – lydens natur; (2) medieringen som brukes til å spille inn, redigere 

eller prosessere lyd, eksempelvis mikrofoner, lydforsterkere etc. – bearbeidet lyd; (3) 

fonogrammer og ulike medieringsformater som LP, CD, MP3 etc., og til slutt; (4) 

distribusjonsmediene som kabler, høyttalere, avspillingsmedier etc. (ibid:160). Denne 

kategoriseringen viser en ganske vid forståelse av medieringsbegrepet, der all form 

for lydproduksjon kan betraktes i lys av dens medieringskanal. Som jeg vil komme 

tilbake til senere kan blant annet et rom betraktes som en effektfull medieringskanal 

for ubehandlet lyd, og som utvilsomt også har en estetisk effekt på det råe 

lydmaterialet. I en denne oppgaven er det først og fremst Brøvig-Hanssens andre 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Moore diskutere videre at man ikke må spørre seg hva (stykke eller aktivitet) som blir oppfattet 
autentisk, men heller hvem som blir gjort autentisk (Moore 2002:209). Han presenterer i den 
sammenheng tre ulike måter å oppfatte autentisitet på: first person authenticity, artisten fremstår ærlig 
og sann med stor musikalsk integritet og autonomi; second person authenticity, artisten bekrefte 
lytterens livsverden som ekte og troverdig, og third person authenticity, musikken er autentisk og 
troverdig, forankret i en gitt kultur og fremføringstradisjon (Moore 2002:209).   
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kategori, altså medieringen som bearbeider og prosesserer lyd, som er mest relevant (i 

kapittel 3 vil jeg imidlertid drøfte forholdet mellom den første og den andre 

kategorien). Hun skiller her mellom det hun kaller for opak og transparent mediering. 

Hun beskriver videre hvordan man prinsipielt sett alltid har en form for mediering når 

man snakker om lydproduksjon innenfor populærmusikkfeltet, og at begrepene opak 

og transparent mediering går ut på i hvilken grad medieringen er hørbar eller ikke. 

Transparent mediering er et begrep som kan anvendes om musikkens uttrykk når 

teknologisk bearbeidelse av lyd oppleves mest mulig identisk til den opprinnelige 

lydkilden. Lytteren kan således ignorere den aktuelle medieringsteknologien. Opak 

mediering definerer på sin side en mer hørbar bruk av teknologi i musikken, som 

retter lytterens fokus mot selve medieringsprosessen (ibid:159-163). Med transparent 

mediering er målet å naturalisere bruken av teknologien, mens opak mediering er en 

synliggjøring av den teknologiske bearbeidelsen. Disse definisjonene dreier seg 

dermed ikke om hvor mye medieringsteknologi som preger musikken, men heller 

hvordan medieringen anvendes (ibid:174). Brøvig-Hanssen forklarer hvordan disse 

begrepene først og fremst beskriver virkeligheten, snarere enn at de definerer den. 

Opak og transparent mediering kan dermed ikke forståes som to helt forskjellige 

dimensjoner som står i motsetning til hverandre. I hvilken grad man oppfatter noe 

som transparent eller opakt, varierer ut fra tid, sted og sjanger (Brøvig-Hanssen 

2010:163). Opake og transparente medieringsprosesser dreier seg med andre ord om 

estetiske valg og prioriteringer. Et musikalsk uttrykk der den teknologiske 

bearbeidelsen eksponeres og tydeliggjøres for lytteren, må betraktes som et bevisst 

estetiske valg der teknologiens estetiske kvalitet er målet i seg selv.  

 Begrepene opak og transparent er inspirert av den franske filosofen Louis 

Marin, som reflekterer rundt dualiteten i representasjonsbegrepet innen semiotikk og 

malerkunsten. Marin skiller mellom transitive og refleksive representasjons-

dimensjoner. En transitiv dimensjon er en tilstand hvor noe representerer noe annet, 

mens den refleksive dimensjonen er en representasjon av selvpresentasjon (Brøvig-

Hanssen 2010:161). Marin illustrerer denne dualiteten ved å bruke et glassvindu som 

metafor. Når man ser igjennom et glassvindu beskuer man landskapet som ligger 

bakenfor vinduet. Glassvinduet er der, men samtidig fraværende fordi man ikke ser på 

glassvinduet i seg selv, men har fokuset rettet mot det bakenforliggende landskapet. 

Vinduet representerer således noe annet. Om vinduet derimot har riper i seg vil 

vinduet fremstå mer synlig, og vinduets tilstedeværelse blir mer åpenbar for 
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beskueren. På denne måten representerer glassvinduet en selvpresentasjon (ibid:161). 

Den transitive dimensjonen er en transparent representasjon på den måten at 

selvpresentasjonen er både tilstede og fraværende på en og samme tid. Glassvinduet 

er der, men på grunn av dets transparente karakter vil glassvinduet først og fremst 

presentere landskapet bak. Et glassvindu med riper i blir på sin side mer synliggjort, 

og representerer således også seg selv. Glassvinduet får en opak karakter i form av at 

det er en representasjon av selvpresentasjon. Denne dualiteten kan overføres til 

musikalsk mediering, og Brøvig-Hanssen hevder at: ”[…] mediated music is always 

the sum of its original sounds (something is mediated); and the material traces of the 

mediation’s self-presentation” (ibid:162). Hun understreker videre at transparent 

mediering ikke må forveksles med fravær av mediering, fordi mediering, i større eller 

mindre grad, alltid tilfører nye kvaliteter til lyden. Skillet mellom opak og transparent 

mediering går i all hovedsak ut på hvordan den teknologiske bearbeidelsen 

eksponeres for lytteren, og er hørbar eller ikke:  

 
[…], during the production process the ideal might consist of making the reflexive 
dimension appear more or less transparent or opaque. If the goal is the former 
(transparent mediation), one seeks sameness between what is presented and the 
medium’s self-presentation (as when one seeks to present recorded events as live). If 
the goal is the latter (opaque mediation), one seeks difference (or heterogeneity) 
between the two dimensions (as when the mediating technology is exposed) 
(ibid:162).  

 

 Det er viktig å understreke at måten en lytter oppfatter forholdet mellom opak 

og transparent mediering på, må forståes på bakgrunn av den medierte lydens 

kontekst. Brøvig-Hanssen hevder at: ”A listener !s sense of a particular act of 

mediation as transparent or opaque also varies over time, place and musical genre” 

(ibid:163). Altså må man betrakte medieringsbegrepet på bakgrunn av tid, sted og 

sjanger, fordi medieringens effekt ikke er av en forutbestemt og gitt karakter. Blant 

annet vil forholdet mellom hva som blir oppfattet som transparent og hva som 

oppfattes som opakt være historisk foranderlig. Tidligere i kapittelet har jeg beskrevet 

Katz (2010) sin redegjørelse for det han kaller for en fonografeffekt, og Brøvig-

Hanssen og Danielsens (2013) beskrivelse av hva som er en naturaliseringsprosess. 

Disse begrepene kan også brukes til å forklare hvordan en form for mediering i en 

historisk sammenheng kan endre status fra en opak til en transparent karakter. Blant 

annet ble mikrofonen til å begynne med betraktet som en opak medieringsprosess, 

mens den i dag har blitt en så integrert del av det populærmusikalske uttrykket at man 
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ikke lenger tenker på dens medierte kvalitet – mikrofonen har blitt et naturalisert 

uttrykk. Det faktum at tiden endrer medieringsuttrykket fra en opak til en transparent 

karakter virker kanskje åpenbart, men denne karakterendringen kan også forkomme 

den andre veien, der noe som tidligere ble oppfattet transparent i dag blir oppfattet 

som en form for opak mediering. Et eksempel på dette kan være den karakteristiske 

støylyden fra en vinylplate. Denne støylyden var i sin tid en så integrert del av det å 

lytte til en vinylplate at lytteren ikke tenkte over dens lydkvalitet. Med den digitale 

teknologien ble denne støyen fjernet fra lydsporene, og i dag opplever man den 

karakteristiske støyen enten som et nostalgisk minne eller som en lydeffekt i ny 

musikk. Altså har vinylens lydlige støy endret seg fra en transparent til en opak 

karakter. Denne støylyden er i dag gjenstand for lytterens oppmerksomhet, i 

motsetning til tidligere da vinylplaten var det eneste avspillingsmediet man hadde (jf. 

Danielsen og Maasø 2009). Den digitale teknologiens kvalitet resulterer altså i en 

fonografeffekt der vinylens soniske avtrykk får et fornyet fokus fra lytteren. Endring i 

tid trenger imidlertid ikke kun å dreie seg om år, men også de umiddelbare endringene 

i øyeblikket, noe jeg vil komme tilbake til i min analyse av Sondre Lerches 

helakustiske fremføring av en låt i en ellers teknologisk mediert konsertsammenheng.  

 Sted og sjanger er også viktige faktorer med tanke på hvordan man opplever 

musikalsk mediering. Som antydet ovenfor argumenterer Théberge at teknologi må 

betraktes i lys av estetiske og kulturelle prioriteringer (Théberge 2001:3). I denne 

oppgaven er det særlig relevant å forstå medieringsbegrepet i lys av sjanger, da en 

sjangers estetiske og kulturelle prioriteringer har stor betydning for hvilken effekt 

teknologisk mediering har på konsertopplevelsen. Når man drar på en livekonsert har 

man stort sett forkunnskaper om, og forventninger til, det estetiske og kulturelle 

miljøet rundt den aktuelle artisten. Man vil derfor oppleve konserten på sjangerens 

egne premisser. I hvilken grad man opplever noe som transparent eller opakt mediert 

er med andre ord ikke teknologisk determinert, men henger også sammen med 

publikums forventninger til musikkens estetiske prioriteringer. Det er dessuten en 

viktig faktor hvorvidt lytteren er trent i å lytte til, eller har kunnskap om, ulike 

produksjonsteknikker og den aktuelle musikkens tekniske aspekter. Rom er også en 

avgjørende faktor med tanke på hvordan man oppfatter forholdet mellom opak og 

transparent mediering, for som Danielsen og Maasø argumenterer:  
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[…] no music is unmediated. The acoustic surroundings of music mediate it in 
different ways: a large church hall and a room for chamber music are different sonic 
´media´(Danielsen og Maasø 2009:127).   

 

 Opak og transparent mediering er to svært sentrale begreper i mine tre analyser, 

som belyser casenes ulike tilnærminger til teknologisk mediering. Casene skiller seg 

fra hverandre nettopp med tanke på hvordan selve medieringen eksponeres for 

lytteren – altså i hvilken grad lydbildet er en representasjon av dens selvpresentasjon. 
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Til nå har jeg betraktet medieringsbegrepet på bakgrunn av musikkens auditive 

dimensjon, der musikkens produksjonsform og estetiske uttrykk har vært i fokus. 

Videre vil jeg betrakte medieringsbegrepet i lys av liveformatet, og jeg vil da også 

diskutere de teknologiske medieringsprosessenes visuelle dimensjon i konsert-

sammenheng. Spørsmålet denne oppgaven stiller er hvordan man som publikummer 

opplever teknologisk mediering, og da særlig digital preproduksjon, innenfor 

liveformatet. Viktig i den sammenheng er hvordan, og i hvilken grad, den 

teknologiske medieringen også synliggjøres visuelt for publikum. En livekonsert byr 

åpenbart på flere sanseopplevelser enn kun det som er auditivt sansbart, og det 

visuelle uttrykket kan til tider være vel så avgjørende for konsertopplevelsen som den 

musikalske kvaliteten. I artikkelen ”Music, movement and marimba: An investigation 

of the role of movement and gesture in communicating musical expression to an 

audience” undersøker Mary Broughton og Catherine Stevens hvordan det visuelle 

aspektet i utøvende marimbamusikk, i form av ekspressive kroppsbevegelser, bidrar 

til å styrke publikums opplevelse av musikalsk mening. I beskrivelsene av funnene de 

gjør, underbygger Broughton og Stevens betydningen av at utøvende musikk ikke kun 

er en auditiv erfaring, men snarere en sammensatt opplevelse med både en auditiv og 

en visuell dimensjon (Broughton og Stevens 2009:139). De refererer til flere tidligere 

studier som er gjort på multimodal persepsjon av musikk, og som demonstrerer at 

flere sanser er integrert i, og har en innvirkning på, persepsjon av utøvende musikk 

(ibid:139). Det er dessuten et viktig poeng at faktorer utover det rent lydlige, som for 

eksempel visuell stimulering, kan være et effektivt middel for å skape kontakt mellom 

utøver og publikum. Det visuelle kan således bidra til å rette publikums 

oppmerksomhet og interesse mot scenen og selve opptredenen. En konsertopplevelse 
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manifesterer seg derfor i et møtepunkt mellom auditive og visuelle dimensjoner, og 

som jeg vil komme tilbake til i analysene mine, har det visuelle uttrykket utvilsomt 

både en estetisk og en kommunikativ effekt på publikums opplevelse.  

Tidligere i kapittelet beskriver jeg forholdet mellom opak og transparent 

mediering, to begreper som beskriver hvorvidt den teknologisk bearbeidelsen av 

lydmateriale eksponeres for lytteren. Videre vil jeg overføre disse begrepene til det 

visuelle domenet, og diskutere visuell synliggjøring av teknologisk bearbeidelse og 

mediering i livesammenheng. Louis Marins beskrivelse av de transitive og refleksive 

dimensjonene i representasjonsbegrepet er også svært nyttige i denne sammenheng 

(jf. Brøvig-Hanssen 2010). Særlig er Marins eksempel med glassvinduets transitive 

og refleksive dimensjon en god illustrasjon på den visuelle medieringens karakter, og 

kan derfor også belyse effekten av den visuelle synliggjøringen av teknologisk 

mediering under en livekonsert. En tydelig eksponering av datamaskiner og annet 

digitalt utstyr understreker den digitale teknologiens tilstedeværelse, og de databaserte 

medieringsprosessene oppnår således en refleksiv kvalitet.  

Dette blir særlig tydelig på en konsert med elektropopduoen Lemâitre. 

Liveoppsettet deres, der datateknologien er tydelig eksponert for publikum, 

representerer også i det visuelle en opak kvalitet. Det er ingen tvil om at 

datamaskinene er instrumentene og lydkildene, og duoens formidling består i å spille 

på datamaskinene. Altså er den opake medieringen på lydsiden også visuelt synlig for 

publikum, og den digitale medieringen av musikken får en refleksiv dimensjon både 

når det gjelder lyd og bilde. Den opake medieringen oppleves således på to plan – 

både  auditivt og visuelt. Susanne Sundfør har på sin side et lydbilde der de digitale 

medieringsprosessene pakkes inn i et akustisk og ”naturalisert” (jf. Brøvig-Hanssen 

og Danielsen 2013 – naturaliseringsprosesser) uttrykk på en slik måte at medieringen 

på et nivå fremstår som transparent (som vi skal se i analysen har imidlertid dette 

noen paradoksale effekter). Det er altså ikke snakk om hvorvidt Sundførs lydbilde er 

preget av digital teknologi eller ikke, men snarere i hvilken grad den digitale 

medieringen blir eksponert for lytteren, både auditivt og visuelt. Sundførs liveoppsett 

gjenspeiler musikkens estetiske uttrykk ved at de akustiske instrumentene, og særlig 

Sundførs stemme, står i sentrum for publikums oppmerksomhet. Medieringen som 

ligger bak de digitale og preproduserte lydelementene er på sin side ikke visuelt 

synliggjort for publikum, noe som resulterer i at disse heller ikke kommer i fokus for 

lytteren. 
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For mange er det kanskje en selvfølge at fremføringspraksis og formidling av 

musikk under en livekonsert gjenspeiler musikkens produksjonsform og estetiske 

uttrykk. Blant annet vil musikk som i utgangspunktet er karakterisert av et opakt 

mediert lydbilde også fremstå visuelt opakt i livesammenheng. I musikk der den 

teknologiske medieringen fremstår mindre tydelig for lytteren, vil disse 

medieringsprosessene på den annen side ofte også være visuelt mindre synlige for 

publikum. Jeg synes likevel det er nødvendig diskutere denne sammenhengen mellom 

auditiv og visuell opplevelse av musikk, da dette forholdet ikke er forutbestemt. Det 

kan oppstå flere ulike kombinasjoner av opake og transparente medierings-

dimensjoner i livesammenheng. For eksempel kan man forestille seg en 

elektronikakonsert hvor det spilles av et sample med en strykekvartett uten at 

strykeklangen har blitt tillagt andre effekter. I dette tilfellet vil lyden av 

strykekvartetten oppfattes som auditivt transparent, mens det visuelle, for eksempel 

en datamaskin, skaper et visuelt opakt inntrykk. På en annen side kan en 

tilsynelatende transparent kvalitet gi inntrykk av det motsatte, avhengig av kontekst, 

tid og rom, noe jeg vil komme tilbake til i min analyse av konserten med Sondre 

Lerche.  

Jeg foreslår følgende figur for å illustrere de ulike kombinasjonene av opak og 

transparent mediering slik det kan oppstå i en livesituasjon:  

 

 Auditivt opakt Auditivt transparent 

Visuelt opakt O – O O – T  

Visuelt transparent T – O  T – T  
 

Figur 1. Denne figuren illustrer at opak og transparent mediering har både en auditiv 

og en visuell dimensjon, og at det som er auditivt opakt, i det visuelle domenet kan 

fremstå enten opakt eller transparent. Altså kan medieringen i livesammenheng ha et 

(visuelt) opakt – (auditivt) opakt uttrykk, O-O, eller (visuelt) transparent – (auditivt) 

opakt uttrykk, T-O. Som det fremstår av figuren, kan det i et liveformat forekomme 

fire ulike kombinasjoner av opak og transparent mediering, der blant annet det som 

oppfattes auditivt opakt, ikke dermed fremstår visuelt opakt, men snarere transparent 

– og vice versa. (I analysene vil jeg diskutere og utdype de ulike kombinasjonene av 

opake og transparente dimensjoner mer inngående).  
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Frem til nå har jeg diskutert den visuelle medieringen med tanke på hvordan 

man oppfatter at lyden blir produsert og prosessert, men visuell mediering brukes 

også som et estetisk element i livesammenheng. Visuell mediering kan inkludere alt 

fra lyselementer, installasjoner, scenerøyk, filmskjermer, kostymer og andre visuelle 

effekter. Visuelle effekter synes å være sentrale livefaktorer i en sjanger som 

elektronika, og blir for mange en viktig del av konsertopplevelsen. Dette vil jeg drøfte 

nærmere i kapittel 5, hvor jeg analyserer en konsert med elektropopduoen Lemâitre. 

Ofte er det en sammenheng mellom musikkens auditive karakter og de 

visuelle effektene, der det visuelle er med på å skape et helhetlig estetisk uttrykk. 

Blant annet la informantene som deltok på konserten med Lemâitre stor vekt på de 

digitale installasjonene som fremviste ulike bilder og filmer med referanser til blant 

annet dataspill. Dette var en visuell effekt som bidro til å forsterke det digitale 

uttrykket. Sundførs visuelle effekter ble snarere beskrevet som organiske, men også 

industrielle og kalde. Også i denne sammenhengen kan man tenke seg de ulike 

kombinasjoner av transparent og opak mediering som illustrert i figuren ovenfor. I 

analysene vil jeg diskutere sammenhengen mellom visuell og auditiv mediering mer 

inngående, i det de visuelle dimensjonene (både som effekter og som lydproduksjon) 

har en sentral plass i konsertenes medierte uttrykk.  
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[...] the common assumption is that the live event is “real” and that the mediatized 
events are secondary and somehow artificial reproductions of the real (Auslander 
2008:3). 

 
Auslander (2008) stiller seg kritisk til en utvikling der livefremførelser i stadig større 

grad blir preget av mediering. Han hevder at den stadige innarbeidelsen av det 

reproduserbare i livesammenheng medfører at live og medierte fremføringsformer nå 

er jevnbyrdige (Auslander 2008:55). Dette igjen fører til at konserten får status som 

reproduserbar, og videre mister sin kvalitet som unik og autentisk i sin karakter: “[...] 

none is perceived as auratic or authentic; the live performance is just one more 

reproduction of a given text, or one more reproducible text” (ibid:55). Auslander 

hevder altså at en konsert som innebærer reproduserbare elementer er problematisk, 

og at konserten i en slik sammenheng mister sin unike og autentiske karakter. 
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Innledningsvis beskriver jeg hvordan Auslander diskuterer live og det medierte som 

formater, og han overser med det en rekke viktige opplevelsesbaserte aspekter ved 

live som henger sammen med den fysiske opplevelsen av å være til stede der det skjer 

når det skjer. Denne fysiske tilstedeværelsen byr igjen på en sammensatt og kompleks 

opplevelse, der lydkilden og medieringsteknologien, slik jeg betrakter det, ikke er det 

som nødvendigvis definerer meningen med konserten, men snarere fungerer som et 

verktøy for å skape en opplevelse.  

For ytterligere å forstå sammenhengen mellom musikalsk mening og lytter, vil 

jeg understreke hvordan ulike sjangre med ulike estetiske og kulturelle prioriteringer 

fordrer ulike lyttestrategier. I artikkelen ”Rhythm/Body/Motion: Tricky !s 

Contradictory Dance Music” skiller Eric F. Clarke mellom to ulike måter å lytte på: 

en autonom og en heteronom lyttemåte (Clarke 2010:109). Begrepet autonom kan 

brukes til å beskrive tre ulike forhold i musikk: 1) musikk og dens fravær av sosial 

funksjon; 2) musikk som selvbestemt og selvrealiserende, og 3) i forbindelse med 

lytting. I denne sammenheng er det det tredje forholdet jeg ønsker å utdype videre, 

nemlig den autonome lyttestrategien. Clarke beskriver den autonome lyttemåten som 

en individuell og innadvendt lyttemåte, som fordrer dyp individuell konsentrasjon på 

de ulike strukturelle forholdene i hvert enkelt stykke. En heteronom lyttemåte er 

derimot en kollektiv og aktiv lyttemåte, ofte realisert gjennom dans (ibid:109). Når 

man er i et konserthus vil man mest sannsynlig lytte på en autonom måte, og fokuset 

er rettet mot musikkens estetiske uttrykk og struktur. Klubbmusikk på sin side 

oppfordrer til en heteronom lyttemåte der man som lytter opplever musikken 

kollektivt og går aktivt inn for å skape samhold og felles interpretasjon av musikken 

gjennom for eksempel dans. Den heteronome lyttestrategien arter seg imidlertid på 

flere måter enn kun gjennom dans og aktiv deltakelse. Som jeg vil illustrere i min 

analyse av konserten med Lemâitre på Blå, kan de heteronome lyttestrategiene også 

bære med seg en visuell dimensjon der visuelle effekter bidrar til at publikum 

opplever musikken på andre premisser enn kun de musikalske strukturene og 

forholdene alene. I den sammenheng vil jeg komme tilbake til det jeg, med 

utgangspunkt i Clarke (2010) sin definisjon av en heteronom lyttemåte, beskriver som 

en heteronom konsertopplevelse. Jeg vil vise at de estetiske prioriteringene er 

avgjørende med tanke på hvilke lytte- og opplevelsesstrategier publikum foretar seg 

under en konsert, og som videre har stor effekt på opplevelsen av liveness.  

 I artikkelen ”Witnessing” hevder Peters på sin side at det er et fundamentalt 
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skille mellom en livekonsert og en innspilling. Dette skillet dreier seg om det faktum 

at en innspilling (CD-en) har status som en suvenir som kun minner om tid og sted, 

mens en konsert er en hendelse, altså tid og sted i seg selv. En konsert er således noe 

som fordrer en fysisk tilstedeværelse, og byr dermed på muligheten til både å fysisk 

berøre og oppnå øyekontakt med artisten (Peters 2001:718). Dessuten åpner også 

denne samtidigheten opp for opplevelsen av å kunne høre og se det fysiske arbeidet 

som ligger bak den aktuelle lyden: ”[...] in concert one may hear strains edited out in 

the studio, and witness the labor of the performing body” (ibid:718). På dette punktet 

mener jeg Peters er inne på flere viktige dimensjoner knyttet til en konsertopplevelse, 

men for bedre å forstå hva disse opplevelsesdimensjonen innebærer, vil det være 

nyttig å se nærmere på selve liveformatet og dets ontologiske premisser. For hva er 

det som egentlig kjennetegner liveformatet, og hvilke faktorer gjør at livefremføringer 

oppleves som noe unikt og særegent? I masteroppgaven ”Musisering og mediering: 

Liveness i elektronisk dansemusikk” diskuterer Magnus Køhn forholdet mellom 

mediering og liveformatet, og i en analyse av hva liveformatet innebærer foreslår 

Køhn følgende fire hovedkjennetegn på viktige og unike kvaliteter ved live:  

 

1) Samtidighet 

2) Fysisk tilstedeværelse 

3) Fellesskapsfølelse  

4) Interaksjon mellom utøver og publikum 

(Køhn 2012:18).  

 

 Anne Danielsen har i et konferanseinnlegg på The Art of Record Production 

Conference (2011) videre beskrevet hvordan disse fire karakteristikkene danner 

rammene for live som et format. Hun hevdet at når en eller flere av disse 

kjennetegnene er oppfylt, kan det også fremkalle en opplevelse av de mer 

erfaringsbaserte aspektene ved live, nemlig liveness (Danielsen 2011). Køhns fire 

hovedkjennetegn på liveformatet kan således betraktes som rammene rundt 

opplevelsen av liveness. Likevel gjenstår et veldig sentralt og viktig spørsmål: hva er 

liveness? Peters diskuterer verdien av liveness ut ifra et vitneperspektiv. Han 

argumenterer for viktigheten av det å være til stedet der det skjer når det skjer, og 

understreker hvordan det å oppleve noe live gir en særskilt og enestående status som 

vitne til den aktuelle hendelsen: 
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”Being there” matters since it avoids the ontological depreciation of being a copy. The copy, 
like hearsay, is indefinitely repeatable; the event is singular, and its witnesses are forever 
irreplaceable in their privileged relation to it (Peters 2001: 718). 

 

 Denne tanken om en hendelse som noe særegent i motsetning til det kopierte er 

noe Benjamin (1991) utdyper med sitt aurabegrep. Benjamin diskuterer hvordan 

kunstverkets ”aura” går tapt idet kunstverket gjennomgår en teknisk reproduksjon og 

således blir en kopi. Han hevder at selv den mest fullkomne reproduksjon mangler et 

sentralt moment, nemlig kunstverkets ’her og nå’, og ”[d]ets unike eksistens på det 

sted hvor det befinner seg” (Benjamin 1991:37). Benjamins syn på reproduksjon og 

kunstens tapte aura er et perspektiv som ofte gjenspeiles i de stadige diskusjonene 

knyttet til verdien av liveness, og Peters’ argumenter, som det går frem av sitatet 

ovenfor, støtter dette perspektivet. Peters understreker samtidig at den som er vitne til 

den aktuelle hendelsen står i en særstilling til opplevelsen av det aktuelle øyeblikket, 

en særstilling som handler om vitnets direkte sanseerfaring av det som skjer: 
 

[...] direct sensory experience – from the taste of pineapple to the pain of childbirth – 
vanishes when put into words and remains inaccessible to others except inasmuch as 
they claim to share similar experience (Peters 2001:711).  

 

Som en parallell til Benjamins aurabegrep, kan det å kjenne på kroppen at man 

opplever noe live – her  og nå, betraktes som en viktig del av livekonsertens aura, 

eller med andre ord: opplevelsen av liveness. Liveness er et begrep som ofte sees i 

sammenheng med opplevelsen av noe unikt, i tid og rom, og livekonsertens flyktige 

karakter gjør at hver enkelt konsert blir en enestående hendelse.  

 Da jeg høsten 2011 ble fortalt at Sondre Lerche overrasket sitt publikum midt 

under en konsert på Parkteateret i Oslo ved å plugge ut gitaren, fjernet mikrofonen, og 

fremførte en helakustisk versjon av låta ”You know so well”, opplevde jeg et 

umiddelbart behov for selv å oppleve denne musikalske hendelsen. For meg virket det 

som den ultimate liveopplevelsen – en opplevelse av direkte kontakt med artistens 

stemme og kvalitet. Dette umiddelbare behovet for å oppleve Sondre Lerches 

akustiske fremføring live, tror jeg springer ut fra behovet for å kjenne magien på 

kroppen ved å være et kroppslig tilstedeværende vitne til den unike hendelsen. Når 

man selv ikke er til stede kan man bare mentalt forestille seg det aktuelle øyeblikket 

slik andre beskriver det, og på veien til denne forestillingen vil øyeblikket miste sin 

unike eksistens og aura. Dessuten vil opplevelsen av å være der i øyeblikket fremstå 
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som en bekreftelse på øyeblikkets eksistens i seg selv. Denne viktigheten av 

samtidighet kaller Peters for ”the power of real time” (Peters 2001:719), og han 

mener at en forståelse av liveness må sees i sammenheng med dette. Å erfare en 

hendelse live gjør at man oppnår status som et vitne til stede i tid. Opplever man 

derimot hendelsen gjennom et opptak distansert i tid, blir man heller mottager av en 

transkripsjon av den aktuelle hendelsen: ”The fan wants to be involved in history (the 

happening), not historiography (the recording)” (ibid:719). Liveness kan ut ifra 

Peters’ vitneperspektiv betraktes som en direkte kroppslig sanseerfaring av en 

særegen hendelse i sanntid, der hendelsens ’her og nå’ er sentral for å kunne oppleve 

øyeblikket som ekte og autentisk: ”Liveness serves as an assurance of access to truth 

and authenticity” (ibid:719). Peters argumenter handler i stor grad om den sosiale 

statusen man har som vitne i sanntid, men i likhet med Auslander diskuterer heller 

ikke han i like stor grad den estetiske opplevelsen av liveness.  

 Køhn illustrer med sitt rammeverk for liveformatet at det ikke nødvendigvis er 

et ontologisk skille mellom live og medierte former slik Auslander antyder. Køhn 

hevder at Auslander overser det faktum at teknologisk mediering ofte anvendes som 

et bevisst kunstnerisk uttrykk. Teknologisk mediering handler ikke om en devaluering 

av liveformatet, men snarere om en endring i liveformatets innhold (Køhn 2012:26). 

Som Danielsen (2011) argumenterer kan en livefremføring der forhåndsprogrammerte 

elementer er en integrert del av musikken, likevel kvalifiseres som live. Opplevelsen 

av liveness handler i så måte om hvordan musikken blir fremført. Hun peker videre på 

hvordan et partitur i en vestlig klassisk tradisjon kan betraktes som en form for 

preprodusert materiale, og at liveformatet handler om hvordan disse elementene 

fremføres (Danielsen 2011). Med andre ord trenger ikke innspilte elementer, eller 

medieringsteknologi forøvrig, å være på kant med opplevelsen av liveness, da 

liveness kanskje først og fremst handler om hvordan musikken blir fremført og 

formidlet. Som Brøvig-Hanssen (2010) illustrerer  med begrepene opak og transparent 

mediering, er ikke en musikkopplevelse et spørsmål om musikkens tekniske aspekt, 

men snarere et spørsmål om hvordan medieringen anvendes som et uttrykk for  

estetiske verdier (Brøvig-Hanssen 2010:174). 
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I artikkelen ”Real and Unreal Performances: The Interaction of Recording 

Technology and the Drum Kit Performance” diskuterer Simon Zagorski-Thomas 

forholdet mellom innspillingspraksis og det han kaller for ”performance authenticity”. 

Han peker på at spørsmålet om performance authenticity har blitt utfordret av at DJ-

ing og MIDI-teknikker i dag plasseres innenfor definisjonen av begrepet 

”performance”, og han hevder at: 
 

Artists that combine “conventional” performance practice with DJ-ing and MIDI 
programming [...] can utilize a broader notion of creative authenticity where both 
they and their audience can perceive the traditionally inauthentic forms of 
fragmented performance and mediation as part of a larger creative practice 
(Zagorski-Thomas 2010:208). 

 

Zagorski-Thomas antyder at DJ-teknikker og MIDI-basert musikk som fremføres 

innenfor rammene av mer tradisjonelle fremføringsformer, utnytter en mer utvidet 

forståelse av kreativ autentisitet. Han mener både artistene og publikum opplever det 

medierte og tilsynelatende inautentiske uttrykket som en del av en større kreativ 

praksis. Han understreker videre at det som står sentralt er det faktum at medieringen 

blir spilt av artisten selv, og kan således betraktes som et musikalsk kreativt valg der 

artistens prestasjoner og musisering blant annet ikke er manipulert av for eksempel en 

produsent (ibid:208). Denne diskusjonen samsvarer også med Théberges (2001) 

argumenter om at teknologiens plass i det musikalske uttrykket gjenspeiler ulike 

estetiske og kulturelle prioriteringer (Théberge 2001:3). Det teknologiske uttrykket og 

medieringens hvordan representerer således musikkens og artistens egenart og 

autonomi, og det medierte uttrykket styrker heller enn svekker musikkens estetiske 

troverdighet. I boken ”You Better Work!” Underground Dance Music in New York 

City, illustrer Kai Fikentscher nettopp dette poenget ved å beskrive kulturen rundt en 

DJ og DJ-ens rolle som utøver, musiker, artist og nyskaper i New Yorks 

undergrunnsmiljø. Han beskriver en DJ-performance som en kombinasjon av 

liveformatet – ”musical immediacy” – og musikalsk mediering (Fikentscher 2000:34). 

Musikken i seg selv er basert på ferdige innspilt og programmert lydmateriale som 

bearbeides og manipuleres i øyeblikket. På den måten skaper DJ-ens artistiske 

kreativitet en egen, unik opplevelse i tid og rom:  
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To deejay is to make mediated music immediate, using recordings, turntables, 
mixers, and sound reinforcement technology originally designed for recording and 
playback purposes only in creative ways (ibid).  

 

 Med andre ord kan man si at til tross for den ferdig produserte musikkens 

tilsynelatende kunstige og forutbestemte karakter, skapes også musikken i øyeblikket 

på bakgrunn av DJ-ens kreative og artistiske evner og prosesser (ibid:34). Videre 

hevder Fikentscher at ferdiginnspillinger mer eller mindre fungerer som et verktøy for 

et individuelt og kreativt musikalsk uttrykk. Målet med musikken er å skape en 

opplevelse der DJ-en og danserne har gjensidig påvirkningskraft på hverandre på et 

bestemt sted innenfor en bestemt tidsramme (ibid:34). Fikentschers diskusjoner 

knyttet til DJ-kulturen sammenfatter her Køhns fire hovedkjennetegn på liveformatets 

særegne kvalitet, nemlig samtidighet, tilstedeværelse, fellesskap og interaksjon. En 

troverdig og unik opplevelse av DJ-ens kreative egenart fordrer at du er på et bestemt 

sted innenfor en bestemt tidsramme (samtidighet og tilstedeværelse), og at DJ-en og 

danserne har gjensidig påvirkningskraft på hverandre (interaksjon og fellesskap). DJ-

ens musikalske verktøy, og ulike medieringsprosesser for øvrig, bør således betraktes 

som et middel til å skape en opplevelse snarere enn å bli betraktet som opplevelsen i 

seg selv. Gjennom mine analyser vil jeg forsøke å identifisere hva som kjennetegner 

liveformatets egenart, og hvilken effekt det medierte uttrykket har på 

konsertopplevelsen, både med tanke på de estetiske og kommunikative dimensjonene.  
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Det er jo ganske mye digital musikk som… Mye elektronisk musikk som ender opp 
med å høres litt kjedelig ut, fordi det mangler en eller annen form for nerve, eller 

personlighet da. Det er jo en risiko når du driver med digital musikk, fordi du tegner 
inn melodier i stedet for å spille de, og alt går helt rent igjennom systemet. Det er 

ingen feil noe sted, så man må på en måte lage feilene veldig ofte. Alt høres veldig 
rent ut i utgangspunktet, så man må simulere en analog forsterker eller hva som helst. 

For da høres det ofte litt mer levende ut 
(Ketil, Lemâitre). 

 
 

Ja, altså fra vår side da – å opptre er  så sykt gøy når det er skikkelig liv i publikum, 
og de er med å danse, og ja, alt det der 

(Ulrik, Lemâitre). 
 
 
 
 

 
 
 

Jeg ønsker at mye av det skal høres syntetisk ut 
(Sundfør i, Kydland 2012:42). 

 
 

Nei, jeg er ikke sur, jeg er konsentrert. Jeg kommuniserer med publikum gjennom 
musikken 

(Sundfør: 25.03.2010). 
 
 
 
 
 

 
 

Etter hvert har jeg blitt besatt av utfordringen som ligger i å gå helakustisk i andre 
mer moderne rom også – det er vanskeligere, men det har likevel en veldig fin effekt 

(Sondre Lerche). 
 
 

Min intensjon på konsert er alltid å komme så nærmt [sic] publikummet mitt som 
mulig, og bryte ned alt som er med på å lage distanse 

(Sondre Lerche). 
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Det er når du lar mikrofonen og bandet hvile at du skaper de virkelig magiske øyeblikkene – 

og i kulturkirken er jo akustikken så fantastisk at det du hvisker høres til bakerste rad! 
(Fjeldvær 10.02.2012, på Sondre Lerches artistside, Facebook). 

 
I dag er det å oppleve populærmusikk helt akustisk på en livekonsert både uvanlig og 

uventet. Når en artist fremfører en eller flere låter uten noen form for teknologisk 

mediering, kan det derfor oppleves som en spennende motsetning til det ellers 

medierte lydbildet man forventer i populærmusikalsk sammenheng. Denne 

forventningen kan sees i lys av at populærmusikkens uttrykk, som beskrevet i kapittel 

2, vokste frem i et kulturelt miljø preget av teknologisk utvikling. Dessuten har også 

populærmusikkens liveformat funnet sin form i konsertlokaler der teknologisk 

mediering er nødvendig med tanke på en tilfredsstillende og god lytteopplevelse for 

publikum, uavhengig av plassering og avstand til scene og artist. Det er i en slik 

populærmusikalsk kontekst at Sondre Lerche midt under en konsert på Parkteateret i 

Oslo vinteren 2011 plugget ut gitaren fra forsterkeren, fjernet mikrofonen, og 

plasserte seg fremst på scenekanten og fremførte en helt akustisk versjon av låta ”You 

know so well” fra albumet Faces Down.  

 I dette øyeblikket fjernet Sondre Lerche all teknologisk mediering, og dermed 

også det Brøvig-Hanssen beskriver som medieringens andre stadium, altså 

medieringen som brukes til å spille inn eller prosessere lyd (Brøvig-Hanssen 

2010:160). Når den teknologiske medieringen fjernes, skjer det en endring i lyttingen 

som retter lytterens oppmerksomhet mot selve lydkilden, altså medieringens første 

stadium, som er den innledende medieringen av ubehandlet lydmateriale (ibid:160). 

Rommet og dets naturlige akustikk overtar rollen som lydens medieringskanal, og 

som lytter kan man i et slikt øyeblikk få inntrykk av at den akustiske medieringen byr 

på en mer direkte tilgang på den naturlige stemmekvaliteten. Som jeg vil diskutere i 

denne analysen vil imidlertid også rommets naturlig akustikk ha en effekt på lydens 

kvalitet. Blant annet vil akustikken i et kirkerom ”prosessere” lyden på en slik måte at 

det kan fremstå som en form for stadium 2-mediering. Det er nettopp forholdet 

mellom disse to medieringsstadiene som er særlig interessant i denne sammenheng. 
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For når Sondre Lerche gjør en helakustisk låt midt i en konsert, blir grenseflaten 

mellom medieringens første og andre stadium aktualisert.  

 Å gjøre akustiske sanger har med tiden blitt en fast avdeling i Sondre Lerches 

konsertformat. Vinteren 2011 gjorde Lerche en rekke konserter i Oslo, blant annet 

under den årlige musikkfestivalen by:Larm, og han fikk i den sammenheng mye 

positiv oppmerksomhet fra sitt publikum. På ulike plattformer og sosiale medier 

kunne man stadig lese hvordan han ble kreditert for sine helakustiske prestasjoner:  
 

@SondreLerche uten mic i et stappfult @rockefelleroslo er mildt sagt noe av det mest 
imponerende jeg har hørt. Og jeg stod heeelt øverst! (Kjorrefjordfest [@Kjorrefjordfest], 
Twitter: 18.02.2012, 10:52 PM). 
 

Selv var jeg verken på konserten på Parkteateret vinteren 2011 eller på konserten på 

Rockefeller som Kjorrefjordfest beskriver i sitatet ovenfor, men publikums 

beskrivelser av den helakustiske livefremføringen skapte et umiddelbart behov for 

selv å oppleve dette musikalske øyeblikket. Det virket på mange måter som en ultimat 

liveopplevelse, karakterisert av en direkte kontakt med artistens prestasjon og 

stemmekvalitet. Et interessant spørsmål i den sammenheng er hvilken estetisk effekt 

dette hadde på publikums konsertopplevelse, og hvorvidt det hadde en styrkende 

effekt på opplevelsen av liveness slik jeg umiddelbart antok.  

  9. februar 2012 gjorde Sondre Lerche en konsert i Kulturkirken Jakob som jeg 

selv hadde anledning til å overvære. I den forbindelse rekrutterte jeg tre informanter 

som skulle på konserten, til et fokusgruppeintervju i etterkant av konserten. 

Informantene som deltok på fokusgruppeintervjuet var alle studenter ved Universitetet 

i Oslo, i alderen 23-25 år.4 Videre kontaktet jeg også Sondre Lerche som bidro med 

sine refleksjoner og erfaringer. Det er først og fremst konserten i Kulturkirken Jakob 

som er utgangspunktet for min diskusjon av den helakustiske fremføringens effekt på 

publikums konsertopplevelse, men jeg vil også beskrive en egen konsertopplevelse 

med Sondre Lerche på Rockefeller 25.10.2012. Denne konserten skilte seg fra den i 

Kulturkirken Jakob på flere måter, særlig med tanke på rommets effekt på den 

helakustiske avdelingen. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
=Alle informantene blir anonymisert med pseudonymer: Ida, (23 år, studerer psykologi og er stor fan av 
Sondre Lerche), Mari (24 år, studerer nordisk litteratur og medievitenskap), og Signe (25 år, studerer 
musikkvitenskap).!
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Onsdag 29.02.2012 spilte Sondre Lerche konsert i Kulturkirken Jakob, en konsert 

som kanskje best lar seg beskrive som en ”sakral” popkonsert, som et resultat av 

rommets tidligere religiøse funksjon og naturlige akustikk. Sondre Lerche er en artist 

som vanligvis spiller konserter i litt andre typer omgivelser, hvor konsertlokalet ofte 

også fungerer som et utested. At konserten denne kvelden fant sted i en kirke satte sitt 

preg på konsertopplevelsen på flere måter. Kirkens naturlige akustikk gav selvfølgelig 

musikken en ekstra klangrik dimensjon, og rommet i seg selv gav konserten en ekstra 

høytidelig karakter. Scenen var nesten på samme høyde som gulvet, og publikum på 

første rad satt kun med en armlengdes avstand fra bandet.  Konserten var helt utsolgt, 

og Kulturkirken var fullsatt med et dedikert, og merkbart fokusert, sittende publikum.  

Konserten startet ganske beskjedent med Sondre Lerche på gitar og vokal, 

mens bandet kom inn en etter en i løpet av den første låta. Allerede på fjerde låt nådde 

konserten et overraskende høyt energi- og lydnivå med den umiskjennelige hiten 

”Two Way Monologue”5, dog med en ny og mer eksperimentell karakter. Mellom 

låtene henvendte Sondre Lerche seg ofte til publikum, og han passet stadig på ikke å 

glemme dem som satt på galleriet og som således hadde størst fysisk distanse til 

scenen. Ved flere anledninger oppfordret Sondre Lerche til en dialog med publikum, 

og stilte spørsmål som krevde svar og respons, og han oppnådde på den måten en 

intim og nær kontakt med hele publikum. Etter siste låt, som for øvrig var en 

ønskesang fra publikum, gikk hele bandet av scenen og forsvant backstage, før 

Sondre Lerche entret scenen igjen helt alene med følgende spørsmål til publikum: 

”Hva med en siste sang for å kul !an?” Han forklarte publikum at han ofte velger å 

plugge seg helt ut fra forsterkeren på en eller flere låter for å fremføre de helt akustisk 

under en konsert, og beskriver videre Kulturkirkens akustikk: ”Dette er jo et veldig 

akustisk og lydhørt rom, og hvis man noen gang skal synge noe helt akustisk – plugge 

ut alt, så her!” Etter å ha annonsert at han nå vil gjøre en helt akustisk sang, beveget 

han seg opp på prekestolen og vurderte et kort øyeblikk om han skulle spille sangen 

derfra. Han ombestemte seg raskt, og mente at det ville fremstå litt for blasfemisk. 

Etter mye frem og tilbake endte Sondre Lerche opp helt fremst på scenekanten, og 

spilte en helt akustisk versjon av ”Modern Nature” fra albumet Faces Down (2001), 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Sondre Lerche 2004. Two Way Monologue, EMI Music (Norway), 0724359399423. 
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for et svært stille og fokusert publikum. Rommets naturlige akustikk tillot at Sondre 

Lerches lek med dynamikken, som vekslet mellom et nærmest hviskende lydnivå og 

et imponerende fortissimo. Denne akustiske og dynamiske fremføringen av ”Modern 

Nature” ble et lite øyeblikk stående som konsertens finale, og som et musikalsk 

øyeblikk uløselig knyttet til hendelsens tid og sted. Hele bandet entret imidlertid 

scenen igjen, og avsluttet konserten med ”Go right ahead”6, en energisk og verdig 

avslutning.  
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Torsdag 25.10.2012 stod Sondre Lerche på scenen på Rockefeller i Oslo sammen med 

sitt faste band. Rockefeller er et stort og mørkt konsertlokale med tre barer, siderom 

og et galleri, og som ved siden av å være en konsertscene, fungerer som et utested. 

Sammenlignet med konserten i Kulturkirken Jakob, fremstod omgivelsene på 

Rockefeller mer ordinære med tanke på Sondre Lerches musikalske uttrykk og 

sjangertilhørighet. Publikum hadde allerede før konsertstart et høyt energi- og 

lydnivå, og i motsetning til det sittende publikummet i Kulturkirken Jakob, bestod 

Rockefeller av et stående og mer bevegelig publikum. Konserten på Rockefeller var 

også nesten utsolgt, og fylt med både dedikerte og mindre dedikerte fans som var 

kommet for å oppleve den kjente singer/songwriter-artisten fra Bergen live i Oslo.  

Da Sondre Lerche entret scenen sammen med bandet, var publikums 

oppmerksomhet mot scenen overraskende varierende. Helt fremst ved scenen og litt 

bakover i rommet var publikumstettheten svært stor, og stort sett alle i dette området 

fulgte konsentrert med på scenen, og danset og sang med der musikken tillot det. Litt 

bak, og særlig ved barene var det svært lite som tydet på at publikummet faktisk var 

på en konsert. Selv merket jeg at den stadig økende støyen fra barområdet, som etter 

hvert ble så fremtredende at balladene og de rolige partiene i noen av låtene nærmest 

måtte konkurrere mot den feststemte støyen, ble en forstyrrende faktor i konserten. 

Midtveis i konserten beskriver Sondre Lerche hvordan Rockefeller er et svært 

krevende rom med tanke på kontakten med publikum. Han antydet videre at han 

ønsket å gjøre et lite eksperiment, men at han var usikker på om det ville fungere. Han 

beveget seg bort fra mikrofonen, plugget ut gitaren, og gikk helt ytterst på 

scenekanten. Han spurte om alle kunne høre ham, og i løpet av få sekunder og et par 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Sondre Lerche 2011. Sondre Lerche, Mona Records, 6 34457 25172 4 
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oppfordrende ”hysj” fra flere steder i lokalet, senket lydnivået seg på magisk vis helt 

ned til det minimale, og Sondre Lerche gjorde ”My Hands are Shaking”7 solo og helt 

akustisk. Med tanke på min forrige konsertopplevelse med Sondre Lerche i 

Kulturkirken Jakob, hadde jeg store forventninger til denne konserten. Særlig håpet 

jeg på å få oppleve Sondre Lerche helakustisk i et konsertlokale der effekten ville 

være en helt annen enn forrige gang, og det er vanskelig å forestille seg en mer 

merkbar effekt enn det Sondre Lerches akustiske eksperiment hadde denne kvelden. 

Publikum gikk fra en svært aktiv og støyende til en fokusert og mer lyttende tilstand, 

der stillheten, oppmerksomheten og urørligheten gjorde seg gjeldende blant publikum. 

Selv de som oppholdt seg i barområdet hadde all fokus rettet mot scenen og 

musikken. Etter dette musikalske øyeblikket oppnådde Sondre Lerche på magisk vis 

nesten det umulige – å holde på publikums oppmerksomhet gjennom hele siste del av 

konserten. Til og med den feststemte gjengen bakerst i lokalet rettet etter denne låta, 

fokuset mot scenen.  
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Som jeg allerede har beskrevet er mikrofonen, og lydforsterkning forøvrig, blitt en 

svært integrert del av det populærmusikalske uttrykket. I dag tenker man derfor 

sjeldent over dens kvalitative og estetiske innflytelse på den naturlige lyden som 

formidles. Mikrofonen blir stort sett brukt og betraktet som transparent mediering, og 

vokalprestasjonen oppleves som ekte og naturlig selv om mikrofonen utvilsomt 

representerer en form for teknologisk mediering som også endrer lydens kvalitet. Men 

hva skjer med opplevelsen av medieringen og forholdet mellom hva som er opakt og 

transparent, når lydbildet på kort tid endrer seg til en lydlig tilstand basert på 

tilsynelatende naturlig8 lydproduksjon og rommets naturlige mediering av denne 

lyden?  

Medieringsbegrepet må i denne sammenheng, som redegjort for i kapittel 2, 

forståes i lys av medieringens estetiske kvaliteter. Brøvig-Hanssens (2010) definisjon 

av medieringsbegrepet som en formidlende instans, innebærer at det alltid 

forekommer en form for mediering når man snakker om lydproduksjon. Samtidig vil 

også all form for mediering, om det er en mikrofon eller bare rommets naturlige 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Sondre Lerche 2007. Original Soundtrack: Dan in Real Life, EMI Catalogue Marketing.  
8 Når jeg snakker om naturlig lydproduksjon i denne sammenheng, sikter jeg til den formen for 
lydproduksjon der lyden ikke bearbeides og prosesseres via teknologisk medieringsverktøy.  
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akustikk som fungerer som medieringskanal, ha en estetisk og kvalitativ effekt på 

lyden som produseres (Brøvig-Hanssen 2010:162). Da Sondre Lerche sang helt 

akustisk i Kulturkirken Jakob, fungerte kirkerommets naturlige akustikk som 

stemmens formidlende instans. Kirkerommet som medieringskanal hadde utvilsomt 

en effekt på stemmens estetiske kvalitet, som ikke var den samme da Sondre Lerche 

sang helt akustisk fra scenekanten på Rockefeller. Som jeg diskuterer i kapittel 2, er 

det i den sammenheng viktig å huske på at forholdet mellom transparent og opak 

mediering ikke må forståes som et spørsmål om medieringens tilstedeværelse, men 

snarere som et spørsmål om hvordan medieringen anvendes og eksponeres for 

lytteren (Brøvig-Hanssen 2010:163). Brøvig-Hanssen beskriver hvordan opak 

mediering ”[…] leaves distinctive inscriptions of its own on the sound” (ibid:159), og 

hun understreker videre hvilken effekt dette har på lytteren: ”A listener’s focus is thus 

directed not only toward what is mediated but also toward the act of mediation itself” 

(ibid:159). Opak mediering er med andre ord et estetisk uttrykk der 

medieringsteknologien blir eksponert for lytteren i så stor grad at selve 

medieringsprosessen inngår i lytterens fokus. Transparent mediering er på sin side et 

mediert uttrykk der idealet er at den teknologiske bearbeidelsen av lyden oppleves 

mest mulig lik den opprinnelige lydkilden, og at lytteren dermed kan ignorere selve 

medieringsprosessen (ibid:159).  

Innledningsvis i kapittel 2 diskuterer jeg Brøvig-Hanssen og Danielsens 

beskrivelser av naturaliseringsprosesser, som dreier seg om hvordan nye former for 

lydproduksjon og dets effekter gradvis med tiden blir oppfattet som naturlige. De 

refererer i den sammenheng til Walter Benjamin, som bemerket hvordan simulering 

av umedierte og naturlige lyder i en teknologisk mediert virkelighet oppfattes som 

utenfor standarden og som en form for re-mediering (Brøvig-Hanssen og Danielsen 

2013:76).9 Sondre Lerches helakustiske fremføring er på ingen måte en etterligning 

av den naturlige stemmen, men den faktiske stemmen i seg selv. Jeg vil likevel hevde 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Begrepet re-mediering er kanskje først og fremst kjent i lys Jay David Bolter og Richard Grusin sin 
definisjon av medieringsbegrepet i boken ”Remediation. Understanding New Media” (1999). Re-
mediering dreier seg i den sammenheng om hvordan ny medieteknologi alltid vil være påvirket av 
eldre medier. Nye medier er en form for hyllest og omforming av eldre medier. Det er denne 
omformingen av eldre medier Bolter og Grusin definerer som re-mediering, slik fotografiet re-medierer 
maleriet, film re-medierer scenekunst og fotografi, og TV re-medierer film, forestillinger og radio. 
URL: http://www.amazon.com/Remediation-Understanding-Jay-David-Bolter/dp/0262522799 [Les: 
28.03.2013].   
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at denne estetiske overgangen fra en teknologisk til en akustisk mediert tilstand, kan 

betraktes i lys av Benjamins beskrivelser av re-medieringens prinsipper. 

Brøvig-Hanssen (2010) definerer opak mediering som et estetisk uttrykk der 

selve medieringsprosessen står i sentrum for lytterens fokus. På bakgrunn av denne 

definisjonen kan man hevde at lydendringen som skjer når rommet overtar som 

stemmens medieringskanal i en ellers teknologisk mediert kontekst, blir en form for 

opak re-mediering. Dette skyldes for det første at publikums oppmerksomhet i den 

akustiske delen rettes mot den nye medieringsprosessen, og den nye lydformidlende 

instansens, altså rommets, effekt på lyden. For det andre gir det en fornyet 

oppmerksomhet til den teknologiske medieringen av stemmen som var tilstede før 

overgangen, i form av et fravær: Man blir oppmerksom på at noe er borte. Sondre 

Lerches helakustiske fremføring kan derfor også betraktes som en form for ”meta-

mediering”. Den akustiske medieringen i en ellers teknologisk mediert 

konsertsammenheng har både en forsterkende og bekreftende virkning på forholdet 

mellom opak og transparent mediering. Samtidig som den akustiske stemmen 

fremstår transparent mediert i det den fremhever mikrofonens medierende effekt, får 

også lyden som blir mediert et fornyet fokus der selve medieringsprosessen og dens 

estetiske effekt kommer i sentrum for lytterens oppmerksomhet. Altså kan man 

betrakte denne akustiske medieringsprosessen som en bekreftelse på forholdet mellom 

opak og transparent mediering, fordi den i det ene øyeblikket forsterker mikrofonens 

opake karakter ved at den i forhold til denne representerer en transparent 

medieringsprosess. I det andre øyeblikket representerer imidlertid den akustiske 

medieringen i seg selv også en opak medieringsdimensjon, fordi overgangen fra det 

teknologisk medierte til det akustiske etablerer et fornyet fokus på selve medieringen 

og dens effekt på lyden som produseres.  
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I det skriftlige intervjuet med Sondre Lerche vinteren 2012, forteller han at han ofte 

gjør akustiske låter i rom der rommets naturlige klang og akustikk gjør det 

utfordrende å integrere lyden fra et helt band uten at bandet overdøver hverandre. I 

slike rom kan det være vanskelig å få alle lydene som ikke er organiske til å fungere 

sammen, ”[...] og da føles det alltid fint å kunne gjøre et par låter uten noe forsterkelse 

eller mikrofon” (Sondre Lerche). Lerche forteller videre hvordan han etter hvert har 
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blitt ”besatt av utfordringen i å gå helakustisk i andre mer moderne rom også, der det 

er vanskeligere, men likevel har en veldig fin effekt” (Lerche). Rom har en 

avgjørende rolle for hvordan han velger å gjennomføre en konsert, og han peker også 

på at rom er viktig for hvordan han jobber rent musikalsk og sonisk, der en viktig del 

av prosessen er å bli ”’venn’ med rommet”: 
 
På konserten i Jakob Kirken for eksempel følte jeg at den største utfordringen ville være å få 
plass til bandet mitt rent sonisk. [...]. Derfor begynte jeg med en sang som begynner med bare 
meg og akustisk gitar, og som introduserer hvert instrument utover i låten. På den måten kan 
lydmannen skru inn hvert element og vi blir ’venn’ med rommet (Lerche). 

 

Videre beskriver Lerche hvordan han og bandet i samarbeid med lydmannen deretter 

jobber for å etablere dette lydformatet før han velger å plugge i sin egen elektriske 

gitar. Dette tar så bandet med opp på et nytt ”støynivå”. I konsertsammenheng prøver 

Sondre Lerche alltid å teste rommets lydlige grenser, der Rockefeller som 

konsertlokale byr på utfordringer når han gjør en akustisk låt, mens det motsatte er 

tilfellet i Kulturkirken Jakob (Lerche).  

 Rom viser seg også å være en avgjørende faktor for hvordan publikum 

opplever forholdet mellom det teknologisk medierte og det akustiske. Mine tre 

informanters refleksjoner rundt den delen av konserten der Sondre Lerche fremførte 

en helakustisk versjon av låta ”Modern Nature”, vitner om at rommets naturlige 

akustikk på sett og vis usynliggjorde kontrasten mellom det teknologisk medierte og 

det akustiske. I fokusgruppeintervjuet forklarer Mari at den lydlige endringen fra 

teknologisk mediert til helakustisk ikke hadde en nevneverdig effekt på henne: ”Jeg 

må si at jeg faktisk ikke reagerte spesielt mye på at han plugga seg ut, jeg” (Mari, 24 

år). Videre forklarer hun at en årsak til det kan være at hun satt veldig nærme scenen, 

og at rommets naturlige akustikk uansett gav henne en tilfredsstillende lytter-

opplevelse. Det er dessuten et poeng at Sondre Lerche gjorde den akustiske sangen 

som et ekstranummer, og at publikum dermed fikk tid til å venne seg til rommets 

naturlige klang. Dette resulterte i at selve overraskelsesmomentet og overgangen 

mellom de to medieringsstadiene ble svekket. Et kirkerom formidler ofte akustiske 

lyder på en god og tilfredsstillende måte, noe som resulterer i at teknologisk 

mediering kan virke overflødig og kanskje til tider forstyrrende. Det faktum at 

kirkerommets naturlige klang og akustikk fungerer som en medieringskanal for 

ubehandlet lyd på lik linje med en mikrofon, mener jeg er et argument mot det Frith 

(1986) peker på som den stadig tilbakevendende kritikken av teknologiens 
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”falsifiserende” effekt på musikken (Frith:265). Kirkerommets naturlig akustikk vil 

også, i likhet med teknologisk mediering, ha en kvalitativ og estetisk effekt på den 

originale og tilsynelatende ubehandlede lyden. Som jeg diskuterer i kapittel 2, kan 

altså ikke teknologi, slik jeg oppfatter det, vurderes og bedømmes i lys av en iboende 

kunstferdighet.  

 At rom har en estetisk og kvalitativ effekt på lyden som produseres og 

persiperes, bekreftes med tanke på at samme form for lydproduksjon oppleves estetisk 

og kvalitetsmessig ulikt i ulike rom. I et konsertlokale som Parkteateret eller 

Rockefeller har ikke den akustisk medierte vokalen en like bærende medieringskanal 

å støtte seg på som lyd som ”prosesseres” i en kirke. Lyden vil dermed fremstå 

svakere og mer sårbar. Dessuten vil lokalets funksjon som utested også kreve at 

publikum senker støynivået for å kunne høre hva som skjer på scenen. I et slikt 

konsertlokale vil en fremføring av akustiske lyder skape et tydeligere skille mellom 

den innledende medieringen, altså medieringen som oppfattes å tilhøre den 

opprinnelige lydkilden, og det teknologisk bearbeidede (medieringens andre stadium) 

(Brøvig-Hanssen 2010:160). I den sammenheng er det interessant hvordan rommet i 

det ene tilfellet (for eksempel på Rockefeller) oppfattes som tilhørende lydkilden og 

medieringens første stadium, og i det andre tilfellet, (for eksempel i Kulturkirken 

Jakob), kan oppleves å tilhøre medieringens andre stadium. Rommet i Kulturkirken 

Jakob skaper en oppfatning av lydprosesseringen på en slik måte at den fremstår som 

medieringens andre stadium. Med andre ord er rommets naturlige klang så god at 

effekten av medieringens første stadium forsvinner. Lyden som produseres vil dermed 

ha en helt annen estetisk og kommunikativ effekt på en konsert på Rockefeller, enn 

den samme fremføringen vil ha i Kulturkirken Jakob. Skillet mellom det Brøvig-

Hanssen forklarer som medieringens første (den innledende medieringen) og andre 

(bearbeidelse og prosessering av lyd) stadium er med andre ord ikke gitt og 

teknologisk determinert, og kan snarere endre seg ut fra konteksten.  

Sondre Lerche understreker at utfordringene i Kulturkirken først og fremst var å 

få plass til bandet rent sonisk, og at han på denne konserten heller prøvde å ”[...] teste 

grensene for hvor mye ulyd vi [bandet] kan lage”, for så å ”[...] helst gå litt over 

grensen”. Dette viser hvordan rom kan være en effektfull måte å skape konsertens 

egenart på. Ida var også blant publikum da Sondre Lerche midtveis i konserten på 

Parkteateret spilte ”You know so well” (2001) helt akustisk, og hun beskriver hvordan 

den konserten bød på helt andre opplevelser enn konserten i Kulturkirken Jakob. Hun 
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opplevde særlig at den akustiske sangen oppnådde en helt annen overraskelses-

dimensjon på Parkteateret: 

 
 

Det var et ganske brått skifte, og plutselig så stod han ved siden av mikrofonen. [...] Her [i 
Kulturkirken Jakob] merket jeg ikke så stor forskjell i publikum, men det var utrolig stilig på 
Parkteateret. Det bare roa seg, og man så veldig godt publikum sin umiddelbare respons og 
respekt for dette her (Ida, 23 år). 
 

Ida beskriver her at den kontrasterende effekten ved å fjerne all teknologisk 

mediering var større på Parkteateret enn i Kulturkirken Jakob. Dette mener jeg henger 

like mye sammen med lydens kontekst som rommets medierende effekt. I boken 

Ways of Listening: An Ecological Approach to the Perception of Musical Meaning 

beskriver Eric F. Clarke at måten man persiperer en lyd på, vil være påvirket av alt 

som skjer umiddelbart i forveien like mye som forutinntatthet og forventninger basert 

på tidligere erfaringer (Clarke 2005:14). I denne sammenheng kan det tenkes at det 

ikke bare var den uventede lydendringen i seg selv som skapte den kontrasterende 

effekten, men også det faktum at skiftet mellom det teknologisk medierte og det 

helakustiske uttrykket oppstod mer plutselig enn hva som var tilfellet i Kulturkirken 

Jakob. Kontrasten mellom det medierte og det akustiske som beskrevet her handler 

altså ikke kun om rommets akustikk, men også om andre aspekter ved det å oppleve 

musikk live. Clarke forklarer videre at en lyd må forståes og oppleves ut ifra en rekke 

kontekstuelle faktorer, som:  

 
[…] the specific context of the sounds, what the listeners were hearing most recently, 
differences in how they focus on the sound, their previous experience or training, and so on – 
in short a whole variety of ”processing” differences largely based on mental representations or 
memory processes of one sort or another (Clarke 2005:11).  

 

Parkteateret er en konsertscene der publikum står under konserten, og med en 

bar helt bakerst i rommet fungerer lokalet også som et utested. Informanten Signe 

understreker dette, og peker på det faktum at man på konserten i Kulturkirken Jakob 

var et sittende publikum med et stille og fokusert utgangspunkt. Publikums adferd på 

denne konserten stod i sterk kontrast til konsertsituasjonen på Parkteateret, der 

publikum hadde mye større bevegelses- og støyfrihet. Publikummets rolle og atferd i 

de ulike konsertsammenhengene var altså avgjørende med tanke på den estetiske og 

kommunikative effekten. Som jeg antyder i min beskrivelse av konserten i 

Kulturkirken Jakob, krevde Kulturkirken som konsertlokale et sittende og dermed 



! AP!

også fokusert og oppmerksomt publikum. I kapittel 2 gjør jeg rede for Clarke (2010) 

sin beskrivelse av to ulike måter å lytte på. Man kan ha en heteronom lyttestrategi, 

som dreier seg om en kollektiv og aktiv lyttemåte, realisert gjennom for eksempel 

dans, eller man kan lytte på en autonom måte, som innebærer en mer innadvendt og 

konsentrert lyttestrategi med fokus rettet mot musikkens karakter og indre struktur 

(Clarke 2010:109). Selv om Sondre Lerches musikk i aller høyeste grad kan oppleves 

og interpreteres kollektivt, fordrer Kulturkirken Jakob et autonomt orientert publikum 

med fokuserte lyttestrategier rettet mot musikkens estetiske uttrykk og struktur. 

Rockefeller på sin side tillater en mer heteronom lyttestrategi, der aktivitet og dans 

inngår som en del av opplevelsen. Dette har igjen en effekt på hvordan den 

helakustiske fremføringen av en låt oppleves. I en konsertsituasjon der publikum brått 

må dempe seg for å kunne høre den helakustiske fremføringen, vil den lydlige 

endringen ha en større effekt enn i en situasjon der publikum i utgangspunktet er stille 

og lyttende.  
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Hvordan en artist fremfører og formidler musikk har ofte en avgjørende effekt på 

publikums konsertopplevelse. For mange kan en god formidling fremkalle 

opplevelsen av at noe er levende og ekte. Kun minutter etter at Sondre Lerche 

avsluttet sin konsert på Rockefeller under By:larm 18. februar 201210, kunne man lese 

på Twitter hvordan Stig Mass Andersen karakteriserte Sondre Lerches konsert som 

”levende”: ”Folk snakker om at folk dreper fra scenen på @byLarm. Jeg velger å si at 

@SondreLerche gjorde bylarm levende!” (Andersen [@StigAX], Twitter: 18.02.2012, 

10:58 PM). Denne beskrivelsen levner ingen tvil om at Sondre Lerche gjorde inntrykk 

på sitt publikum med denne konserten. Uttalelsen om at Sondre Lerche gjorde 

By:larm levende med sin musikk, vitner om at levende er en høyt verdsatt kvalitet. 

Som jeg diskuterte i kapittel 2 hevder Danielsen (2011) at spørsmålet om hva som 

gjør en musikalsk hendelse til noe unikt, er et spørsmål om hvordan musikken, og 

medieringen av den, blir fremført og formidlet. Som Brøvig-Hanssen (2010) forklarer, 

er mediering ofte et uttrykk for estetiske verdier (Brøvig-Hanssen 2010:174). En 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Den Rockefeller-konserten det refereres til her er ikke den samme jeg beskriver innledningsvis. Det 
er altså to forskjellige konserter: 1) by:Larm 18 februar 2012, og 2) Norgesturné 25 oktober 2012.  
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forståelse av liveness dreier seg i så måte om den estetiske og den kommunikative 

kvaliteten ved en musikalsk fremføring.  

Da jeg intervjuet mine tre informanter var det særlig to faktorer som syntes å 

ha stor effekt på deres konsertopplevelse: nærhet til artisten og bekreftelse på artisten 

som ekte og autentisk. Informantene forklarer hvordan Lerches fremtoning og energi 

på scenen gav dem følelsen av at de ”[...] var på fest med Sondre og bandet hans” 

(Signe, 25 år), og at han tok publikum med ”[...] inn i varmen” (Ida, 23 år). Ida 

understreker videre hvordan noe av det beste ved konserten var ”[...] at jeg følte at jeg 

var der med Sondre” (Ida, 23 år). Den intime følelsen av å være der sammen med 

artisten er altså noe informantene opplevde som spesielt positivt ved denne 

konsertopplevelsen. Dette kan sees i sammenheng med Peters (2001) argumenter for 

verdien av samtidighet – ”the power of real-time”. For kun ved å være kroppslig 

tilstede og et vitne til konserten i sanntid, kan man oppnå denne opplevelsen av 

nærhet til artisten (Peters 2001:719). 

 Selv om informantene ikke opplevde Sondre Lerches akustiske innslag i 

Kulturkirken Jakob som en estetisk effekt, opplevde de likevel at den endret Sondre 

Lerches formidling av musikken og hans kommunikasjon med publikum. Han ble 

ikke så ”showete” på scenen, samtidig som han hadde en mye større bevegelsesfrihet 

uten mikrofonen. I løpet av den akustiske sangen beveget han seg fra den ene siden av 

scenen, til den andre. Dette gjorde at han kunne nå ut til hele publikum ved å komme 

fysisk nærmere på en annen måte enn da han var bundet til mikrofonstativet. Når 

Lerche plugget seg ut, opplevde også Signe en mer direkte tilgang på Lerches gitar- 

og vokalprestasjoner fordi han fjernet det teknologiske leddet mellom lyden og henne 

som lytter. Hun opplevde innslaget som en personlig ”rundt leirbålet-følelse”, noe hun 

mener resulterte i at han kom tettere innpå sitt publikum (Signe, 25 år). Ida på sin side 

opplevde ikke at det akustiske innslaget bød på mer nærkontakt med artisten, og peker 

på at hun ikke følte seg sett av Lerche til tross for at han stod nesten rett foran henne. 

Hun savnet en form for direkte kontakt med artisten, og opplevde den akustiske 

fremføringen som mer innadvendt. Denne mangelen på direkte kontakt var noe hun 

også savnet da han fremførte den akustiske låta på Parkteateret, og hun beskriver 

hvordan hun opplevde formidlingen hans i den situasjonen som: ”[...] litt inn til seg 

selv – inderlig og med lukka øyne. Han ble litt personlig og privat” (Ida, 23 år). Slik 

jeg forstår det, diskuterer Signe og Ida følelsen av nærhet fra to ulike ståsteder og 

perspektiver. Signe snakker ut ifra et musikkstudent-perspektiv og opplevde en mer 
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auditiv nærhet og økt musikalsk troverdighet i det Lerche fjernet det teknologiske 

bindeleddet. Ida på sin side er en selvutnevnt tilhenger av Sondre Lerche, og hun 

snakker ut fra sitt personlige behov for å bli sett av artisten. Det disse to likevel har til 

felles er opplevelsen av at Lerche fremstod mer personlig og privat i øyeblikket, og at 

Lerche lykkes i sin intensjon om å gjøre opplevelsen mer intim: 

 
Min intensjon på konsert er alltid å komme så nærmt [sic] publikummet mitt som mulig, og 
bryte ned alt som er med på å lage distanse. Derfor foretrekker jeg óg intime konsertsteder. Jeg 
kan lett føle at en dimensjon uteblir om scenen er for stor og publikum for langt unna (Lerche). 

 

 I denne sammenheng blir det å synge en akustisk låt en måte å bryte ned 

avstanden til lytterne på. Lerche forklarer hvordan det å nå igjennom til et bråkete 

publikum ved hjelp av mer lyd ikke alltid er det beste virkemiddelet: 

 
[...] mindre lyd funker nesten alltid bedre. Da hører de [publikum] seg selv, og blir nødt til å 
justere seg. [...]. Og det er selvsagt motiverende for meg å oppleve gang på gang at man skjærer 
igjennom på den måten, uten noen forsterkning. Det blir lett en sterk opplevelse for både meg 
og publikum, og da har jeg oppnådd det jeg ønsker – å gi de en spesiell opplevelse med min 
musikk (Lerche). 

 

 Når Sondre Lerche oppnår det å gi publikum en spesiell opplevelse med 

musikken sin, mener jeg at det er et resultat av hvordan Lerche fremfører og formidler 

musikken. Tidligere i dette kapittelet diskuterer jeg Danielsens påstand om 

betydningen av hvordan musikk blir fremført, og jeg viser i den sammenheng til 

Brøvig-Hanssens argument at musikalsk mediering må forståes i lys av musikkens 

estetiske verdier. Lerches måte å utfordre rommets naturlige akustikk på, enten det er 

med mer eller med mindre lyd, har både en estetisk og kommunikativ kvalitet som 

styrker opplevelsen av konsertens egenart og vekker en fornemmelse av liveness. Det 

å overskride det forventede lydnivået i den ene eller andre retningen, kan for mange 

oppleves som et overraskelsesmoment i konserten. Det er altså måten Sondre Lerche 

velger å fremføre musikken sin på, der mediering av lyden brukes som et effektfullt 

estetisk middel, som gir publikum en spesiell opplevelse. Ved å utfordre rommets 

lydlige grenser gjør Sondre Lerche noe som er estetisk uventet, og som dermed 

vekker publikums oppmerksomhet. På den måten kan det tenkes at den estetiske 

effekten også har en kommuniserende effekt. Det uventede synes også å ha en 

styrkende effekt på konsertens unike og flyktige karakter, fordi den understreker 

viktigheten av å overvære hendelsen der og da for å kunne oppleve nøyaktig det som 
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skjer i det aktuelle øyeblikket.    

 Konsertens ‘her og nå’ er, som jeg beskriver i kapittel 2, en viktig faktor for å 

kunne oppleve musikken og øyeblikket som ekte og autentisk. Informantene beskriver 

hvordan det å oppleve Lerche live ble en bekreftelse på at han faktisk er en 

fremragende vokalist og musiker:  

 
[...], også ble jeg slått av at han har så bra stemme, og det har jeg på en måte ikke tatt som en 
selvfølge. For ja, det kan være fint på CD, men det er ikke dermed sagt at han klarer seg noe 
godt live (Ida, 23 år).  

 

Særlig inntrykk gjorde det imidlertid på dem at han faktisk våget å gjøre en 

helakustisk låt, noe som forsterket deres bevissthet rundt hans artistiske kvalitet og 

troverdighet: 

 
Jeg er enig i at han er en god sanger, og det ble ekstra tydelig her. [...] Jeg fikk litt mer sansen 
for han som musiker, for det er veldig mange artister som ikke ville kunne gjøre det her, og 
komme unna med.[...]. Det er for sårbart (Signe, 25 år). 

 

 Begge disse utsagnene underbygger Peters (2001) vitneperspektiv, og bekrefter 

hans argumenter for viktigheten av det å oppleve en hendelse i sanntid. I kapittel 2 

gjør jeg rede for hvordan opplevelsen av liveness fungerer som en bekreftelse på det 

sanne og det autentiske. I lys av det kan det tenkes at publikums opplevelse av Sondre 

Lerche som en dyktig artist blir bekreftet i en livesituasjon. Hans kvalitet blir dessuten 

ytterligere synliggjort i det han gjør seg selv sårbar ved å fjerne all teknologisk 

bearbeidelse og mediering av stemmen: ”Jeg synes han er så tøff som gjør det. Jeg 

føler han gjør seg selv så himla sårbar” (Ida, 23 år). Denne sårbarheten representerer i 

seg selv en autentiserende kvalitet, som signaliserer Sondre Lerches troverdighet og 

ekthet. Informantenes opplevelse av den akustiske låta handlet dermed kanskje ikke 

om hvorvidt den ble teknologisk mediert eller ikke, men snarere om Lerches 

formidlingsevne i et sårbart øyeblikk. Et viktig poeng i den sammenheng synes å være 

at denne sårbarheten oppstår i øyeblikket, og en viktig dimensjon knyttet til 

opplevelsen av liveness er nettopp øyeblikkets uvisse karakter:  
 

[...] events only happen in the present. In a word, gambling. As Walter Benjamin noted, 
gambling is a phantasmagoria of time. No one knows what the future holds, and the gambler 
infuses the present with the diceyness of the future (Peters 2001:719).  

 

Denne påstanden om at en hendelse kun skjer i nået, og at ingen helt sikkert kan vite 
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hva fremtiden vil bringe, støttes av Sondre Lerches egne erfaringer: 
 

[...] erfaring tilsier at alt blir forskjellig hver kveld uansett. Og om jeg kom tilbake til et rom jeg 
hadde erfaring fra, ville neste gang gi en ny og annerledes opplevelse (Lerche).  

 

 Hver enkelt konsert er en unik hendelse, og ved å dra på en livekonsert vil man 

alltid oppleve en viss grad av noe uforutsett og en risiko knyttet til konsertens 

hendelsesforløp. Det eksisterer således en risikofaktor ved fysisk tilstedeværelse i tid 

og rom, som synes å være en verdifull kvalitet ved det å oppleve noe live. Ida er som 

nevnt stor fan av Sondre Lerche, og hun forklarer blant annet hvordan hun på noen 

livekonserter er redd for hva artisten kan komme til å gjøre med favorittsangene, noe 

som kan by på skuffelser, men også gleder. Blant annet opplevde hun på konserten i 

Kulturkirken Jakob at Lerche gjorde noen utradisjonelle låtvalg, og for henne var det 

en positiv del av konserten å høre ham gjøre låter hun ikke trodde han kom til å spille 

live: ”Det var noen uventa vrier rett og slett. Det likte jeg” (Ida, 23 år). 

 Når Sondre Lerche plugger seg ut, skaper det en økt følelse av sårbarhet og 

risiko blant publikum. Kanskje er det nettopp følelsen av øyeblikkets risiko som gjør 

at Lerche klarer å nå igjennom med mindre heller enn mer lyd – publikum må være 

mer fokuserte og konsentrerte for at øyeblikket ikke skal gå tapt, og Sondre Lerche gir 

publikum en spesiell og særegen opplevelse med musikken sin. 
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Kunst er en måte å kommunisere på, en estetisk samtale, der man deler av seg selv og 
formidler det til andre (Sundfør i, Kydland 2012:45). 

 

Susanne Sundførs musikalske uttrykk befinner seg i et komplekst lydlandskap der 

elektroniske lydelementer sidestilles med et tilsynelatende akustisk lydbilde. 

Musikken balanserer mellom ulike musikktradisjoner og konvensjoner som vestlig 

kunstmusikk, elektronika og tradisjonell pop. Denne blandingen av ulike lydlandskap 

er kanskje særlig tydelig på Sundførs siste album The Silicone Veil, utgitt våren 2012 

(Sundfør 2012b). Dette albumet er karakterisert av et elektronisk pop-lydbilde med 

tradisjonelle populærmusikalske bandinstrumenter som gitar, bass, synthesizere og 

trommer, blandet med arrangementer spilt av det norske kammerorkesteret 

”TrondheimSolistene”. I livesammenheng blir dette mangfoldige lydbildet presentert 

og fremført av seks musikere som alle trakterer mer enn ett instrument. Liveoppsettet 

består av en cello, vibrafon, vokal, og mer tradisjonelle bandinstrumenter som gitar, 

bass og synth. Synet av de seks musikerne som spiller på de ulike instrumentene gir et 

visuelt inntrykk av at musikernes innsats på scenen samsvarer med det store og 

mangfoldige lydbildet. Til tross for, eller kanskje nettopp på grunn av, lydbildets 

kompleksitet, gir de seks tilstedeværende musikerne et inntrykk av at det totale 

lydbildet blir spilt her og nå, og representerer dermed en form for transparent 

mediering. Det vil si at den teknologiske bearbeidelsen av lyd oppleves mest mulig 

identisk til den opprinnelige lydkilden (Brøvig-Hanssen 2010:162). Det er likevel 

ingen tvil om at Sundførs lydbilde bærer preg av digitale medieringsprosesser i form 

av kvantiserte rytmer, lydeffekter, sampling og musikalsk preproduksjon. Imidlertid 

fremstår ikke de digitale medieringsprosessene – og kanskje gjelder dette særlig de 

preproduserte elementene – verken auditivt eller visuelt tydeliggjort for lytteren. Dette 

reiser et interessant spørsmål om hvilken effekt det har på lytteren at de digitale 

lydelementene pakkes inn i et til tider akustisk og naturalisert11 lydbilde (jf. Brøvig-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Med naturalisert lydbilde sikter jeg i denne sammenheng til de elektriske instrumentene i Sundførs 
lydbilde som med tiden har blitt stående som et naturlig uttrykk innenfor!populærmusikken. Jeg vil 
vende tilbake til dette litt senere i kapittelet.  



! P)!

Hanssens og Danielsens (2013) naturaliseringsprosesser). Hva skjer med musikk-

opplevelsen, og forståelsen av forholdet mellom hva som er opakt og transparent 

mediert, når lydbildet også får en visuell presentasjon som synes å samsvare med det 

totale lydbildet? 

 For å kunne si noe om dette gjennomførte jeg en casestudie av en konsert med 

Susanne Sundfør på Rockefeller, den 28.04.2012. I etterkant gjorde jeg et 

fokusgruppeintervju med tre informanter som deltok på den aktuelle konserten.12  

Intervjuet hadde fokus på hvordan informantene opplevde lydbildet, og i hvilken grad 

de digitale prosessene hadde en effekt på deres konsertopplevelse. I forlengelse av 

dette diskuterte informantene hva de betraktet som konsertens særegenhet. 

Informantene hadde svært ulike bakgrunner, og var i alderen 23-35 år. For å kunne 

forstå informantenes beskrivelser av konsertopplevelsen, og ikke minst for å kunne si 

noe om musikkens karakter, har jeg valgt å sitere Sundfør fra ulike intervjuer funnet 

på Internett, samt et intervju i musikkmagasinet ENO (2012) og Sundførs egne 

refleksjoner i boken Lydspor, Susanne Sundfør: 30.06.12-28.07.12. Turnédagbok 

(2012). Sundførs uttalelser er viktige for å berike mine og informantenes 

observasjoner og opplevelser med et annet perspektiv.  
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Lørdag 28.04.2012 spilte Susanne Sundfør sin aller siste Europa-turnékonsert i 

forbindelse med det da nylig utgitte albumet The Silicone Veil, på Rockefeller. 

Kveldens oppvarming var duoen ”Bow to Each Other”, bestående av Gunhild 

Kristoffersen, som også spiller i Sundførs band, og den kanadiske musikeren Megan 

Kovacs. Allerede før ”Bow to Each Other” entret scenen var Rockefeller 

tilsynelatende helt fylt opp, og det var ingen tvil om at kveldens konsert var utsolgt. 

Når oppvarmingen etter hvert startet ble det raskt tydelig at kveldens musikkorienterte 

publikum først og fremst var der for musikkopplevelsen. Publikummet var allerede 

før konsertstart svært orienterte mot scenen og det som skulle skje der. Ikke lenge 

etter at ”Bow to Each Other” hadde gått av scenen, startet kveldens konsert med 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&)!Alle informantene blir anonymisert med pseudonymer: Siri (23 år, studerer ved 
Menighetsfakultetet), Ingrid (25 år, studerer medisin ved Universitetet i Oslo), Magnus (35 år, har 
bakgrunn med musikkutdanning, og jobber som politisk rådgiver). !
!
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instrumentallåta ”Meditation In An Emergency” fra albumet The Silicone Veil. 

Foreløpig var det ingen musikere på scenen, og det eneste som vitnet om at konserten 

hadde startet var lyden av det umiskjennelige strykearrangementet. Mot slutten av låta 

entret bandmedlemmene scenen en etter en, til stor jubel fra publikum. Når hele 

bandet var på plass tok det imidlertid litt tid før de kom i gang igjen, og publikum 

mistet noe av fokuset. Scenen hadde en svært dunkel belysning, og etter litt tid kunne 

man høre en svært svak og mørk, nesten ”syntetisk” tone, som kunne minne litt om 

lyden av en teknisk feil. Men den største Sundfør-entusiasten kjente raskt igjen denne 

karakteristiske starten på låta ”Diamonds”, åpningssporet på albumet The Silicone 

Veil. Straks kunne man høre Sundførs særegne stemme ”sveve” over den noe diffuse 

tonen. Scenens belysning forble dunkel, men etter hvert vokste det frem et litt svakt 

flakkende og blinkende lys. Scenen fremstod således visuelt nesten minst like diffus 

som de musikalske elementene. Når musikken etter hvert ble mer energisk med en 

klar rytmisk fornemmelse, ble også lyssettingen mer intens, som videre fulgte 

musikkens dynamiske og rytmiske karakter.  

Sceneoppsettet bestod av et mangfold av instrumenter, og visuelt mest 

fremtredende var kanskje først og fremst fire synthesizere, et hammondorgel, et 

trommeoppsett og en vibrafon. Men mest fokus var det naturlig nok på Susanne 

Sundfør og hennes vokalprestasjoner. På scenen hadde Sundfør med seg fem andre 

musikere, hvorav flere av dem vekslet mellom å spille på flere ulike instrumenter. 

Sundførs to korister spilte også for eksempel cello, synth og vibrafon. Ved siden av å 

synge spilte Susanne Sundfør også ofte selv på enten hammondorgelet eller på en av 

synthene. Ansiktet hennes var derfor sjeldent rettet direkte ut mot publikum. Oppe på 

hammondorgelet var det imidlertid plassert en liten lyskaster som kastet et kjølig lys 

over Sundførs ansikt da hun spilte på orgelet. Denne effekten gjorde at Sundfør ble 

mer synlig på scenen, samtidig som hun fikk en nærmest overnaturlig karakter. Bak 

bandet var det hengt opp et stort hvitt nett som best lar seg beskrive som et forstørret 

spindelvev, og som dessuten hadde flere likhetstrekk med platecoveret til The Silicone 

Veil. Det hvite nettet fungerte også som en lyseffekt, og endret karakter og stemning 

ut fra hvilket lys som ble projisert på det. Lyssettingen ble gjennomgående brukt 

aktivt for å understreke og fremheve den musikalske stemningen og karakteren, og 

kunne fremstå både rytmisk og febrilsk på den ene siden, og rolig og kjølig på den 

andre siden.  
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Sundfør henvendte seg sjeldent direkte til publikum, og da hun først gjorde 

det, benyttet hun anledningen til å sjarmere sitt Oslo-publikum ved blant annet å 

erklære at ”Oslo er min favorittby i hele verden”. Sundfør, som tidligere har vært 

kjent for en noe anonym scenisk fremtoning, overrasket dessuten også sitt publikum 

denne kvelden med til tider svært energiske dansebevegelser. Særlig hadde dette en 

formidlende effekt på tittellåta ”The Silicone Veil”, idet Sundfør formidlet og 

fremhevet låtas intense rytmiske avslutning gjennom dans. Et stykke ut i konserten 

kom den etterlengtede hiten ”White Foxes”, den første singelen som ble sluppet i 

forbindelse med The Silicone Veil, noe som resulterte i kveldens hittil største og mest 

energiske publikumsrespons. Publikummet ble imidlertid ikke mer aktive og 

bevegelige av den grunn, da responsen artet seg mer som et kortvarig jubelrop. 

Konserten bar preg av et fokusert og lyttende publikum, som bare så vidt klarte å 

svaie litt med hoftene på Sundførs oppfordring: ”Dans sånn! Det er ikke lov til å 

stoppe, jeg ser dere”. Sundførs prosjekt med å få publikum til å danse ble mer eller 

mindre mislykket, og til tross for at musikken, lyssettingen og Sundfør selv mot 

konsertens slutt ble stadig mer energiske, stod publikum stille som påler – og lyttet. 

Konsertens ekstranumre var en oppsamling av det forrige albumet The Brothel13 sine 

største hiter, og i motsetning til resten av konserten, gled disse låtene over i hverandre 

uten stans. Konsertens avslutning var den avdelingen som for meg virket både 

musikalsk og formidlingsmessig mest overbevisende, og hvor publikumsenergien 

nådde sitt absolutte høydepunkt.  
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Musically, I've moved away from a classic singer-songwriter sound to a more 
electronic and adventurous approach to my music (Sundfør i, Wright 14.10.2012).  
 

 Sundførs elektroniske lydlandskap og ”syntetiske” estetikk manifesterer seg 

for lytteren først og fremst i form av Sundførs utstrakte bruk av effektprosessering og 

digitalt simulert romklang. Disse medieringsprosessene gir musikken et tidvis 

surrealistisk og ”industrielt” estetisk uttrykk. Den digitale teknologiens effekt på 

lydestetikken er også hørbar i de perkussive og rytmiske lagene i musikken, som 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Susanne Sundfør 2010. The Brothel, EMI, 50999 628078 2 1. 
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bærer preg av å være kvantisert med maskinell presisjon. Mange av trommelydene 

fremstår dessuten digitalt manipulerte og bearbeidede, og har en estetisk kvalitet som 

ofte assosieres med elektronikasjangeren. De perkussive elementene i Sundførs 

musikk er imidlertid ikke utelukkende digitalt mediert, men kombineres med et ”live” 

slagverk.  

  Den karakteristiske elektronikaestetikken som til tider preger de rytmiske 

lagene i musikken er kanskje spesielt tydelig på låta ”The Silicone Veil” (Sundfør 

2012b). De siste 25 sekundene av låta består av flere rytmiske og perkussive 

elementer preget av en enorm presisjon, hvilket gir partiet en mer eller mindre feilfri 

karakter. Mot slutten brytes dette rytmiske mønsteret opp med ett sekunds pause, og 

man får inntrykk av at musikken på dette stedet er helt tilfeldig klippet ut, nesten som 

ved en teknisk feil. Pausen preges dessuten av en karakteristisk digital stillhet, altså en 

fullstendig stillhet uten noen form for soniske avtrykk. Denne pausen kan betraktes i 

lys av det Danielsen og Maasø (2009) beskriver som ”media silence”, det vil si den 

stillheten som oppstår på grunn av en teknisk feil der det aktuelle mediet opphører å 

fungere (Danielsen og Maasø 2009:130). Dette er, som Danielsen og Maasø forklarer, 

i utgangspunktet en utilsiktet feil, men som også kan utnyttes som en estetisk effekt 

(ibid:130), slik tilfellet er i ”The Silicone Veil”. Som et resultat av pausens tilfeldige 

plassering oppleves ikke denne pausen som et meningsbærende rytmisk element i 

musikken, men snarere som et teknisk brudd. Danielsen og Maasø beskriver videre 

forskjellen mellom ”media silence”, og det de beskriver som ”textual silence”. 

Textual silence er en stillhet som inngår som en viktig del av konteksten, som for 

eksempel i groove-orientert musikk der pausene mellom notene bidrar til å skape en 

groove. I en slik sammenheng er stillheten tilsiktet, og har ofte en viktig 

meningsbærende effekt (ibid:130). I Lemâitres musikk kan man høre lignende pauser 

som denne hos Sundfør, men da i en mer rytmisk sammenheng som gir pausene en 

annen musikalsk verdi og mening (dette vil jeg vende tilbake til i min analyse av 

konserten med Lemâitre). På grunn av pausens tilfeldige plassering, presisjon og 

digitale stillhet, manifesterer dette musikalske øyeblikket seg som en bekreftelse på 

den digitale teknologiens tilstedeværelse i Sundførs musikk.  

Det elektroniske lydlandskapet som preger Susanne Sundførs musikkuttrykk 

har til tider en ganske stor plass i det totale lydbildet, og er utvilsomt et bevisst 

estetisk valg. I et intervju gjort av Eirik Kydland i musikkmagasinet ENO, ”To sider 

av samme Sundfør” forklarer Sundfør blant annet at hun ”[…] ønsker at mye av det 
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skal høres syntetisk ut” (Sundfør i, Kydland 2012:42). Samtidig blir den ”syntetiske” 

lydestetikken pakket inn i et akustisk lydbilde med strykeinstrumenter og en vibrafon, 

noe som gir assosiasjoner til en vestlig kunstmusikktradisjon. I et intervju 

gjennomført av Bronya Francis på nettstedet www.planetnotion.com forteller Sundfør 

at den klassiske inspirasjonen henger sammen med hennes tidligere skolering: “[…] 

because I’ve been trained classically there must be elements of it in the music that I 

write” (Sundfør i, Francis 14.03.2013). 
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Susanne Sundførs komplekse og mangfoldige lydbilde er i denne masteroppgaven 

spesielt interessant med tanke på Brøvig-Hanssens (2010) begreper opak og 

transparent mediering. I kapittel 2 gjør jeg rede for forholdet mellom opake og 

transparente medieringsprosesser, og understreker i den sammenheng at disse to 

begrepene ikke dreier seg om mengden teknologisk mediering, men snarere hvordan 

teknologien anvendes og eksponeres (Brøvig-Hanssen 2010:164). Brøvig-Hanssen 

forklarer hvordan opak mediering er en form for hørbar bruk av teknologi i musikken, 

mens transparent mediering på sin side er en form for naturalisering av teknologien 

der den teknologiske bearbeidelsen oppleves mest mulig identisk med den 

opprinnelige lydkilden (ibid:161-165). Sundførs kombinasjon av både akustiske og 

digitale lydelementer gjør at musikken kan oppleves både som opakt og transparent 

mediert. Den umiddelbare opplevelsen av Sundførs musikk skaper imidlertid kanskje 

først og fremst inntrykk av at den er transparent mediert; man legger i liten grad 

merke til at musikken er mediert. En av årsakene til dette kan være at de digitale 

lydelementene og den syntetiske estetikken er pakket inn i et ”naturlig” og akustisk 

lydlandskap med strykeinstrumenter, vokal, og instrumenter som ikke nødvendigvis 

retter lytterens fokus mot de teknologiske medieringsprosessene. Dette kan også 

skyldes at hun benytter medieringsprosesser som i dag har blitt naturalisert, det vil si: 

man tenker ikke over teknologiens estetiske og kvalitative effekt på det lydlige (jf. 

Brøvig-Hanssen og Danielsen 2013:72). I denne sammenheng mener jeg at 

instrumenter som elektrisk gitar, bass og synthesizere representerer slike former for 

naturaliserte medieringsprosesser, og at de dermed ikke oppfattes som opakt mediert.  

 Særlig skaper det musikalske fokuset på Sundførs karakteristiske stemme en 

transparent karakter. Sundførs vokal medieres via en mikrofon på en slik måte at 
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vokalen oppleves som hennes naturlige stemme, snarere enn teknologisk bearbeidet. 

Som jeg gjør rede for i kapittel 2, synes det å være en stadig tilbakevendende kritikk 

at teknologisk mediering har en falsifiserende effekt på lyden som produseres. Jeg 

refererer i den sammenheng til Frith (1986) som forklarer at teknologi ofte blir 

oppfattet som det motsatte av det naturlige, altså som noe kunstig og uærlig (Frith 

1986:264.64). I min analyse av Sondre Lerches helakustiske prestasjoner understreker 

jeg imidlertid at mikrofonen med tiden har blitt en så integrert del av det 

populærmusikalske uttrykket at man ikke lenger tenker på dens estetiske og 

kvalitative effekt på den naturlige stemmen. Sundførs vokal, slik den medieres 

gjennom mikrofonen, oppleves også som naturlig og troverdig. På samme måte 

fremstår også strykepartiene i Sundførs musikk ekte og naturlige, da det som medieres 

oppleves identisk med den opprinnelige lydkilden, som i dette tilfellet er et 

kammerorkester. Den elektroniske lydestetikken og de digitalt medierte elementene i 

Sundførs musikk representerer imidlertid en mer hørbar bruk av medieringsteknologi, 

og musikken oppnår en opak kvalitet idet teknologiens plass i det totale lydbildet 

tydeliggjøres for lytteren. Som sitert ovenfor, forklarer Sundfør selv hvordan hun 

ønsker at mye av musikken skal ha en ”syntetisk” karakter, og de til tider 

surrealistiske lydlandskapene vitner om at teknologiens estetiske effekt på musikken 

har en viktig estetisk verdi. 

 Opplevelsen av opake og transparente medieringsprosesser endrer seg 

imidlertid når musikken oppleves live og tillegges en visuell dimensjon. I et 

liveformat vil man som lytter også oppleve medieringsprosessene visuelt, hvilket på 

en side styrker og på en annen side endrer, det som rent lydlig oppfattes som 

transparent mediering. I noen tilfeller vil det faktum at den aktuelle lydkilden er 

visuelt synlig, fremheve den transparente karakteren. For eksempel kan det tenkes at 

Sundførs vokalprestasjoner på en livekonsert bekrefter den transparente medierings-

prosessen, fordi det lydlige korresponderer med det visuelle aspektet. Man kan både 

høre og se at Sundfør synger der og da, og at vokalen ikke er manipulert. På en annen 

side kan også det tilsynelatende transparente uttrykket få en opak karakter i det den 

forventede lydkilden høres men ikke synes. Særlig påfallende var det på konserten 

med Susanne Sundfør på Rockefeller at de elementene som rent lydlig ble oppfattet 

som akustisk og transparent mediert, i det visuelle domene fremstod mest produsert. 

Blant annet endret strykerarrangementene, spilt av ”TrondheimSolistene”, karakter fra 

en transparent til en opak karakter fordi man kunne høre et kammerorkester, men ikke 
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se det. Den auditive opplevelsen korresponderte altså ikke med den visuelle 

opplevelsen av lyden, og medieringen fremstod  opak. Sundførs vokal er enda et 

lydelement som rent auditivt fremstår som transparent mediert, slik jeg beskrev det 

tidligere i kapittelet. Men under konserten på Rockefeller kunne man høre Sundførs 

karakteristiske stemme doble seg selv, noe som åpenbart påvirker lydproduksjonens 

transparente karakter. Fordi det ikke lar seg gjøre å synge flerstemt med seg selv uten 

en form for et teknologisk medieringsverktøy, vil en slik dobling i livesammenheng 

ha en bekreftende effekt på de aktuelle medieringsprosessene. Det er imidlertid viktig 

å understreke at dubbing av leadvokal som dette, i studiosammenheng har blitt et 

naturalisert uttrykk. Når man lytter til en innspilling vil man oppfatte vokalen som 

transparent mediert til tross for den ”unaturlige” dubbingen. Den samme formen for 

dubbing vil i en livesituasjon på sin side oppnå en opak dimensjon fordi denne 

dubbingen visuelt sett bekrefter og fremhever den teknologiske bearbeidelsen. Altså 

har medieringen av Sundførs vokal en auditiv transparent karakter, mens den samme 

medieringen i det visuelle domenet oppfattes opakt. I livesammenheng vil man med 

andre ord oppleve en kombinasjon av en auditiv transparent og en visuelt opak 

medieringsprosess (se fig.1, kapittel 2).  

 Det samme gjelder også strykepartiene slik jeg beskriver det ovenfor, som rent 

auditivt representerer en transparent medieringsprosess, men som får en endret 

kvalitet i det den føres inn i det visuelle domenet – teknologien og medierings-

verktøyenes tilstedeværelse i musikken blir bekreftet og får en opak kvalitet. Samtidig 

kan det visuelle aspektet, i form av det å se instrumentene og de aktuelle lydkildene, 

styrke den transparente kvaliteten, og kanskje til og med tilsløre det som i realiteten 

har en opak karakter.  
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En konsertopplevelse er ikke utelukkende en auditiv erfaring, da det visuelle aspektet 

påvirker hvordan man som lytter forstår og interpreterer det som skjer rent lydlig. 

Som jeg peker på i kapittel 2, viser resultatene i Broughtons og Stevens’ (2009) 

undersøkelse at det visuelle aspektet, i form av ekspressive kroppsbevegelser, synes å 

øke publikums opplevelse av musikalske mening, og de diskuterer at:  
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While the aural component is the focal point of music performance, both auditory 
and visual modes integrate and can influence the audience member’s aesthetic 
experience (Broughton og Stevens 2009:139).  

 

Broughtons og Stevens’ funn antyder at opplevelsen av utøvende musikk er en 

sammensatt erfaring med både en auditiv og en visuell dimensjon, noe som preger og 

farger lytterens musikkopplevelse. Når det auditive forenes med det visuelle som i en 

konsertsammenheng, har det utvilsomt en effekt på de estetiske, og som jeg vil 

komme tilbake til, de kommunikative opplevelsene. Susanne Sundførs liveoppsett 

gjenspeilet på mange måter musikkens mangfoldige uttrykk. Konsertens visuelle 

aspekt bar preg av det å kunne se Sundførs vokalprestasjoner, slagverk, synthesizere 

og akustiske instrumenter som cello og vibrafon. De mer databaserte medierings-

prosessene ble på sin side mer eller mindre skjult og pakket inn i et visuelt inntrykk 

av akustiske og transparente medieringsprosesser. Det manipulerte og bearbeidede 

lydlandskapet ble i det visuelle domenet med andre ord tilslørt av at man under 

konserten var vitne til seks svært aktive musikere, som alle gjorde mer enn å trykke 

på en datamaskin.  

Når musikken ved siden av det auditive også får en visuell fremstilling, synes 

det altså å ha en positiv effekt på publikums konsertopplevelse. Men når det visuelle 

ikke korresponderer med det auditive, kan det imidlertid fremkalle en opplevelse av et 

logisk brudd. Ingrid sammenligner Susanne Sundfør-konserten med en tidligere 

konsertopplevelse der musikken ble mediert via en datamaskin, og hun forklarer 

hvordan den konserten bød på en form for logisk brudd. Dette logiske bruddet hang 

sammen med at det totale lydbildet i den aktuelle konsertsituasjonen ikke 

korresponderte med den visuelle opplevelsen av en person og en datamaskin. Siri 

følger opp Ingrids beskrivelse av dette logiske bruddet med å kommentere hvordan 

konserten med Sundfør til sammenligning gav ”[…] mer et ansikt på de forskjellige 

kildene, enn bare en person som bruker en mac og trykker” (Siri, 23 år). Magnus 

uttrykker på sin side en litt annen form for logisk brudd, der det visuelle aspektet gav 

informasjon som han som lytter ikke klarte å spore i det lydlige: 
 

[…] det der når de slo på den marimbaen14, også kom det ikke noe lyd, det ble litt 
sånn ”hvorfor slår du på den, jeg hører ingenting”. Akkurat det elementet irriterte 
meg, det at jeg så det var et instrument, jeg så de spilte på det, men jeg hørte ingen 
lyd. Og for meg ble det da litt sånn at venstre siden av scenen ble i ubalanse med det 
totale inntrykket (Magnus, 35 år).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Informanten snakker om en marimba, men instrumentet han sikter til var en vibrafon.  
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Når det visuelle inntrykket gir mer informasjon enn det auditive inntrykket, kan det 

altså, i likhet med Ingrids beskrivelse av et lydbilde som ikke samsvarer med det 

visuelle inntrykket av en datamaskin, fremkalle opplevelsen av et logisk brudd. 

Magnus opplever dette logiske bruddet som en form for ubalanse mellom det auditive 

og det visuelle. I et liveformat kan opplevelsen av et logisk brudd altså manifestere 

seg på tre ulike måter, der 1) lydkilden, for eksempel en datamaskin, ikke samsvarer 

med det man hører; 2) man kan se den aktuelle lydkilden, for eksempel en vibrafon, 

men man kan ikke høre lyden den produserer, og 3) man kan høre lyd, for eksempel et 

orkester, men greier ikke knytte en lydkilde til den. 

Videre forklarer Magnus hvordan den visuelle fremstillingen av musikken til 

tider gjorde det vanskelig å skille mellom det som ble spilt der og da, og hva som 

egentlig kun var et opptak aktivert med et tastetrykk:  
 

I og med at det er så mye synth der… Det blir litt vanskelig å skille hvor vidt det  
bare er et opptak og at de trykker på en knapp, eller om de faktisk gjør litt mer 
bevegelse på synthen. Det er vanskeligere å vite om det faktisk er live eller om det er 
et opptak. Og det gjør meg jo ingenting (Magnus, 35 år). 

 

Det Magnus beskriver her dreier seg om at den visuelle fremstillingen av lydbildet, i 

form av seks musikere og flere ulike instrumenter tilslørte de ulike medierings-

prosessene, og særlig de databaserte og manipulerte lydelementene. Disse var således 

ikke nødvendigvis i lytterens fokus, men fikk snarere en mer supplerende karakter. 

Ingrid er delvis enig med Magnus, og forklarer hvordan hun også mistet oversikten 

over lydbildet og dets visuelle aspekter på grunn av dens komplekse og mangfoldige 

karakter. Et interessant spørsmål i den sammenheng, som også informantene selv 

reiser, er hvorvidt de visuelt synlige, eller usynlige, medieringsprosessene påvirket 

konsertopplevelsen deres i en nevneverdig grad. Magnus spør seg selv hvilken effekt 

det ville hatt på konsertopplevelsen dersom flere av lydelementene ikke hadde en 

visuelt synlig lydkilde? Og hva om den lydkilden i så fall var en datamaskin, og ikke 

en lydkilde som i større grad krever en form for fysisk anstrengelse? Som svar på sitt 

eget spørsmål antyder Magnus at han er usikker på om det egentlig ville hatt en 

negativ effekt på konsertopplevelsen om større deler av lydbildet ikke hadde hatt en 

visuell dimensjon: 
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[…] Jeg husker celloen fordi jeg så celloen, men hadde det bare vært innspilt en 
cello-ting, så hadde jeg på en måte akseptert det. Hadde det vært en rytmeboks i 
stedet for slagverk, så hadde jeg bare akseptert det også. Og siden det var en marimba 
der [vibrafon] som det ble spilt på, så ble jeg jo irritert for at jeg ikke hørte at den ble 
spilt. Hadde de bare hatt den i musikken i stedet for – elektronisk - så hadde jeg jo 
ikke tenkt på det. Da hadde det vært en del av det totale lydbildet, og jeg hadde 
akseptert det for det det var. Men da hadde vi fortsatt hatt fire-fem mennesker som 
var til stede på en konsertscene som jeg føler gav meg noe da (Magnus, 35 år).   

  

I følge Magnus synes altså det visuelle å ha mer en symbolsk verdi, heller enn å være 

en avgjørende del av opplevelsen i seg selv. Hadde ikke instrumentene vært visuelt 

synlige under konserten, hadde han heller ikke savnet det visuelle inntrykket av de 

aktuelle lydelementene.  

I forlengelsen av dette beskriver Siri hvordan hennes konsertopplevelse først 

og fremst dreide seg om Susanne Sundfør som artist, særlig fordi Sundførs stemme 

stakk seg frem som det mest fascinerende ved konserten, og dermed også som 

konsertens kjerne (Siri, 23 år). Videre diskuterer informantene forholdet mellom 

lydbildets kjerne og supplement, og det visuelle aspektet synes å utgjøre en 

avgjørende faktor. Ingrid forklarer blant annet hvordan det faktum at hun kunne se at 

noen spilte slagverk under konserten, gjorde at hun hadde fokus på den rytmiske 

karakteren i musikken, og at hun opplevde det rytmiske som en viktig del av det totale 

lydbildet: ”Jeg føler at det blir en sånn kjerne i musikken på et vis” (Ingrid, 25 år). På 

dette punktet er med andre ord ikke Magnus og Ingrid helt enige, noe som nok henger 

sammen med deres ulike preferanser og forventninger. Magnus beskriver blant annet 

gjentatte ganger sitt forhold til elektronikasjangeren, og uttrykker at han savnet en 

mer sømløs bruk av de elektroniske virkemidlene under konserten:  
 

Jeg hadde forventet at det skulle være mer sømløst igjennom konserten, fordi den 
musikktypen er sånn at jeg forventer at ting glir over i hverandre. At når det er 
elektronisk musikk så er det en beat, eller man bygger opp og ned i forhold til 
høydepunkter. Altså, jeg er i den verden mer da. Men her var det en sang og en sang 
og en sang og en sang (Magnus, 35 år).  
 

Magnus beskriver altså hvordan han forventet at mer av musikken skulle gli mer over 

i hverandre, og Ingrid følger opp med selv å fremheve at det handler om forventninger 

til musikken og konserten. Videre forklarer Ingrid verdien av å se musikkens 

tilblivelse ved å sammenligne konsertopplevelsen med det å bestille ferskpresset 

juice.  
Hvis du vet at det… Hvis det står at det er ferskpresset juice, og hvis du ser at de har 
presset den, så føler du at den smaker bedre enn hvis du kjøper det på en boks som 
det står ferskpresset juice på for eksempel (Ingrid, 25 år).  
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Overfører man denne smaksopplevelsen til en konsertopplevelse, synes dette å dreie 

seg om at man i en konsertsituasjon ønsker å oppleve noe ekte og troverdig i tid og 

rom, og som dermed bekrefter begivenhetens eksklusive karakter – at det er ferskvare 

som kun kan nytes der og da. Det visuelle aspektet under konserten med Susanne 

Sundfør har på den måten en bekreftende effekt på Ingrids konsertopplevelse. Det at 

Ingrid kunne se musikkens tilblivelse, gav henne en opplevelse av å erfare noe som 

var ekte og ferskt.  

Ingrids beskrivelse av at det å se musikken bli spilt byr på noe ekte og ferskt, 

kan betraktes i lys av Peters’ (2001) argumenter om verdien av en hendelses ‘her og 

nå’ – ”the power of real time” (Peters 2001:719). Peters diskuterer blant annet at man 

ved å være et fysiske tilstedeværende vitne til en hendelse i sanntid, har tilgang på det 

ekte og autentiske øyeblikket (ibid:719). Ingrid er selv bevisst på denne viktigheheten, 

og forklarer videre verdien av ”den der følelsen av å være til stede når det skjer” 

(Ingrid, 25 år). Opplevelsen av å ”være til stede når det skjer” under en konsert, synes 

å bli styrket i en konsertsituasjon der musikkens tilblivelse også oppfyller kravene til 

samtidighet – det vil si at musikken blir spilt og produsert der og da. Som Peters 

hevder: ”[...] in concert one may hear strains edited out in the studio, and witness the 

labor of the performing body” (Peters 2001:718). Samtidighet åpner altså opp for 

opplevelsen av å kunne høre og se den fysiske anstrengelsen som ligger bak den 

aktuelle lyden. Det å se musikkens tilblivelse synes å være en viktig opplevelsesfaktor 

for Ingrid, og som utvilsomt hadde en positiv effekt på hennes konsertopplevelse.  
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Ovenfor gjøre jeg rede for hvordan lyden av kammerorkesteret i Sundførs musikk rent 

auditivt har en transparent karakter, men at denne karakteren endrer seg til å bli opak i 

en livesituasjon der man kan høre et kammerorkester, men ikke kan se det. I en slik 

situasjon korresponderer ikke den auditive opplevelsen med den visuelle. Det 

interessante i denne sammenheng er at informantene åpenbart aksepterer at det ikke er 

et strykeorkester der, selv om det til tider har en fremtredende plass i det totale 

lydbildet. Dette synes å henge sammen med det faktum at man kan se en cello, og at 

celloen således representerer og styrker den delen av lydbildet. Det samme gjelder 

Ingrids opplevelse av det å se at noen spilte slagverk. Som jeg beskrev tidligere i 
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kapittelet, består de rytmiske og perkussive elementene i Sundførs musikk av en 

kombinasjon av digitalisert mediering og ”live” slagverk. De perkussive elementene 

som blir spilt live representerer dermed ikke hele den perkussive lydbiten, men bare 

deler av den. Likevel gir det Ingrid opplevelsen av en form for kjerne i musikken. 

Dette samsvarer i så fall med Magnus sin påstand om at man faktisk i stor grad kan 

akseptere preprodusert materiale, så lenge lydbildet på en eller flere måter også har en 

visuell representasjon. Musikerne på scenen og de ulike instrumentene har på den 

måten en symbolsk verdi, der de i større grad representerer lydbildets mangfold, 

snarere enn faktisk å være det totale lydbildet. En viktig faktor i den sammenheng kan 

være musikernes veiledende effekt på lytteren. Broughtons og Stevens’ (2009) 

forskning, som jeg diskuterer i kapittel 2, viser at visuell informasjon i en musikk-

formidlingssituasjon kan indikere overfor en observatør når en frase starter, så vel 

som å utvide opplevelsen av en frases lengde. De forklarer videre at: ”Findings 

illustrate that the performer’s movement could highlight and guide the observer 

through their interpretation of affective and structural content” (Broughton og Stevens 

2009:139). Selv om musikerne i dette tilfellet ikke representerer det totale lydbildet, 

skaper de likevel en form for visuell informasjon om musikkens emosjonelle og 

strukturelle innhold.  

Ingrid forklarer hvordan hun ikke nødvendigvis hadde oversikt over hva som 

egentlig foregikk av medieringsprosesser på scenen, og det virker som om det faktum 

at man kunne se mange aktive musikere, skapte mindre fokus på hvem som gjorde 

hva. Samtidig uttrykker informantene at det visuelle aspektet skapte et større fokus 

rettet mot scenen, sammenlignet med det visuelle aspektet på en konsert med 

Röyksopp:  

 
Ingrid:  Der er det jo liksom bare to menn med en mac liksom, og det 

blir litt sånn…  
Magnus:  Ja, da trenger du ikke å se på dem egentlig.  
Ingrid:   Nei, ikke sant. 
 

I den sammenheng understreker imidlertid Magnus at det i så tilfelle ikke 

nødvendigvis dreier seg om musikkens tekniske aspekt, men snarere hvordan 

musikken blir fremført:  
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Man kan ha store mengder elektronisk musikk i bakteppet, så lenge det ser ut som 
om de gjør en jobb for å presentere totalbildet. Altså at man gjør en jobb for å faktisk 
jobbe ned inntrykket at det er elektronisk, og gir en liveopplevelse ved å faktisk være 
til stede selv (Magnus, 35 år).  
 

 
På dette punktet er Magnus inne på en interessant diskusjon som på en side 

dreier seg om verdien av et samsvar mellom konsertens auditive og visuelle 

dimensjoner, og på en annen side handler om at det visuelle aspektet har mer eller 

mindre en symbolsk verdi. Magnus hevder blant annet at selv om store deler av 

lydbildet hadde blitt byttet ut med en synthesizer, ville han likevel hatt en god 

konsertopplevelse – ”fordi det er Susanne Sundfør med sin stemme” (Magnus, 35 år). 

Konsertopplevelsen, slik Magnus beskriver den, synes å dreie seg mer om de estetiske 

aspektene snarere enn de tekniske, og at det viktigste er hvordan musikerne velger å 

formidle og presentere musikken, heller enn i hvilken grad musikken er teknologisk 

mediert og preprodusert. I kapittel 2 diskuterer jeg, med utgangspunkt i Danielsen 

(2011) og Brøvig-Hanssen (2010) at liveformatet og opplevelsen av liveness først og 

fremst dreier seg om hvordan musikalske elementer fremføres og formidles, og at 

dette nettopp er et estetisk snarere enn et teknisk spørsmål. Dette er også i tråd med 

Magnus’ antydning ovenfor. Danielsen peker på at partituret i en vestlig klassisk 

fremføringstradisjon kan betraktes som en form for preproduksjon av materialet, og at 

en livefremføring dreier seg om hvordan det som står i partituret blir formidlet og 

fremført. Tar man med i betraktningen at alle tre informantene tilsynelatende 

aksepterte at store deler av kammerorkesterpartiene ble spilt av med et tastetrykk, 

bekrefter det at opplevelsen av det medierte lydbildet først og fremst dreier seg om 

hvordan lydbildet blir presentert.   

 
!
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When me and Lars worked on the last two albums, we would argue every time we 
worked; I wouldn’t just be like ‘Yeah, yeah, do whatever you want’, and I’d have a 
strong opinion about everything. I care a lot more; I go into every detail and think 
about how I want it to be (Sundfør i, Francis 14.03.2013). 

 

Susanne Sundførs estetiske mangfold arter seg ikke kun lydlig, men manifesterer seg 

gjennom et kunstuttrykk der tekst, bilde og lyd sammen skaper en estetisk og tematisk 

karakter. Både The Brothel (2010) og The Silicone Veil (2012) kan betraktes som 
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konseptalbum med en gjennomgående tematikk og karakter. Sundfør forklarer selv 

hvordan albumet The Brothel skiller seg fra hennes tidligere produksjoner med tanke 

på nettopp albumets helhet. I et intervju på nettsiden www.thisisfakediy.co.uk   

forklarer Sundfør intervjueren Danny Wright hvordan dette albumet startet med en 

idé, og at hun utviklet og tilpasset musikken etter denne planen:  

 
This album I've worked much more to make the songs suit each other and 
complement one another. […]. I had a plan and then I made the songs to suit the plan 
(Sundfør i, Wright 14.10.2012). 

 

Den estetiske og tematiske helheten synes å være et viktig fundament i mye av 

Sundførs musikk og uttrykk, noe som vitner om en forankring i en vestlig klassisk 

musikktradisjon. I likhet med en symfoni bestående av flere satser, har låtene på 

Sundførs to siste album en iboende estetisk og tematisk sammenheng. I et intervju 

gjort av Luke Slater på nettforumet www.drownedinsound.com beskriver dessuten 

Sundfør selv hvordan hun liker å tenke på sin egen musikk som klassisk musikk der 

ikke stemningen blir avbrutt:   

 
[…], I usually prefer to not stop between the songs so it's a long concert. When I do 
solo things I see myself as a classic musician, I see it as that kind of a setting where 
you play a long piece and then you stop” (Sundfør i, Slater 19.10.2010). 
 

 Susanne Sundfør markerer også sitt forhold til andre kunstfelt ved å forklare i 

flere intervjuer hvordan blant annet tekst er vel så avgjørende og viktig for henne som 

selve musikken. Svært ofte refererer hun til litterære inspirasjonskilder så vel som 

musikalske, og hun forteller at hun i perioder får ”[…] mer ut av å lese enn å høre på 

musikk. Av og til trenger jeg en pause fra lyden” (Sundfør i, Jacobsen 28.03.2012). I 

intervjuet med ENO understreker hun dessuten at det er svært lite musikk som har 

hatt innvirkning på hennes siste album, The Silicone Veil, men at hun heller har blitt 

inspirert av litterære verker og forfattere som Tomas Espedal, Karl Ove Knausgård, 

Sylvia Plath og Emily Dickinson (Sundfør i, Kydland 2012:43). Tekst er ikke bare en 

viktig inspirasjonskilde for Sundfør, men også et viktig element som bidrar til å 

formidle albumets stemning og tematikk. Ved siden av litteratur synes også visuell 

kunst å være en viktig inspirasjonskilde, og på spørsmål fra Wright om hva som har 

størst innflytelse på henne, svarer Sundfør: “I would say people and visual arts 

influence me more than music” (Sundfør i, Wright 14.10.2012). Den visuelle 
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innflytelsen er kanskje særlig tydelig med tanke på lyssettingen og det hvite nettet 

som var hengt opp bak bandet under konserten på Rockefeller. Som jeg beskrev 

ovenfor hadde det hvite nettet, i kombinasjon med lyssettingen en styrkende effekt på 

musikkens karakter. At nettet som preget scenebildet dessuten var inspirert av 

illustrasjonen som pryder coveret til The Silicone Veil, bekrefter at Sundførs uttrykk 

bærer i seg et konsept og en estetisk helhet.  At Sundfør ønsker å markere sin musikk 

som kunst, blir også fremhevet idet hun beskriver sin medprodusent Lars Horntveth 

og mikser Jørgen Træen som to svært fantastiske kunstnere (Sundfør i, Andersen 

26.03.2012). Som jeg vil komme tilbake til, viser det seg at nettopp dette helhetlige 

kunstuttrykket hadde stor effekt på informantenes konsertopplevelse. 
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I anledningen en konsertturné sommeren 2012 skrev Susanne Sundfør en turnédagbok 

på oppdrag fra Gyldendal Norsk Forlag. I denne turnédagboken skildrer hun blant 

annet frykten for ikke å bli ansett som noe mer enn en syngedame:  
 

Er jeg bare en syngedame? Jeg vil aldri, aldri bli en syngedame. Jeg kan mer enn det! 
Ikke si at jeg er flink til å synge. Si at jeg kan komponere. Si at synthlydene er 
fantastiske (Sundfør 2012a:8-9).  

 

Behovet for å bli betraktet som noe mer enn bare en syngedame, kan henge sammen 

med at det i populærmusikksjangre har etablert seg en form for hierarki der vokalisten 

ofte blir nedvurdert som ekte musiker. Å synge har ikke samme kredibilitet som det å 

spille et instrument. I artikkelen ”Positioning the producer: Gender divisions in 

creative labour and value” forklarer Emma Mayhew at det ofte har vært kvinnen som 

har inntatt rollen som artist og sanger, snarere enn som produsent og instrumentalist 

(Mayhew 2005:150). Mayhew antyder at det i en historisk sammenheng har vært en 

verdiforskjell mellom menns og kvinners kreativitet:  

 
Women, who have dominated the position of pop singer, have often been devalued 
through a construction of femininity as an unskilled, and/or a “natural” musical 
position (ibid:150).  

 

Et viktig poeng Mayhew beskriver her, er idéen om at det å være en god kvinnelig 

vokalist mer eller mindre er en ”naturlig” kvalitet. Det å bli en god sanger krever 

derfor ikke flere timers arbeid og øving slik tilfellet er i andre utøvende 
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musikksammenhenger. Som sanger har man dermed ikke det samme kreative og 

intellektuelle forholdet til musikk som en instrumentalist eller en produsent har. At 

kvinners kreative evner ikke har oppnådd like høy anerkjennelse som mennenes 

kreative evner, kan sees innenfor flere kunstarter opp igjennom historien. I 

renessansen var det i den visuelle kunsten et betydelig skille mellom det som ble 

ansett for å være håndverk, og det som ble betraktet som utmerket kunst. Dette skillet 

oppstod delvis på bakgrunn av klasser, der noe kunst ble institusjonalisert og 

legitimert som absolutte kunstformer, i motsetning til kunst som begrenset seg til å 

være dekorativ og praktisk. Mayhew mener at dette resulterte i et tydelig kjønnsskille 

hva angår artistisk arbeid og verdi: 

 
In musical as well as the visual arts the emergence of high and low forms, as well as 
gendered exclusion from musical roles such as the composer, was also apparent 
(ibid:150). 

 

 Få kvinner har i historien fått anerkjennelse som komponist, og som Mayhew 

hevder videre, var det mannen som i det 18. og 19. århundre ble ansett for å være 

opphavet til kreativt arbeid (ibid:150). Selv i det 21.århundre kan man ane disse 

romantiske idealene der den mannlige kreativiteten anses for å være mer troverdig og 

autonom enn den kvinnelige. Dette hierarkiet er kanskje særlig synlig i forholdet 

mellom pop- og rockesjangrene. En mannlig rockeartist har i større grad status som 

autonom enn en kvinnelig pop-sanger, som heller har status som kommersiell. I 

artikkelen ”Om kjønn i rock og pop” beskriver Anne Lorentzen hvordan distinksjonen 

mellom rock og pop kan minne om den samme ”[…] høy og lav-problematikken” 

man kjenner fra forholdet mellom kunstmusikken og populærmusikken (Lorentzen 

2002:226). Hun hevder videre at:  
 

Rock har for eksempel tradisjonelt definert seg selv i kraft av hva den ikke har ønske 
om å være, mens pop i større grad har blitt tilegnet de kvalitetene rock ikke har 
ønsket å bli assosiert med: kommersialitet, feminitet og en jenteaktig teeny-bopkultur 
(ibid:227).  

 

Lorentzen går videre i sin forklaring på denne distinksjonen mellom rock og pop ved 

å peke på det faktum at popsjangre ikke har hatt like stort tilfang av kunstkyndige 

journalister og kritikere med det formålet å gjøre popmusikk til kunst (ibid:227). Hun 

støtter dessuten Mayhews påstånd om at vokalistens rolle som musiker er nedvurdert i 

det populærmusikalske hierarkiet: ”[…] populærmusikkfeltet tenderer til å være 
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hierarkisk organisert, i den forstand at vokalistrollen lett sorteres under kategorien 

syngedame, noe som tradisjonelt har medført en lavere status” (ibid:230). 

 Sundførs uttalelser ovenfor, der hun distanserer seg fra det å kun være en 

syngedame, kan altså tenkes å dreie seg om en markering av at hennes musikk først 

og fremst bør betraktes som et uttrykk for kunst, snarere enn som et kommersielt 

produkt med en funksjon utover kunstverket i seg selv. Med andre ord synes det å 

være viktig for Sundfør å etablere sitt artistiske og musikalske uttrykk i lys av 

autonome verdier. Således oppnår Sundfør også større troverdighet og kredibilitet. 

Autonomi er et begrep som i all hovedsak betyr selvstyre eller selvbestemmelse, og 

som i kunstsammenheng ofte brukes som en kvalitetsbetegnelse på et kunstverk. 

Kunstverkets ekthet, originalitet, autentisitet og selvstendighet er viktige kvaliteter 

som danner rammene rundt verkets autonomi. Clarke (2005) hevder at man i 

musikksammenheng blant annet anvender begrepet autonomi om et musikkverks 

selvstendige og indre prinsipper. Ifølge Clarke er autonomi i den sammenheng ”[…] a 

kind of idealized and hermetic formalism” (Clarke 2005:128). Begrepet autonomi 

anvendes også med tanke på eierskap, og dreier seg i den sammenheng om en 

kunstners ekte og selvstendige forhold til eget kunstuttrykk. I artikkelen ”The ’pop-

rockization’ of popular music” hevder Motti Regev at det med tiden har etablert seg 

en kanonisering av et bestemt utvalg musikalske verk, som peker seg ut som ”store 

kunstverk” og ”mesterstykker” innenfor ’pop/rock’-kategorien (Regev 2002:254). 

Som eksempler på slike verk, nevner Regev blant annet the Beatles’ Sgt. Pepper’s 

Lonely Hearts Club Band, Bob Dylans Blonde on Blonde, Joni Mitchells Blue, 

Princes Sign ’o’ the Times, Nirvanas Nevermind og Radioheads The Bends (ibid:254). 

Videre diskuterer Regev at den artistiske ideologien som har bidratt til å utvikle en 

slik ’pop/rock’-kanon, hovedsakelig er en omdanning av den tradisjonelle ideologien 

knyttet til det autonome kunstverket. Det kan dermed betraktes som et forsøk på å 

tilpasse de kanoniserte albumene en status lik den man forbinder med en annen form 

for ’stor kunst’ (ibid:255). Denne tilpasningen manifesterer seg på to måter, der man 

for det første betrakter populærmusikkproduksjon som et genuint ekspressivt og 

kreativt verktøy – altså er det et kunstnerisk verktøy:  
 

In the right hands and talents, electric and electronic instruments, studio production 
techniques, sampling and turntabling, and of course ’spontaneous’ vocal delivery can 
be used in highly original ways to create authentic, expressive music (ibid:255).  
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Den andre måten denne autonome statusen manifesterer seg på er ved det 

tilstedeværende eierskapet som ligger bak disse prosessene (ibid:255). Susanne 

Sundfør er en artist som utvilsomt kan betraktes i lys av både musikalsk og artistisk 

autonomi. Hun understreker blant annet i flere intervjuer nettopp viktigheten av å ha 

et eierskap til egen musikk og kunstuttrykk. I et intervju på nettsiden 

www.drownedinsound.com forklarer hun hvordan hun på albumet The Brothel ønsket 

å involvere seg mer i hele produksjonsprosessen enn hva hun gjorde på de tidligere 

albumene:  

 
I didn't have that much confidence on the first record, whereas on this album I've 
really tried to and wanted to be involved in as many of the processes as possible, and 
also to make arrangements. I didn't arrange the songs on the first album, I just wrote 
them on the piano and that's it, but here I made some of the string arrangements 
(Sundfør i, Slater 19.10.2010). 
 

 
Sundførs autonome uttrykk, musikalsk så vel som artistisk, hadde utvilsomt en 

effekt på informantenes konsertopplevelse. Informantene beskrev gjentatte ganger 

konserten med Susanne Sundfør i lys av musikkens egne estetiske verdier, og de la 

særlig vekt på Sundførs eierskap til musikken og konsertens helhetlige uttrykk. Siri 

sammenligner blant annet sin opplevelse av konsertens estetiske uttrykk med et 

maleri, og forklarer hvordan hun opplevde at ”konserten representerte et kunstverk, 

signert Susanne Sundfør” (Siri, 23 år). Magnus er enig i Siris betraktning av 

konsertens estetiske helhet som et uttrykk signert av Sundfør, og han beskriver sin 

opplevelse som følger: ”Hun har flere elementer som bygger oppunder musikken 

hennes og som gjør det interessant. Hun eide jo musikken og stedet. Det var et 

eierskap her” (Magnus, 35 år). Det eierskapet Magnus beskriver her dreier seg om den 

totale kunstestetikken der lyd, bilde og tekst sammen skapte et uttrykk og en særegen 

stemning. Han understreker imidlertid også verdien av Sundførs karakteristiske 

stemme som en sentral del av konsertopplevelsen: 

 
Det er jo fordi hun er en kunstner. Altså, noen ganger så er det litt sånn at 
frontfiguren i et band er det fordi de er pene og har en stemme, men de har ikke noe 
eierskap til musikken. Susanne Sundfør har et større eierskap til musikken sin. Og det 
er musikken SIN, også har hun en såpass spesiell stemme at hun kan jo ikke underslå 
seg selv (Magnus, 35 år).  
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Det er likevel den estetiske helheten som synes å ha hatt størst kommunikativ og 

formidlende effekt på informantene, som beskriver konsertens egenart med ord og 

begreper som gesamtkunstwerk15, konsept og design: 
 

Magnus:  Jeg synes også at det var litt sånn Wagner. At det var litt 
gesamtkunswerk, når jeg ser på helheten. Jeg synes også at det var 
et veldig godt konsept. Det er jo sånn at når man går på konsert, så 
forventer man å kunne nyte helheten, og det gjorde jeg her.  

Siri:  Ja, jeg følte det var en pakke. Det var veldig sånn samkunst. […]. 
De hadde en helhetlig design på en måte. 

Ingrid:  Jeg føler at hun, jeg vet ikke så mye om tekstene, men i hvert fall 
de tekstene jeg vet noe om, så formidler hun på en måte en 
sinnsstemning rundt de tekstene og setter oss inn i det universet 
som tekstene er i.  

 

Informantenes beskrivelser av Sundførs konsertuttrykk som et kunstverk, vitner om at 

deres konsertopplevelse samsvarer med Sundførs egne tanker om en estetisk og 

tematisk helhet. Med andre ord kan man betrakte konserten som et kunstverk signert 

Susanne Sundfør.  
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Når man drar på en konsert har man som regel med seg et sett av forventninger til hva 

konserten vil by på av opplevelser. Ofte vil man oppleve et samsvar mellom 

musikkens og konsertens karakter og innhold, og Sundførs autonome utrykk 

samsvarte på flere måter med informantenes konsert- og lytteopplevelse. Som jeg 

beskriver ovenfor, bar Sundfør-konserten på Rockefeller preg av et svært 

musikkorientert publikum. Det var med andre ord et publikum med et konsentrert og 

fokusert forhold til scenen og musikken. Clarke (2005) forklarer hvordan en forståelse 

av autonomibegrepet ikke bare anvendes om konkrete musikkstykker, men også 

brukes til å beskrive en spesiell måte å lytte på. Når de musikalske strukturene og 

forholdene, som i denne sammenheng synes å være den estetiske helheten, er i 

lytterens fokus, kan dette beskrives som en autonom lyttestrategi. Selv om det ikke er 

et forutbestemt avhengighetsforhold mellom et autonomt verk og en strukturell 

lyttestrategi, hevder Clarke at et autonomt musikkverk ofte fordrer, og korresponderer 

med, en autonom lyttestrategi (Clarke 2005:128-129). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Gesamtkunstwerk er en idé om det totale kunstverket, eller enhetskunst, utviklet av den romantiske 
komponisten Wilhelm Richard Wagner (1813-1883).  
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I kapittel to gjør jeg rede for Clarkes (2010) skille mellom heteronome og 

autonome lyttestrategier. En heteronom lyttestrategi er en form for kollektiv og aktiv 

lyttemåte, mens en autonom lyttestrategi på sin side er en innadvendt og konsentrert 

lytting med fokus på de musikalske strukturene (Clarke 2010:109). Det kan tenkes at 

liveformatet har en styrkende effekt på utrykkets autonome, eller som jeg vil komme 

tilbake til i min analyse av Lemâitre, heteronome karakter, med tanke på at en 

konsertopplevelse er en sammensatt erfaring der flere av sansene er involvert. Ved 

siden av det auditive vil for eksempel konsertens visuelle aspekter, artistens 

formidling og kommunikasjon, og publikums deltakelse ha en effekt på hvordan 

publikum lytter til musikken, og ikke minst hvordan deres totale konsertopplevelse 

arter seg.  

Sundførs sceniske fremtoning synes å reflektere musikkens karakter, og 

hennes måte å formidle musikken på fordrer at publikum har fokus på musikken og 

dets estetiske uttrykk. På konsert kan Sundfør virke noe anonym og til tider nesten 

like mystisk og diffus som lydbildet. I et ”Tett på Nett”-intervju på VGNETT 

25.03.2013 der leserne kunne stille Susanne Sundfør spørsmål, spurte en av leserne 

Sundfør hvorfor hun virker så sur på konsert. På det svarte Sundfør følgende: ”Nei, 

jeg er ikke sur, jeg er konsentrert. Jeg kommuniserer med publikum gjennom 

musikken” (Sundfør:25.03.2010). Sundførs uttalelse om at hun først og fremst ønsker 

å kommunisere gjennom musikken, signaliserer en forventing til at publikum også 

velger å oppleve konserten på musikkens premisser heller enn andre utenforliggende 

faktorer. Når Sundfør i en konsertsituasjon kommuniserer gjennom musikken, og på 

den måten velger å ha lite fokus rettet mot andre kontekstuelle faktorer, blir lytteren 

også indirekte oppfordret til selv å ha en konsentrert og fokusert lyttemåte rettet mot 

musikken og den estetiske helheten. Til sammenligning vil en konsert med 

elektropopduoen Lemâitre, som blant annet formidler musikken sin gjennom dans og 

stemningsskapende gester, fordre en aktiv og kollektiv lyttemåte. Dans er imidlertid 

ikke utelukkende en heteronom formidlingsstrategi, men kan også være et effektivt 

uttrykk for en selvstendig og artistisk performance. Da Sundfør danset under 

konserten på Rockefeller, opplevde ikke Magnus dette som en invitasjon til at han 

også skulle danse, snarere tvert i mot: 
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Jeg tenkte at ”ja, okay, hun danser på scenen. Burde vi ha danset også, burde vi har 
vært i den stemningen? Nei, dette er hennes performance. Det er henne og det hun gir 
av seg selv.” Så det krever ikke så mye av oss, annet enn å se på scenen (Magnus, 35 
år).  

 

Det Magnus beskriver her kan ha en sammenheng med Sundførs eierskap til sitt eget 

uttrykk, slik jeg beskriver det ovenfor. Sundførs formidling av musikken ble mer eller 

mindre betraktet som en del av det totale estetiske uttrykket, og dermed ikke som en 

invitasjon til at publikum skulle danse med henne. Mot slutten av konserten 

oppfordret imidlertid Sundfør publikum til å danse, og ba dem om å gjøre en type 

dansebevegelse som hun illustrerte fra scenen. Informantene beskriver dette 

øyeblikket som ”unaturlig” og noe som ”egentlig ikke ble noe av” (Ingrid, 25 år). 

Publikummet valgte heller i denne situasjonen å beholde det fokuserte forholdet til det 

som foregikk på scenen, til tross for at Sundfør selv oppfordret til noe annet.  

På en annen side beskriver Sundfør en episode i turnédagboken som vitner om 

at hun også benytter seg av tilsynelatende heteronome strategier for å få publikums 

oppmerksomhet:  

 
Idet vi går på scenen og begynner konserten - vi er i kapsler - så vil de ikke lytte. De 
vil ikke være med. For første gang i mitt liv bestemmer jeg meg for å tvinge dem. De 
skal ikke ha et valg. Jeg bruker alle triksene i boka, jeg klapper, jeg hopper, jeg roper 
til dem. HØRER DERE? HØRER DERE? JAAAAA skriker de, og vi hopper 
sammen. Og endelig lytter de. Jeg ser på Gunhild og Ida. Vi deler det, gleden over å 
ha vunnet (Sundfør 2012a:12). 
 

Det er vanskelig å vite om Sundførs opplevelse av at publikum endelig lyttet var et 

resultat av at publikum danset og beveget seg, eller om det faktum at det skjedde noe 

aktivt skapte et større fokus rettet mot det som foregikk på scenen. Uansett kan 

Sundførs beskrivelse betraktes som et uttrykk for verdien av å ha publikums 

oppmerksomhet og lyttefokus rettet mot scenen.  

 Informantene understreker flere ganger hvordan denne konserten bar preg av 

et musikkorientert publikum, og at publikum på denne konserten sammenlignet med 

andre konserter på Rockefeller, hadde en mer ”sober tilnærming” til opplevelsen 

(Magnus, 35 år). Det var lite alkoholkonsum, og konserten bar ikke preg av en typisk 

feststemning: 
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Ingrid:   Det var et mer musikkorientert publikum på en måte. 
Magnus:  Ja, ikke sant. 
Siri:   Det er nok fordi at dette her ikke er en sånn, det er ikke en ræle- 

konsert, det er kvalitet. Du kommer for å nyte råvarene på en måte. 
 

 
Siris uttalelse om å ”nyte råvarene” er en stadig tilbakevendende faktor, og som synes 

å ha en styrkende effekt på publikums fokus. Opplevelsen av å se musikkens 

tilblivelse er vel så viktig for det musikkorienterte publikummet, som Sundførs 

eierskap til musikken og det totale kunstuttrykket. At Sundførs liveoppsett består av 

seks musikere som gjør en innsats for å representere det totale lydbildet, er en 

autonom kvalitet i seg selv. Opplevelsen av å se musikkens tilblivelse bekrefter 

konsertens ekthet og Sundførs artistiske og musikalske troverdighet og kredibilitet. 

Dette dreier seg ikke nødvendigvis om de teknologiske medieringsprosessene i seg 

selv, men snarere hvordan disse blir presentert og formidlet i lys av autonome verdier. 

Med andre ord, Sundførs estetiske prioriteringer, og hvordan hun velger å formidle 

disse, fordrer en autonom konsertopplevelse, som igjen manifesterer seg som 

konsertens unike karakter og egenart. 
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Disse oslogutta treffer de rette digitale strengene med sin elektronika (Omtale av 
Lemâitre på, skjerioslo.dittoslo.no:16.02.2012). 

 

Når man drar på en livekonsert i dag er man ikke nødvendigvis vitne til live 

lydproduksjon, i betydningen lyder som blir til i øyeblikket av musikere som skaper 

og produserer musikken der og da. På en livekonsert med elektropopduoen Lemâitre 

er man snarere vitne til en svært presis ”reproduksjon” av databasert musikk, ferdig 

produsert og mikset et annet sted til en annen tid. Det komplekse og store lydbildet 

som blir prosessert via datateknologi ville tradisjonelt sett ha krevd flere musikere og 

flere instrumenter enn denne duoen alene.  

 Lemâitre, bestående av Oslo-guttene Ketil Jansen og Ulrik Lund, har et 

liveformat som befinner seg i et interessant skjæringspunkt mellom konsertens 

flyktige karakter og musikkens forutbestemte kvalitet i form av ferdig produsert og 

mikset musikk. Lemâitres konsertuttrykk er et eksempel på hvordan en livekonsert 

ikke nødvendigvis byr på det man tradisjonelt sett har betraktet som live – et 

tidsmessig og fysisk avhengighetsforhold mellom lydproduksjon og den persiperte 

lyden. Lemâitres uttrykk har etablert seg i et liveformat der de digitale og 

teknologiske medieringsprosessene både er auditivt og visuelt tydeliggjort for 

publikum, og avstanden til selve ”lydproduksjonen” synes ikke å stå i veien for 

publikums verdsettelse av livekonsertene til duoen: 

 
Please update your your [sic] events! I want to experience your gig again, you guys 
where [sic] great at Emmabodafestivalen! (Piiri 31.07.2012, på Lemâitres artistside, 
Facebook). 
 
 
Sykt bra show! […] (Aanense 02.11.2012, på Lemâitres artistside, Facebook). 
 

Et interessant spørsmål i den sammenheng er hvilken effekt preprodusert musikk og 

databasert formidling har på publikums opplevelse av det genuine og særegne med 

det å oppleve musikk live. Hvilke opplevelsesfaktorer bidrar til å skape konsertens 

unike egenart? 
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 For å kunne si noe om dette har jeg gjort en casestudie av en konsert med 

Lemâitre på Blå torsdag 29.03.2012. Informantene som deltok i fokusgruppeintervjuet 

var alle studenter i alderen 23-25 år.16 Et par uker før den aktuelle konserten intervjuet 

jeg også Lemâitre, og i den videre analysen vil jeg forsøke å diskutere informantenes 

og Lemâitres uttalelser og refleksjoner side om side, for å peke på eventuelle 

sammenhenger eller ulikheter mellom deres konsertopplevelser. 

 

U4-%F/%(#+2+/*'23"/%':%1"/2+#*+/%7+$%+,+1*#"("($0"+/%M+7Z)*#+%

U4-4-%[,\9%;R4S>4;S-;%

Torsdag 29.03.2012 spilte Lemâitre konsert på utestedet Blå i Oslo. Blå er et stort og 

ganske mørkt konsertlokale som består av en lang gang som fører videre til en bar i 

enden av gangen. Til høyre for denne gangen er det et stort, nesten kvadratisk rom, 

med scene i den ene enden og bar i den andre enden. Da jeg ankom Blå en time før 

konsertstart stod det en DJ til høyre for scenen som mer eller mindre fungerte som 

kveldens oppvarming. På dette tidspunktet fungerte Blå som et vanlig utested der 

venner møttes for å henge og drikke øl, og stemningen blant publikum kunne best 

beskrives som sosial og feststemt. De fleste som var på Blå denne kvelden var i 20-

årsalderen, og svært få, om noen, var over 30 år. Etter omlag en time oppstod det 

aktivitet på scenen, og Ulrik fra Lemâitre kom opp på scenen for å ordne noe av 

teknisk karakter. Denne aktiviteten resulterte i at folk samlet seg foran scenen, med en 

slags forventning til at konserten straks ville begynne. Etter noen få minutter ble 

gardinene foran scenen trukket for, og man kunne så vidt skimte et blått lys som 

strålte ut gjennom en liten sprekk. Helt fremst var dynamikken blant publikum rolig, 

og fokuset var rettet mot det som foregikk på scenen. Litt lenger bak i lokalet var det 

på sin side større aktivitet i form av dans, og DJ-en skapte en stadig økende 

stemningen blant publikum i dette området. Etter en stund startet konserten, og 

Lemâitres lett gjenkjennelige musikk kunne høres ut i lokalet mens gardinene som var 

trukket for, gikk opp. Publikum responderte med klapping og rop, og alles fokus ble 

nå rettet mot scenen og Lemâitre. Scenen var noe opphøyd, men knapt mer enn 20 

centimeter. Lemâitre kom derfor ganske nærme sitt publikum. Ketil hadde et bord 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Alle informantene blir anonymisert med pseudonymer: Astrid (23 år, studerer produktdesign ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus), Ole (25 år, studerer musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo), Per (24 
år, studerer europeiske studier ved Universitetet i Oslo) og Lise (24 år, studerer statsvitenskap ved 
Universitetet i Oslo).  
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tildekket med en sort duk stående foran seg hvor det var plassert en mac. Ved siden av 

ham på gulvet stod det enda en mac, omgitt av flere kontrollpader og masse ledninger. 

Til venstre for Ketil stod Ulrik med et midikeyboard av typen Akai Professional 

MPK49 Keyboard USB MIDI Controller. Enda lenger til venstre stod det også et 

digitalt trommesett. Bak duoen var det satt opp to ganske store installasjoner formet 

som stående tredimensjonale pentagrammer. Installasjonene fungerte både som 

lysinstallasjoner og som lerreter for projisering av geometriske bilder og filmer 

karakterisert av 1980-tallsinspirerte dataspill. Den første låta hadde en ganske rolig 

beat, og duoen spilte både livegitar og sang, noe de gjorde på flere av låtene utover i 

konserten.  

 De første ti minuttene opplevde jeg at lyden var veldig dårlig, og energinivået 

var lavt både med tanke på lyden og med tanke på stemningen blant publikum. Etter 

hvert ble musikken intensivert, og lydmannen brukte de første låtene til å finne en god 

lydbalanse i rommet. Da lyden endelig syntes å være ordentlig satt, kom kveldens 

første hit – til full jubel fra publikum. For hver nye hit eller beat som publikum kjente 

igjen, økte både stemningen og aktiviteten blant publikum. Ketil og Ulrik krevde 

stadig mer av publikum ved å gå helt frem til scenekanten for så å løfte hendene opp 

og ned i takt med musikken. Dette syntes å være en ganske inviterende og 

kommuniserende gest, og publikum responderte med å rope, klappe, danse og hoppe 

opp og ned i takt med musikken. På scenen ble det tilt tider danset like mye som på 

gulvet, og det er tydelig at duoen ønsket å ha det like gøy som publikum. Lemâitre 

hadde stor bevegelsesfrihet, og dans og kommunikasjon fra scenekanten var en like 

stor del av formidlingen som det å spille på instrumentene og datautstyret. Blant annet 

beveget duoen seg gjentatte ganger helt ytterst på scenekanten for å ”håndhilse” på 

dem som befant seg helt fremst, og til full jubel fra publikum gjorde Ulrik et stage 

dive midtveis i konserten. Musikken stoppet aldri opp, og nesten uten at man la merke 

til det gikk en låt over i en annen. Publikum fikk så å si aldri anledning til å slappe av. 

Mot slutten av konserten var publikum svært aktive, og de danset og hoppet, og 

klappet og ropte. Noen publikummere våget seg til og med opp på venners skuldre. 

Man kunne nesten få en følelse av at man var på en fest der alle deltakerne hadde et 

felles fokus rettet mot festens midtpunkt, som i denne sammenheng var Lemâitre.  
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Utviklingen av den digitale innspillingsteknologien har hatt en enorm effekt på det 

populærmusikalske uttrykket, og i likhet med annen medieringsteknologi etterlater 

den seg en karakteristisk effekt på det lydlige – såkalte digitale signaturer (se også 

kapittel 2). I kapittel 2 gjør jeg rede for hvordan man med den digitale teknologien 

fikk nye og mer presise muligheter for redigering, endring og manipulering av lyd. 

Katz (2010) hevder blant annet at ”[t]he advantage of digitization is that sound, once 

rendered into data, can be manipulated in a variety of ways down to the smallest 

detail” (Katz 2010:148). Han beskriver videre hvordan lyder kan bli reversert, kuttet, 

loopet og legges lagvis – romklang kan legges til, frekvenser kan fremheves, og 

ulyder kan fjernes fra gamle opptak (Katz 2010:148). De digitale 

redigeringsverktøyene kan dermed noen ganger resultere i en noe mekanisk, feilfri og 

nesten surrealistisk musikalsk estetikk. Denne estetikken preger på flere måter 

Lemâitres elektroniske lydbilde, og blant karakteristiske digitale signaturer i deres 

musikk kan jeg nevne kvantiserte rytmer, simulerte og manipulerte lydlandskap, 

looping og digital stillhet (ofte brukt som et rytmisk virkemiddel). Den digitale 

teknologien utnyttes også for å gjenskape og simulere signaturer fra andre medier og 

eldre teknologi, noe som utpeker seg som viktige estetiske effekter i musikken. Låter 

som ”Strobes Pt. 2” fra EP-en Relativity 117 og ”Keep Close”  fra EP-en Relativity 218 

bærer i seg musikalske elementer med tydelige referanser til radioens hvite støy, 

vinylens karakteristiske soniske avtrykk og umiskjennelige lyder fra dataspillet 

”Super Mario Bros”. Disse lydelementene skaper en stor estetisk kontrast til den ellers 

digitale ”renheten”, noe som forsterker den digitale teknologiens estetiske kvalitet og 

effekt. Det elektroniske lydbildet kombineres dessuten med live vokal og gitar.  

 Den digitale estetikken fremstår som et viktig fundament i Lemâitres 

musikalske uttrykk, og de digitale signaturene eksponeres for lytteren slik at de 

fremstår svært tydelige og åpenbare. Det digitale lydbildet kan derfor betraktes som 

opakt mediert. Det vil si at den digitale bearbeidelsen og lydprosesseringen er auditivt 

tydeliggjort for lytteren (Brøvig-Hanssen 2010:161-165). Lemâitre er imidlertid klar 

over at den digitale teknologien kan ha en feilfri og mekanisk effekt på musikken, og 

beskriver hvordan de jobber for å skape en mer ”levende” karakter i musikken:  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Lemâitre 2012. Relativity 1, Sony Music Entertainment Norway AS, 886919450729.  
18 Lemâitre 2012. Relativity 2, Sony Music Entertainment Norway AS.  
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Det er jo ganske mye digital musikk som… Mye elektronisk musikk som ender opp 
med å høres litt kjedelig ut fordi det mangler en eller annen form for nerve, eller 
personlighet da. Det er jo en risiko når du driver med digital musikk, fordi du tegner 
inn melodier i stedet for å spille de, og alt går helt rent igjennom systemet. Det er 
ingen feil noe sted, så man må på en måte lage feilene veldig ofte. Alt høres veldig 
rent ut i utgangspunktet, så man må simulere en analog forsterker eller hva som helst. 
For da høres det ofte litt mer levende ut (Ketil, Lemâitre). 

 

I dette sitatet beskriver Ketil hvordan han og Ulrik simulerer analog teknologi for å gi 

det digitale uttrykket en mer levende karakter. Ved siden av å utnytte de digitale 

verktøyene på en tydeliggjort og karakteristisk måte, benytter altså Lemâitre den 

samme teknologien til å simulere og/eller sample fortidens teknologiske signaturer. 

Blant annet er referanser til vinylens karakteristiske støy en mye brukt estetisk effekt. 

Simulering av vinylplatens soniske avtrykk er i seg selv en digital signatur, fordi 

vinylstøyen man hører er løsrevet fra dens opprinnelige lydkilde. I denne 

sammenhengen sikter jeg altså til forskjellen mellom de digitale signaturene som 

auditivt kan oppfattes som noe annet enn digital teknologi (for eksempel lyden av en 

vinylplate), og de digitale signaturene som rent lydlig først og fremst oppleves som en 

karakteristisk digital signatur (for eksempel digital stillhet). I masteroppgaven 

”Musikk og mediering: Teknologi relatert til sound og groove i trip-hop-musikk” 

understreker Brøvig-Andersen at ”teknologiske nyvinninger ikke er destinert til å 

skape et bestemt estetisk uttrykk” (Brøvig-Andersen 2007:33). Hun peker på at digital 

teknologi også kan benyttes til å simulere andre mediers soniske karakteristikker:  

 
På grunn av alle manipuleringsmulighetene er det svært enkelt å lage et digitalt 
uttrykk med den digitale teknologien, men disse mulighetene gjør det like enkelt å 
lage et analogt uttrykk (ibid:34).  

 

Det er med andre ord ikke nødvendigvis gitt at digitaliserte lyder utelukkende gir et 

digitalt uttrykk, da digital teknologi også kan utnyttes til å simulere andre estetiske 

kvaliteter.  

 Lemâitre beskriver flere måter de jobber på rent estetisk for å motvirke den 

digitale teknologiens mekaniske og overproduserte kvalitet. Det synes å være vel så 

viktig for dem å bruke de digitale verktøyene til å etterstrebe en ”lo-fi” karakter, som 

å la en karakteristisk digital estetikk prege musikken:  
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Jeg liker skranglete produksjoner mye bedre enn sånn… Jeg liker at man i hvert fall 
har prøvd å gjøre sånn at det høres lo-fi ut på en eller annen måte. Trenger ikke 
nødvendigvis... ikke dårlig produksjon. Det pleier å være vanskelig å få det til å høres 
bra lo-fi ut, eller gammeldags, men overproduserte ting er jo det verste av alt (Ulrik).  
 

Ulriks verdsettelse av ”skranglete produksjoner” kan betraktes som en parallell til 

Ketils beskrivelse av at de ofte ”lager feilene selv” eller ”simulerer en analog 

forsterker” for å få musikken til å høres mer levende ut. Altså forsøker de å motvirke 

den karakteristiske digitale og tidvis ”feilfrie” karakteren, ved å digitalt simulere en 

analog lydkvalitet og ved å lage ”feilene” selv. 

 Som jeg allerede har vært inne på synes det å være en stadig pågående 

diskusjon i musikksammenheng der fortidens teknologi og estetikk opphøyes som 

ekte og troverdig, mens samtidens utvikling og nyvinning på sin side ofte betraktes 

som falskt og uekte. Danielsen og Maasø (2009) hevder at den gamle teknologiens 

soniske avtrykk oppnår en egen status og verdi i lys av nettopp ny teknologi. Dette 

henger sammen med en historisk utvikling der støyen fra en vinylplate først og fremst 

ble en høyt verdsatt kvalitet idet den digitale teknologiens stillhet fjernet denne 

karakteristiske lyden (Danielsen og Maasø 2009:134). Lemâitre bruker bevisst den 

digitale teknologien til å simulere vinylens støy. I et ellers digitalt uttrykk får denne 

karakteristiske lyden en estetisk egenverdi nettopp fordi den refererer til et nostalgisk 

minne om en tid som er forbi. Dessuten blir forholdet mellom nye og gamle estetiske 

signaturer forsterket i en musikalsk sammenheng der de to sidestilles, og skaper et 

estetisk uttrykk preget av både den nye teknologiens rene og mekaniske karakter og 

vinylens ”varme” og stemningsfulle kvalitet. Å spille på nostalgi er en bevisst estetisk 

strategi fra Lemâitre sin side, som på spørsmål om hvorvidt de jobber analogt, svarer 

følgende:   
 

 Ketil: Litt, men det er mere av nostalgiske grunner og at det er morsomt. 
 Ulrik:  Vi bruker jo gitar fordi man kan ikke ”fake” en gitar. Vi bruker mye gitar i 
  sangene, det blir en sånn varm lyd da. At, det blir ikke bare en lyd, men 
  gitar passer bra inn i lydbildet forøvrig. Det er kult i elektronisk musikk 
  synes jeg. Og ofte så tar du og spiller inn gitar også gjør du at den ikke

 høres ut som en gitar. 
 

 Informantene fokuserer på sin side først og fremst på den digitale teknologiens 

karakteristiske signaturer når de beskriver hva de opplever som Lemâitres estetiske 

egenart: 
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Det er jo noe av det spennende med den type musikk, at man alltid kommer over ting 
man ikke har hørt før, fordi man har så utallige muligheter i de programmene de 
bruker til å lage den musikken, til å skru og vri og vende. Også kan du sample 
nærmest hva som helst, så du har liksom uante muligheter. Det finnes ekstremt mye 
ugjort fremdeles (Ole, 25 år).  
 

Ole beskriver her en forventning til at den digitale teknologien utnyttes på en måte 

som tilfører musikken noe nytt og ukjent. Den digitale medieringsprosessen synes 

ikke å være i veien for hans opplevelse av musikken, tvert i mot. En del av 

spenningen knyttet til det å oppleve denne musikken dreier seg heller om de uante 

estetiske mulighetene som finnes i den digitale teknologiens natur. Ole er selv 

musikkstudent, og han beskriver blant annet hvordan hans fokus i stor grad er rettet 

mot de rytmiske lagene i musikken, og at samspillet mellom rytmene og de andre 

aspektene ved de ulike lydene oppleves som svært interessante og viktige for ham. 

Hans musikkbakgrunn mener jeg er sentral for å forstå hans fokus på de musikalske 

strukturene, som igjen påvirker hans konsertopplevelse. Ole er i større grad enn de 

øvrige informantene opptatt av de utpregede digitale effektene i musikken, og han 

uttrykker et ønske om at musikken skal tilføre han nye soniske og lydlige erfaringer: 

”[…] for man forventer ikke at det bare skal være en kul rytme, men at det er noe du 

ikke har hørt før. At de gjør sin egen greie på en måte” (Ole, 25 år).  

 Astrid forklarer også hvordan hennes musikkopplevelse farges av det særegne 

ved den elektroniske musikken, som i denne sammenheng synes å ha både en estetisk 

og en kommunikativ effekt:  

 
Jeg synes det er viktig, spesielt med sånn type musikk, med de pausene, og i det 
sekundet det kommer på igjen, type veldig sånn der [illustrerer med å slå i bordet]. 
Det er veldig sterkt, det er et øyeblikk som jeg bare nyter veldig, idet det kommer på 
igjen. Så det er en veldig viktig del av lydbildet, for min del (Astrid, 23 år).  
 

Astrids opplevelse av pausens verdi og det sekundet musikken starter på igjen, er ikke 

nødvendigvis en musikalsk egenskap som er utelukkende digital. Den karakteristiske 

digitale stillheten og den nærmest mekaniske rytmiske presisjonen er imidlertid 

digitale egenskaper som kan forsterke og intensivere et øyeblikk av denne typen. 

Slike øyeblikk oppstår dessuten som en rytmisk effekt i mye elektronisk musikk, noe 

som oppfordrer til mer energi i form av bevegelse og dans, og som således skaper en 

intens opplevelse. I motsetning til den digitale pausen jeg beskriver i analysen av 

konserten med Susanne Sundfør, er pausen Astrid beskriver et eksempel på det 

Danielsen og Maasø kaller for ”textual silence”. Det vil si at pausen inngår som en 
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viktig del av konteksten (Danielsen og Maasø 2009:130). Det faktum at den plutselige 

digitale stillheten har en intensiverende effekt på lytteren, kan henge sammen med at 

liveformatet i elektronika er karakterisert av en mer eller mindre konstant strøm av 

lyd, der låtene glir over i hverandre uten stans. Dette gjør at den plutselige stillheten 

får en ekstra effekt. Kanskje særlig effektfull blir pausen også med tanke på det ellers 

manipulerte og surrealistiske lydlandskapet, idet stillheten medfører at rommets 

naturlige akustikk og lyden av publikum trer frem, før musikken ”kommer på igjen”. 

Den digitale teknologien er med andre ord et viktig verktøy som gjør det mulig å 

skape det uttrykket som synes å være Lemâitres estetiske egenart, både med tanke på 

de særegne digitale kvalitetene og den digitale teknologiens mulighet til å simulere en 

annen form for teknologi.  

 Når Lemâitre spiller live bruker de ”Ableton live”, en dataprogram som 

anvendes til å lage musikk i, men som også er veldig vanlig i fremførings-

sammenhenger. Lemâitre beskriver ”Ableton Live” som det beste programmet å 

bruke når man skal fremføre elektronisk musikk live.! På spørsmål om hvordan 

Lemâitre jobber med det lydlige materialet under en livekonsert, antyder de at det 

meste av de musikalske prosessene er forutbestemte, og dermed gir dem et noe 

begrenset musikalsk spillerom:  

 
Vi har ganske lite kontroll på… Altså, det er ganske begrenset hvor mye vi kan endre 
på sangene, for mye av det er veldig planlagt. Hvis vi spiller en time da, så har vi 
bare akkurat en timen med materiale, det er omtrent all musikken vi har (Ketil). 

 

Med andre ord er det lite rom for spontan musisering når Lemâitre spiller konserter. 

Noen av prosessene skjer imidlertid live, og Ulrik beskriver videre hvordan de 

tilpasser musikken liveformatet ved å lage egne liveversjoner, og mikser og utvikler 

musikkens karakter live:  

 
Vi har set-lista helt klar, men vi lager liveversjoner av sangene. Og vi mikser 
underveis, så vi kan kjøre masse forskjellige effekter. Vi kan få det til å bli litt mer 
rolig, og vi kan gjøre at det blir skikkelig heftig. Vi får ”mooden” annerledes da. Det 
er ganske up-tempo på det meste. Musikken er litt heftigere live enn den som er på 
CD (Ulrik). 
 

Selv om store deler av lydbildet er preprodusert, og slik sett forutbestemt, kan de 

likevel legge til effekter og på den måten utvikle musikkens lydlige karakter der og 

da. Men nettopp på grunn av den utstrakt bruken av preprodusert og ferdig mikset 
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musikk, foregår musikkformidlingen ofte på andre premisser enn nødvendigvis live 

lydproduksjon. Ketil forklarer at store deler av musikken er basert på ”backing 

tracks”, noe som gir dem frihet til å kommunisere med publikum på andre måter:  

 
Siden vi kjører ”backing tracks”, så kan man gå fra utstyret og det høres fortsatt greit 
ut. Så det er ofte, i hvert fall mot slutten når det begynner å bli litt spenstige sanger, 
at man løper rundt og hopper på monitorer og står og veiver med armene (Ketil). 

 

I dette sitatet forklarer Ketil hvordan han og Ulrik kan forlate utstyret under en 

livekonsert uten at det har en nevneverdig effekt på det lydlig. Kommunikasjonen og 

formidlingen foregår derfor på andre måter enn med direkte musisering, der blant 

annet dans synes å være en viktig formidlingsstrategi. Dette vil jeg komme tilbake til 

senere i kapittelet.  
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En konsertopplevelse byr åpenbart på flere sanseerfaringer enn kun det auditive, og 

som jeg nevner i kapittel 2, er visuelle faktorer og effekter tidvis vel så avgjørende for 

en god konsertopplevelse som den musikalske kvaliteten. Det lar seg ikke gjøre å 

diskutere en konsertopplevelse uten å drøfte den visuelle dimensjonen. Særlig 

interessant i denne sammenhengen er det faktum at digital preproduksjon gjør det 

mulig å fremføre ethvert musikalsk uttrykk live kun med et tastetrykk på en 

datamaskin. Dette har helt klart en effekt på konsertformatets visuelle uttrykk og 

publikums konsertopplevelse.  

 De karakteristiske digitale signaturene i Lemâitres lydlige uttrykk eksponeres 

som sagt for lytteren på en opak måte. I livesammenheng blir disse signaturene 

ytterligere tydeliggjort ved at datateknologien også eksponeres visuelt. Denne 

eksponeringen manifestere seg hovedsakelig på følgende to måter: 1) synlig 

eksponering av medieringsteknologien, i form av et liveoppsett preget av to 

fremtredende datamaskiner, iPader, et midikeyboard og effektutstyr plassert visuelt 

synlig for publikum, og 2) musisering og kommunikasjon frigjort fra datautstyret og 

andre instrumenter, som et resultat av preprodusert musikk og utstrakt bruk av 

backing tracks. Det visuelle liveoppsettet kan betraktes som en visuell representasjon 

av den digitale teknologien, der de digitale prosessene fremheves i form av synlig 

digital lydproduksjon og en fysisk frigjørelse fra instrumentene. Den fysiske friheten 

utnyttes aktivt til å kommunisere på andre premisser enn direkte musisering, og en 
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viktig del av formidlingen består i, som beskrevet av informantene, å ”spille på 

dataen”, og å kommunisere en stemning: ”dette her er en rytme, og her skal det 

danses” (Per, 24 år).  

Ved siden av en tydelig visuell eksponering av de digitale medierings-

prosessene, består også Lemâitres visuelle uttrykk av to store geometriske lys- og 

videoinstallasjoner.19 Disse installasjonene veksler mellom å projisere lysshow og 

filmer med tydelige referanser til dataspillverdenen. Lysshowet og filmene har en 

tidvis surrealistisk og noe industriell bildeestetikk, som på flere måter trekker 

assosiasjonen i retning et digitalt og høyteknologisk uttrykk. Denne estetikken bidrar 

til å forsterke det digitale lydbildets mekaniske og surrealistiske karakter, noe som 

tilfører liveoppsettet enda en ”digital” faktor som forsterker det opake uttrykket. I 

kapittel 2 presenterer jeg Brøvig-Hanssens (2010) definisjon av opak og transparent 

mediering, og jeg forklarer i den sammenheng at disse begrepene er inspirert av Louis 

Marins refleksjoner knyttet til representasjonsbegrepets dualitet. Marin forklarer 

hvordan et uklart glassvindu med for eksempel riper i, vil rette beskuerens fokus mot 

vinduet snarere enn mot det bakenforliggende landskapet. Vinduet har dermed en 

refleksiv kvalitet fordi vinduet representerer seg selv og sin tilstedeværelse (Louis 

Marin i, Brøvig-Hanssen 2010:161). Lemâitres estetiske uttrykk er ikke et forsøk på å 

gi de digitale effektene en annen kvalitet enn at de er digitale, verken i det auditive 

eller det visuelle domenet. De lydlige digitale signaturene og visualiseringen av 

datautstyret fremstår snarere tydeliggjort på en måte som setter den digitale estetikken 

i sentrum for både artistene og publikums fokus. Den digitale teknologiens 

tilstedeværelse blir fremhevet, og den visuelle representasjonen krever, på samme 

måte som et uklart glassvindu, beskuerens oppmerksomhet og fokus. Altså oppnår 

den visuelle eksponeringen av teknologien i Lemâitres liveoppsett den samme 

visuelle refleksive karakteren som det uklare glassvinduet. I kapittel 2 foreslår jeg en 

figur som illustrerer at opplevelsen av hvorvidt noe er opakt eller transparent mediert, 

både har en auditiv og en visuell dimensjon i livesammenheng (se fig. 1, kapittel 2). 

Figuren viser kombinasjonene av opake og transparente medieringsprosesser slik de 

kan fremstå visuelt og auditivt i en livesituasjon. Med utgangspunkt i denne figuren, 

kan man hevde at Lemâitres liveformat først og fremst manifesterer seg i møtepunktet 

mellom visuell opak og auditiv opak mediering. Altså er deres liveformat et opakt-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 For illustrasjon av de visuelle effektene, se følgend YouTube-video: ”Lemâitre live visuals (Splitting 
Colors)” 12.08.2012, URL: http://www.youtube.com/watch?v=0vAiB_IHyno  [Lesedato: 22.04.2013]. 
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opakt uttrykk. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at opak mediering på 

lydsiden ikke nødvendigvis også medfører at man ser hvordan medieringen skjer, 

altså opak mediering i det visuelle domenet.  

 I et konsertformat der musikken er preget av opake medieringsprosesser, vil 

kanskje særlig live vokal og gitar oppfattes som transparente prosesser. På en annen 

side skaper den ellers digitale konteksten et fornyet fokus på de medieringsprosessene 

som oppfattes live, fordi de skiller seg fra de øvrige databaserte og preproduserte 

prosessene. Den transparente karakteren blir i retrospekt derfor opak. Astrid forklarer 

hvordan hun opplevde at hennes fokus i mye større grad rettet seg mot scenen og det 

som foregikk der i det øyeblikket Lemâitre spilte gitar og sang:  
 
Du får jo mer fokus på de som artist, på en måte. Eller i tradisjonell, den formen man 
er vant til da. Jeg retta med en gang blikket mot scenen, i stedet for å liksom kanskje 
stå og lukke øynene og bare kose meg, så kikka jeg på det de gjorde fysisk og 
hvordan de beveget seg, og hvordan de kommuniserte med oss (Astrid, 23 år). 
 

Astrids fornyede fokus på artistene og hvordan de beveget seg og kommuniserte, kan 

betraktes som en parallell til Walter Benjamins begrep re-mediering, slik jeg 

beskriver det i analysen av Sondre Lerche-konserten. Med dette begrepet peker 

Benjamin på hvordan etterligning av tilsynelatende naturlige og umedierte lyder i en 

teknologisk mediert sammenheng, oppnår en lydlig kvalitet som er utenfor standarden 

i den aktuelle konteksten (Benjamin i, Brøvig-Hanssen og Danielsen 2013:76). Live 

vokal og gitar i en ellers opakt mediert kontekst kan på samme måte oppfattes som 

utenfor konsertens standard, og blir på den måten re-mediert. I en konsert-

sammenheng der musikken preges av datateknologi og preproduksjon, initierer live 

vokal og gitar et fornyet fokus på medieringsprosessene i seg selv. Dette fornyede 

fokuset har både en visuell og en auditiv dimensjon. For det første oppstår det i større 

grad en visuell sammenheng mellom den fysiske anstrengelsen og selve 

lydproduksjonen enn ellers, og for det andre skjer det en estetisk endring med tanke 

på den analoge lydkvaliteten. I en musikalsk kontekst der store deler av lydbildet 

bærer preg av en til tider mekanisk og feilfri estetikk, vil live vokal og gitar, og det 

faktum at noe kan gå galt her og nå og ikke lenger er feilfritt og forutbestemt, vekke 

publikums oppmerksomhet: 
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Det med de levende, ”levende” instrumentene… Musikken er jo veldig kontrollert 
når de spiller det inn, og det gjør det enda mer levende at de spiller litt feil, eller 
kommer sånn litt ut av takten og, ja. Det gjør det litt ekstra spesielt, hvis man legger 
merke til det (Astrid, 23 år).  

 

Når musikken ikke lenger bærer preg av å være forutbestemt, skaper dette, slik Astrid 

beskriver det, en mer spesiell opplevelse. Live vokal og gitar har slik sett en styrkende 

effekt på øyeblikkets flyktige karakter, noe som gir hendelsen preg av å være unik i 

tid og rom. Dette vil jeg komme tilbake til i en diskusjon av det jeg kaller 

konsertformatets livealibi.  

Den re-medierende effekten påvirker, som jeg antyder ovenfor, forholdet 

mellom musikkens transparente og opake kvalitet. Når live vokal og gitar, som stort 

sett i dag omfattes av transparente medieringsprosesser, sidestilles med et digitalt 

uttrykk preget av preprodusert musikalsk materiale, vil de førstnevnte medierings-

prosessene fremstå som noe uventet – altså som noe uvanlig sammenlignet med 

konsertformatets ellers digitale standard. Brøvig-Hanssen (2010) definerer, som nevnt 

i kapittel 2, opak mediering som et estetisk uttrykk der selve medieringsprosessen står 

i sentrum for lytterens fokus. På bakgrunn av denne definisjonen mener jeg derfor at 

live vokal og gitar, og publikums fornyede fokus, gir de aktuelle medierings-

prosessene en opak dimensjon. 

Når Lemâitre fremfører musikken sin live, har de stor bevegelsesfrihet fordi 

musikken tilsynelatende går av seg selv til tross for at duoen fjerner seg fra 

instrumentene. Ulrik peker selv på hvordan de bruker den fysiske friheten til å 

kommunisere med publikum på et plan der man ikke nødvendigvis formidler 

musikken i et avhengighetsforhold til selve lydproduksjonen, men snarere med en 

form for fysisk illustrering av hva som foregår musikalsk:  
 

Siden musikken er mer eller mindre konstant og overgangene bare går over i en 
annen sang, og det er elektronisk musikk, så forventer ikke folk at du skal stoppe 
etter hver sang og si noe. Det er mer å klappe og få folk til å komme opp, og advare 
folk at nå kommer ’drop-en’. Så kommer ’drop-en’, også begynner folk å danse. 
Også hopper du i takt med publikum (Ulrik)  

 

Som jeg diskuterer i min analyse av konserten med Sundfør, viser Broughtons og 

Stevens’ (2009) undersøkelse at det visuelle aspektet av en utøvers kroppslige 

bevegelser har en veiledende effekt på lytteren. Utøveren kan med fysiske bevegelser 

fremheve og illustrere musikkens emosjonelle og strukturelle innhold (Broughton og 

Stevens 2009:139). Selv om mye av Lemâitres’ musikkformidling tilsynelatende er 
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løsrevet fra selve lydproduksjonen, synes de kroppslige bevegelsene å ha en vel så 

viktig plass i deres formidling av musikken som hos en hvilken som helst annen 

musikkutøver. Når Lemâitre formidler og kommuniserer musikken gjennom 

kroppslige signaler ved blant annet å illustrere når ’drop-en’20 kommer, har det en 

veiledende effekt på lytteren lik den når en fiolinist løfter buen for å starte på en ny 

frase. Dans er dessuten også en svært kommuniserende bevegelse som kan oppleves 

som en viktig form for formidling og illustrasjon av musikkens emosjonelle og 

strukturelle innhold. I en konsertsammenheng der selve lydproduksjonen 

tilsynelatende er løsrevet fra en musikers kroppslige anstrengelser, har artistene større 

spillerom til å utføre denne typen formidling. 

 Det visuelle aspektet kan i denne sammenheng betraktes som en parallell til 

Brøvig-Hanssens (2013) påstand om at lyd separert fra sin kilde i tid og rom ikke var 

noe nytt som oppstod med den digitale teknologien (da det oppstod allerede med 

fonografen). Den digitale teknologien åpnet imidlertid opp for nye og mer 

eksperimentelle måter å behandle lyd på (Brøvig-Hanssen 2013:48). Den digitale 

teknologien har heller ikke nødvendigvis skapt et større skille mellom musikk og 

utøverens musisering, da preproduksjon også var mulig med analog teknologi i form 

av ferdig produsert musikk på tape, slik jeg beskriver det i kapittel 1. Jeg mener 

likevel at den digitale teknologien har åpnet opp for en ny og mer eksperimentell måte 

å forme selve liveformatet på. I en konsertsammenheng der en datamaskin og digital 

preproduksjon representerer så å si det totale lydbildet, og som spilles av kun ved et 

tastetrykk, har artistene stor fysisk og romlig frihet. Dette åpner blant annet opp for en 

mer direkte kontakt med publikum, der artistene i større grad kan interpretere 

musikken på samme måte som publikum og skillet mellom scene og dansegulv blir 

tilslørt. I konsertsammenhenger der musikken hovedsakelig medieres gjennom en 

datamaskin, virker dessuten visuelle effekter å være en svært sentral del av 

konsertformatets innhold og egenart. Ole beskriver blant annet hvordan 

elektronikaduoen ”Daft Punk” kompenserer det de ikke bidrar med lydmessig, med 

”[…] en sånn enorm estetisk greie, hvor de har på seg disse draktene sine. Det ser ut 

som om de står i et kontrolltårn og de har visuelle effekter som bare tar all 

oppmerksomhet” (Ole, 25 år). I likhet med Ole, opplever også Ulrik i Lemâitre det 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 I elektronisk musikk er ”the drop” et begrep som beskriver det stedet i musikken der en basslinje og 
et trommemønster blir re-introdusert etter et langt opphold. Dette oppholdet har ofte en noe roligere og 
mer svevende karakter, og drop-en har derfor en sterk estetisk effekt, idet musikkens rytmiske karakter 
vender tilbake.  
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visuelle som en formidlende faktor, og han beskriver en konsert med artisten 

”DeadMau5” som ”veldig kult, bare han alene, men med en sånn stor lysende kube” 

(Ulrik). I et liveformat der musikken medieres fra en datamaskin og aktiveres ved et 

tastetrykk, formes altså konsertens innhold av visuelle effekter og en formidling 

preget av artistenes fysiske og romlige frihet.  
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The sight of the gestures and movements of the various parts of the body producing 
the music is fundamentally necessary if it is to be grasped in all its fullness (Igor 
Stravinsky i, Katz 2010:24).  
 

En svært viktig del av konsertformatets natur er sammenhengen mellom de auditive 

og de visuelle inntrykkene. Å kunne se det man hører tilfører unektelig musikken en 

ekstra dimensjon som farger og påvirker en lytters musikkopplevelse. Broughton og 

Stevens (2009) finner i sin undersøkelse at de kroppslige bevegelsene i 

musikksammenheng gir publikum viktig visuell informasjon som kan ha en 

avgjørende innvirkning på publikums oppfatning og bedømmelse av musikalske 

prestasjoner (Broughton og Stevens 2009:137). Et liveformat preget av musikalsk 

preproduksjon gjør kanskje at det mange opplever som en viktig livefaktor, i form av 

menneskelig prestasjon og kroppsliggjøring av musikken, forsvinner. Når Lemâitre 

kombinerer de digitale medieringsprosessene med live vokal og gitar, synes det å ha 

en styrkende effekt på Lemâitres troverdighet. Ole understreker at når Lemâitre 

synger og spiller gitar live, tilfører det konserten en målbar enheten:  
 

Jeg føler litt i forhold til liveformatet, at når de kommer inn med liveinstrumentene så 
får du den første målbare enheten på hvor gode og hvor flinke de er. Selv om man 
hører i musikken at de kan det de driver med, så lurer man litt på… Man har litt lyst 
til å plassere de et eller annet sted på en rangstige da. Ja, jeg hører at det er kult, men 
hvor flinke er dere egentlig? Men når det viser seg at de kan spille også, så tar de det 
til et litt annet nivå, i hvert fall for min del (Ole, 25 år).  

 

Oles opplevelse av at Lemâitre tar konserten opp på et annet nivå idet de spiller noe 

live, kan ha en sammenheng med opplevelsen av det å se den fysiske anstrengelsen 

som ligger bak selve lydproduksjonen. Dette bekrefter Lemâitres musikalske 

ferdigheter i mye større grad enn den øvrige musiseringen. Med andre ord har det å se 

musikkens tilblivelse en egen verdi i et konsertformat som ellers er preget av 

datateknologi. Dessuten virker det også som at det har en bekreftende effekt på 
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øyeblikkets unike karakter. Per beskriver hvordan han opplevde en form for spenning 

i det øyeblikket Lemâitre faktisk spilte på et instrument, og at lyden faktisk ble 

produsert der og da: 

 
Jeg ble nesten litt sånn nervøs på deres vegne når jeg fikk se at det var instrumenter 
der. Og da blir du veldig observant på det som skjer, men så følte jeg de klarte å ”pull 
that off” (Per, 24 år). 

 

Når Lemâitre spiller gitar eller synger live, beviser de at de kan mer enn å ”trykke på 

knotter”, og de skaper en musikalsk opplevelse av, og nærhet til, øyeblikket. At det 

visuelle inntrykket av den fysiske anstrengelsen korresponderer med det lydlige kan 

betraktes som en manifestasjon på selve øyeblikket, noe som krever fokus og 

oppmerksomhet fra publikum for at øyeblikket og musikkopplevelsen ikke skal gå 

tapt.  

 I min drøfting av autentisitetsbegrepet i kapittel 2 antyder jeg at det å oppleve 

musikk live ofte assosieres med en eksklusiv tilgang på noe ekte og autentisk. Jeg 

refererer til Frith (1986) som forklarer at det lenge har vært en grunnleggende idé at jo 

mindre teknologisk bearbeidet musikken er, jo mer direkte er kontakten mellom 

musikk, artist og lytter. Når Lemâitre spiller og synger live i en sammenheng der mye 

av musikken er preprodusert og prosesseres via en datamaskin, kan det oppleves som 

mindre mediert enn det øvrige uttrykket. Dette kan gi lytteren opplevelsen av å erfare 

en mer ekte og troverdig tilgang på musikken og artisten. Sammenlignet med de 

preproduserte elementene i Lemâitres uttrykk, skaper live vokal og gitar i større grad 

et visuelt inntrykk av at noe skjer her og nå. Musikken og artistene fremstår mer 

”levende” og ekte idet feil kan oppstå. Live vokal og gitar bekrefter slik sett overfor 

informantene at dette er live og ”the real shit”: 

 
Det er nesten så jeg går og venter på de gangene artisten bommer på en tone eller noe 
sånt,  for da får du bekrefta at dette er live, dette er ”the real shit”. Jeg synes det er litt 
befriende. Eller deilig da, for da hører du virkelig at det er live (Per, 24 år). 

 

 Vokal- og gitarprestasjonene blir også en viktig bekreftelse på hendelsens 

flyktige og unike karakter. Medieringsprosessene oppleves ikke determinert, men 

tilfører heller konserten noe uforutsigbart og uvisst – noe kan gå galt. Øyeblikkets 

unike karakter er noe av det Peters (2001) beskriver når han peker på verdien av det å 

erfare en hendelse i sanntid. Han antyder at man som vitne til en hendelse kan 
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betraktes som en gambler, da man i likhet med en gambler ikke kan vite hva 

fremtiden vil bringe (Peters 2001:719). Gambleren kan i denne sammenheng illustrere 

hvordan det å oppleve musikk live innebærer en form for risiko. Som Peters hevder 

videre, er det ikke et poeng å tippe på en hest som allerede har vunnet (Peters 

2001:719). På samme måte som et hesteløp ville ha mistet sin funksjon om vinneren 

var forutbestemt, kan man si at en livekonsert mister sin unike karakter – eller for å 

bruke Benjamins (1991) begrep, aura – om hendelsesforløpet allerede er determinert. 

På dette punktet kan man betrakte Lemâitres vokal- og gitarprestasjoner som 

konsertens risikofaktor, idet disse musikalske elementene i mindre grad oppleves som 

forutbestemte. Lemâitre er selv klar over denne effekten, og uttrykker et ønske om å 

gi publikum en opplevelse av at noe er live og med ”en nerve”: 

 
 Ulrik:  Ja, altså, du hører at det faktisk spilles noe, og at det ikke er like perfekt som 
  på CD. Det er vel det jeg mener med nerve. At du hører at vokalen er live. 
 Ketil:  At man tryner, sånn på vokalen for eksempel.  
 Ulrik:  Ja, du hører at vokalen er live, og det høres ikke ut som om du spiller av en 
  CD. Det gir kanskje en litt sånn, varm følelse. Litt mer skranglete. 

 

Lemâitre beskriver i dette sitatet at live vokal og gitar skaper en form for musikalsk 

nerve fordi det ikke er perfekt, som på CD. Dette har også en positiv effekt på 

publikums konsertopplevelse, fordi det tilfører konserten en levende og unik kvalitet 

– et livealibi. Samtidig uttrykker også informantene at det lille ekstra som skaper 

konsertens unike karakter ikke nødvendigvis trenger å være et lydlig element. Det kan 

like gjerne være noe visuelt i form av visuelle effekter, som for eksempel de 

geometriske installasjonene som preger Lemâitre sitt liveformat: 

 
De prøver jo sikkert uansett å skape en helhet. Og jeg er veldig visuell, så jeg la 
veldig merke til de skjermene siden jeg stod så langt fremme. Nå vet jeg ikke om det 
er de som har valgt det som er på de skjermene da, men det er jo også ting som er 
med å skape en helhet, og formidler… Ja, ikke stemning, men IMAGE da. Veldig 
sånn, de tar litt sånn 80-talls dataspill og veldig sånn stiliserte ting og… Ja, det er 
veldig, VELDIG formidlende, i hvert fall for min del (Astrid, 23 år).  
 

Astrid beskriver hvordan den estetiske helheten har en positiv effekt på hennes 

konsertopplevelse, da Lemâitre ikke bare formidler en musikkopplevelse, men et 

stilisert uttrykk og et image. Hennes assosiasjoner til dataspill fra 1980-tallet skaper 

en estetisk helhet med tanke på at det lydlige også har tydelige referanser til dataspill-

verdenen, slik jeg beskriver det i min drøfting av Lemâitres lydlige estetikk. 
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Sammenhengen mellom den auditive og den visuelle estetikken er derfor viktig, og 

bidrar til å styrke den totale opplevelsespakken knyttet til Lemâitres liveformat:  

 
[…] alt blir på en måte en helhet, og alle de visuelle effektene er et ledd i å lage en 
konsertopplevelse ut av det. At det, ja. Det må på en måte være med (Ole, 25 år).  

 

Oles verdsettelse av de visuelle effektene samsvarer også med Lemâitres egne tanker 

om hvordan de ønsker å kommunisere og formidle musikken sin  rent visuelt: 

 
Jeg synes det er kult hvis det er noe sånn veldig stort visuelt og mye som skjer på 
scenen. At det visuelle går med musikken, det er sykt viktig. Hvis du har noe visuelt 
som gjør musikken kulere. Uansett om det er kostyme eller hva det er. Ikke 
nødvendigvis kostymer, men… Det er selve energien på scenen, om det er noe 
lysinstallasjoner, eller hva som helst (Ulrik).  
 

Ulrik beskriver i dette sitatet hvordan visuelle effekter bidrar til å skape energi på 

scenen, og at det visuelle dessuten har en styrkende effekt på det musikalske 

uttrykket. Konsertens visuelle aspekter, i form av både effekter og det å se musikkens 

tilblivelse, har altså i denne sammenheng både en estetisk og en kommunikativ effekt 

på publikum. Liveinstrumentene styrker øyeblikkets unike eksistens, og kan derfor 

oppleves som et viktig livealibi, i den betydning at liveinstrumentene bekrefter 

musikkens sannferdighet og valide tilstedeværelse – musikken er ikke bare en kopi av 

noe som ble skapt og produsert et annet sted, til en annen tid. Dette, kombinert med 

visuelle effekter, er et viktig fundament som skaper konsertens egenart og verdi.  
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Sammenhengen mellom omgivelsene og det musikalske uttrykket har stor innflytelse 

på konsertopplevelsen, både for publikum og for artistene. Astrid beskriver blant 

annet viktigheten av at omgivelsene er tilrettelagt på en måte som korresponderer med 

musikkens karakter: 

 
En annen ting er at det er så utrolig viktig at det [musikken] er tilpasset 
lytteomgivelsene på en måte. Hvis det er en konsert som er ganske sånn akustisk og 
rolig, og hvis du da må stå, tenker du nesten bare på ”nå vil jeg egentlig bare sette 
meg rett ned og høre på dette” , så påvirker det konserten veldig. Og hvis det ikke 
hadde vært et dansegulv i går, så hadde det vært forferdelig. Det er jo som regel 
tilrettelagt, og når det ikke er det, så forverrer det veldig opplevelsen (Astrid, 23 år).  
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Lemâitres musikk har et uttrykk som utvilsomt fordrer til aktiv deltakelse gjennom 

blant annet dans, og hvis omgivelsene ikke hadde tillatt dette, ville konsert-

opplevelsen, slik Astrid beskriver det, fremstått som ”forferdelig”. Det er med andre 

ord viktig at omgivelsene ikke står i veien for den intuitive musikkopplevelsen. Hvis 

musikken oppfordrer lytteren til å danse, må det også være omgivelser som åpner opp 

for denne måten å interpretere musikken på. Omgivelsene er også en svært sentral 

faktor fra artistenes perspektiv. I 2012 var Lemâitre blant årets finalister i den norske 

musikkonkurransen Urørt, og fremførte i den sammenheng en låt live i finalen som 

fant sted på Samfundet i Trondheim. De beskriver hvordan denne livesettingen gav 

dem en dårligere opplevelse enn egne konserter. Denne dårlige opplevelsen var et 

resultat av flere avgjørende faktorer som preget omgivelsene: 
 

  Ulrik  Det var en veldig stor scene hvor vi ikke hadde…Vi spiller ikke på så store 
   scener enda, regelmessig, så vi er ikke tilpasset oss en så stor scene med det 
   vi hadde, da i hvert fall. Og vi... 
  Ketil:  Folk sitter. 
  Ulrik:  Ja, og folk sitter. Og det pleier å være mye mindre mellomrom mellom oss 
   og publikum, og det pleier ikke å. Det er en sang, og du rekker ikke å vise 
   variasjonen. Og, nei, jeg vet ikke jeg. Det er bare annerledes sånn… det var 
   en litt annen setting. 

 

Sentralt her er det faktum at publikum sitter og at Lemâitre opplever en romlig 

distanse mellom dem og publikum. Dette kan betraktes som en parallell til det Astrid 

beskriver i sitatet ovenfor, om viktigheten av at omgivelsene samsvarer med 

musikkens karakter og natur. Lemâitres musikk korresponderer dårlig med et sittende 

publikum, og et sittende publikum vil heller ikke ha en fullverdig opplevelse av 

Lemâitres musikk. Clarke (2010) beskriver en aktiv og deltakende musikkopplevelse i 

lys av det han kaller for en heteronom lyttemåte (se også kapittel 2). Det motsatte av 

dette vil være en autonom lyttemåte slik jeg beskriver det i analysen av Susanne 

Sundfør-konserten: altså en innadvendt og individuell måte å lytte på, der lytterens 

konsentrasjon er rettet mot de musikalske strukturene (Clarke 2010:109). Dans er 

allerede beskrevet som en viktig del av Lemâitres musikkformidling som blant annet 

brukes aktivt for å kommunisere med publikum. Lemâitre har således en heteronom 

formidlingsstrategi, der målet fra deres side er å få publikum til å delta aktivt i 

musikkopplevelsen. Når publikum responderer med å danse, har det ikke bare en 

positiv effekt på publikums opplevelse, men også på artistenes konsertopplevelse. 
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Ulrik beskriver blant annet den positive effekten det har på hans opplevelse fra scenen 

når det er skikkelig liv i publikum, og ”de er med å danse, og alt det der” (Ulrik).  

 Clarke (2010) beskriver forholdet mellom det heteronome og det autonome 

med utgangspunkt i James Gibsons begrep affordances. Dette begrepet er utviklet 

med tanke på det gjensidige forholdet mellom omgivelsenes egenskaper og 

mottakerens behov og kapasitet (Clarke 2010:106). 21  Den aktive og kollektive 

deltakelsen gjennom for eksempel dans i Lemâitres liveformat, kan betraktes som 

musikkens og konsertens egenskap, eller affordance. Lemâitre beskriver selv deres 

liveformatet i lys av dets heteronome egenskap, og forklarer at publikum i deres 

tilfelle er der ”for å danse og for å hoppe rundt. Det blir som en slags 

funksjonskonsert” (Ulrik). Ulrik sin beskrivelse av konsertens funksjon samsvarer 

også med informantenes opplevelse av musikkens og konsertens premisser: 

 
Det fordrer jo på en måte at du er, eller som jeg sa i stad, de aller fleste er jo med på 
en eller annen måte, og danser og hopper og gjør mye ut av seg. Og ja, ikke bare 
konsertens, men hele sjangerens premisser egentlig. Man er ikke der for å sitte og 
lytte. Man er der for å danse (Ole, 25 år) 

 

 En heteronom musikkopplevelse består imidlertid av flere dimensjoner, der 

bevegelse inngår som et ledd i en større opplevelsespakke med flere egenskaper. 

Blant annet er Lemâitres utstrakte bruk av visuelle effekter en svært viktig estetisk og 

kommunikativ faktor, som flytter publikums fokus vekk fra de musikalske strukturene 

og over til det visuelle uttrykket: 

 
Jeg vet ikke om det er veldig sånn trance eller elektronika-greie, det at det er mye 
lyskastere utover publikum. Jeg føler at jeg hadde lys i ansiktet hele tiden. Og det var 
litt irriterende, det skal jeg innrømme. Du får sånn gate av lys mot deg, og da trekker 
du umiddelbart mot lyskilden. Det synes jeg var en litt sånn spennende effekt, selv 
om det var litt irriterende (Per, 24 år). 

  
 
En annen sentral faktor som også preger liveformatet og dets unike karakter er 

interaksjonen mellom publikum og den kollektive musikkopplevelsen. Simon Frith 

hevder i boken Performing Rites: Evaluating Popular Music at: ”Dancing in public – 

listening in public – […] seems to be more expressive of how we feel about our 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Clarke illustrerer dette forholdet ved å beskrive egenskapen til en trestol sånn den kan bli oppfattet i 
lys av ulike mottaker og i ulike situasjoner. For et menneske vil for eksempel en stol fremstå som noe 
man kan sitte på, mens for en termitt vil den samme trestolen snarere by på noe å spise på. På samme 
måte kan også stolen endre egenskap etter omgivelsene og situasjonen, og kan i en gitt situasjon bli 
betraktet som et slagvåpen for et menneske som trenger det (Clarke 2010:107). 
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music, more truthful, than dancing, listening alone” (Frith 1996:240). Det Frith 

beskriver her synes å dreie seg om liveformatets eksklusive tilgang på det fellesskapet 

som oppstår når man deler en musikkopplevelse med flere mennesker. Fellesskapet 

tilfører musikkopplevelsen en mer uttrykksfull og oppriktig tilgang på den aktuelle 

hendelsen. Frith hevder også at liveinnspillinger på CD har større effekt på en lytter 

enn en studioinnspilling fordi det i mye større grad skaper lyden av oss: ”[...] the 

sound of the listener – the audience – in that space. ”You are there!”” (Frith 

1996:239). Selv om Frith i denne sammenheng diskuterer innspilt musikk, mener jeg 

likevel at hans beskrivelse av ”lyden av publikum” illustrerer verdien av å oppleve 

Lemâitre live. Lyden av publikum blir blant annet beskrevet som en viktig livefaktor 

av Ketil:  

 
Hvis du hører publikumsstøy når det kommer noen kule overganger og sånne ting, 
det er sykt kult. Og da er det lettere å nyte det på scenen også, fordi du føler du gjør 
noe riktig, så da blir alt mye mer smertefritt (Ketil).  

 

 I sin etnografiske studie av den britiske indie-scenen understreker Fonarow 

(2006) viktigheten av å studere publikums atferd som et sentralt aspekt under en 

konsert. Hun mener at mening bygges ut ifra interaksjon, og på tvers av ulike sanser – 

både kognitivt, verbalt, romlig, tidsmessig, og gjennom kroppslig plassering 

(Fonarow 2006:80). Per bekrefter Fonarows poeng når han peker på at det ikke 

nødvendigvis er det lydlige i seg selv som er avgjørende for hans konsertopplevelse, 

men nettopp omgivelsenes karakter: 

 
Jeg synes jo det at hele pakka med, det var kanskje fordi vi stod litt lenger bak… Vi 
fikk på en måte med oss folk som gikk frem og tilbake, og en slåsskamp som var ved 
siden av oss, og at det var  ”14-åringer” som stod og klina i hjørnet og sånt. Og det 
gjør jo alt til en opplevelse som absolutt er verdt å være med på, så absolutt. Men det 
tar jo litt fokuset vekk fra musikken. Men jeg synes ikke det svekker musikken i en 
nevneverdig grad, fordi det er på en måte litt av produktet de selger da, det er sånn 
god stemning (Per, 24 år).  

 

Musikkopplevelsen som beskrevet her dreier seg ikke kun om lyden av publikum, 

men også om synet av publikum, og opplevelsen av et nærvær og en stemning. Flere 

av sansene er aktivt involvert i opplevelsen, noe som bidrar til å styrke følelsen av 

konsertens unike karakter – at du er tilstede der det skjer, når det skjer. Dette støtter 

også Peters (2001) argumenter om verdien av ’her og nå’ (se også kapittel 2), et viktig 

aspekt med tanke på opplevelsen av liveness.  
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 Lemâitres konsertformat tilbyr en heteronom opplevelse, der konsertens 

estetiske egenart manifesterer seg både lydlig og visuelt. Lemâitres liveformat er med 

andre ord ikke en utelukkende auditiv opplevelse, men en pakke med flere 

opplevelsesdimensjoner. Den digitale teknologien dominerer Lemâitres liveformat 

både auditivt og visuelt, og skaper en estetisk helhet der blant annet visuelle effekter 

styrker musikken og gjør den ”kulere”. Den digitale teknologien er dessuten også 

avgjørende for at Lemâitre skal kunne formidle musikken og kommunisere med 

publikum slik de beskriver det i intervjuet. Musikalsk preproduksjon frigjør Lemâitre 

fra instrumentene, og på den måten kan de formidle musikken ved å løpe rundt på 

scenen og hoppe i takt med publikum mens de veiver med armene. Dette fører 

Lemâitre nærmere publikum, og skillet mellom scene og dansegulv blir mindre 

tydelig. Lemâitres formidling av musikken, i samspill med konsertens visuelle 

uttrykk, flytter publikums fokus fra de musikalske strukturene over på andre 

opplevelsesfaktorer, og innebærer en aktiv og kollektiv interpretasjon av musikken. 

Publikums konsertopplevelse arter seg derfor på en heteronom måte.  
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[…] det er jo det en konsert skal prøve å dra frem. Det er jo på en måte knagger til å liksom, 
”åja, sånn er det de presenterer sin musikk”. Og da har de jo frie tøyler til å for eksempel gi 

deg en opplevelse eller en tolkning (Magnus, 35 år). 

 
Innledningsvis i denne masteroppgaven, og som springbrett til oppgavens 

problemstilling, presenterer jeg Katz sin fiktive fortelling om en families første møte 

med fonografen i 1905. Fortellingen er en beskrivelse av en revolusjonerende 

musikkopplevelse karakterisert av en fysisk og tidsmessig distanse til selve 

fremføringen av musikken. Før fonografen ble introdusert i 1877, var det å lytte til 

musikk uløselig knyttet til musikerne som spilte musikken på et bestemt sted til en 

bestemt tid. Den revolusjonerende musikkopplevelsen i 1905 er imidlertid ikke 

enestående i sin karakter. Historien ser snarere ut til å gjenta seg selv når ny teknologi 

blir tatt i bruk, og stadig bidrar til å skape nye og revolusjonerende musikk-

opplevelser.  

Med fonografen oppstod det for første gang i historien et skille mellom live og 

innspilt lyd. Når preproduksjon tas i bruk i livesammenheng i dag, manifesterer denne 

fonografeffekten (jf. Katz 2010) seg også innenfor selve liveformatet. Som vi har sett 

i analysene, er det ikke slik at en livekonsert i dag nødvendigvis byr på et tidsmessig 

sammenfall mellom lyd og lydproduksjon. En livekonsert oppstår med andre ord i et 

interessant møtepunkt mellom det som er live og som skjer her og nå, og det som er 

innspilt eller programmert ,og dermed helt eller delvis ferdig produsert et annet sted 

til en annen tid. Utgangspunktet for denne oppgaven har vært nettopp dette 

møtepunktet mellom liveformatet og teknologisk mediering – både i form av bruk av 

preproduserte elementer og den medieringen som skjer i sanntid på scenen. 

Oppgavens overordnede problemstilling lyder som følger: ”Hva skjer med publikums 

konsertopplevelse når liveformatet preges av teknologisk mediering og utstrakt bruk 

av digital preproduksjon? Hvilken effekt har det medierte uttrykket på opplevelsen av 

liveness?” 

Jeg har prøvd å svare på oppgavens problemstilling ved først å utdype særlig 

tre sentrale faktorer i kapittel 2: 1) sammenhengen mellom teknologisk utvikling og 
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det populærmusikalske uttrykk; 2) medieringsbegrepet og medieringens opake og 

transparente dimensjon, og 3) konsertformatets ontologi og begrepet liveness. For å 

kunne si noe om populærmusikalske uttrykk preget av mediering, plasserte jeg 

innledningsvis i kapittel 2 innspillingsteknologien i en historisk og kulturell kontekst, 

med særlig fokus på digital teknologi og dens estetiske signaturer. Videre har jeg med 

utgangspunkt i begreper som fonografeffekten, naturaliseringsprosesser og autentisitet 

prøvd å identifisere hvordan ulike holdninger til teknologi har vokst frem, etablert seg 

og endret seg i lys av tid, sted og sjanger. Disse begrepene har vært sentrale med 

tanke på å forklare hvordan en lytters oppfattelse av teknologisk mediering endrer seg 

i lys av tid og sted, og derfor må forståes i lys av både hvem som lytter og hva som 

blir lyttet til.  

Selve medieringsbegrepet har vært svært sentral i denne masteroppgaven. Med 

utgangspunkt i Brøvig-Hanssen (2010) har jeg diskutert at det alltid forekommer en 

form for mediering når man snakker om lydproduksjon, og at medieringsprosessen 

alltid har en estetisk effekt på den opprinnelige lyden. I kapittel 2 har jeg derfor gjort 

rede for medieringens estetiske effekt på lyden som produseres, og jeg har diskutert 

dette i lys av Brøvig-Hanssens begreper opak og transparent mediering for å belyse 

hvordan de ulike medieringsprosessene eksponeres for lytteren. I oppgaven har jeg 

utvidet disse begrepenes omfang til ikke å kun beskrive det medierte uttrykkets 

auditive domene, men også de visuelle aspektene under en livekonsert. I den 

sammenheng har jeg skissert opp en modell (se fig.1, kapittel 2) som illustrerer 

forholdet mellom, og de ulike kombinasjonene av, opak og transparent mediering slik 

det kan manifestere seg i en livesituasjon med både en auditiv og en visuell 

dimensjon. Til slutt i kapittel 2 har jeg diskutert hva som synes å være liveformatets 

ontologi, og jeg viser til Køhns fire hovedkjennetegn på liveformatets kvalitet, som er 

samtidighet, fysisk tilstedeværelse, fellesskapsfølelse og interaksjon mellom utøver 

og publikum (Køhn 2012). Disse fire hovedkjennetegnene danner rammene for live 

som et format, men forklarer ikke nødvendigvis hva som er den unike 

opplevelsesbaserte erfaringen i livesammenheng. I den forbindelse drøfter jeg 

begrepet liveness i lys av Peters’ (2001) vitneperspektiv som dreier seg om verdien av 

å oppleve noe i sanntid – ’her og nå’. Jeg peker på at medieringsteknologi ikke står i 

en motsetning til en troverdig opplevelse av liveness, da en musikkopplevelse først og 

fremst dreier seg om hvordan det medierte uttrykket blir formidlet og fremført. Hva 

som konstruerer musikalsk mening er altså et spørsmål om musikkens estetiske 
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prioriteringer. Det er nettopp dette oppgavens tre caser belyser med sine ulike 

tilnærminger til det medierte uttrykket.  

I kapittel 3 analyserte jeg en konsert med Sondre Lerche, der han i en ellers 

teknologisk mediert konsertsammenheng plugget ut gitaren fra forsterkeren, fjernet 

mikrofonen og fremførte en låt helt akustisk. I analysen diskuterte jeg hvilken effekt 

denne lydendringen fra et teknologisk mediert til et helt akustisk uttrykk hadde på 

lytteren, og hva dette gjorde med publikums oppfattelse av medieringen som 

transparent eller opak. I den sammenheng drøftet jeg hvordan det helakustiske 

innslagets transparente karakter re-medieres og blir opak i en konsertsammenheng der 

det øvrige lydbildet er teknologisk mediert. Jeg pekte dessuten på at rom også er 

avgjørende for hvordan man oppfatter denne lydendringen, og understreket at rommet 

i Kulturkirken Jakob var en svært bærende medieringskanal som overtok mikrofonens 

rolle som medieringens andre stadium. På Rockefeller hadde imidlertid rommet en 

helt annen effekt på selve lydproduksjonen, som i større grad enn i Kulturkirken 

Jakob ble oppfattet som tilhørende lydkilden og medieringens første stadium.  

I kapittel 4 analyserte jeg en konsert med Susanne Sundfør på Rockefeller. 

Innledningsvis i analysen beskrev jeg Sundførs komplekse lydlandskap, og diskuterte 

hvordan det totale lydbildet ble presentert og fremført live. Jeg pekte på hvordan 

Sundførs liveoppsett skapte et visuelt inntrykk av musikken som korresponderte med 

det lydlige. I forlengelsen av det understreket jeg at den visuelle presentasjonen av 

lydbildet mer eller mindre hadde en symbolsk verdi, idet Sundførs liveoppsett i større 

grad representerte lydbildets mangfold snarere enn at det faktisk var det totale 

lydbildet. Videre i analysen drøftet jeg Sundførs musikalske og artistiske uttrykk i lys 

av Clarkes (2010) begreper om autonome og heteronome lyttemåter, der en autonom 

lyttemåte beskriver en form for innadvendt lytting med fokus på de musikalske 

strukturene. En heteronom lyttemåte kjennetegnes på sin side av en kollektiv og aktiv 

interpretasjon av musikken, ofte realisert gjennom dans. Jeg argumenterte for at 

Sundførs formidling og kommunikasjon fordret en autonom lyttestrategi.  

I kapittel 5 analyserte jeg til slutt en konsert med elektropopduoen Lemâitre. I 

motsetning til hos Susanne Sundfør, hvor de elektroniske lydelementene mer eller 

mindre ble tilslørt av akustiske og transparente medieringsprosesser, var Lemâitres 

medierte uttrykk karakterisert ved en tydelig eksponering av den digitale teknologien, 

både visuelt og auditivt. Jeg beskrev den digitale estetikkens lydlige og visuelle 

dimensjoner, og understreket hvordan Lemâitre utnyttet den digitale teknologien til å 
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både fremheve de særegne digitale signaturer, og til å simulere karakteristiske soniske 

avtrykk fra eldre teknologi, som for eksempel lyden av en vinylplate. Også i denne 

analysen diskuterte jeg betydningen av konsertens visuelle dimensjon. Jeg viste 

hvordan tilstedeværelsen av den digitale teknologien ble ytterligere forsterket i form 

av synlig eksponering av medieringsteknologien, samt musisering og kommunikasjon 

frigjort fra selve lydproduksjonen. Konsertens opake medieringsuttrykk og Lemâitres 

måte å formidle musikkens karakter og funksjon på, skapte en heteronom 

konsertopplevelse. Jeg argumenterte i analysen at publikums aktive deltakelse 

gjennom blant annet dans, også bidro til å skape konsertens egenart. Det var ikke 

nødvendigvis det lydlige som var avgjørende for den gode konsertopplevelsen, men 

også lyden av publikum, synet av publikum og fysisk deltakelse i form av nærvær og 

felles opplevelse av en stemning.  

Videre i dette kapittelet vil jeg oppsummere og trekke frem noen av 

oppgavens hovedpoenger, før jeg avslutningsvis diskuterer hva som synes å være 

liveformatets verdifulle kvalitet, og hva som genererer opplevelsen av liveness.  
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Med fokus på teknologisk mediering, og da særlig digital preproduksjon, har jeg i 

denne oppgaven undersøkt forholdet mellom liveformatet og dets medierte uttrykk. 

Gjennom tre analyser av konserter der tilnærmingene til musikalsk mediering har vært 

forskjellige, har jeg sett nærmere på hvilken effekt det medierte uttrykket har på 

publikums konsertopplevelse. Som nevnt tidligere, diskuterer jeg i kapittel 2 med 

utgangspunkt i Brøvig-Hanssen (2010), at musikalsk mediering ikke er et spørsmål 

om hvorvidt noe er mediert, da det i prinsippet alltid forekommer en form for 

mediering når man snakker om lydproduksjon. Et sentralt poeng i denne oppgaven har 

vært å vise at medieringens effekt på en musikkopplevelse ikke er teknologisk 

determinert, men heller avhenger av flere kontekstuelle faktorer. I analysen av Sondre 

Lerches helakustiske eksperiment blir det blant annet tydelig at all form for 

mediering, om medieringskanalen (altså den lydformidlende instansen fra kilde til 

lytter) er en mikrofon eller et rom, har en effekt på lyden som produseres. Jeg 

argumenterer dermed for at teknologi og dens effekt på liveuttrykket, ikke kan 

vurderes og bedømmes på bakgrunn av teknologiens iboende kunstferdighet, hvilket – 
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ifølge Frith (1986) – synes å være den stadig tilbakevendende oppfatningen av  

teknologiens natur og karakter.  

Kontekst er også avgjørende for hvordan man som lytter oppfatter forholdet 

mellom opak og transparent mediering. Jeg foreslår i analysen av Sondre Lerche-

konserten at den akustiske medieringens transparente kvalitet blir opak i det den 

naturlige og akustiske lyden skiller seg fra den ellers teknologisk medierte konteksten. 

Den naturlige og tilsynelatende ubehandlede akustiske lyden blir i en slik 

konsertsammenheng betraktet som ”uvanlig”, og publikums oppmerksomhet rettes 

dermed mot fraværet av mediering. Altså kan man betrakte denne lydendringen som 

en form for opak re-mediering, fordi den fraværende medieringsprosessen og dens 

estetiske effekt kommer i sentrum for lytterens fokus. Med andre ord er ikke 

medieringens estetiske effekt på det lydlige teknologisk forutbestemt, men snarere 

noe som endrer seg med lydens kontekst. Dette illustrerer at all mediering, slik 

Brøvig-Hanssen (2010) diskuterer det, har en estetisk effekt på lydens kvalitet, og at 

dette ikke er teknologisk determinert. Fravær av teknologisk mediering har også en 

effekt på lyden som produseres. Samme form for mediering av en lyd gir imidlertid 

heller ikke nødvendigvis samme estetiske kvalitet på lyden. Som analysen av Sondre 

Lerches helakustiske innslag viser, hadde den akustiske medieringen en helt annen 

effekt i Kulturkirken Jakob sammenlignet med den på Rockefeller. Som jeg også 

diskuterer i analysen av konserten med Lemâitre, kan dessuten den samme formen for 

teknologi utnyttes til ulike estetiske formål – digital teknologi kan både skape et 

feilfritt og mekanisk uttrykk, eller den kan brukes til å simulere tekniske feil og støy 

fra en vinylplate. Teknologisk mediering skaper altså ikke et forutbestemt estetisk 

uttrykk, men kan unyttes forskjellig, og på den måten fungere som et middel til å 

skape musikkens estetiske egenart.  

Ved siden av å beskrive det medierte uttrykkets estetiske dimensjoner, belyser 

begrepene opak og transparent også hvordan medieringen enten eksponeres eller ikke 

eksponeres for lytteren. En konsertopplevelse er, som jeg beskriver i kapittel 2, en 

sammensatt opplevelse der flere sanser er involvert i den musikalske interpretasjonen 

og meningsdannelsen. Særlig har det visuelle aspektet ved en livekonsert en 

avgjørende effekt på musikkopplevelsen: lydbildet erfares ikke bare auditivt, men 

inntar også en visuell dimensjon. Den visuelle eksponeringen av medierings-

prosessene har derfor blitt sidestilt med det lydlige i mine analyser. 
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Ved å overføre begrepene opak og transparent mediering til det visuelle 

domenet, har jeg vist at den visuelle eksponeringen av medieringsprosessene har en 

effekt på hvordan man oppfatter lydproduksjon som enten transparent eller opak. I 

analysen av Susanne Sundfør-konserten diskuterer jeg at det var særlig påfallende 

hvordan lydelementer som rent lydlig kunne karakteriseres ved en akustisk og 

transparent mediering, var elementer som i det visuelle domenet fremstod som mest 

produsert. Jeg eksemplifiserer dette ved å peke på det faktum at man på konserten 

med Sundfør kunne høre et kammerorkester, men ikke se det. Den auditive 

opplevelsen korresponderte ikke med det visuelle, og medieringens karakter gikk fra å 

være transparent til å bli opak; lyden av kammerorkesteret ble oppfattet som ferdig 

produsert og mediert ved hjelp av datateknologi. Videre i analysen påpeker jeg at 

Sundførs liveoppsett likevel gjenspeiler lydbildets mangfold og kompleksitet. I form 

av seks musikere og flere ulike instrumenter som en cello, en vibrafon, flere 

synthesizere, slagverk og bass, ble det totale lydbildet tilsynelatende visuelt 

representert. Denne visuelle representasjonen synes imidlertid å ha mer en symbolsk 

verdi snarere enn faktisk å utgjøre det totale lydbildet. Som jeg forklarer i analysen 

aksepterte informantene det faktum at det ikke var et kammerorkester på scenen selv 

om man kunne høre det, og dette syntes å henge sammen med at man kunne se en 

cello. Celloen representerte altså denne delen av lydbildet. Som en av informantene 

selv understreker, kan musikken bære preg av store mengder databasert  mediering, så 

lenge det ser ut som om musikerne gjør en jobb for å presentere det totale lydbildet. 

Informantene diskuterer også at det å kunne se at det ble spilt på et instrument, gjorde 

at deres fokus rettet seg mot den aktuelle lyden. Informanten Magnus peker imidlertid 

på at dersom lyden ikke hadde hatt en visuell representasjon, hadde han heller ikke 

nødvendigvis savnet det visuelle inntrykket av de aktuelle lydelementene. Verdien av 

å oppleve konserten live dreier seg altså i større grad om hvordan musikken 

representeres og presenteres, snarere enn om det er fullstendig sammenfall mellom 

lyd og lydproduksjon på scenen – dette til tross for at manglende overensstemmelse 

mellom det auditive og det visuelle i dette tilfellet tydeliggjør at musikken er 

teknologisk mediert og preprodusert. 

Lemâitres auditive og visuelle uttrykk står på mange måter i sterk kontrast til 

Susanne Sundfør. Sundførs digitale uttrykk tilsløres av et akustisk og ”naturlig” 

lydlandskap, dominert av strykeinstrumenter, vokal og andre instrumenter som i dag 

oppleves som naturlige uttrykk – medieringen er naturalisert (jf. Brøvig-Hanssen og 
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og Danielsen 2013). Hos Lemâitre ble den digitale teknologien på den annen side 

tydeliggjort ved at medieringsprosessene under deres konsert ble visuelt eksponert. I 

analysen av Lemâitre-konserten peker jeg på hvordan eksponeringen av den digitale 

teknologien i deres liveformat manifesterer seg på to måter. For det første er det en 

synlig eksponering av selve medieringsteknologien i form av flere synlige 

datamaskiner på scenen. For det andre preges liveformatet av en form for musisering 

frigjort fra instrumentene, som et resultat av den digitale preproduksjonen. Lemâitres 

liveformat manifesterer seg altså som et auditivt og visuelt opakt uttrykk. Konsertens 

opake kvalitet ble dessuten forsterket av to store geometriske lys- og 

videoinstallasjoner med en bildeestetikk som på mange måter samsvarte med 

musikkens digitale karakter. I den forlengelse diskuterer jeg at denne helhetlige 

estetikken, der det auditive samsvarer med det visuelle, kan betraktes som et viktig 

fundament for konsertens estetiske og kommunikative egenart. Jeg mener at denne 

helheten har en styrkende effekt på publikums konsertopplevelse. Informantene 

uttrykker selv den positive effekten det hadde på konsertopplevelsen at Lemâitre ikke 

bare formidlet musikk, men også et stilisert uttrykk og et image.  

Felles for informantenes beskrivelser av deres respektive konsertopplevelser, 

er hvordan de understreker verdien av den aktuelle konsertens estetisk særegenhet. 

Ulike måter å mediere lyd på kan altså oppleves som en måte å kommunisere på og 

som et effektfullt estetisk middel som skaper en unik musikkopplevelse. Det medierte 

uttrykkets effekt på publikum synes altså å dreie seg om hvordan teknologien blir 

eksponert og presentert i møtepunktet mellom det auditive og det visuelle domenet. 

Teknologisk mediering må derfor betraktes som et middel til å skape en estetisk 

egenart og en opplevelse, snarere enn som noe som gir kreative begrensinger og en 

falsifiserende effekt på musikken. Oppgavens tre caser belyser nettopp det faktum at 

det ikke er mengden medieringsteknologi som definerer musikkopplevelsen, men at 

musikalsk mening konstrueres ut fra de estetiske prioriteringene og hvordan disse blir 

presentert.  

Katz (2010) siterer H. H. Stuckenschmidt som hevder at ”[t]he machine is 

neither a god nor a devil”. I forlengelse av dette sitatet antyder Katz at verdien av 

ethvert verktøy kommer an på dets bruker, snarere enn på verktøyet i seg selv (Katz 

2010:220). På bakgrunn av de tre analyserte casene og informantenes beskrivelser av 

deres konsertopplevelser, støtter jeg en slik påstand, og mener at teknologisk 

mediering bør forståes som et uttrykk for et bevisst estetisk valg.  
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Susan Sontag diskuterer i artikkelen ”Against Interpretation” hvordan interpretasjon 

av kunst er bakstreversk, og synes å svekke kunstens og verdens virkelige eksistens. 

Hun diskuterer hvordan man gjennom interpretasjon forsøker å fylle verden med 

mening og på den måten gjøre verden om til ”denne verden”: ””this world” as if there 

were any other” (Sontag 1990:7). Videre kommer Sontag med en oppfordring om å 

fjerne alle ”kopier” av verden, og heller erfare mer umiddelbart og direkte det vi 

allerede har: ”[…] away with all the duplicates of it, until we again experience more 

immediately what we have” (ibid:7). Her tror jeg at Sontag er inne på en viktig kjerne 

i en diskusjon knyttet til liveformatets ontologi. Liveformatet fordrer en umiddelbar 

opplevelse idet man som vitne til en hendelse i sanntid ikke nødvendigvis forsøker å 

tillegge opplevelsen en ekstra dimensjon av mening, men snarere opplever verdien av 

konsertens umiddelbare eksistens – hendelsens ’her og nå’. Peters (2001) diskuterer 

liveness ut ifra et vitneperspektiv, og som jeg peker på i kapittel 2, argumenterer han 

for at verdien av øyeblikkets her og nå – ”the power of real-time” – dreier seg om at 

man ved ”å være der”, unngår den ontologiske verdiforringelsen av at hendelsen er en 

kopi. Som et fysisk tilstedeværende vitne står man i en særstilling overfor den 

aktuelle hendelsen fordi man har den direkte sanseerfaringen av det som skjer. Peters 

forklarer blant annet hvordan smaken av en ananas forsvinner i det du forsøker å 

omsette smaken i ord (Peters 2001:711). Smaksopplevelsen er flyktig og umiddelbar, 

og kan kun erfares som en smak av den personen som spiser en ananas i det aktuelle 

øyeblikket. 

 Ingrid, en av informantene som var på konserten med Susanne Sundfør, 

sammenligner en konsertopplevelse med det å bestille ferskpresset juice på en café. 

Hun forklarer hvordan det å se at juicen faktisk blir presset der og da, gir henne en 

sterkere smaksopplevelse. Det å se musikkens tilblivelse og at noen spiller på et 

instrument i det aktuelle øyeblikket, styrker på samme måte hennes opplevelse av at 

dette er ferskvare. Per beskriver på sin side konserten med Lemâitre som en pakke, og 

han forklarer hvordan musikken kombinert med inntrykkene av slåsskamper, dansing 

og klining blant publikum, var en opplevelse verdt å være med på. Han forklarer at 

fokuset på omgivelsene ikke svekket musikken i noen nevneverdig grad, fordi det var 

en del av produktet – en stemning. Per beskriver også at han i det øyeblikket Lemâitre 

spilte gitar og sang live, nesten ble nervøs på deres vegne. Det oppstod en spenning 
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knyttet til øyeblikket. Han forklarer videre hvordan han noen ganger på konsert håper 

på at artistene skal bomme på en tone eller gjøre feil, for det vil ha en bekreftende 

effekt på at dette er ”the real shit”. Ida, som har hørt Sondre Lerche live både på 

Parkteateret og i Kulturkirken Jakob, forklarer hvordan de to konsertene bød på helt 

forskjellige opplevelser med tanke på den helakustiske låta. Parkteateret som ramme 

for opplevelsen skapte et større overraskelsesmoment, og hun beskriver at det 

helakustiske innslaget på akkurat den konserten hadde en utrolig stilig effekt i det det 

oppstod en umiddelbar respons i publikum – ”det bare roa seg”.  

Det Ingrid, Per og Ida presenterer her, er tre beskrivelser av personlige 

opplevelser knyttet til en livekonsert. De refererer til tre forskjellige konserter med 

ulike estetiske tilnærminger til mediering av lyd. Likevel har disse tre forskjellige 

musikkopplevelsene noe til felles: Opplevelsen av det begivenhetsrike og konsertens 

’her og nå’. For å kunne få opplevelsen av at noe er ferskvare, slik det beskrives av 

Ingrid, må man være et tilstedeværende vitne til selve produksjonen av den aktuelle 

varen. Man må med andre ord være der det skjer når det skjer. For at opplevelsen av 

varens ferskhet ikke skal gå tapt, må den også kunne nytes umiddelbart. Per sin 

beskrivelse av en konsert preget av slåssing, dansing og klining dreier seg også om 

det begivenhetsrike og verdien av å erfare en hendelse i sanntid. På grunn av 

konsertens flyktige karakter, er det kun ved å være et vitne til hendelsen i sanntid at 

man kan erfare konsertens uforutsigbare elementer slik disse blir beskrevet av Per. 

Ikke minst vil opplevelsen av risiko, og det faktum at noe kan gå galt – og kanskje til 

og med går galt – bekrefte at man er vitne til den sanne hendelsen og ikke en kopi. 

Den uvisse og flyktige karakteren fungerer dermed som en manifestasjon på 

øyeblikkets unike karakter, slik det også blir fremhevet i Ida sin beskrivelse av 

publikums umiddelbare respons da Sondre Lerche plutselig stod ved siden av 

mikrofonen og sang helt akustisk på konserten på Parkteateret. Opplevelsen bar preg 

av en særegen overraskelsesdimensjon, og for at dette unike øyeblikket ikke skulle gå 

tapt, reagerte publikum med å roe seg helt ned.  

Jeg mener at disse beskrivelsene støtter påstanden om at det å oppleve musikk 

live fremkaller verdifulle opplevelsesbaserte dimensjoner som ikke beror på hvorvidt, 

og i hvilken grad, musikken er teknologisk mediert. Opplevelsen synes heller å dreie 

seg om det å være til stede der det skjer, når det skjer. Selv preprodusert musikk kan 

oppleves umiddelbart, idet den knyttes til et bestemt sted til en bestemt tid. Til tross 

for musikkens reproduserbare karakter, er ikke hendelsen den genererer 
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reproduserbar. Hendelsen forblir flyktig, og uløselig knyttet til øyeblikkets tid og rom. 

Altså er ikke en livekonsert et spørsmål om konsertens tekniske aspekt, men et 

spørsmål om det begivenhetsrike, der opplevelsen av hvordan musikken blir 

presentert og formidlet styrker hendelsens unike og flyktige karakter. Liveformatet 

byr også på opplevelser som går utover de rent lydlige elementene idet alle sansene er 

involvert, og bidrar til en helhetlig opplevelse av konsertens umiddelbare karakter. 

Liveformatets unike kvalitet dreier seg med andre ord om en sammensatt opplevelse 

som oppstår i et dialogisk forhold mellom scene og publikum, og musikalsk mening 

skapes i et samspill mellom det auditive og det visuelle inntrykket av musikkens 

presentasjon – slik den presenteres ’her og nå’.  

Musikalsk mediering preget av digital preproduksjon og manipulasjon i 

sanntid møter likevel på noen utfordringer i livesammenheng, særlig med tanke på 

publikums forventning til livefremføringens ”ferskhet”. Når musikken er ferdig 

produsert og bearbeidet på en datamaskin før den aktuelle konserten finner sted, går 

unektelig mye av den spontane musiseringen tapt. Som publikummer er man vitne til 

en musikalsk fremføring der de musikalske elementene og strukturene er 

forutbestemte, og dermed kan reproduseres og gjentas helt identisk på konsert et annet 

sted til en annen tid. Med andre ord har man ikke nødvendigvis en eksklusiv tilgang 

på musikkens tilblivelse ved å være vitne til en livekonsert. Som jeg forklarer i 

introduksjonen, hevder Benjamin at kunstverket mister sin unike karakter, altså aura, i 

det den gjennomgår en teknisk reproduksjon. Han mener at kunstverket på den måten 

får status som en kopi. Benjamins forståelse av kunstverkets aura kan på én side 

bekrefte at konserten, hvis man forstår konserten som et kunstverk i seg selv, er en 

unik og flyktig hendelse. På en annen side er ikke preprodusert musikk noe som 

oppstår i øyeblikket, men snarere en teknisk reproduksjon og gjengivelse av nøyaktig 

det samme musikalske hendelsesforløpet. Både Sundfør og Lemâitre har, som 

allerede beskrevet, et musikalsk uttrykk preget av preproduserte elementer. Dette er et 

musikalsk uttrykk som ofte blir kritisert for ikke å representere seg selv som noe unikt 

og originalt i tid og rom, men derimot som en forutbestemt reproduksjon av et verk. 

Preproduserte elementer i et lydbilde vil aldri kunne oppstå i øyeblikket som noe 

unikt der og da, men vil kun være en nøyaktig og presis repetisjon og gjengivelse av 

de samme lydelementene i enhver konsertsituasjon. Dette gir musikken status som en 

masseprodusert kopi av seg selv, der musikkens unike eksistens og aura i tid og rom 

er svekket, og i verste fall tapt. Et interessant spørsmål i den sammenheng er 
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imidlertid hvorvidt digital preproduksjon kan oppnå en musikalsk egenverdi i 

livesammenheng, løsrevet fra andre kontekstuelle faktorer?  

I denne oppgaven har jeg diskutert bruken av preproduksjon innenfor 

populærmusikkfeltet, men som jeg nevner innledningsvis i introduksjonen er det blant 

annet også utstrakt bruk av musikalsk preproduksjon innenfor samtidsmusikkfeltet, i 

form av stykker skrevet for ferdig innspilt musikk på tape og et soloinstrument. I en 

slik musikalsk sammenheng kan det tenkes at preprodusert musikk representerer en 

annen estetisk funksjon i det totale lydbildet, og at teknologien eksponeres for lytteren 

på andre premisser sammenlignet med en populærmusikalsk kontekst. Preprodusert 

musikk fremført for eksempel i Oslo Konserthus av klassisk skolerte musikkutøvere, 

vil åpenbart ha en helt annen funksjon og effekt enn preprodusert musikk fremført på 

Blå av en elektronikaduo. Konserthuset som ramme for en musikalsk hendelse krever 

i større grad enn Blå en autonom lyttemåte – altså en innadvendt form for lytting med 

fokus på de musikalske strukturene. Dette reiser en rekke interessante spørsmål, og 

man kan spørre seg hvorvidt preprodusert musikk har oppnådd en musikalsk 

egenverdi, løsrevet fra andre kontekstuelle faktorer, innenfor samtidsmusikkfeltet. 

Hva tilfører i så fall preprodusert musikk konsertens verdi og kvalitet som ikke live 

musisering gjør? Og ikke minst: hvilken effekt har bruk av preproduksjon på 

publikums opplevelse av liveness i et liveformat der fremføringspraksisen er sterkt 

knyttet til live musisering og lydproduksjon? Disse spørsmålene rundt bruk av 

preproduksjon i samtidsmusikkfeltet reiser i sin tur flere spørsmål med tanke på 

hvilken rolle teknologisk mediering, og da særlig bruk av musikalsk preproduksjon, 

har på tvers av ulike fremføringspraksiser. Også innenfor jazzsjangeren, der den 

spontane musiseringen i form av improvisasjon er en høyt verdsatt estetisk kvalitet, er 

det en stadig økende bruk av elektronikk og digitale medieringsverktøy. Dette viser at 

forholdet mellom teknologisk mediering og liveformatet ikke bare er interessant i en 

populærmusikalsk kontekst. Det bør derfor også være interessant for fremtidig 

musikkvitenskapelig forskning å undersøke videre hva teknologien representerer, og 

hvilken estetisk og kommunikativ effekt teknologien har på liveformatets innhold og 

publikums opplevelse av liveness, på tvers av ulike musikktradisjoner og 

fremføringspraksiser.  
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I forbindelse med min masteroppgave i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, skal jeg gjøre 

en studie av liveformatet i digitaliseringens tid. I masterprosjektet mitt spør jeg meg blant annet 

hva som skjer med lytterens og artistens konsertopplevelse når liveformatet i stor grad er preget 

av digital mediering og et preprodusert lydbilde? Min problemstilling er: ”Hva skjer med 

publikums konsertopplevelse når liveformatet preges av teknologisk mediering og utstrakt bruk 

av digital preproduksjon? Hvilken effekt har det medierte uttrykket på opplevelsen av 

”liveness”?” 

 

For å kunne svare på dette spørsmålet blir intervjuer av publikum en viktig del av prosjektet. Som 

case til prosjektet har jeg blant annet valgt meg ut konserten med Lemâitre på Blå 29. mars og 

konsert med Susanne Sundfør på Rockefeller 28. april. I den forbindelse søker jeg seks 

informanter som kunne tenke seg å stille til et fokusgruppeintervju i etterkant av konserten. Jeg 

har ikke satt dato for intervjuet enda, men det vil bli i løpet av uken etter konserten. Intervjuet vil 

bli gjennomført som et foksugruppeintervju med 3-6 informanter per intervju. Tidspunktet vil bli 

tilpasset de som melder seg som aktuelle informanter.  

 

Så: om du er en musikkinteressert person mellom 20-40 år, og skal på konsert enten 29. mars på 

Blå eller 28. april på Rockefeller, er det ingen tvil om at du bør bidra til mitt prosjekt :) 

 

- Hvis dere som er invitert til dette prosjektet vet om andre som kanskje er interesserte, må dere 

gjerne gi meg beskjed om det, så inviterer jeg dem inn i gruppen (frem til jeg har seks 

informanter). 

 

Hilsen Inger 
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Introduksjon og tematisering: 

I forbindelse med min masteroppgave i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, 

skal jeg gjøre en studie av liveformatet i digitaliseringens tid. I masterprosjektet mitt 

spør jeg meg blant annet hva som skjer med lytterens og artistens konsertopplevelse 

når liveformatet i stor grad er preget av digital mediering og et preprodusert lydbilde? 

Min problemstilling er: 

 

Hva skjer med publikums konsertopplevelse når liveformatet preges av teknologisk 

mediering og utstrakt bruk av digital preproduksjon? Hvilken effekt har det medierte 

uttrykket på opplevelsen av ”liveness”?  

For å kunne besvare disse spørsmålene vil jeg i hovedsak gjøre studier av to konserter 

der informanter blant publikum vil være en viktig kilde. Jeg håper informantenes svar 

kan gi meg en bedre forståelse av hvordan man opplever en livekonsert i dag, og 

hvordan man forstår det som er det genuint unike ved det å oppleve en livekonsert. 

Før vi starter intervjuet vil jeg bare gjøre dere oppmerksom på at jeg vil benytte meg 

av deres uttalelser og beskrivelser i min masteroppgave ved UiO. Dere vil bli 

anonymisert med pseudonymer (se informasjon og samtykke). Før vi begynner vil jeg 

bare si tusen takk for at dere ønsker å bidra til  mitt prosjekt. Er det noe dere lurer på? 

 

Innledende spørsmål: 

• Hva synes dere om konserten, og konsertens helhet? 

• Hva husker dere best fra konserten? 
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Konsertopplevelsen: 

1) umiddelbare tanker og refleksjoner: 

• Hvordan vil dere beskrive denne konsertopplevelsen?  

Oppfølgingsspørsmål: Hvilken stemning/følelse var dere preget av under konserten? Opplevde 

dere noen høydepunkt? Skuffelse? Hva med forventninger? 

 

• Hvordan var denne konserten annerledes enn andre konserter dere har vært 

på? F.eks. konsertens særegenhet? 

 

• Hvilken effekt har musikkens lydbilde på konsertopplevelsen?  

Oppfølgingsspørsmål: Hva gav dere opplevelsen av at dette var en livekonsert? Eller konsertens 

‘her og nå’? (noe som skiller den fra f.eks. andre konserter). 

 

• På hvilken måte opplevde dere konsertens lydbilde? I hvilken grad opplevde 

dere konserten teknologisk bearbeidet?  

Oppfølgingsspørsmål: På hvilken måte opplevde dere denne bearbeidelsen?  

Oppfølgingsspørsmål: Gjør det noe med helthetlige opplevelsen av konserten? 

 

• Hva kommuniserte sterkest med dere på denne konserten? 

Oppfølgingsspørsmål: Musikken, publikum, artister? 

 

2) Fokus/lytting: 

• Kan dere beskrive hva dere hørte, hva dere lyttet til på konserten? 
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Oppfølgingsspørsmål: Beskriv hva dere lyttet til. Var det noe dere la særlig merke til? 

 

• Hvordan lyttet dere til musikken under konserten?  

Oppfølgingsspørsmål: Opplevde dere konserten kun auditivt, gjennom lytting, eller flere sanser? 

Eventuelt hvilke sanser? (Med kropp? Med syn? Med hørsel? Flere sanser involvert? 

Oppfølgingsspørsmål: Hvordan skiller dette [svaret] seg fra en lyttesituasjon hjemme, der du 

kanskje er alene (og det å danse ikke er like naturlig)? hvordan vil dere si at lytteropplevelsen er på 

en konsert? (en annen måte å lytte på)?  

Oppfølgingsspørsmål: Hvordan skiller denne konserten jeg seg fra andre type konserter? 

 

• Hvilket fokus hadde dere på konserten?  

Oppfølgingsspørsmål: Hadde dere fokus på scenen? Musikken? Rommet? Andre i publikum? 

(subjektiv opplevelse, opplevelse sammen med flere, dans, lytting, lytting gjennom dans etc.) 

Oppfølgingsspørsmål: Hvor oppmerksomme var dere på musikken med tanke på andre ting som 

skjedde i lokalet? 

 

• Hvilket fokus hadde dere på musikkens? 

Oppfølgingsspørsmål: Hvilket fokus hadde dere på de (ulike) lydlige elementene i musikken? 

Oppfølgingsspørsmål: Hvilket forhold hadde dere til musikkens varierte lydbilde? 

 

3) Konsertlokalet/publikum(-srollen): 

• Hvilken betydning har lokalet/scene for konsertopplevelsen?  

Oppfølgingsspørsmål: På hvilken måte hadde det en betydning? Hvordan fungerte plasseringen 

av scenen? Lokalets størrelse? Lokalets funksjon som utested? Visuelle effekter som lys og film? 
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• Hvordan opplevde dere omgivelsene under konserten? 

Oppfølgingsspørsmål: Hvordan virket omgivelsen og resten av publikum inn på deres 

konsertopplevelse? 

 

• Hvordan opplevde dere deres egen rolle som publikum i en sånn 

konsertsammenheng? 

Oppfølgingsspørsmål: Hva innebærer det å være publikum på en konsert?  

Oppfølgingsspørsmål: Hva opplevde dere som deres oppgaver i denne konsertsammenhengen? 

Oppfølgingsspørsmål: Hvilke kommunikasjonsmidler hadde dere som publikum? Hvordan 

kommuniserte dere? 

 

4) Forholdet til artisten/musikerne/scenen: 

• Hvordan opplevde dere deres forhold til scenen? - Og det som skjedde på 

scenen? 

Oppfølgingsspørsmål: Hvilket forhold hadde dere til Susanne Sundfør/Lemâitre under konserten? 

 

• Hva gjør måten musikken produseres på og fremføres på med deres holdning 

til/opplevelse? Og hva gjør det med konsertopplevelsen? 

Oppfølgingsspørsmål [Lemâitre]: Hvilken status har de hos dere? Musiker? Artist? Produsent? 

 

• Hvordan opplevde dere kommunikasjon mellom scenen og dere? 

Oppfølgingsspørsmål: Opplevde dere kommunikasjon mellom dere som lyttere og Susanne 

Sundfør/Lemâitre som artister på denne konserten. Hvordan fungerte scenens plassering med tanke 

på nærhet til artistene?  

Oppfølgingsspørsmål: Avstand VS nærhet.  
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• Hvilke tanker har dere rundt det som foregikk på scenen? 

Oppfølgingsspørsmål: Både musikalsk og kommunikativt. F.eks noen tanker rundt hvordan de 

spiller og formidler musikken (lydproduksjon og formidling).  

Oppfølgingsspørsmål: Hva gjorde Susanne Sundfør/Lemâitre for å formidle musikken til, og 

kommunisere med, dere? Nådde de ut til dere som publikum? Hvordan? 

Oppfølgingsspørsmål: Hvordan responderte dere på det musikerne/artistene gjorde på scenen og 

måten de kommuniserte på? 

 

• Er Susanne Sundførs/Lemâitres formidling av musikken viktig for 

konsertopplevelsen? Eller er det andre faktorer av konsertopplevelsen som er 

vel så viktige, eller viktigere? 

 

• Hvilken effekt har det visuelle på konsertopplevelsen? 

 

5) Digital VS live – når live er preget av digitalisering: 

• Hva er en bra livekonsert for dere? Hvilke forventninger og krav har dere til 

en livekonsert?  

Oppfølgingsspørsmål: Hva er ingrediensene for en vellykket og bra liveopplevelse? 

Oppfølgingsspørsmål: Hva søker dere etter på en livekonsert? Søker dere etter en annen måte å 

oppleve musikk på? Hva er annerledes? 

 

• Hva trekker dere til livekonserter? 

Oppfølgingsspørsmål: Hva kan liveformatet tilføre musikken og opplevelsen av musikken? 
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Oppfølgingsspørsmål: Hva bidrar til å skape opplevelsen av å være på en livekonsert? 

 

• Hvilken status/verdi har liveformatet hos dere? 

Oppfølgingsspørsmål: Hva finner dere attraktivt ved å oppleve denne musikk live 

 

• Opplever dere musikken som live selv om den er preget av digitalisering, data, 

samples, ferdigprodusert musikk etc. Hva gjør at den musikken oppleves live? 

Oppleves musikken like ekte som andre type sjangre? 

Oppfølgingsspørsmål: Eller har ikke det noe betydning for opplevelsen av her og nå i det hele 

tatt? Og hvorfor ikke det? 

Oppfølgingsspørsmål: Opplever dere at denne musikken oppnår en egen originalitet på konsert i 

like stor grad som f.eks. en rockekonsert? 

• Hva skiller en liveopplevelse fra det å oppleve innspilt musikk? 

 

 

Debriefing:  
- Dette er noen av hovedpunktene jeg har fått innsikt i løpet av intervjuet: 

(oppsummering). 

- Nå har jeg ikke flere spørsmål, men er det noe dere ønsker å tilføye? 
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Introduksjon og tematisering: 

I forbindelse med min masteroppgave i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, 

skal jeg gjøre en studie av liveformatet i digitaliseringens tid. I masterprosjektet mitt 

spør jeg meg blant annet hva som skjer med lytterens og artistens konsertopplevelse 

når liveformatet i stor grad er preget av digital mediering og et preprodusert lydbilde? 

Min problemstilling er: ”Hva skjer med publikums konsertopplevelse når liveformatet 

preges av teknologisk mediering og utstrakt bruk av digital preproduksjon? Hvilken 

effekt har det medierte uttrykket på opplevelsen av ”liveness”?” 

For å kunne besvare disse spørsmålene vil jeg i hovedsak gjøre studier av to konserter 

der informanter blant publikum vil være en viktig kilde. Jeg håper informantenes svar 

kan gi meg en bedre forståelse av hvordan man opplever en livekonsert i dag, og 

hvordan man forstår det som er det genuint unike ved en livekonsert. Men det vil også 

være interessant og veldig berikende for oppgaven, å høre om deres tanker og 

refleksjoner knyttet til eget konsertformat.  

Før vi starter intervjuet vil jeg bare gjøre dere oppmerksom på at jeg vil benytte meg 

av deres uttalelser og beskrivelser i min masteroppgave ved UiO, og at jeg ønsker å 

ha muligheten til å sitere dere med deres fulle navn (se informasjonsskriv og 

samtykke). Før vi begynner vil jeg bare si tusen takk for at dere ønsker å bidra til  mitt 

prosjekt. Er det noe dere lurer på? 

Innledende spørsmål:  

1.  Hvilken rolle/posisjon vil dere si at dere har i musikklivet?  

Oppfølgingsspørsmål: Trekk frem eksempelet fra urørt-finalen: Om dere skal sette dere selv 

i en rolle/posisjon, hva vil dere si at dere er? Musikere? Lydingeniør? ”data-nerds”? Artister? 

DJ-er? Blanding? I en mer tradisjonell musikksammenheng snakker man om utøvende 
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musikere, men med tanke på at dere jobber veldig databasert, hvordan betrakter dere deres 

rolle i en sånn sammenheng? 

2. Når dere spiller live, oppleves det som en konsert for dere i et tradisjonelt 

perspektiv, eller ser dere på deres liveformat som noe annet? Beskriv gjerne hvordan 

dere tenker at deres konsertpreg er. 

3. Hva vil dere beskrive som en perfekt livekonsert?  

Oppfølgingsspørsmål: hva er deres oppskrift/eller ingredienser for en vellykket livekonsert? 

Hvilke faktorer spiller inn på deres opplevelse av en bra eller dårlig livekonsert (forventninger 

og krav)?  

 

4.  Hva er den beste konsertopplevelsen dere har hatt? Hvordan og hvorfor? 

 

Musikken og utstyr: 

• Hvilket utstyr bruker dere under et live-show? 

Oppfølgingsspørsmål: Bruker dere samme oppsett og utstyr under en konsert som dere bruker når 

dere øver, spiller inn og produserer? 

Oppfølgingsspørsmål: Evt: hvordan skiller liveutstyret seg fra det i studio? Hvorfor ikke det 

samme? 

 

• Hvordan jobber dere med musikken i studio – i form av musikalsk og kreativ 

bearbeidelse og prosess? 

 

• Hvordan finner dere samplene dere bruker i musikken? 

Oppfølgingsspørsmål: henter dere samples fra andre innspillinger, eller lager dere deres egne? 

Hvordan jobber dere med sampling? 
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• Jobber dere både analogt og digitalt? 

 

Konsertene og opplevelsene: 

• Hvordan ser set-listen deres ut på en livekonsert? 

Oppfølgingsspørsmål: Er hele konserten bestemt ned på detaljnivå, eller oppstår det spontane 

prosesser og bearbeidelse også under konserten?  

Oppfølgingsspørsmål: Hva består disse kreative prosessen i? Improviserer dere? Tester ut hva 

publikum vil ha? Følger energien i rommet?  

 

• Hva tenker dere er den digitale sjangerens/deres musikalske uttrykks 

konsertformat? Som gjør at det funker i en konsertsammenheng.  

 

• Hva gjør dere for at den digitale musikken skal funke i en live-setting?  

Oppfølgingsspørsmål: Hvilke ”triks” har dere for å gi konsert et unikt live-preg? 

Oppfølgingsspørsmål: Hva gir dere følelsen av å spille på en livekonsert? 

 

• Hvordan vil dere beskrive deres siste konsertopplevelse fra scenen? 

Oppfølgingsspørsmål: Hvilken stemning/følelse bar konserten preget av? Opplevde dere noen 

høydepunkter? Skuffelser? Hva var disse? Sammenlignet med forventninger? 
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Konsertlokalet og publikum – Hvordan dere opplever omgivelsen og 

publikum: 

• Hvilken betydning har konsertlokalet for deres konsertopplevelse? 

Oppfølgingsspørsmål: På hvilken måte har det en betydning? Lokalets størrelse? Lokalets 

funksjon som utested? 

 

• Hvilken betydning har scenens plasseringen på konsertopplevelsen? 

Oppfølgingsspørsmål: Scenens størrelse? Avstand til publikum? Hvilken effekt har scenens 

plassering med tanke på deres forhold til publikum? 

 

• Hvilken betydning/effekt har publikums energi og respons på deres 

energi/opplevelse? 

Oppfølgingsspørsmål: hvordan merker dere publikums respons på det dere gjør? På hvilken måte 

kan dere si om de liker det eller ikke? Hva gjør det med dere? 

Oppfølgingsspørsmål: Hvordan respondere dere på publikums mottagelse/reaksjon? 

 

• Hvordan kommunisere dere med publikum?  

Oppfølgingsspørsmål: Hvilke kommunikasjonsmidler/kommunikative grep tar dere i bruk? - 

Dans? Snakker dere til publikum? Visuelle effekter?  

 

Scenen og musikken: 

• Hvordan jobber dere med formidling under en livekonsert?  

Oppfølgingsspørsmål: Visuelle effekter som lys og film? - Er det en del av formidlinga? Kan 

musikken stå for seg selv, uten audiovisuelle effekter? 
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• Hva er det som gir dere et skikkelig kick på scenen? 

Oppfølgingsspørsmål: Hvorfor? Og hvordan? Hva skjer med dere? 

• Hvordan skiller den musikalske prosessen på live-scenen seg fra hvordan dere 

jobber når dere øver? 

 

Digital VS live – når live er digitalt: 

• I stad snakket vi litt om deres forventninger og krav til en vellykket 

livekonsert, og hva deres oppskrift er på det, men: Hva tror dere trekker folk 

til en livekonsert (med dere)? 

Oppfølgingsspørsmål: Hva tilfører liveformatet opplevelsen av deres musikk? Noe nytt/eget? 

Hva kan liveformatet tilføre musikken? 

 

• Hvilken status/verdi har liveformatet hos dere? 

Oppfølgingsspørsmål: Hva finner dere ”attraktivt” ved å gjøre live-show?  

 

• Når dere spilte på urørt-finalen kommenterte dere at dette var en ganske 

annerledes opplevelse av å spille på en konsert, hvordan var denne 

fremføringen annerledes? Hvorfor? Hva var annerledes? 

 

• Hva er det med deres konsertform som gir følelsen av dette er her og nå – det 

genuint unike ved en konsert? 

 

Debriefing:  
- Dette er noen av hovedpunktene jeg har fått innsikt i løpet av intervjuet: 

(oppsummering). 

- Nå har jeg ikke flere spørsmål, men er det noe dere ønsker å tilføye? 
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Introduksjon og tematisering: 

I forbindelse med min masteroppgave i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, 

skal jeg gjøre en studie av liveformatet i digitaliseringens tid. I masterprosjektet mitt 

spør jeg meg blant annet hva som skjer med lytterens og artistens konsertopplevelse 

når liveformatet i stor grad er preget av digital mediering og et preprodusert lydbilde? 

Min problemstilling er: ”Hva skjer med publikums konsertopplevelse når liveformatet 

preges av teknologisk mediering og utstrakt bruk av digital preproduksjon? Hvilken 

effekt har det medierte uttrykket på opplevelsen av ”liveness”?” 

For å kunne besvare disse spørsmålene vil jeg i hovedsak gjøre studier av to konserter 

der informanter blant publikum vil være en viktig kilde. Jeg håper informantenes svar 

kan gi meg en bedre forståelse av hvordan man opplever en livekonsert i dag, og 

hvordan man forstår det som er det genuine og unike ved en livekonsert. 

Dette semesteret skal jeg skrive en semesteroppgave som etter hvert skal integreres i 

masteroppgaven, og det er i den sammenheng jeg fattet interesse for Sondre Lerches 

eksperiment – å plugge ut all teknologisk forsterkning for å gjøre en helt akustisk 

fremføring av en eller flere låter. Jeg skal derfor skrive en semesteroppgave med 

utgangspunkt i dette musikalske eksperimentet, og jeg har valgt meg ut konserten han 

gjorde i Kulturkirken Jakob 09.02.2012 som case. Jeg ønsker å vite litt mer om 

hvordan publikum reagerer på og opplever en  sånn fremføring i en 

konsertsammenheng der resten av lydbildet er teknologisk mediert.  

Før vi starter intervjuet vil jeg bare gjøre dere oppmerksom på at jeg vil benytte meg 

av deres uttalelser og beskrivelser først og fremst i semesteroppgaven, men at jeg 

også ønsker deres tillatelse til å sitere dere i min masteroppgave ved UiO, om det blir 

aktuelt. Dere vil bli anonymisert med pseudonymer i semesteroppgaven, og eventuelt 

i masteroppgaven (se informasjon og samtykke). Før vi begynner vil jeg bare si tusen 

takk for at dere ønsker å bidra til  mitt prosjekt. Er det noe dere lurer på før vi 

begynner? 
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Innledende spørsmål: 

• Hva synes dere om konserten, og konsertens helhet? 

• Hva husker dere best fra konserten? 

 

Den akustiske fremføringen: 

1) umiddelbare tanker og refleksjoner: 

• Hva var deres umiddelbare reaksjon da Sondre Lerche startet å spille og synge 

helt akustisk?  

• Kan dere beskrive stemningen/følelsen – i og/eller rundt dere? 

• Hvordan opplevde dere omgivelsene?  

• Hadde dere noen umiddelbare tanker og refleksjoner rundt det han gjorde (i 

øyeblikket)? 

Oppfølgingsspørsmål: For eksempel noen umiddelbare tanker rundt hans formidling-(seven) av 

en helt akustisk sang, sammenlignet med resten. Var det noen endringer i formidlingen? 

 

• Hvilken estetisk effekt hadde den akustiske sangen på deres opplevelse av 

konserten (i sin helhet)?  

 

2) Fokus/lytting: 

• Skjedde det noe med måten å lytte på/lytteopplevelsen i en slik situasjon? 

• Hvilke endringer merket dere (om noen)? 

• Skjedde det noe med deres fokus på musikken når Sondre Lerche spilte helt 

akustisk? 
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• Hva skjedde? – Og eventuelt hvorfor?  

Oppfølgingsspørsmål: Hvordan vil dere beskrive disse endringene? 

 

3) Konsertlokalet/publikum(-srollen): 

• Hadde det betydning for konsertopplevelsen av konserten fant sted i en kirke?  

Oppfølgingsspørsmål: På hvilken måte hadde det en betydning?  

 

• Hva gjorde det med den akustiske fremføringen? 

Oppfølgingsspørsmål: Opplevde dere at kirkerommet hadde en effekt på deres opplevelse av den 

akustiske sangen? Hvilken effekt? 

 

• Kan dere si noe om hvordan publikum responderte på fremføringen i 

Kulturkirken Jakob? 

Oppfølgingsspørsmål: Var det noen endringer med tanke på energi, interaksjon, intimitet? 

 

• … eller opplevde dere dette på et personlig plan heller enn som i et større 

fellesskap med resten av publikum? 

 

• Under konserten satt man på oppstilte stolrader, hadde dette noen betydning 

for konsertopplevelsen? 

 

• Hadde det noen betydning for deres rolle som publikum? 

Oppfølgingsspørsmål: Hvilken betydning vil dere si at det hadde? 
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• Med tanke på at konserten var i en kirke og at man satt på stolrader, vil dere si 

at det gjorde noe med deres forhold til det som skjedde på scenen? – Særlig 

med tanke på den akustiske fremføringen. 

 

• Noen av dere var også på konserten Sondre Lerche gjorde på Parkteateret i 

høst, var den konserten annerledes? 

Oppfølgingsspørsmål: Hadde det en annerledes effekt på lytte-/konsertopplevelsen? Opplevde 

deres omgivelsene og publikumsrollen forskjellig på de to konsertene? 

 

4) Forholdet til artisten/musikerne/scenen: 

• Fikk den akustiske fremføringen noen betydning for deres forhold til artisten i 

øyeblikket? 

 

• På hvilken måte? 

Oppfølgingsspørsmål: Merket dere kommunikative endringer? Endringer i kommunikasjonen 

mellom dere som lyttere og Sondre Lerche som formidler.  

 

• Hvilken betydning hadde lydbildet? 

Oppfølgingsspørsmål: Gjorde lydbildet noe med hans evne til å formidle musikken til dere?  

Oppfølgingsspørsmål: Avstand VS nærhet.  

 

• Gjør denne fremføringen noe med deres tanke om og forhold til Sondre 

Lerche som artist? 

Oppfølgingsspørsmål: Oppnår for eksempel Sondre Lerche mer status som artist – kreativitet, 

autentisitet, autonomi etc.   
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Debriefing:  
- Dette er noen av hovedpunktene jeg har fått innsikt i løpet av intervjuet: 

(oppsummering). 

- Nå har jeg ikke flere spørsmål, men er det noe dere ønsker å tilføye? 
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I forbindelse med min masteroppgave i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, 

skal jeg gjøre en studie av liveformatet i digitaliseringens tid. I masterprosjektet mitt 

spør jeg meg blant annet hva som skjer med lytterens og artistens konsertopplevelse 

når liveformatet i stor grad er preget av digital mediering og et preprodusert lydbilde? 

Min problemstilling er: ”Hva skjer med publikums konsertopplevelse når liveformatet 

preges av teknologisk mediering og utstrakt bruk av digital preproduksjon? Hvilken 

effekt har det medierte uttrykket på opplevelsen av ”liveness”?” 

 

Dette semesteret skal jeg skrive en semesteroppgave som på sikt vil integreres i 

masteroppgaven min, og det er i den sammenheng jeg fattet interesse for et musikalsk 

knep du gjorde sist gang du spilte i Oslo - å plugge ut all elektronisk forsterkning for 

så å gjøre en helt akustisk fremføring. Jeg har i ettertid forstått det sånn at dette er noe 

du har valgt å gjøre på flere av (alle?) konsertene på Europa- og USA-turnéen? Det å 

oppleve populærmusikk helt akustisk på en konsert er både uvanlig og uventet, og det 

er en spennende motsetning til blant annet den digitale musikken. Derfor vil det være 

veldig interessant å vite litt om hvilke tanker og refleksjoner du som artist har rundt 

en sånn fremføring. Nedenfor følger noen spørsmål jeg håper du har tid til å svare på. 

Tusen takk for at du ønsker å bidra til mitt prosjekt. 

 

Mvh Inger Helseth 

 

1)   Hvordan oppstod ideen om å fremføre enkelte låter helt akustisk? 

2)   Hvilke tanker og intensjoner ligger bak å plugge ut all elektronisk 

forsterkning for å gjøre en helt akustisk fremføring? Hva ønsker du å 

formidle med dette? 

3)   Hvordan har du som musiker opplevd det å fremføre noe så strippet og 

”nakent”? Hvilke opplevelser har du hatt i fremføringsøyeblikket, og hva 

gjorde det med din formidling av musikken? 

4)   Hva er ditt inntrykk av publikums reaksjon og mottagelse idet du begynner å 

spille noe helt akustisk? Fikk det betydning for hvordan du opplevde 

kommunikasjonen med publikum, og i så fall på hvilken måte? 
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5)   Har det vært tilfeller der en akustisk fremføring ikke har gitt det resultatet du 

som musiker ønsker? 

6)   Har konsertlokalet og/eller publikum hatt betydning for valg av f.eks. låt, 

plassering i set- listen, antall akustiske låter etc.? På hvilken måte har det 

eventuelt hatt en betydning? 

7)   Vil du si at konsertlokalet også preger din opplevelse av fremføringen? 

8)   Er det en spesiell opplevelse i forbindelse med dette du husker, og som du 

kan tenke deg å gi en kort beskrivelse av? 

9)   Har tankene dine rundt det å gjøre en akustisk låt endret seg i løpet av 

turnéen? 
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I forbindelse med min masteroppgave i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, 

skal jeg gjøre en studie av liveformatet i digitaliseringens tid. I masterprosjektet mitt 

spør jeg meg blant annet hva som skjer med lytterens og artistens konsertopplevelse 

når liveformatet i stor grad er preget av digital mediering og et preprodusert lydbilde? 

Min problemstilling er: ”Hva skjer med publikums konsertopplevelse når liveformatet 

preges av teknologisk mediering og utstrakt bruk av digital preproduksjon? Hvilken 

effekt har det medierte uttrykket på opplevelsen av ”liveness”?” For å kunne svare på 

dette spørsmålet blir intervjuer av både publikum så vel som artistene en viktig del av 

prosjektet. Som case til prosjektet har jeg blant annet valgt meg ut konserten med 

Lemâitre på Blå 29. mars, og det er i den forbindelse jeg ønsker å intervjue dere. 

 Intervjuet vil bli gjennomført på avtalt tid og sted, og vil basert på mine 

spørsmål dreie seg om deres konsertformat og konsertopplevelse. Jeg kommer til å 

gjøre lydopptak av intervjuet, som deretter vil transkriberes og kodes. Jeg vil bruke 

deres beskrivelser og diskusjoner til å underbygge ulike teorier på fagfeltet, og som 

viktige innfallsvinkler til å kunne si noe om konsertopplevelsen og forståelsen av hva 

som er det genuine med en livekonsert. Jeg vil også benytte meg av direkte sitering 

fra intervjuet i masteroppgaven, og ber om tillatelse til å kunne bruke den siterte sitt 

fulle navn. Informanten er med på frivillig basis, og har på et hvilket som helst 

tidspunkt lov og mulighet til å trekke seg fra prosjektet.  

 

Prosjektet er meldt inn til Personvernombudet for forskning, Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. Prosjektet avsluttes ved innlevering av 

masteroppgaven i mai 2013, og jeg vil på det tidspunktet foreta sletting av lydopptak 

fra intervjuet. Prosjektet er som nevnt en del av min mastergrad ved UiO, og min 

veileder på prosjektet er professor og forskningsleder ved Instituttet for 

Musikkvitenskap, Anne Danielsen.  

 

Mvh Inger Helseth  

Telefon: 41005452  

Mail: inger.helseth@gmail.com 
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Jeg bekrefter hermed at jeg har mottatt skriftlig og muntlig informasjon og er villig til 

å delta i studien:   Navn:   Dato: 
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I forbindelse med min masteroppgave i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, 

skal jeg gjøre en studie av liveformatet i digitaliseringens tid. I masterprosjektet mitt 

spør jeg meg blant annet hva som skjer med lytterens og artistens konsertopplevelse 

når liveformatet i stor grad er preget av digital mediering og et preprodusert lydbilde? 

Min problemstilling er: ”Hva skjer med publikums konsertopplevelse når liveformatet 

preges av teknologisk mediering og utstrakt bruk av digital preproduksjon? Hvilken 

effekt har det medierte uttrykket på opplevelsen av ”liveness”? For å kunne svare på 

dette spørsmålet blir intervjuer av både publikum og artistene en viktig del av 

prosjektet. Som case til prosjektet har jeg valgt meg ut en konsert med Lemâitre på 

Blå 29. mars 2012 og Susanne Sundfør på Rockefeller 28. april 2012. I den 

forbindelse søker jeg 4-5 informanter som kunne tenke seg å stille til et 

fokusgruppeintervju i etterkant av konserten.  

Selve intervjuet vil bli gjennomført som et fokusgruppeintervju der 4-5 personer 

møter meg for å diskutere konsertopplevelsen med utgangspunkt i mine spørsmål. Jeg 

kommer til å gjøre lydopptak av intervjuet, som deretter vil transkriberes og kodes. 

Jeg vil bruke informantenes beskrivelser og diskusjoner til å underbygge ulike teorier 

på fagfeltet, og som viktige innfallsvinkler til å kunne si noe om konsertopplevelsen 

og forståelsen av hva som er det genuine med en livekonsert. Jeg vil benytte meg av 

direkte sitering fra intervjuet i masteroppgaven, men informantene vil bli anonymisert 

med pseudonymer. Intervjuet og personopplysninger som kan føres tilbake til 

vedkommende, vil kun lagres på min private lap-top, og det er ingen andre enn jeg 

som vil ha tilgang på dette materialet. Jeg vil også minne om at informantene deltar 

på frivillig basis, og har mulighet til å på et hvilket som helst tidspunkt trekke seg fra 

prosjektet. 

Prosjektet er meldt inn til Personvernombudet for forskning, Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. Prosjektet avsluttes ved innlevering av 

masteroppgaven i mai 2013, og jeg vil på det tidspunktet foreta sletting av lydopptak 

fra intervjuet. Prosjektet er som nevnt en del av min mastergrad ved UiO, og min 

veileder på prosjektet er professor og forskningsleder ved Instituttet for 

Musikkvitenskap, Anne Danielsen.  
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Mvh Inger Helseth  

Telefon: 41005452  

Mail: inger.helseth@gmail.com 

 

Jeg bekrefter hermed at jeg har mottatt skriftlig og muntlig informasjon og er villig til 

å delta i studien:   Navn:   Dato: 
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