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Abstract
Guitaren spinder. Den skal gø.
Alexander Bie
Musik 2022
Aalborg Universitet
In this paper I propose that musicians and producers, through the use of metaphors, establish
underlying narratives during the creation of music. These constructed narratives relate to the
process of music creation, as well as to music itself. As such, the narratives directly influence the
way the creators and the listeners perceive and experience the songs, and have a direct influence
on the sound of the music, both on the record and in a live context. Each individual has their
own circumstances for interpretation based on their personal backgrounds. In order to validify
this proposal I have created a metaphorbased model for interpreting narratives in music as well
as the process of creating the music by combining cognitive metaphor theory, blending theory
and narrative theory.
This paper is both theoretical and practical, and as such I dive into philosophical points of
discussion in terms of the incorporation of metaphor in not just the way that we talk about
music, but as a determining factor in the way we ultimately understand and experience music.
Furthermore, extensive theoretical discussions about the anthropological research method of
ethnography and the challenges that it presents when observing and examining highly advanced
social worlds, such as studio sessions, illuminate the limitations and possibilities of social research
methods in general.
In order to collect empirical evidence on which to base my analysis, I have conducted an
autoethnographic field research based on my own band, Maaneland, in which I have observed the
band during practice, studio and mixing sessions. The field work is primarily located in Studio
Communale in Skanderborg over a period of three days. Being a founding member of the band
establishes my position as a complete member tesearcher, aﬀording me uncompromised access to
the field and as such a deep insight into the intricacies of the field through a unique situation of
observing, as well as access to several diﬀerent versions of the bands tracks.
Following the methodological and theoretical discussions of this paper I carry out the analysis,
which is primarily based on the empirical evidence that collected through the field research.
Through the structures outlined by the model for interpreting narratives in and relating to music
I analyse various versions of Maaneland tracks ’Nordjyske Motorvej’ and ’Familie’ supplemented
by empirical evidence in the shape of conversations and supplementary recordings of our practice
sessions. The analysis illustrates that narrative can directly influence the decisions that musicians
and producers make when creating music, expressed by a tendency to gravitate towards sound
design, arrangement and overall feeling of the music that correlates with the underlying narrative.
I advocate the idea that musicians and producers, sometimes without being aware of it, structure
underlying narratives relating to music creation as well as to music itself. The narratives are
highly influential in regards to the way the music turns out. Although a lot of criticisms can be
directed at the autoethnographic method, I argue that it presents a valid way of obtaining
unique, qualitative empirical evidence when examining advanced social worlds.
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Indledning
1.1

1

Guitaren spinder. Jeg vil have, at den skal gø.

Det var alt, jeg havde brug for at høre. Min uvished blev brudt, og jeg vidste præcis hvordan
jeg skulle behandle guitarlyden. Der var ikke behov for yderligere uddybning eller mange
øjeblikkes betænkningstid – jeg greb øjeblikkeligt fat i musen og begyndte at skulptere
lyden efter mit nye pejlemærke, med en overvældende sikkerhed i min vurdering af, at
jeg nu vidste præcis, hvordan lyden skulle tage sig ud. Uden at vide hvor lang tid vi på
dette tidspunkt har siddet og drejet på knapper og forsøgt at komme frem til den rigtige
guitarlyd, så erindrer jeg tydeligt, at metaforen blev et brud på et frustrationsmoment, hvor
vejen til den perfekte guitarlyd efterhånden syntes endeløs. Det er først da jeg forlader min
koncentrerede tilstand, og jeg, med et blik der skriger efter anerkendelse på min fortolkning
af lyden, kigger på guitaristen Andreas, at det går op for os begge, hvor absurd situationen
er. Uden en eneste teknisk bemærkning formåede Andreas at kommunikere, hvordan han
gerne ville opleve lyden, og øjeblikkeligt var jeg opmærksom på, hvordan jeg skulle få
lyden derhen. Løsningen på vores problem opstod meget pludseligt og tilsyneladende ikke
af nogen særlig årsag, men det har fået mig til at overveje, hvad der i metaforen gør, at vi
øjeblikkeligt forstår hinanden, og at jeg pludselig ved præcis, hvordan guitaren skal lyde.
Foruden blot at give os et svar på, hvordan denne specifikke guitarlyd skulle være,
accelererede metaforen processen efterfølgende. Idet guitaren tilskrives nogle kvaliteter,
som normalvis tilhører levende væsner, så bringes guitaren til live. I det øjeblik guitaren
kommer til live, etableres et narrativ, som har en indvirkning på måden vi taler om
musikken på, og dette får yderligere en indvirkning på hvordan musikken kommer til at
lyde, og dermed opleves. Når guitaren skal gø, så kan man betragte den som et aggresivt
dyr, som jeg, som producer, såvel som Andreas med sine ord, har kontrollen over. Guitaren
er på dette tidspunkt det eneste element, vi har lagt os fast på, og der skal tilføjes trommer.
I kraft af narrativet er der blevet etableret en tematik, og Andreas får sagt, at "trommerne
må også godt gø lidt".
Diskursen har ændret sig, og i stedet for at vi nu specifikt opsøgte ’den rigtige lyd’ til
trommerne, så forholdte vi os til, hvordan trommerne skulle komplementere denne allerede
eksisterende karakter. Det handler ikke længere om at finde to lyde, som bare lyder godt
sammen, men det bliver i større grad en fortolkningsproces af samspillet af lydene. Hvor
guitaren nu har påtaget sig et liv, medfører den et narrativ. Guitaren har pludselig et formål
og nogle egenskaber, i kraft af sin forestillede rolle som en gøende hund. Trommerne skal
1
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nu finde sin egen rolle i narrativet, og også denne rolle skal fortolkes i form af måden de
kommer til at lyde på, og den oplevelse, man som lytter har, når man lytter til dem. Med en
gøende guitar må der nødvendigvis være noget aggression, måske endda noget frustration,
og dette kan kobles til lyrikken i et nummer. Pludselig er der skabt et referencepunkt,
som resultat af et underliggende narrativ. Vi snakker ikke længere om selve guitar-lyden,
men derimod om guitarlydens karakter i forhold til teksten i musikken, eller trommerne i
omkvædet - passer den ind i ’universet’ ?
Foruden min oplevelse med Andreas og den gøende guitar, opstod et andet scenarie
tidligt i mit feltarbejde, som fik mig til at undre mig over indflydelsen af narrativ
på skabelsesprocessen af musik. Vores nummer ’Nordjyske Motorvej’ blev præsenteret
for bandet, og vi skulle have inkorporeret det i vores liveset i en øvesession. Vores
trommeslager, Anders, hiver mig til side inden. Han siger, at han synes, at det lyder fedt,
men vil lige forhøre sig i forhold til hvor meget han må ændre på trommerne. Jeg fortæller
ham, at den er velkommen til at eksperimentere og lege med det. Han uddyber, at han
synes, at den stakkerede trommerytme ikke fungerer med nummeret. Det lyder godt, men
for ham er det som om, at det modarbejder følelsen af at køre på motorvejen. Når man kører
på motorvejen, siger han, smelter bilen ligesom i ét med kørebanen. Fartpiloten er til, og så
længe man ikke påkører nogen, så har man plads til at tænke. Hans tanker om nummeret
fik mig til at undre mig over, hvad det er, der gør, at vi kan opleve et stykke musik, som
følelsen af at køre på motorvejen. Hvis man kan argumentere for, at det er en forståelse
af narrativ i musik, som gør, at vi forbinder musik med bestemte oplevelser og følelser, så
må det også have en indflydelse på måden vi spiller musikken og designer lydene på. På
baggrund af ovenstående inspiration har jeg formuleret følgende problemformulering:
Hvordan benytter musikere og producere, bevidst eller ubevidst, metaforer til
at strukturere underliggende narrativer under skabelsesprocessen af musik, og
hvilken indflydelse får disse underliggende narrativer på hvordan musikken
kommer til at lyde og, som et resultat heraf, den måde musikken opleves af
lytteren?
For at belyse ovenstående problemformulering tages der afsæt i et autoetnografisk
feltarbejde af mit eget band, Maaneland. Feltarbejdet udføres med henblik på at tilegne
empiri, som kan analyseres for at illustrere, hvordan narrativ har en indflydelse på
skabelsesprocessen af musik. Empirien består af auditivt materiale i form af demoer
fra studie- og øvesessions, såvel som samtaler og generelle observationer fra min tid
med bandet. For at adressere nogle af de kritikpunkter, som regelmæssigt rettes mod
autoetnografien, har jeg inddraget aspekter fra forskellige etnografiske perspektiver i min
tilgang. I denne sammenhæng diskuteres implikationerne af de forskellige tilgange, og jeg
argumenterer for validiteten af at benytte en hybrid version af den moderne autoetnografi,
som har fokus på refleksivitet i forhold til empirien, såvel som aktiv tilpasning af
feltarbejdet til den sociale verden, som undersøges.
2
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For at analysere empirien har jeg opstillet en metaforbaseret narrativfortolkingsmodel på
baggrund af metafor- og narrativteori. I forbindelse med opstillingen af denne model
argumenteres der for, at det enkelte individs personlige baggrund er afgørende for
deres fortolkningsgrundlag af narrativer i musik. Ligesom metaforteorien, så bygger
denne forståelse på den antagelse, at der er nogle underliggende kognitive processer,
som konstant danner mening ud af den eksterne verden omkring os, og at vi forstår
denne verden gennem narrativer, som struktureres af kognitive metaforer. Analysen
sandsynliggører validiteten af denne antagelse, ved at beskue problemformuleringen fra
adskillige vinkler, med henblik på at afdække de forskellige måder, som narrativet influerer
skabelsesprocessen af musik. Ydermere belyser analysen hvordan narrativ har en konkret
indflydelse på skabelsesprocessen af musik i Maaneland, såvel som med udgangspunkt i
amerikanske indierockband, The National. Her illustreres hvordan det metaforbaserede
narrativ definerer arbejdsvilkår i en skabelsesproces, og på denne måde for en konkret
indvirkning i hvordan musikken udarbejdes, og dermed kommer til at lyde op opleves.
Derudover viser analysen hvordan narrativet kan forholde sig til forskellige aspekter af
musikken - det er ikke nødvendigvis det lyriske narrativ, som bliver afgørende for, hvordan
vi strukturerer vores narrativer. Med udgangspunkt i numrene ’Nordjyske Motorvej’ og
’Familie’ argumenteres for, at vores fortolkninger tager afsæt i vores personlige baggrund,
og på denne måde er afgørende for vores fortolkningsgrundlag i den givne situation.

1.1.1

Skabelsesprocessen

Vores praksisser i skabelsesprocessen af musik har undergået markante ændringer. I
følge Edward Kealy [Kealy, 1991] skyldes dette i særdeleshed teknologiens progression.
Tidlige musiksamarbejder, som man kaldte Craft, var et samarbejde mellem producer
og artist i en formel, næsten upersonlig, interaktion. Det handlede udelukkende om at
skabe en optagelse, som mindede så meget om live-versionen af et nummer, som muligt.
Overgangen til bånd havde en drastisk indvirkning på samarbejderne, som fik en næsten
entrepeneurisk natur. Hvor det tidligere handlede om at være ’tro’ imod live-versionen
og skabe en realistisk lydende plade, så begyndte det at handle om at lave hits. Dette
medvirkede ligeledes, at mindre studier blev mere populære, og dermed mere levedygtige.
Med introduktionen af flersporsoptagere mener Kealy, at vi for alvor begyndte at udforske
optaget lyd som kunst. Der opstår et specifikt ønske om at skubbe lydstudiets grænser og
skabe nogle lyde, som ikke forekommer naturligt. Lydingeniører og producere kunne operere
et lydstudie, som B.B. King kunne sin guitar, og det fordrede for alvor, at produktion og
lyddesign begyndte at vokse som performance og kunst.
Som det fremgår af problemformuleringen, så forholder dette speciale sig til skabelsesprocessen af musik, hvilket beskriver samtlige af de mange stadier, som et stykke musik
gennemgår, før det bliver udgivet. Ovenstående afsnit understreger væsentligheden af de
enkelte aspekter af skabelsesprocessen. Der skal skrives lyrik, melodier, harmonik, opsættes form, nummeret skal øves til liveset, indspilles, mixes og mastereres. Kreativitet kan
ikke kobles til et bestemt led i skabelsesprocessen, og alle dem, som er involverede, har en
3
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holdning og vil sætte sit præg på musikken og danne mening ud af den. I dette speciale
foretages nogle nedslag i de forskellige processer, som bliver repræsentative for indflydelsen af narrativ i de forskellige stadier af skabelsesprocessen. Disse nedslag vil belyse, at
processerne skal forstås som et sammenhængende forløb, såvel som illustrere narrativets
indflydelse på de enkelte processer. De afsluttende stadier af skabelsesprocessen, i form af
mixing og masterering, vil nødvendigvis ske i forlængelse af processer som sangskrivning,
instrumentering, etablering af form, osv, men det forekommer ofte, at der foretages ændringer af eksempelvis lyrik, form eller instrumentering i mixingprocessen. Skabelsesprocessen
konstituerer således også et narrativ i sig selv, med udgangspunkt i den samarbejdsproces
og de mennesker, som ligger til grunde for processen.

1.1.2

Narrativ i musik

Begrebet narrativ forholder sig til mange ting - det kan være et narrativ i en bog, en film, en
personlig fortælling eller noget helt andet. Dette speciale forholder sig til narrativet på to
måder. For det første kommer det til udtryk, som konkrete fortællinger gennem lyrikken af
den musik, som inddrages i analysen. Derudover betragtes narrativet som en underliggende
kognitiv fortolkningsproces, som danner mening af verden omkring os gennem metaforer,
ved at konstruere forestillede narrativer. Denne tankegang vil blive beskrevet i afsnit 2.9. I
denne sammenhæng argumenterer jeg for, at disse forestillede narrativer danner grundlag
for hvordan, vi bærer os ad i skabelsesprocessen af musik, og belyser, hvordan dette får en
indflydelse på vores oplevelse, såvel som lyden af musik. Med udgangspunkt i amerikanske
rockband, The National, vil jeg i dette afsnit illustrere nogle forskellige måder, hvorpå
narrativ har en indflydelse på deres arbejdsproces og musik.
Narrativ kan udgøre den fortælling, som finder sted i lyrikken af et stykke musik, men det
benyttes i nogle tilfælde også til hele albummer. Om The Nationals ottende album "I Am
Easy to Find" skriver NME, at albummet "relayed the narrative arc of a young woman
transitioning through life" [Trendell, 2022]. I dette tilfælde er det på meget konkret vis,
ligesom med en sangtekst, at narrativet guider skabelsesprocessen i form af en fortælling. I
forbindelse med deres forrige album "Sleep Well Beast" havde sangskriver Matt Berninger
stødt på fortællinger om "resignation syndrome", en tilstand som påvirker flygtningebørn
i Sverige, hvor de går i en komalignende tilstand, ofte i forbindelse med at de bliver fortalt,
at de mister deres asyl. I følge Berninger selv, fortolker han det som en tilstand, hvor
et menneske simpelthen har udholdt for meget. Traumerne hober sig op, og man bliver
nødt til at forsvare sig selv ved at lukke det hele ude. Man giver op. Her fandt Berninger
inspirationen til "Sleep Well Beast": "That’s the place where a lot of [Sleep Well Beast]
was written from [...] [t]he emotional and mental landscape [of] not seeing any way out, not
really seeing a pathway” [Leas, 2022]. I "Sleep Well Beast" er det således ikke en specifik
fortælling, som udgør det underliggende narrativ, men i stedet disse forfærdelige forhold,
som skal fortolkes i musikken i form af følelser og stemning, som bidrager til at skabe et
underliggende narrativ.
Ovenstående eksempler vidner om en bevidst anvendelse af narrativet i skabelsesprocessen
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af musikken med udgangspunkt i narrativer, som eksisterer udenfor selve musikken eller i
det narrativ, som musikkens lyrik understøtter. Narrativ kan ligeledes influere rammerne
for skabelsesprocessen, og dermed også den konkrete arbejdsproces, såvel som lydlige
æstetik. The National har siden deres album "High Violet" fra 2010 anvendt, hvad de selv
beskriver som en bestemt ’ethos’ for det givne album - en form for æstetisk pejlemærke for
lyden. Da de skabte "High Violet" forsøgte de på at lave musik, som lyder som fraserne
"hot tar" og "loose wool". Til "Sleep Well Beast" benyttede bandet sig af frasen "razor
lemon": “[f]or a while, we’d been looking for guitar tones that cut through the muck a
little bit, brighter and tinnier" [Leas, 2022]. Ryan Leas, som har skrevet artiklen, uddyber:
"That would’ve been the “razor lemon” aesthetic, something harsher but catchier, as far
as the examples I heard". Der er to interessante aspekter i dette; man kan argumentere
for, at "razor lemon" i sig selv ikke udgør et narrativ, men et æstetisk pejlemærke for
musikken i forhold til lyden. Jeg vil i kapitel 4, Analyse, tage udgangspunkt i "Sleep Well
Beast" og frasen "razor lemon" til at argumentere for, at en simpel frase bestående af to
ord kan danne fundament for et narrativ på baggrund af de metaforiske implikationer i
valget af frasen. Jeg hæfter mig ligeledes ved, at både Berninger og Leas sammenligner
denne "razor lemon" æstetik med tidligere udgivelser. Æstetikken er uadskillelig fra The
Nationals anden musik, og dette vil uundgåeligt have en indvirkning på den måde, det
underliggende narrativ udvikler sig på, i den forstand, at den nye musik altid vil blive sat
i relation til den gamle.

1.1.3

Metaforer i musik

Som mennesker benytter vi os af metaforer i et langt større omfang, end vi er
opmærksomme på. Vi bruger metaforen til at forstå abstrakte koncepter, eksempelvis lyd,
og i takt med dette er metaforen også med til at forme vores oplevelse af lyd og musik.
Den gængse opfattelse af metaforen har gennemgået en signifikant ændring siden 1980.
Førhen var den almene forståelse, at metaforen udelukkende var et lingvistisk værktøj.
Metaforen blev betragtet som et artistisk eller retorisk virkemiddel, der krævede et særligt
talent at anvende, i særdeleshed hvis man skulle anvende den godt: "[m]etaphor is a way
thought is organized, and it is because the products of metaphoric thought have been
studied mostly in their verbal forms that metaphor has been traditionally conceived of
as a uniquely linguistic and poetic phenomenon" [Gibbs, 2008]. Metaforen tilhørte store
poeter eller veltalte mennesker, såsom Shakespeare eller Churchill, og det var kun folk som
dem, som kunne mestre metaforens kunst. Aristotle sagde om metaforen: ”[t]he greatest
thing by far is to have command of metaphor. This alone cannot be imparted by another;
it is the mark of genius.” [Kovecses, 2010, s. vii–viii, af Aristotle].
Derudover var metaforen overflødig. Der var intet essentielt i at benytte sig af metaforer.
Den blev ikke betragtet som væsentlig i menneskets dagligdagskommunikation, og havde
ingen indflydelse på menneskets tanker og fornuft - det var udelukkende anset som en måde
hvorpå man æstetisk kunne krydre sit sprog. Denne klassiske forståelse af metaforteori
forholdte sig udelukkende til sprogbrug og ikke til kognition. I følge George Lakoﬀ blev
5
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teorien taget så meget for givet, at den generelle konsensus blev, at teorien var definitiv
[Lakoﬀ, 1992]. Med afsæt i bogen ”Metaphors We Live By” af George Lakoﬀ og Mark
Johnson, foreslår de to teoretikere fra den kognitive lingvistik, at den grundlæggende
struktur for en metafor dannes på et kognitivt plan, og ytres gennem et lingvistisk udtryk
[Lakoﬀ og Johnson, 1980]. Lakoﬀ og Johnson demonstrerer hvordan man kan argumentere
for, at metaforen som fænomen er en central del af vores kognitive system, og udforsker
metaforens uundgåelige natur i menneskets dagligdag i form af sprogbrug, tanker og måden
vi handler på [Lakoﬀ og Johnson, 1980, s. 3].
De uddyber, at det er i et forsøg på at forstå og tale om den verden, som omringer dem, at
mennesker beytter sig af metaforer oftere end de regner med. Et eksempel på dette er et
koncept som ’diskussion’. Vi udtrykker os ofte i en diskussion med begreber og vilkår fra
krigsførelse ved at benytte fraser som "jeg forsvarer min holdning" eller "han skød alle mine
argumenter til jorden". Det lingvistiske metaforiske udtryk er således en manifestation af
den underliggende kognitive proces, som finder sted i det menneskelige sind, og er baseret
på en struktur, hvor vi forstår et ’target domain’ (herefter konceptdomæne) på baggrund af
et ’source domain’ (herefter kildedomæne) [Lakoﬀ og Johnson, 1980; Kövecses, 2002, s. 4–
5, s. 4–9]. Ovenstående eksempler er den lingvistiske udtrykkelse af den kognitive metafor
DISKUSSION ER KRIGSFØRELSE.

1.1.4

Begrebsliggørelse af lydkvalitet

I følge Mads Walther-Hansen anvendes metaforer hyppigt og instinktivt, når der beskrives
lyd. Det gælder i daglig tale, professionelle studiesessions, musikmagasiner, og også i
akademiske kontekster. Dette er på trods af, at mange forskere erklærer sig skeptiske overfor
brugen af metaforer i akademisk arbejde. Vi tilskriver bestemte artister, instrumenter,
producere, musikteknologier og musiknumre en bestemt lydlig kvalitet, der bidrager til
lydens karakter eller udtryk. På trods af dette er vi sjældent opmærksomme på, hvordan
vi egentlig skaber forståelse for, eller taler om, disse udtryk. Walther-Hansen påpeger
en række eksempler på udtryk, som vi regelmæssigt anvender, når vi beskriver musik.
Eksempelvis well-balanced, warm, gritty, crispy, round, dirty, colored, lifeless, open, hollow,
honky, muddy, sticky, grainy, full, airy, thin [Walther-Hansen, 2020, s. 2]. Han uddyber, at
de kan synes tilfældige og subjektive, men bevæger man sig forbi det lingvistiske aspekt af
metaforen, kan man påpege nogle specifikke årsager til, at vi anvender præcis de metaforer,
som vi gør. Derudover tager Walther-Hansen udgangspunkt i en hypotese, som også jeg
arbejder ud fra: "[m]etaphors in descriptions of sound make sense and are used (consciously
or subconsciously) because they closely represent the auditory experience [...] they are
indespensable tools for making sense of sounds’ qualities" [Walther-Hansen, 2020, s. 2].
Denne hypotese underbygges af kognitiv lingvistisk teori, som betragter vores sprog og
tanker, som værende tæt forbundne. Den konkrete anvendelse af metaforer i dette speciale
vil blive klarlagt i kapitel 2.9.
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I kapitel fire, "Conceptualizing Sound Concepts: An Encyclopedia of Selected Sound
Terminology" [Walther-Hansen, 2020, s. 83–126] af sin bog ekspemplificerer WaltherHansen med 15 begrebspar, som forholder sig til lydlige kvaliteter, hvordan lingvistiske
metaforer giver mening, og er forbundet til underliggende kognitive metaforer. Et eksempel
herfra, som illustrer dybden og væsentligheden af de underliggende kognitive metaforer, er
varme/kulde. På et bogstaveligt plan er varme en taktil fornemmelse, som aktiveres, når
vi interagerer med miljøet (varm luft, væske eller solide objekter). Vi kobler ikke varme
til et specifikt temperaturinterval, men i stedet til en temperatur, som føles behagelig for
kroppen. Varmemetaforen er interessant, fordi den kan kobles til flere domæner. Varme kan,
i følge Walther-Hansen, kobles til følelser, auditiv perception og farve perception (varm rød,
orange eller gul). Han uddyber, at varme er blevet anvendt i forhold til social inklusion
og følelser siden det 15. århundrede i form af "en varm velkomst", "en varm atmosfære"
eller "varme følelser", og underbygger, at eksperimenter har påvist, at varme temperaturer
øger følelsen af varme mellem mennesker. Ligeledes understreger Walther-Hansen, at forsøg
også påvist, at det at blive socialt ekskluderet bogstaveligtalt føles koldt. Udtrykket "varm
lyd" stammer fra det 19. århundrede, og i følge Walther-Hansen er koblingen mellem
varme temperaturer, varme følelser og varme lyde meget direkte. Han argumenterer for,
at varme lyde skaber en behagelig atmosfære, og omgiver os på en inkluderende måde,
således at vores krop resonerer med lyden i stedet for at frastøde den. Walther-Hansen
fremhæver et eksempel fra Billboard, som skriver følgende om Dickie ’Bird’ Newland:
"Newland has a soft, warm sound and he shows it oﬀ tenderly on this pleasant rock
ballad" [Walther-Hansen, 2020, s. 121]. Denne beskrivelse fra Billboard i 1960 fremhæver
forbindelsen mellem varm lyd og noget naturlig og organisk, dybtfølt og ærligt, i følge
Walther-Hansen, og eksemplificerer koblingen mellem lingvistiske udtryksformer og deres
underliggende kognitive metaforer.
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1.2

Specialets opbygning

Indledningsvist, i kapitel 1, har jeg redegjort for de overvejelser og undringer, såvel
som kontekstuel viden om metaforer og narrativ, som ligger til grunde for specialet.
Derudover har jeg givet en grundlæggende udredning af min tilgang til undersøgelsen
af min problemformulering. Følgende afsnit har til formål at klarlægge specialets struktur
og opbygning.
Kapitel 2 omhandler de metodiske og teoretiske overvejelser, som er gjort i forbindelse
med den anvendte forskningsmetode, den refleksive auto-etnografi. I denne sammenhæng
afdækkes de forskellige aspekter af tilgangen, samt hvilke implikationer inddragelsen
af denne tilgang har haft på dette speciale. Aspekter som objektivisme og refleksion
indenfor etnografien diskuteres med henblik på at validere tilgangen, som en moderne,
versatil metode til undersøgelse af komplekse sociale verdner, og dermed studiet af musik
og mennesker. Derudover inddrages metafor- og narrativteori, i hvilken sammenhæng
teorier som ’conceptual metaphor theory’ og ’blending theory’ introduceres. På baggrund
af metafor- og narrativteorien opstilles en analysemodel med henblik på at fortolke
underliggende narrativer i musik. Jeg vil løbende diskutere implikationer af inddragelsen af
de forskellige perspektiver gennem kapitlet med udgangspunkt i indholdet af dette speciale
og dets feltarbejde.
I kapitel 3 gennemgås de forskellige facetter af feltarbejdet. Dette inkluderer relevant
information omkring felten, feltets aktører, såvel som overvejelser i forhold til processen. I
forbindelse med feltarbejdets forløb har jeg skulle tilpasse mig de forskellige rammer, som
den sociale verden har præsenteret, og jeg belyser i denne sammenhæng, hvordan jeg har
båret mig ad. Derudover belyses forskellige aspekter af feltarbejdet separat.
Kapitel 4, Analyse, belyser problemformuleringen fra forskellige perspektiver med
udgangspunkt i nogle forskellige Maaneland numre, såvel som nogle situationer fra
feltarbejdet. Kapitlet illustrerer de facetter af metaforer og narrativ i musik, som er
blevet nævnt i kapitel 1.1.2 - metaforer til opstilling af underliggende narrativ, narrativets
indflydelse på arbejdsprocessen og narrativets indflydelse på hvordan musikken lyder og
opleves.
Det afsluttende kapitel 5, Afrunding, er et sammendrag af specialets resultater og
overordnede overvejelser. I denne sammenhæng peges der ydermere på relevante,
uudforskede perspektiver, som grundlag for videre forskning i lys af dette speciale.
Derudover fremhæves nogle kritikpunkter i forhold til den anvendte metodik og teori,
feltarbejdet generelt, såvel som den opstillede analysemodel.
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I dette kapitel vil jeg afklare de metodiske og teoretiske overvejelser, som ligger til grunde
for min autoetnografiske tilgang til specialets feltarbejde, såvel som den metafor- og
narrativteori, der danner grundlag for mine analyser. I forhold til feltarbejdet inkorporeres
nogle forskellige aspekter, som først belyses i en isoleret kontekst. Dette inkluderer et
analytisk, refleksivt og praksisbaseret perspektiv på den autoetnografiske tilgang, hvorefter
jeg diskuterer implikationer af at anvende de forskellige perspektiver i en autoetnografisk
tilgang med udgangspunkt i mit feltarbejde. Derudover opstilles en analysemodel på
baggrund af Cognitive Metaphor Theory (herefter kognitiv metaforteori eller KMT),
Blending Theory (herefter blandingsteori eller BT) og narrativteori (NT)
I dette speciale foretages et autoetnografisk feltarbejde med udgangspunkt i mit eget
band, Maaneland. I kraft af det autoetnografiske aspekt bliver mine tanker, følelser og
fortolkninger som forsker centrale i feltarbejdet, og dokumenteres i form af feltnoter.
Feltarbejdet inkluderer principielt samtlige interaktioner vi har i bandet, men det er først
i forbindelse med at have igangsat dette speciale, at jeg har etableret et velovervejet
og dokumenteret grundlag for min tilgang til at tilegne empiri, og til min rolle som
aktør i feltarbejdet. Der biver ligeledes skabt musik i forbindelse med feltarbejdet, som
inkluderes som empirisk materiale på baggrund af det praksisbaserede perspektiv. Der
bliver derudover inddraget materiale, i form af musik og observationer, som går forud
for det planlagte feltarbejde. I denne sammenhæng er feltarbejdet med til at validere de
forudgående overvejelser og analyser, som præsenteres i forhold til empirien, og jeg har
derfor valgt at skelne mellem to typer af empiri: anekdotisk evidens og dokumenteret
empiri. Beskrivelser, dokumentation og analyser af empirien og de scenarier, som udspiller
sig i feltarbejdet, er baseret på metaforer og narrativ. Feltarbejdets primære formål bliver
at underbygge mine analyser og fortolkninger gennem lydoptagelser fra vores øvesessions,
supplerende demomateriale fra studiesessions og samtaler med bandets medlemmer og
producer.

2.1

Forskningsmetode

Min forskning bygger på en praksisbaseret tilgang, som er influeret af analytiske og refleksive aspekter af den etnografiske tilgang. Det praktiske arbejde, dvs. feltarbejdsprocessen,
såvel som den tilhørende empiri og det fortolkende, dvs. metaforbaseret fortolkning af narrativ i musik, kombineres i en analyse, som skaber et nuanceret indblik i indflydensen af
narrativ i skabelsesprocessen af musik. Ifølge Dean og Smith kan praksisbaserede forskning
9
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opdeles i to forskellige, men tæt relaterede, tilgange til indsamling af empiri. Ved at benytte mig af en praksisbaserede metodisk tilgang udgør både den kreative proces, såvel som
det kreative produkt, en del af min forskningsproces, og bliver en del af min empiri. Selve
processen, som jeg som forsker tager del i, resulterer i ”research insight which then might
be documented, theorized and generalized” [Smith og Dean, 2009, s. 7]. Den praksisbasrede
tilgang faciliterer en proces, som i sidste ende har et eller flere produkter, som resultat af
de kreative processer, der tages del i. Disse produkter kan fortolkes på lige fod med resten
af empirien, og udgør dermed supplerende, komparativt materiale. I dette speciale kommer
empirien til at bestå af de forskellige udgaver af musikken og de lydoptagelser, som jeg får
ud af vores studie- og øvesessions, og generelt vores snakke. Derudover har vores producer,
Søren Zahle, regelmæssigt eksporteret forskellige udgaver af vores numre under vores tid
i Skanderborg. Dette betyder, at jeg har forskellige udgaver af vores numre, både fra de
tidlige stadier af skabelsesprocessen, som hovedsageligt foregår hjemme hos mig selv, såvel
som versioner fra Studio Communale. Disse produkter fungerer som dokumentation for
den udvikling numrene har gennemgået, og er derfor vigtigt supplerende materiale til den
analyse, som foretages af numrene, hvor jeg kan fremhæve de relevante versioner.
Jeg arbejder ud fra en bred forståelse af etnografibegrebet, som en forskningsmetode, der
er baseret på feltarbejde ved at inkludere en række forskellige perspektiver, med et fokus på
at tage del i den sociale verden, som jeg undersøger. Som fundament for den etnografiske
tilgang, og dermed mine praktiske og fortolkende processer i forbindelse med denne, tager
jeg udgangspunkt i en refleksiv, analytisk autoetnografisk tilgang, som hovedsageligt er
funderet i to væsentlige overbevisninger. Først og fremmest; sociale fænomener vil altid
være defineret af den specifikke kontekst, hvori de eksisterer. Dette forudsætter, ifølge
danske antropolog Kirsten Hastrup, at vi ikke kan forstå et givent fænomen, uden at tage de
situationelle omstændigheder i betragtning. Ydermere kan de situationelle omstændigheder
udelukkende forstås, hvis de observeres i situationen: ”[a]ntropologen må ind i den verden,
der undersøges, og det gøres ved at tage plads i den” [Hastrup, 2003, s. 10].
Timothy Cooley og Gregory Barz er enige, men mener ligeledes, at det er det øjeblik
forskeren træder ind i felten, at nogle af udfordringerne af det etnografiske arbejde
præsenteres: ”[e]thnographic fieldwork requires meaningful face-to-face interaction with
other individuals, and therein lie both the promise and challenge of our endeavors” [Cooley
og Barz, 2008, s. 4]. Nødvendigheden af denne ansigt-til-ansigt interaktion forudsætter det
andet væsentlige punkt i min tilgang; jeg, som forskeren i denne instans, kan aldrig betragte
en given situation eller den tilegnede empiri, uden at tage mig selv og mine forudsætninger
i betragtning. Forskeren bliver således en central del af deres egen undersøgelse: "[a]ll
researchers are to some degree connected to, or part of, the object of their research" [Davies,
2008, s. 3]. Deres oplevelse af den sociale verden er funderet i deres egen baggrund, som
det påpeges af Atkinson, Coﬀet og Delamont:
[Auto]ethnographers-as-authors frame their accounts with personal reflexive
views of the self. Their ethnographic data are situated within their personal
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experience and sense making. They themselves form part of the representational
processes in which they are engaging and are part of the story they are telling
[Atkinson et al., 2003].
Charlotte Aull Davies adresserer denne udfordring og fremhæver væsentligheden af det
refleksive aspekt af tilgangen: "depending on the extent and nature of these connections,
questions arise as to whether the results of research are artefacts of the researcher’s presence
and inevitable influence on the research process. For these reasons, considerations of
reflexivity are important for all forms of research" [Davies, 2008, s. 3]. Den praksisbaserede
tilgang, kombineret med et fokus på refleksivitet, imødekommer denne udfordring. Som
beskrevet eksisterer der en generel konsensus om, at forskeren ikke kan distancere sig
selv fra felten – fluen på væggen er drømmetænkning, hvis man skal befinde sig i felten,
samtidig med, at man iagttager den: "it is of central importance for social research, where
the connection between researcher and research setting – the social world – is clearly much
closer and where the nature of research objects – as conscious and self-aware beings – make
influences by the researcher and the research process on its outcome both more likely and
less predictable" [Davies, 2008, s. 3].
Ved at placere forskeren direkte i felten i en praktisk funktionel rolle kan vedkommende,
på mere gennemsigtig vis, udføre et ”set of interpretive, material practices that make
the world visible”, og som, i den fortolkende proces fortolker “the world into a series of
representations, including field notes, interviews, conversations, photographs, recordings
and memos to the self” [Denzin og Lincoln, 2005, s. 3]. I et forsøg på at overkomme hvad
Davies med skepsis præsenterer som "diﬃculties apparently raised by reflexivity" i form
af mangel på objektivitet, eller som et resultat af forskerens indflydelse på resultaterne.
Ved at indtage en position med: "a very high level of interaction, based on complete
participation, in extreme cases even concealing the identity of the researcher" [Davies,
2008, s. 4] kan forskeren overkomme denne skepsis. Davies præsenterer altså refleksiviteten
som en udfordring, men også som løsningen derpå, såfremt den anvendes i den korrekte
kontekst.
Et hvilket som helst individ har et unikt, personligt forståelsesgrundlag, som er baseret
på individets livserfaringer og perspektiver. Idet jeg vælger at foretage et feltarbejde,
og gør brug af deltagerobservation, er det essentielt, at jeg er opmærksom på, at det
er en selvreflekserende metodisk tilgang. Min tilstedeværelse i det undersøgte fænomen
er akkurat lige så vigtig at forstå og fortolke, som de individer og den sociale verden,
jeg egentlig er interesseret i at undersøge – både i det fysiske felt, men ligeledes når jeg
efterfølgende skal betragte og forstå den indsamlede empiri. For bedst muligt at få en
forståelse for den sociale verden, som jeg undersøger, så skal jeg have mine egne personlige
forventninger og perspektiver in mente [Lorimer, 2004, s. 55]. Der kan aldrig opstå en
situation, hvor jeg ikke selv indvirker, hvilket nødvendiggør, at jeg anderkender min egen
rolle som værende central, og at resultaterne af min forskning således bliver en følge af mit
eget "situated gaze" [Yuval-Davis, 2011, s. 16]. Med sin ytring, at ingen viden er skabt af et
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”god-trick of seeing everything from nowhere” [Haraway, 1991, s. 189], understreger Donna
Haraway, at etnografen nødvendigvis må tage sin egen position i betragtning, ellers virker
det som om, at den viden etnografen præsenterer, er opstået ud af ingenting. Feltarbejdet
stopper aldrig. Om jeg fysisk befinder mig i felten, eller om jeg er ved at gennemgå den
indsamlede empiri, så er jeg altid situeret, og der påfalder mig et ansvar i forhold til at
være transparent. Dette gælder indsamlingen af empiri, men ligeledes mine overvejelser i
forhold til den måde, hvorpå jeg præsenterer empirien, såvel som min egen forståelse for
mit forståelsesgrundlag i mine analyser.

2.2

Refleksiv analytisk autoetnografi

Leon Anderson definerer fem kernekoncepter indenfor den analytiske autoetnografi; (1)
’complete member researcher’ (CMR) status, (2) analytisk refleksivitet, (3) gennemsigtighed af forskerens selv-narrativ, (4) dialog med informanter foruden forskeren selv og
(5) fokus på teoretisk analyse [Anderson, 2006]. Andersons fem kernekoncepter forholder
sig specifikt til analytisk autoetnografi, men som det fremgår af punkt 2, så er analytisk
refleksivitet et væsentligt aspekt af den analytiske tilgang. Dette understreger den sammensmeltning, der er sket af de forskellige facetter af den etnografiske proces. Jeg tager
ligeledes udgangspunkt i Davies’ tekst om refleksiv etnografi. Med henblik på det faktum,
at de forskellige etnografiske tilgange regelmæssigt deler kvaliteter, har jeg valgt, at jeg ikke
aktivt diﬀerentierer mellem dem, og refererer således til min tilgang som en hybrid mellem
de to. Med ovenstående overvejelser i betragtning vil jeg i de kommende sektioner afdække
relevante aspekter af processen i mit feltarbejde, med udgangspunkt i kernekoncepterne,
som Anderson har defineret. Intentionen er, at mine overvejelser og beslutninger er transparente, i forhold til hvorfor jeg har foretaget mit feltarbejde, som jeg har, og hvorfor jeg
har bearbejdet min empiri, som jeg har.

2.3

Ind i felten - CMR

Jævnfør det autoetnografiske aspekt, er det i særdeleshed væsentligt, at forskeren er en
del af den sociale verden, som de forsker i, samtidig med at "group membership precedes
the decision to conduct research on the group" [Anderson, 2006, s. 379]. Det giver derfor
mening, at Anderson definerer CMR som værende en kerneværdi i autoetnografien. For at
opnå CMR må forskeren nødvendigvis være et ’complete member’ af den social verden, de
undersøger. Enhver social verden har aspekter eller deciderede fysiske felter, som ikke er
tilgængelige for hvem som helst, hvis ikke man er en del af den sociale verden.
Det er ligeledes muligt for forskeren at få indsigt i “the emotional stance of the people
they study” [Adler og Adler, 1987]. Hvis forskeren er en del af det undersøgte felt, så
udgør de, hvad Robert Merton har døbt: “the ultimate participant in a dual participantobserver role” [Merton, 1988, s. 18]. I forhold til CMR distingverer Patricia og Peter Adler
[Adler og Adler, 1987, s. 67–84] mellem to typer: ’opportunistic’ og ’convert’ CMR. Den
opportunistiske CMR er den mest hyppigt forekommende og relevante for dette feltarbejde
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- man kan blive født ind i en gruppe, tvunget derind ved for eksempel at blive syg, eller
man kan opnå en intim familiaritet gennem arbejds-, fritids- eller livstilsaktiviteter, som
det er tilfældet i dette speciale. Adler og Adler skriver: "CMRs come closest of all [...] to
approximating the emotional stance of the people they study" [Adler og Adler, 1987, s.
67], men hvorom der er tydelige fordele ved at være en complete member, så betyder det
ikke, at forskeren automatisk opnår et altseende overblik over den sociale verden, eller at
de tidligere nævnte problematikker elimineres. Som det pointeres af Marilyn Strathern, så
vil forskeren, som undersøger en given social verden altid skille sig ud, fordi de på samme
tid er en del af det forskningsfælleskab, som de forsker på vegne af [Strathern, 1987]. Som
en social forsker er man pålagt en kulturel identitet, som medbringer nogle målsætninger,
der betyder, at vedkommende altid har en analytisk opmærksomhed på, hvad der foregår
i rummet. Autoetnografiske forskere er nødt til altid at observere, og i, mange tilfælde
dokumentere og analysere, samtidig med at de agerer som en normal aktør.

2.4

Refleksivitet

Når det handler om at undersøge sociale verdner, så omhandler refleksiviteten måderne
hvorpå empirien er påvirket af processen af det etnografiske feltarbejde, såvel som de
involverede aktørers indflydelse. Det forholder sig ikke til specifikke faser af processen, og
er derfor relevant fra det øjeblik, man begynder at udvælge et emne, til man har præsenteret
sine afsluttende resultater. Davies skriver, at hvor det refleksive aspekt er relevant for al
social forskning, er det i særdeleshed væsentligt for etnografisk forskning, hvor forskeren,
på et personligt plan, er tæt forbundet til den sociale verden og/eller den kultur, som de
undersøger. Ifølge Davies har den refleksive autoetnografiske tilgang til formål at “seek
to develop forms of research that fully acknowledge and utilize subjective experience as
an intrinsic part of research” [Davies, 1999, s. 5]. Hun uddyber derimod med en varsling
i forhold til dette aspekt af forskningen. I takt med at man som forsker indarbejder sig
selv i empirien og i den etnografiske proces, er det udfordrende at finde den rette balance.
Udfordringen består i inddragelsen af den deltagende oplevelse i etnografisk arbejde, da
det kan lede til at forskeren fokuserer for meget på det subjektive aspekt af forskningen.
Cliﬀord Geertz har, lidt modvilligt, døbt dette "author saturated texts" [Geertz, 1988], og
er et væsentligt perspektiv at belyse i forbindelse med CMR.
I forskerens forsøg på at øge transparens ved at tage sig selv i betragtning, hænder det at
man, af frygt for at undervurdere sin egen rolle, gør det modsatte og tilskriver sin egen
rolle, både som aktør og som forsker, for stor værdi og indflydelse. Renato Rosaldo har
observeret: "[i]f classic ethnography’s vice was the slippage from the ideal of detachment
to actual indiﬀerence, that of present-day reflexivity is the tendency for the self-absorbed
Self to lose sight altogether of the culturally diﬀerent Other" [Rosaldo, 1993]. Som det
fremlægges af Rosaldo, så er ’author saturation’ og solipsisme ikke et underliggende
problem i autoetnografiske tekster, men derimod et symptom deraf. De opstår som et
resultat af, at der ikke bliver lagt tilstrækkelig med fokus på at interagere med de andre
aktører i feltet. Der findes ingen form for tilgang til etnografi, som kan retfærdiggøre, at
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man baserer sin forskning på blot sig selv: "[w]e must not lose sight of the ethnographic
imperative that we are seeking to understand and make sense of complex social worlds of
which we are only part (but a part nevertheless)" [Atkinson et al., 2003, s. 57]. Hvis det er
tilfældet, at forskeren fokuserer for meget på sig selv, så negligeres det sociologiske aspekt
af forskningen. I følge Ruth Behar skal den indsigt, som forskeren tilskriver sig selv, være
relevant: “[t]he exposure of the self who is also a spectator has to take us somewhere we
couldn’t otherwise go to. It has to be essential to the argument, not a decorative flourish,
not exposure for its own sake” [Behar, 1996, s. 14].
Med dette sagt, eksisterer der lige så meget potentiale, som risiko, i selv-narrativet. Det
personlige, subjektive selv-narrativ kan give indsigt i en følelsesbaseret dybde, som kan
være vanskelig at opnå på anden vis, og det giver ofte adgang til mere intime dele af
feltet. Selv-narrativet af analytisk, refleksiv autoetnografi anvendes altså til at raﬃnere
den teoretiske forståelse af sociale verdner, og derfor er det væsentligt, at forskeren holder
det holistiske syn af den sociale verden, som de undersøger, for øje, og ikke mister fokus
ved at inddrage sig selv for meget.
Det er ikke selvskrevet, at refleksivitet bør være en central del af det etnografiske arbejde, og
har været basis for en del diskussion. I denne sammenhæng drager Davies sammenligninger
til naturvidenskaben. Selv i en disciplin, hvor der oftest er større seperation mellem forsker
og forskningsobjektet, og bevismaterialet oftere er definitivt, er der fokus på det refleksive
aspekt af forskningen. Indenfor naturvidenskaben gælder det også, at, Uanset graden af
inddragelse fra forskerens side, så vil vedkommende have en indflydelse på udkommet,
og dette må nødvendigvis tages i betragtning. Som det klarlægges af Davies, så findes
der ingen scenarier, hvor vi kan undersøge et forskningsobjekt eller et socialt fænomen,
uden at forskeren, på den ene eller anden måde, er forbundet dertil. Det er forskerens
ansvar at tage stilling til graden af sin egen indflydelse, og derudover at være transparent
omkring sin inddragelse, således læseren selv kan tage stilling til, om de er enige i forskerens
observationer og konklusioner. Ligesom musik på bånd påvirkes af artefakter fra båndet,
så vil forskning altid skulle passere gennem en forsker, og den blotte tilstedeværelse og
indflydelse heraf skal afdækkes for potentielle artefakter, uanset om de er uundgåelige eller
ej. Produktet vil altid bære præg af det medium, som tilvejebringer det.
Hvis refleksivitet er en væsentlig overvejelse i den mere objektive naturvidenskab, så må
det nødvendigvis være vigtigere i forhold til social forskning, hvor forbindelsen mellem
forsker og forskningsobjekt objektivt set er tættere, og hvor forskningsobjektet består af
levende, selvbevidste væsener. I en social kontekst vil forskeren have en indflydelse på både
de deltagende aktører, og på det sociale fænomen, som de tager del i, og udkommet, og
dermed artefakterne, er markant mere uforudsigelige. De intime forhold mellem forsker og
forskningsobjekt, og de kompleksiteter som introduceres af flere selvbevidste aktører med
forskellige baggrunde, gør refleksiviteten central for etnografien, men tilvejebringer ligeledes
spørgsmålet om objektivitet i tilgangen. Overvejelserne om objektivitet og subjektivitet
i social forskning handler om at kontrollere eller minimere forskerens indflydelse på
forskningssituationen. Dette forsøger man som regel at opnå ved at skabe afstand
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mellem forskningsobjekt og forsker, eksempelvis ved at observere på andre måder end
deltagerobservation, eller generelt metoder, som mindsker interaktionen. Alternativt kan
det modsatte benyttes - ved at interagere aktivt med feltet, eksempelvis som CMR i
en praksisbaserede tilgang, kan man ligeledes opnå en objektivitet i sin forskning. Som
det beskrives af Thompson og Lashua, kan det være udfordrende at være en stille eller
skjult etnografisk observant under sessions, fordi de fleste bands og producere kan være
hemmelighedsfulde omkring deres kreative processer [Thompson og Lashua, 2014], og dette
er endnu en god grund til at jeg anvender den praksis-orienterede tilgang. Jeg bliver en
lige så stor del af den givne situation, som de andre aktører, men jeg lægger ikke skjul på
mine intentioner og min rolle. Jeg forsøger derimod at skabe så naturlig en session, som
jeg kan, samtidig med, at jeg kan optage feltnoter.

2.5

Narrativ & Fortolkning

En gennemgående kritik for traditionel etnografi, er, at etnografen typisk er skjult både i feltarbejdet, hvor de gør alt hvad de kan, for ikke at have en indflydelse på den
sociale verden, men ligeledes i den skriftlige dokumentation. Som et resultat heraf opleves
etnografen som en altvidende skikkelse, der på en og samme tid iagttager den sociale
verden uden at have nogen indflydelse derpå. Med udgangspunkt i en praksisbaseret
autoetnografisk tilgang, er det essentielt, at mine følelser og oplevelser bliver inddraget
i narrativet, og udgør valid data på højde med alle andre observationer, som jeg gør mig.
Det er kombinationen af observationen af de andre aktører, produkterne vi skaber sammen
og mit personlige narrativ, som skelsætter denne praksisbaserede autoetnografiske tilgang.
I "Analyzing Social Settings" skriver John Lofland, at feltnoter bør inkludere forskerens
følelser og reaktioner: "[f]ield notes are not only for recording the setting; they are for
‘recording’ the observer as well" [Lofland, 1971, s. 106]. Veldokumenterede feltnoter er det,
som adskiller anekdotisk evidens fra veludført, valid autoetnografisk feltarbejde. Hvis ikke
mit feltarbejde er veldokumenteret, så kan jeg ikke verificere, at de oplevelser og følelser,
som jeg har haft under feltarbejdet faktisk er korrekte, og så reduceres disse oplevelser til
erindringer, hvilket, på egen hånd, ikke kvalificerer som valid data.
I lys af forskerens dobbelte rolle som medlem af den sociale verden, såvel som forsker
af samme verden, kræver autoetnografien en udførlig tekstlig gengivelse af forskerens
selv-narrativ. Selv-narrativet illustrerer forskerens personlige fordybelse i den sociale
verden som undersøges, men fortolkningen deraf skal præsenteres så objektivt, som
muligt. Et selv-narrativ vil uundgåeligt være subjektivt, så det objektive eksisterer
i form af præsentationsform og dokumeetation omkring dets fortolkning. Analytisk
indsigt bør være en kombination af selv-narrativet i form af egne tanker og erfaringer,
såvel som de omkringværende aktørers. Derudover bør autoetnografen åbent klarlægge
sine overbevisninger og forhold til den sociale verden, som feltarbejdet skrider frem.
Dette underbygger yderligere forskerens tilknytning til den sociale verden, og fremviser
vedkommende som et menneske, som oplever de samme udfordringer og overvejelser, som
de andre aktører i den sociale verden.
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Det er vigtigt, at forskerens rolle som forsker ikke overskygger vedkommendes rolle
som medlem. De bør forvente at blive involveret i meningsdannelse og værdiskabelse i
fællesskabet, som de undersøger, men det hænder, at forskeren har så stort fokus på
sine feltnoter, at de kommer til at observere markant mere end de deltager. Det er en
krævende proces, og som det skrives af Anderson, så er "the necessity of mentally and
physically documenting one’s activities creates additional tasks and, at times, diverts
the researcher’s attention from the embodied phenomenological experience" [Anderson,
2006, s. 380]. Dette degraderer forskerens rolle som medlem, og kan på sigt resultere i at
de andre medlemmer i tiltagende grad anskuer forskeren mere som en forsker end som et
medlem, hvilket principielt kan betyde, at forskerens mister sin CMR, og dermed har gået
på kompromis med et væsentligt aspekt af den autoetnografiske metode.
Den sociale verden bør diktere, hvad der bliver talt om, og hvordan der bliver talt om det,
og forskeren bør deltage i en grad, som falder vedkommende naturlig. Det væsentlige er, at
man ikke negligerer sin rolle som medlem. Ydermere vil forskeren, i takt med sit etnografiske
arbejde, udvikle sin indsigt og forståelse for den sociale verden, såvel som for den metodiske
proces, hvilket har en indflydelse på måden hvorpå forskeren foretager sine observationer,
såvel som hvordan de bliver dokumenteret. Denne progression er ligeledes væsentlig at
dokumentere - det er en flydende, og ikke en statisk social verden, som undersøges, og
det samme gælder forskerens viden og indsigt i den proces, som feltarbejdet gennemgår.
På trods af dette, så har der hos etnografer eksisteret en tendens til at fokusere mere på
andre aktører, og dermed minimere forskerens egen rolle i den etnografiske tekst i forhold
til feltnoterne. Ligesom det er væsentligt ikke at skrive en ’author-saturated’ tekst, så er
det vigtigt ikke at negligere forskerens egen rolle i det skriftlige arbejde.
I det øjeblik jeg som forsker ’komponerer’ mine feltnoter, har jeg påbegyndt en form for
fortolkning. Der bliver truﬀet beslutninger om hvad der er væsentligt, og lige så vigtigt,
hvad der ikke er. Andre forskere ville have medtaget observationer fra deres feltarbejde, som
jeg, måske uden at være opmærksom på det, har frasorteret. Det første lag af fortolkning
sker allerede under planlægningen af mit feltarbejde i form af mine fokuspunkter, og
dernæst de elementer af feltarbejdet, som jeg vælger at optage i mine feltnoter. I mine
samtaler vil jeg uundgåeligt forme mine spørgsmål efter min vurdering af hvad, der er mest
relevant. Uanset hvilken tilgang man tager til sin analyse, så skal der indsamles empiri og
organiseres data. Der skal sorteres i den indsamlede empiri, som vil bestå af forskellige
tekster og feltnoter. Dette påbegynder det andet lag af fortolkning: "[n]arratives do not
speak for themselves or have unanalysed merit; they require interpretation when used as
data in social research" [Riessman, 2005, s. 1–2]. Som Riessman her giver udtryk for, så
er empirien intetsigende i sig selv. Det er først i det øjeblik, at det fortolkes, at det får
betydning. Det er umuligt at komme omkring den individuelle forskers forudsætninger
for deres fortolkning. Årvågenhed og selvindsigt i form af refleksion i forhold til egne
tilbøjeligheder og indflydelser, er derfor væsentligt.
I forhold til dette andet lag af fortolkning, skal man være opmærksom på, at vi,
som mennesker, har en tilbøjelighed til at farve vores narrativer efter vores egen
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individualistiske, ideelle tænkning: "[...] narrators inscribe into their tales their ideologies
and interests" [Riessman, 1993]. Hvordan man forholder sig til narrativet er essentielt.
Ligesom fortælleren, ofte ubevidst, farver sine narrativer, så skal man, som fortolker,
forstå, at fortolkningerne aldrig kan være ’komplette’: "[o]ur analytic interpretations are
partial, alternative truths that aim for “believability, not certitude, for enlargement of
understanding rather than control”" [Stivers, 1993, s. 424]. Selvom fortælleren kan udvide
og pynte på virkeligheden, så kan det sagtens være deres reelle oplevede virkelighed.
Hvorom Riessmann specifikt omtaler en narrator, som værende en person, som forskeren
undersøger, så giver det mening, at betragte forskeren selv på lige fod med dette perspektiv.

2.6

Dialogen

Som det er klarlagt i foregående afsnit, er potentialet for selv-absorbtion i det refleksive
autoetnografiske feltatbejde et aspekt, som man skal være opmærksom op. Eftersom
autoetnografien er funderet i forskerens selvnarrativ, er det essentielt, at benytte sig af
metoder, som frembringer andre aktørers perspektiv. I sin Ph.d. argumenterer Kristine
Ringsager værdien af samtalen som en valid måde at indsamle empiri, og sætter den på
lige fod med resten af feltarbejdet [Ringsager, 2015, s. 26–28]. Etnografien handler i stor
grad om at træde ind i et scenarie eller en verden, hvor man kan gøre sig erfaringer om de
mennesker, som indgår i den levede realitet. Det er kontroversiel praksis blot at forhøre sig
hos de mennesker, man undersøger; at spørge ind til hvordan de selv forstår den tilværelse,
som de lever i, beskrives som ”et dårligt surrogat” [Barth, 1980], i modsætning til selv at
tage del i og faktisk overvære disse menneskers levede realitet.
Ringsager beskriver resultatet af den etnografiske feltforskning, som værende en række
narrativer og personlige beretninger, hvori man kan identificere bestemte strukturer, som
fremstilles i relation til eksisterende teorier eller modifikationer deraf [Ringsager, 2015, s.
26]. Begrebet ’narrativ’ beskrives i denne sammenhæng som værende konkrete fortællinger,
og hvad Hanne O. Mogensen beskriver som ”en særlig analytisk forståelse af forholdet
mellem individ og samfund, kontinuitet og forandring, forudsigelighed og tilfældighed”
[Mogensen, 2005, s. 5], såvel som en forståelse af livet som levet over tid og i tid. Hun
uddyber, at et af antropologiens vigtigste inspirationskilder ift. brug af narrativ er franske
filosof Paul Ricoeur, som siger, at livet blot er et biologisk fænomen, så længe det endnu ikke
er blevet fortolket [Riceour, 1984, 1985, 1987]. Mogensen supplerer, at enhver fortolkning,
som vi foretager os, sker i lyset af de narrativer, som er tilgængelige i vores kultur, og at
menneskelig erfaring altid er medieret af fortællinger, og at vi kun kan forstå livet gennem
disse [Mogensen, 2005, s. 6]. Dette forholder sig ikke udelukkende til dialogen, men også
til den etnografiske feltforskning i form af de observationer, som vi kan gøre os, når vi
befinder os i feltet.
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Hvad Mogensen kalder for den analytiske forståelse, som er et resultat af den narrative
tilgang, er et forsøg på at begrebsliggøre nogle af de klassiske dilemmaer, som antropologien
kredser om, og dermed også den utrolige kompleksitet, som opstår, når man skal forsøge
at afdække alle relevante aspekter af et socialt fænomen samtidig med, at man bevarer
overskueligheden og jordforbindelsen i sine observationer:
Hvordan får vi indfanget kontinuiteten såvel som transformationen, stabilitet
såvel som forandring, orden såvel som drama? Hvordan kan vi indfange vores
handlen som værende hverken determineret af strukturer eller som resultat
af total tilfældighed og kaos? Narrativer hjælper os med at indfange, at
der er noget, der er genkendeligt over tid men aldrig uforanderligt, og at
kollektiviteten manifesterer sig på varierende vis i aktørernes liv. Narrativ er et
langt mere fleksibelt begreb end f.eks. kulturbegrebet, og det er derfor kommet
til at spille en prominent rolle i antropologiens forsøg på at opnå indsigt i sociale
aktørers erfaring, intentioner og praksis, uden at vi mister det kollektive af syne
[Mogensen, 2005, s. 8].
Dialogens styrker understreges af ovenstående iagttagelser - i lyset af de observationer,
som man som forsker kan gøre sig i feltet, kan man belyse nogle af de aspekter, som
kan være sværere at danne mening ud af. Det forudsætter derudover, at man er kritisk
overfor de narrativer, som de andre aktører præsenterer i dialogen. Virkeligheden skabes
igennem de narrativer, som frembringes i dialogen, men der eksisterer ingen garanti for, at
aktørerne selv er opmærksomme på, om deres egen fortolkning af den virkelighed, som de
indgår i, stemmer overens med den gængse fortolkning. Dette er et væsentligt perspektiv,
fordi det underbygger det faktum, at ethvert narrativ eller fortolkning er valid empiri,
såfremt forskeren præsenterer det på gennemsigtig vis, og tilkendegiver egne overvejelser
i forbindelse med fortolkningen af aktørens narrativ. Det er på dette grundlag, at jeg
mener at kunne validere anvendelsen af dialogen, i form af dele af samtaler og anekdotiske
fremstillinger, i mine analyser og feltarbejdet generelt. De narrativer, som bliver anvendt
som empiri, er allerede blevet fortolket af de mennesker, som tilvejebringer dem, og det er
således forskerens ansvar at fortolke denne fortolkning: "[n]arratives are interpretive and,
in turn require interpretation" [Riessman, 1993, s. 22].
Derudover er jeg uundgåeligt influeret af mine intentioner. Gennem mit specialeforløb
beskæftiger jeg mig konstant med overvejelser i forbindelse med min opgave, og som det er
beskrevet i forbindelse med CMR, så har jeg altid en agenda i min rolle som forsker. Jeg
bliver fluen i sofaen – hvis jeg er for usynlig, så vil de andre føle sig iagttaget. Hvis dialogen
virker udspørgende, så brydes illusionen af, at jeg er en del af sessionen på lige fod med de
andre. På baggrund af disse overvejelser anvender jeg samtalen, hvor den falder naturligt
under en session, og ellers som supplement - følgende en session åbner rammerne sig op,
og jeg behøver ikke at påtage mig den samme aktive aktørrolle. Hvis jeg under en session
har gjort mig nogle observationer, som jeg mener kunne være interessante at få uddybet,
så kan jeg efterfølgende henvende mig til den pågældende aktør og være mere direkte i
18

2.7. Empiri & Dokumentation

Aalborg Universitet

dialogen - i større grad som et interview. Her vil produktet fungere som referencepunkt,
i den forstand, at jeg kan foretage samtalen, og efterfølgende lytte til optagelsen af en
øvesession. Aktøren, såvel som mig selv, kan forholde sig til hvor i sessionen vi befinder
os, og ydermere har jeg feltnoter, som kan dokumentere, hvad der foregik i sessionen. Det
tillader yderligere indsigt og gode vilkår for analyse og fordybelse.

2.7

Empiri & Dokumentation

I lys af de teoretiske og metodiske overvejelser, som ligger forud for dette afsnit, har jeg
valgt at skelne mellem to typer af empiri gennem dette speciale: dokumenteret empiri og
anekdotisk evidens. Som det fremgår af den foregående teori, er der ikke nogen konkret
skildring af denne opdeling, og jeg vil belyse de to typer af empiri i dette afsnit.

2.7.1

Dokumenteret empiri

Normalvis er det ikke nødvendigt at skelne mellem dokumenteret empiri og empiri, og det
er således af praktiske årsager, at jeg har valgt at kalde det for dokumenteret empiri. I
dette speciale dækker denne empiriform over al den empiri, som er skabt i forbindelse med
selve feltarbejdet. Det er veldokumenteret, teoretisk og metodisk funderet med henblik
på at besvare min problemformulering, hvilket ikke gør sig gældende for den anekdotiske
evidens, og understreger væsentligheden af distinktionen mellem de to. Den dokumenterede
empiri består af observationer, som er underbygget af feltnoter, lydoptagelser eller auditivt
materiale efter feltarbejdet er igangsat. Denne opdeling er et resultat af min refleksion af
min udvikling følgende specialets opstart. Min viden om den etnografiske tilgang og de
forskellige perspektiver har accentueret vigtigheden af at klarlægge hvilken empiri, der
er tilegnet specifikt med henblik på at besvare specialets problemformulering, og hvilken
empiri der er benyttet, men som ligger forud for selve feltarbejdet. Det er inklusionen
af dokumenteret empiri, som afgør, om dette speciale består af overvejende filosofiske
overvejelser, eller om det tager et afsæt i virkelige situationer fra den sociale verden, som
undersøges.

2.7.2

Anekdotisk evidens

Den anekdotiske evidens betegner empiri, som ikke har nogen objektiv eller statistisk
evidens. Denne empiriform er mindre definitiv end dokumenteret empiri. Inklusionen af
anekdotisk evidens som valid empiri er en afvigelse fra den ’korrekte’ tilgang til indsamling
af empiri, og fungerer udelukkende, hvis det kombineres med dokumenteret empiri. I
forbindelse med det autoetnografiske arbejde, som tager udgangspunkt i mit eget band,
så besidder jeg en forhåndsviden om bandet og dets medlemmer. Dette forudsætter, at
jeg uundgåeligt vil trække på personlige erindringer og viden om bandets tilbøjeligheder,
både som et kollektiv, men også som individer. Der er ikke nogen problematik i at
anvende anekdotisk evidens som valid empiri, såfremt de forhold, som gør sig gældende
for observationerne, bliver klarlagt. Validiteten af anekdotisk evidens afhænger således
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af den supplerende argumentation, i hvilken sammenhæng gennemsigtigheden af de
omstændigheder, som gør sig gældende for den anekdotiske evidens, er særdeles vigtig.
Som det understreges af Atkinson, Coﬀey og Delamont [Atkinson et al., 2003, s. 57]: "[n]o
ethnographic work — not even autoethnography — is a warrant to generalize from an ’N of
one’", hvor N udgør forskeren selv. "We must not lose sight of the ethnographic imperative
that we are seeking to understand and make sense of complex social worlds of which we
are only part (but a part nevertheless)". I de dele af min undersøgelse, som forholder sig til
skabelsesprocesser forud for mit speciale, vil der forekomme situationer, hvor det primært
er mine erindringer som udgør empirien. Når det er få, eller blot en enkelt, anekdote, som
ligger til grunde for observationen, så er det vigtigt, at dette klarlægges. Dette skyldes, at
der er en øget risiko for, at anekdoten er utroværdig og udelukkende er blevet husket som
relevant, fordi den er specielt mindeværdig, eller at den generelt bare ikke er repræsentativ
for lignende situationer [Goodwin, 2010, s. 25]. Det er ligeledes blevet påvist af psykologer,
at mennesker, grundet kognitiv bias, har en tendens til at huske usædvanlige eller særligt
bemærkelsesværdige øjeblikke frem for almindelige øjeblikke [Zillman og Gibson, 1994, s.
603–624]. Det væsentlige aspekt, er, at selv når den anekdotiske evidens er korrekt, så er
den ikke nødvendigvis repræsentativ for lignende situationer.
I følge Atkinson, Coﬀey og Delamont, så kræver det statistisk evidens at bekræfte, om
anekdotisk evidens gør sig gældende generelt - uanset om selve anekdoten er sand eller
falsk. Den anekdotiske evidens kan ikke benyttes til definitivt at drage nogle konklusioner.
I dette tilfælde kan jeg underbygge forudgående anekdoter ved at dokumentere lignende
scenarier under dette speciales feltarbejde, og på den måde tilskrive den anekdotiske
evidens værdi. Derudover understreger Davies, at det er svært ikke at inkludere en grad
af anekdotisk evidens: "[w]ith ethnographic data, personal characteristics such as speech
mannerisms, as well as ways of expressing opinions, uses of anecdotal material, and detailed
personal narratives, are not so readily expunged, and so individual identities are not easy
to disguise completely" [Davies, 2008, s. 61]. Med dette in mente er det fordelagtigt aktivt
at inkorporere den anekdotiske evidens. Det gør mig, som forsker, mere opmærksom på,
hvornår det er vigtigt for læseren at blive informeret om typen af empiri, og derudover
stiller jeg mig særdeles kritisk overfor empirien, når jeg anvender den.

2.7.3

Dokumentation

I forbindelse med dokumentation og referencer til min empiri, tager jeg udgangspunkt
i Kristine Ringsagers tilgang i sin afhandling [Ringsager, 2015, s. 181–182]. Hendes
afhandling strækker sig over længere tid end feltarbejdet i dette speciale, og jeg har valgt at
supplere mine referencer med kontekst, hvor det ikke fremgår klart af den omkringliggende
tekst, så de er lettere at navigere i. Eftersom der er mange lydfiler i mine bilag har jeg opsat
et system, som overskueliggører kategoriseringen af den enkelte lydfil. For at referere til
lydfilen "12 Familie Mix 07c - PRE-MASTER", vil jeg skrive (b01_01_12). Dette fortæller
læseren, at vi befinder os i bilagene (b), kategori 01, ’01 DEMOER, LIVESESSIONS,
MIXES, MASTERS’, underkategori 01, ’01 FAMILIE’, version 12, ’12 Familie Mix 07c
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- PRE-MASTER’. I bilagsoversigten suppleres lydfilen med relevant metadata, i dette
tilfælde dato for oprindelse og arbejdsfokus for denne version.

Figur 2.1. Bilagseksempel (b01_01_12)

Som en yderligere hjælp til læseren indsættes en bilagsguide for det givne afsnit, i form af
en tabel med de relevante bilag. Der refereres kun til et bestemt bilag første gang, at det
bliver nævnt i et afsnit, så teksten ikke bliver fyldt op med bilagsreferencer. Læseren kan på
denne måde referere tilbage til enten bilagsguiden eller den første reference. Jeg vedlægger
ligeledes en overordnet bilagsoversigt, som giver læseren mulighed for at orientere sig i de
over- og underkategorier, som benyttes.

2.8

Etik

I takt med fremskridt indenfor den sociale forskning og den øgede refleksion i forbindelse
med forskningens udvikling, er der opstået et større fokus på etiske og politiske overvejelser
i forhold til forskningens udførsel. Allerede i 1960erne begyndte man at blive opmærksom
på, hvordan antropologer havde været med til at forstærke race stereoyper og fordomme,
såvel som bidraget til at sætte det koloniale styre i et godt lys [Willis, 1969]. Der er enighed
om, at antropologien ikke direkte havde en stor indflydelse på at udbrede det koloniale
styre, men kontroversen gjorde, at man blev langt mere opmærksom på eﬀekten af social
forskning, såvel som dets potentielt negative indflydelse [Asad, 1973, 1991].
Det er en dramatisk parallel at inddrage i forhold til det felt, som jeg undersøger, og
hensigten er ikke at sige, at der eksisterer ligheder, men derimod, at disse tidlige scenarier
har dannet rammerne for hvilke overvejelser den moderne antropolog skal gøre sig i sin
forskning, uafhængigt af feltet. I min forskning er de politiske implikationer ikke betydelige,
og det er hovedsageligt etiske spørgsmål, som jeg forholder mig til. Forskning af sociale
verdner involverer interaktion og forhold mellem diverse individer og entiteter: forskere
og sponsorer; forskere og kollegaer; forskere og oﬀentligheden; og forskere og deltagere i
deres forskning [Barnes, 1979, s. 14]. Sponsorer og kollegaer har ingen indflydelse på dette
speciale, men oﬀentligheden og deltagerne må jeg nødvendigvis tage forbehold for. Jeg
forventer ikke stor opmærksomhed på mit speciale fra oﬀentlighedens side, men eftersom
specialet bliver oﬀentligt tilgængeligt, kan jeg ikke negligere disse overvejelser. Mit største
ansvar påfalder de deltagende i feltarbejdet:
As far as possible participation in sociological research should be based on the
freely given informed consent of those studied. This implies a responsibility
on the sociologist to explain in appropriate detail, and in terms meaningful to
participants, what the research is about, who is undertaking and financing it,
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why it is being undertaken, and how it is to be distributed and used [BritishSociological-Association, 2017].
Som det fremgår af ovenstående citat fra British Sociological Association, så er
gennemsigtighed overfor deltagerne essentiel af etiske årsager, og efter min mening
gavner det ligeledes forskningen. I forbindelse med den praksisbaserede tilgang er min
overbevisning, at jo mere gennemsigtig jeg er som forsker, jo mindre vil aktørerne føle sig
observeret. I disse sessions er der ikke noget at skjule, og aktørerne blive ikke udstillet i
forhold til et kontroversielt emne. Der havde været andre implikationer, i form af intention,
hvis der var sponsorer på, og min forskning var foretaget med andet end akademisk
hensigt. I følge Roger Homan er der to væsentlige dele. Først og fremmest skal deltagerne
på forståelig vis informeres om samtlige potentielle indflydelser, som deres deltagelse i
forskningen kan have. Dernæst kan man opsøge deltagernes samtykke på baggrund af
deres forståelse af forskningens implikationer uden tvang eller forsøg på at influere deres
beslutning [Homan, 1991, s. 71]. Er forskeren ikke ærlig i sin tilkendegivelse af forskningens
indhold for deltagerne, så svarer denne uærlighed principielt til at influere deltagerens
beslutning, og man må allerede her sætte spørgsmålstegn ved de etiske praksisser forbundet
med forskningen.
Der findes alternative metoder, som, i hvert fald fra start, negligerer de etiske og moralske
overvejelser, hvad Davies kalder ’covert research’. Med covert research skjuler forskeren
sin rolle og sin intention om at indsamle empiri. Der er merit i denne tilgang, og kunne
potentielt anvendes som en supplerende metode i videre forskning, men den præsenterer
nogle andre udfordringer. Jeg inddrager eksempelvis produktet som en del af min empiri,
hvilket betyder, at der under disse sessions løbende skal gemmes udgaver af det produkt,
som vi arbejder på. Dette ville ikke være muligt, hvis der sad en anden ved computeren. Der
ville ligeledes opstå udfordringer i forhold til at tage feltnoter, og jeg ville være nødsaget
til at optage lyd i rummet uden deltagernes viden herom. På baggrund af disse overvejelser
har jeg foretrukket den praksisbaserede tilgang, hvor jeg åbent tager del i sessions, og på
forhånd giver de andre aktører indblik i min forskning og deres rolle deri.

2.9

Metaforbaseret narrativfortolkning

I følgende afsnit vil jeg gennemgå de aspekter af metaforteorien, som er relevante i forhold
til at opstille min analysemodel for metaforbaseret narrativfortolkning. Først belyses
Kognitiv Metaforteori (KMT) dernest Blandingsteori (BT), og så den komplementerende
anvendelse af disse to perspektiver som grundlag for opsætningen af den metaforbaserede
narrativfortolkning. Derudover belyser jeg anvendelsen af metaforen som et værktøj til at
begrebsliggøre lydkvalitet, som et grundlag for måden hvorpå jeg beskriver musik og lyd
gennem dette speciale.
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Kognitiv Metaforteori

Som tidligere beskrevet argumenterer Walther-Hansen for, at metaforen er uundgåelig, hvis
vi vil opnå en dybere forståelse af et abstrakt koncept som lyd. I sin bog "Metaphor: A
Practical Introduction" definerer Zoltan Kövecses metaforen som det at forstå et kognitivt
domæne gennem et andet [Kövecses, 2002, s. 4]. Et eksempel herpå er forståelsen af livet
på baggrund af vores viden om en rejse. Vi forstår det abstrakte konceptdomæne, livet,
på baggrund af kildedomænet ’rejse’: "CONCEPTUAL DOMAIN (A) IS CONCEPTUAL
DOMAIN (B)", derfor bliver metaforen LIVET ER EN REJSE. Dette er kognitiv mapping,
og danner forståelsesgrundlaget for enhver kognitiv metafor. Den kognitive metafor består
af to kognitive domæner, hvor domæne A forstås på domæne B’s vilkår. De sproglige
virkemidler, som vi benytter i denne kognitive metafor, er metaforiske lingvistiske udtryk,
og stammer fra sproget eller terminologien fra domæne B. Eksempelvis "Jeg har ingen
retning i livet" eller "jeg er ved en skillevej i mit liv ". Skellet mellem kognitive metaforer
og lingvistiske metaforer udtrykkes ved at kognitive metaforer skrives med store bogstaver,
og lingvistiske metaforer står i gåseøjne, og selve metaforen står i kursiv.
I følge Lakoﬀ og Johnson er kognitive metaforer skabt på baggrund af vores fysiske,
kulturelle og sociale betingelser, og de varierer på både et kulturelt og personligt plan.
Nogle metaforer eksisterer i flere kulturer, hvor andre er særegnede til en bestemt kultur.
De fremhæver, og det samme gør Kövecses, nogle undersøgelser, som påviser, at visse
metaforer er ’universelle’ i den forstand, at de eksisterer i mange kulturer, i særdeleshed
embodied metaphors (herefter kropsliggjorte metaforer) [Lakoﬀ og Johnson, 1980; Kövecses,
2002]. Kövecses fremhæver yderligere undersøgelser, som fokuserer på den diakroniske
og synkroniske del af metaforiske udtryk. Eksempelvis fremhæver han en undersøgelse
[Kövecses, 2005, s. 233], som illustrerer at bestemte universelle kognitive metaforer kan
eksistere med en kulturel variation indenfor en bestemt kultur. Med denne idé om lokale
versioner af universelle kognitive metaforer, mener Kövecses, at det enkelte individ former
metaforer afhængigt af deres særegnede måde at opfatte deres eksterne verden eller
deres personlige erfaringer gennem deres liv [Kövecses, 2002, 2005, s. 242, s. 106–111].
Metaforen defineres på baggrund af et kildedomæne, som er en del af individets liv
eller interesseområde (Kövecses beskriver det som ’personal history’, herefter personlig
baggrund), og som dermed tilhører deres personlige baggrund, og påvirker deres vilkår
for fortolkningen af metaforen. Konceptet personlig baggrund udgør det mest nuancerede
indblik i hvorfor et individ forstår en metafor på en bestemt måde, og er centralt i forhold
til at forstå, hvordan et individ fortolker et givent narrativ.
På baggrund af ovenstående teori kan man argumentere for, at individets forståelsesgrundlag for metaforer eksisterer i et hierarkisk system. Den overordnede indflydelse er de generelle fysiske, kulturelle og sociale betingelser, som eksisterer på baggrund af individets
ophav. Dette vil til dels være geografisk funderet, fordi der uundgåeligt vil eksistere nogle tendenser indenfor by- og landegrænser. Med dette menes den absolut grundlæggende
forståelse af vores tilværelse og vores syn på verden, som under vores opvækst er med til
at forme vores forståelse af den eksterne verden. I forbindelse med vores opvækst gennem23
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går alle mennesker en personlig udvikling med personlige erfaringer, og de er med til at
danne grundlag for de lokalt forankrede forståelsesgrundlag. På dette plan kan den mest
minutiøse detalje have en indvirkning, og det er vigtigt at holde for øje i forbindelse med
opstillingen af fortolkningsgrundlag af narrativ i analysemodellen. Dette er ikke en geografisk forankring, men skal forstås således, at individet har sit helt unikke syn på den enkelte
metafor og dens konnotationer.

2.9.2

Begrebsliggørelse af lydkvalitet

I mit feltarbejde og analyser er der behov for for at beskrive situationer i feltarbejdet,
såvel som den lydlige empiri. Metaforen giver mig mulighed for at kommunikere hvordan jeg
oplever sessionen, produktet under sessionen, såvel som de forskellige udgaver af produktet,
som jeg kan betragte efterfølgende. Alternativt, eller som supplement, kan man anvende
tekniske målinger af loudness eller spektral balance, osv., men dette giver ikke en indsigt
i den sociale verden, og fremhæver yderligere en styrke af metaforen - den skaber en
direkte kobling mellem den sociale verden og det produkt (musikken), som vi arbejder
på, og giver belæg for at observere sammenhænge mellem dem. Denne tankegang er tæt
knyttet til en filosofi om det kropsliggjorte sind, hvor det kropsliggjorte paradigme siger,
at: "linguistic metaphors are based on underlying cognitive metaphors that are deeply
related to embodied experiences" [Walther-Hansen, 2020, s. 2–3]. Disse kropslige erfaringer,
som skabes gennem tidligere sensorimotoriske erfaringer, og er med til at strukturere
vores tanker i forhold til hvordan vi danner mening af vores omgivelser danner et fælles
forståelsesgrundlag. Eksempelvis danner det grundlaget for, at vi kan skabe meningsfulde
forbindelser mellem det at føle varme, at røre en blød overflade eller forbinde et rundt
objekt med det at lytte til musik med en varm, blød, mørk, tynd, hård, stor, hul eller rund
lyd.
Gennemgående for ovenstående eksempler, og for kognitive metaforer generelt, er, at
de oftest opstår fra det det taktile domæne, det visuelle domæne eller en kombination
deraf. Walther-Hansen uddyber, at hvorom de kognitive metaforer hovedsageligt opstår af
tidligere sensorimotoriske erfaringer, er der ligeledes, en kulturel indflydelse. Han påpeger,
at når vi anvender nye definitioner af koncepter relaterede til lyd - eksempelvis selve
begrebet lyd - så har det en direkte indflydelse på menneskets sensorimotoriske processering
af konceptet. Metaforen bliver ikke blot et værktøj til at forstå lyden eller til at tale om
lyd, men får en direkte indflydelse på, hvordan vi oplever og hører lyd.
I sin bog opstiller Walther-Hansen en model, som illustrerer, at sensorimotoriske erfaringer,
situationelle kontekster, og lærte og anvendte lingvistiske koncepter tilsammen er med til
at skabe vores ’interne’ kognitive metaforer [Walther-Hansen, 2020, s. 3]. Dette perspektiv
er væsentligt, fordi det validerer det andet aspekt af min brug af metaforteorien som et
værktøj - foruden at udgøre en måde hvorpå jeg kan beskrive den del af min empiri, som
er auditiv, så tillader de kognitive metaforer mig som forsker at få indsigt i, hvorfor man
oplever musikken, som man gør, og dermed også hvilken eﬀekt musikken har.
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Der opstår ligeledes nogle forudsætninger i forhold til at anvende metaforen som et
analytisk værktøj. Som beskrevet, er metaforerne allerede etableret i vores kognitive
system, men for at anvende dem som et analytisk værktøj, er det essentielt, at vi bevæger
os væk fra den underbevidste anvendelse, og i stedet benytter dem bevidst og refleksivt.
I konteksten af en øve- eller studiesession er det vanskelligt at stille krav til at alle i
sessionen skal tage en kritisk og refleksiv stilling til deres anvendelse af metaforer. Det
ville øge selvbevidstheden hos aktørerne, og modarbejde argumentet for at underbygge, at
metaforen spiller en væsentlig rolle for vores forståelsesgrundlag og vores kommunikation i
hverdagen, især fordi det ofte sker uden at vi er bevidst omkring brugen. Denne refleksive
tilgang til metaforbrug forholder sig hovedsageligt til akademisk brug, eller for folk der har
specifik interesse i at være præcise i deres brug af metaforer.

2.10

Blandingsteori

I en omfattende gennemgang af ’conceptual blending theory’ (herefter blandingsteori
eller BT) argumenterer Gilles Fauconnier og Mark Turner [Fauconnier og Turner, 1996,
1998, 2002] for, at mange af menneskets kognitive aktiviteter, heriblandt også metaforer,
inkorporerer forskellige mentale strukturer til at danne en enkelt sammenhængende
repræsentation. Denne proces beskrives som blanding, og det sammenhængende resultat
kaldes for et ’blend’. Blandingsteori er influeret af kognitiv metaforteori, og i følge Kövecses
kan en kognitiv metafor betragtes som "a special case of blending" [Kövecses, 2002, s.
247]. Lynne Murphy og Anu Koskela skriver, at kognitive metaforer adskiller sig ved, at
blandingsteorien er dynamisk, idet den løbende skaber mening ud af de situationer, som vi
skal forholde os til [Murphy og Koskela, 2010]. Fauconnier og Turner beskriver blanding,
som en proces hvorpå mennesker organiserer nye informationer i deres sind i mentale rum,
som beskrives som følger:
[S]mall conceptual packets constructed as we think and talk, for the purpose
of local understanding and action. They are very partial assemblies containing
elements, structured by frames and cognitive models (...) Mental spaces are
interconnected in working memory, can be modified dynamically as thought
and discourse unfold, and can be used generally to model dynamic mappings
in thought and language [Fauconnier og Turner, 2002, s. 102].
Disse mentale rum struktureres af elementer fra ’momenter’ eller ’skemata’, som lagres i
menneskets langtidshukommelse. De mentale rum opstår i et forsøg på at forstå specifikke
situationer eller koncepter, og tilpasses den enkelte situation. Derudover er disse rum
dynamiske, og hjernen kan koble rummene til hinanden, hvilket skaber et eller flere
forståelsesnetværk. I takt med at vi udvider vores forståelse og konstruerer disse rum,
bliver de forankret i vores underbevidsthed, og bliver vi derefter udsat for ny ekstern
stimulation, så vil vores sind automatisk benytte sig af et ’standard’ mentalt rum, som
vores grundforståelse. Denne nye stimulation, i form af ny information, processeres af de
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forankrede versioner af vores mentale rum, som tilpasser sig ved at inkorporere den nye
viden. Hvis den nye information eksisterer i form af nye elementer fra et nyt rum, så vil
vores sind konstruere et nyt mentalt rum, som forholder sig til de nye forhold i scenariet
eller konceptet [Fauconnier og Turner, 2002, s. 102–103].
I følge Joseph E. Grady, Todd Oakley og Seana Coulson [Grady et al., 1999], kan
ovenstående proces benyttes til at forklare metaforer, som hovedsageligt er baseret på
metaforens udledte forståelse - dvs. metaforkoblinger, hvor der eksisterer et lignende
grundlag mellem konceptdomænet og kildedomænet, men ingen af de to domæner i sig
selv rummer den kvalitet, som selve metaforen kommunikerer. De fremhæver metaforen,
som jeg har oversat til dansk: DENNE KIRURG ER EN SLAGTER [Grady et al., 1999, s.
103–105; Figure 1]. Denne metafor kan ikke forklares ud fra en envejs proces, som kognitiv
mapping i KMT-modellen.

Figur 2.2. Kognitivt integrationsnetværk: DENNE KIRURG ER EN SLAGTER [Grady et al.,
1999, s. 105, Figure 1]

Den udledte forståelse af DENNE KIRURG ER EN SLAGTER er, at kirurgen er
inkompetent, men hverken kildedomæneret (slagteri) eller konceptdomænet (kirurgi)
indebærer naturligt ’inkompetence’ i deres struktur. Den udledte forståelse af metaforen
bygger på en sammenkobling af elementerne fra de to domæner, og denne proces af
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at udlede forståelsen af metaforen kan belyses af blandingsteori. Fauconnier og Turners
grundlæggende model for blandingsprocessen, også kaldet ’kognitivt integrationsnetværk’,
består af fire hierarkisk forbundne felter (Figur 2.2). Det generiske felt indeholder de
elementer, som de to indholdsfelter (input spaces) har til fælles, eksempelvis ’agent’,
’sharp instrument’ eller ’work space’. I følge Kövecses er der tiltagende med forskere,
som ikke benytter sig af dette generiske felt, fordi koblingerne illustreres i forholdet
mellem de to indholdsfelter [Kövecses, 2005, s. 269]. Indholdet i de to indholdsfelter
stammer fra de domæner, som aktiveres af de relevante lingvistiske udtryk. Jeg har
døbt ’indholdsfelter’, fordi det er indholdet af de to felter, som determinerer, hvordan
blandingen bliver. Strukturen af rummene, dvs. de relevante elementer, hentes hos konceptog kildedomænerne og determineres af den specifikke situation, som udledes. Det bliver
muligt at drage forbindelser mellem modstykkerne i hvert indholdsfelt, for eksempel svarer
skalpellen til en kødkløver.
De to indholdsfelter samles i det fjerde rum, ’the blend’, som jeg vil referere til som
blandingsrummet. Gennem en selektiv proces udvælges de elementer, som er relevante
for at forstå metaforen, og projiceres fra de to indholdsfelter ned i blandingsrummet.
Elementerne integreres på tværs og former en overordnet struktur, i dette tilfælde
’inkompetence’. Den overordnede proces er baseret på nogle underliggende processer.
Komposition, hvor nye forbindelser skabes mellem de forskellige elementer, efter de er
projiceret ned i blandingsrummet. Færdiggørelse, hvor overordnede strukturer, som ikke er
direkte tilstedeværende i de enkelte indholdsfelter, inkorporeres på baggrund af vores viden
om de eksisterende elementer, som ligger til grunde for disse strukturer. Præcisering, hvor
der tilføjes yderligere strukturer, som determines af fornuft i forhold til det givne scenarie
- en proces, som også kaldes ’running the blend’ [Fauconnier og Turner, 2002, s. 42–44].
Fauconnier og Turner understreger i sammenhæng med ovenstående udredning, at blandingsrummet aldrig eksisterer uafhængigt af de to indholdsfelter. I følge dem er et væsentligt aspekt af blandingsteorien, at det er muligt at arbejde baglæns, og genetablere de
eksisterende relationer mellem modstykkerne i de to rum. Denne opfattelse deles af Coulson, som kalder det for retrospektiv projicering [Coulson, 2001, s.178–196]. Ovenstående
eksempel illustrerer hvordan ’inkompetence’ udledes af kompositionsprocessen, som kombinerer slagterens arbejdsproces (means) med kirurgens formål (goal). Eksemplet belyser
ligeledes hvor kontekstbaseret og selektiv blandingsprocessen er. Den grundlæggende metafor DENNE KIRURG ER EN SLAGTER, som et domæne i sig selv, kan danne grundlag
for adskillige kompatible eller inkompatible rum, og det er en subjektiv, kontekstbaseret
bedømmelse, som bestemmer hvilket rum der er mest relevant.
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2.11

Metaforbaseret narrativfortolkning

I følgende afsnit vil jeg redegøre for inddragelsen af KMT, BT og NT i min
opstilling af den metaforbaserede narrativfortolkningsmodel. Modellen ligner det kognitive
integrationsnetværk fra BT, men de skal betragtes som to separate netværk - de væsentlige
aspekter fra KMT og BT er de kognitive processer, som ligger til grunde for vores forståelse
af metaforerne. Narrativteorien er essentiel i forhold til at validere analysemodellen og de
teoretiske overvejelser, som ligger til grunde for den. Modellen er opsat med henblik på
at visualisere de kognitive processer, som gør sig gældende, når vi løbende konstruerer
narrativer som et resultat af vores fortolkning af metaforer. I forbindelse med at jeg
forklarer mine overvejelser i forhold til opstillingen af modellen, vil jeg illustrere hvordan
modellen kan anvendes i praksis med udgangspunkt i nummeret ’Nordjyske Motorvej’.
Narrativet i ’Nordjyske Motorvej’ kender jeg på forhånd, og det udtrykkes i form af en
kognitiv metafor: ’NORDJYSKE MOTORVEJ’ ER EN KØRETUR PÅ MOTORVEJEN.
Dette underliggende narrativ dikterer forståelsesgrundlaget for de elementer, som kommer
til at indgå i blandingsprocessen. Udvælgelsen af elementerne er selektiv, og afhænger
af fortolkningen af narrativet. I dette tilfælde er det mig som fortolker, og derfor er
det væsentligt at tage forbehold for, at jeg er influeret af tidligere nævnte hierarkiske
indflydelser. I særdeleshed min personlige baggrund er i denne instans væsentlig at afdække,
fordi det at køre på motorvejen kan være en polariserende oplevelse. Min fortolkning er
i dette tilfælde influeret af, at det er vores trommeslager, som har gjort mig bevidst om
dette underliggende narrativ. I forbindelse med at han har tilkendegivet sin oplevelse af
nummerets narrativ, har det forplantet sig hos mig. Jeg fortolker Anders’ fortolkning af
narrativet.

Figur 2.3. Kognitiv Integrationsnetværk - Metaforbaseret Narrativfortolkningsmodel
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På baggrund af det underliggende narrativ opstilles to felter i form af konceptdomænet,
’Nordjyske motorvej’ og kildedomænet ’Køretur på motorvejen’. I kildedomænets felt
placeres de objekter og aktører, som findes i narrativet i følge fortolkeren, og i
konceptdomæneret placeres de lydlige elementer, som korresponderer til det enkelte objekt
eller den enkelte aktør. Denne del af processen er baseret på BT, og udgør en samlet
blanding for fortolkningsgrundlaget af det underliggende narrativ. Hvor KMT er en
envejsfortolkning af et abstrakt koncept, fokuserer BT på helheden af blandingen. Dette
betyder, at selvom vi i ovenstående eksempel (figur 2.3) kobler bilen til trommerne, så
er det ikke ensbetydende med, at de andre elementer ikke kan besidde egenskaber, som
minder om trommernes. Trommerne er det fremtrædende element i konceptdomænet, som
i min fortolkning korresponderer til bilen i narrativet.

Figur 2.4. Alexander narrativ

Disse koblinger mellem konceptdomænet og kildedomænet er de underforståede kognitive
metaforer, som definerer narrativet, og kan betragtes i isolation gennem KMT:
TROMMERNE ER EN BIL, eller KEYBOARDET ER FORBIPASSERENDE TERRÆN.
Disse metaforer eksisterer udelukkende i forlængelse af det underliggende narrativ, og
må forstås i forhold til narrativet. I denne sammenhæng kobles det enkelte narrativs
underliggende kognitive metaforer sig til den relevante del af narrativet. Et narrativ
kan have undernarrativer, som er afhængige af et individs personlige fortolkning af
det overordnede narrativ. I det præsenterede narrativ er trommeslageren føreren af
bilen, og det er logisk, at den blanding min hjerne skaber, ikke placerer mig i samme
aktørrolle. Mit forståelsesgrundlag bliver både et resultat af det overordnede narrativ,
såvel som min personlige baggrund. Dette skaber et narrativnetværk (Figur 2.5). Modellen
illustrerer hvordan hvert undernarrativ fortolkes i forlængelse af det overordnede narrativ,
og med udgangspunkt Maaneland illustrerer modellen, hvordan alle skaber deres eget
undernarrativ på baggrund af deres personlige baggrund og det overordnede narrativ.
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Figur 2.5. Narrativsnetværk

Betragtes metaforen KEYBOARDET ER FORBIPASSERENDE TERRÆN, så skal det
forbipasserende terræns rolle i narrativet defineres. Eftersom det er min fortolkning, så
bliver det et undernarrativ til det overordnede narrativ ’NORDJYSKE MOTORVEJ’ ER
EN KØRETUR PÅ MOTORVEJEN, som Anders har etableret. Dette kan i lyden fortolkes
på forskellige måder, afhængig af den oplevelse fortolkeren kobler til det forbipasserende
terræn. På motorvejen bevæger man sig med en høj, konstant hastighed, og terrænet
passerer hurtigt og uden definition. Min umiddelbare association til dette aspekt af det
underliggende narrativ er en følelse af at sidde på passagersædet, imens terrænet suser
forbi. I denne forståelse af narrativet befinder jeg mig i en søvnig, næsten drømmende
tilstand, og terrænet udenfor bilen bliver diskret. Min fortolkning af lyden bliver en rumlig
klaver lyd med en lang rumklang, som gemmer anslaget af klaveret, og gør, at klaverets
lys lægger sig omme bag resten af musikken, som en varm atmosfære.
Den metaforbaserede narrativfortolkningsmodel er primært designet til at illustrere de
koblinger vi laver mellem metaforer og narrativ, og den måde vi fortolker de enkelte
kognitive metaforer. I praksis kan dette anvendes til at klarlægge hvillke metaforer, der
ligger til grunde for et narrativ, såvel som at danne et indblik i hvorfor vi fortolker de
forskellige kognitive metaforer, som vi gør - både i form af narrativet og den måde musikken
lyder og opleves på.

2.12

Opsamling

Ligesom at vi, uden at være bevidste omkring det, anvender metaforer i forskellige
kontekster, opstiller vi ligeledes underliggende narrativer i forbindelse med de anvendte
metaforer. Vi danner mening gennem kognitive metaforer og blandinger, og konstruerer
underliggende narrativer på baggrund af de egenskaber, som metaforerne tilskriver
objekterne, hændelserne og agenterne. I forlængelse af de metodiske og teoretiske
overvejelser fokuserer feltarbejdet på at inkorporere forskerens perspektiv, såvel som de
producerede produkter som centrale aspekter til at belyse problemformuleringen. Det
refleksive perspektiv accenturer væsentligheden af at være tilpasningsdygtig i feltarbejdet
med henblik på at imødekomme de skiftende rammer af den sociale verden, som undersøges.
I de følgende to kapitler vil jeg gennemgå henholdsvis feltarbejdet, som er udført på
baggrund af de præsenterede overvejelser i forhold til den etnografiske tilgang, og mine
analyser, som er foretaget på baggrund af min metaforbaserede narrativfortolkningsmodel.
30

Feltarbejdet

3

I følgende kapitel vil jeg gennemgå de forskellige facetter af feltarbejdet. Indledningsvis
præsenteres selve feltarbejdet, hvor det er udført, hvem der er involveret og hvordan jeg
helt konkret har udført det. Dernæst belyses de tilgrundlæggende overvejelser i forhold
til hvorfor jeg har valgt at udføre et autoetnografisk feltarbejde med udgangspunkt i
Maaneland. Efterfølgende gennemgås relevante aspekter af bandet Maaneland, med henblik
på at give indblik i de dynamikker, som gør sig gældende i de bandinterne interaktioner.
Dernæst præsenteres processen og de scenarier, som har udspillet sig over feltarbejdets
forløb, hvorefter jeg gennemgår tilgangen til tilegnelse og dokumentation af empiri.

3.1

Feltarbejdet

Feltarbejdet tager udgangspunkt i mit eget band, Maaneland, med henblik på at afdække
hvordan vi som musikere og producere benytter metaforer til at stukturere et narrativ
under skabelsesprocessen af vores musik, og hvordan dette har en indflydelse på, hvordan
musikken kommer til at lyde og opleves. Hensigten med feltarbejdet er at få en indsigt
i hvordan vi taler om musikken, hvordan vi fortolker musikken, og hvordan musikken
udvikler sig. På baggrund af disse observationer foretages nogle analyser, som kan belyse
de forskellige perspektiver af problemformuleringen. Empirien indsamles under nogle
forskellige processer; øve-, lytte-, studie- og mixingsessions. Disse sessions udspiller sig
i nogle forskellige fysiske rum og med forskellige mennesker, så de kontekstuelle betingelser
for processerne varierer. Dette feltarbejde tager sit afsæt i en tredags tur til Studio
Communale i Skanderborg, hvor vi indspiller og øver med bandet, og på dette tidspunkt
er i færd med at færdiggøre vores debut-EP, "Metervarer". Som det er beskrevet i kapitel
2 om metode og empiri, udgør dette ikke hele feltarbejdet, men markerer starten på det
dokumenterede, teoretisk funderede feltarbejde.

3.1.1

Maaneland

Maaneland er et dansksproget indie-pop/rock band, som består af Andreas Rødbro, som
er forsanger, guitarist og bassist, og mig selv, Alexander Bie, som er producer, sanger og
keyboardspiller. Derudover har vi tre ekstra bandmedlemmer: Morten, som spiller bas og
akustisk guitar, Anders, som spiller trommer, og Johannes, som spiller guitar og synger.
Af praktiske årsager har bandet to forskellige konstellationer, en trio- og bandopsætning,
som har en indflydelse på skabelsesprocessen for nogle af vores numre. Dette afdækkes i
afsnit 4.2, ’Nordjyske Motorvej’. Trioen består af mig, Andreas og Morten. Jeg benytter
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mig af det samme udstyr til begge konstellationer, to keyboards, som gennem MIDIinformation spiller på virtuelle instrumenter i programmet MainStage, som jeg bruger til
at afvikle vores shows. Morten bruger en akustisk guitar og en stomp box, hvor han med
bandet også medbringer en Moog synthesizer til at spille bas på. I trioen spiller Andreas
guitar og bas på færre numre, og når han gør, så benytter han sig af en fem-strenget
Fender bas, som på de lyse strenge kan fylde den samme rolle som en elektrisk guitar. I
den komplette bandopsætning medbringer Anders trommesæt, og Johannes spiller på sin
jazzmaster guitar og Orange forstærker. Årsagen til at denne information er væsentlig,
er, at vores øvesessions i tiltagende grad fungerer som en del af skabelsesprocessen, og
dermed også får indflydelse på, hvordan vi indspiller musikken. Når man spiller for et live
publikum, så er der i større grad reflekteret over hvordan numrene influerer publikum, fordi
man får live feedback i form af publikums respons. I denne sammenhæng er der ligeledes
stor forskel på publikums forventning til de to opsætninger, og det afspejles i musikken.

3.1.2

Studio Communale & Søren Zahle

I slutningen af 2020 indgik vi i Maaneland i et samarbejde med producer, mixer og musiker
Søren Zahle (Jacob Dinesen, Peter Sommer, Lars Lilholt). Han er en central del af processen
i skabelsen af vores musik, og det samme er hans lydstudie, Studio Communale. Det er
i Studio Communale at vi indspiller, mixer, øver vores liveset og til tider komponerer og
skriver vores sange. Søren Zahle påtager sig flere roller i skabelsesprocessen af Maanelands
musik. På et helt lavpraktisk plan betyder Sørens integration i processen, at adgangen
til Maanelandprojekterne følgende starten på indspilningsprocessen udelukkende foregår i
Studio Communale. Det forekommer sjældent, at vi eksporterer multi-tracks (de enkelte
lydfiler), således at vi kan arbejde på dem fra mit hjemmestudie. Det medfører, at det
hovedsageligt er Søren, som arbejder med dem efter denne del af processen, og hvorom
han ofte gør det med os i lokalet eller på baggrund af noget skriftlig feedback, så er det
ham, som udfører ændringerne.
For at give indsigt i hvilket miljø vi har arbejdet i, har jeg indsat nogle billeder af Studio
Communale. De forskellige processer foregår i det rum, som passer bedst til formålet.
Samtlige af de lydoptagelser, som er foretaget under vores øvesessions, finder sted i ’Siloen’,
som er et decideret øvelokale i Studio Communale. Al mixing foregår i hvad Søren har
døbt ’Kommandorummet’, som er kablet op til indspilnings- og hangoutrummet. Vores
lyttesessions finder sted i sofarene i hangoutrummet, og de samtaler, som jeg har foretaget
mig med de andre, er hændt, hvorend det har føltes naturligt på det givne tidspunkt.

3.1.3

Skabelsesprocessen

Den overordnede skabelsesproces for Maaneland kan opdeles i fem mindre processer. Disse
fem processer er ikke en specifik måde, som vi arbejder efter, men en teoretisk opdeling af
vores proces. I praksis udspiller tingene sig flydende, og de forskellige processer overlapper
efter behov:
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Figur 3.1. Studio Communale

• 1) Andreas kommer til mig med en sang, og sammen fortolker vi den i form af et
arrangement.
• 2) De grundlæggende idéer er skabt, og sangen tages med til en øvesession, hvor
bandet er med til at udvikle nummeret.
• 3) Indspilningsprocessen intensiveres - de forskellige dele bliver optaget, og nogle
demoelementer genoptages eller erstattes.
• 4) Vi sætter os sammen med vores mixer og producer, Søren Zahle, i Studio
Communale for at færdigarrangere og mixe.
• 5) Nummeret færdiggøres gennem skriftlige beskeder og online video-møder.
Den første del af processen er sangskrivning og grundlæggende arrangement af numrene.
Processen starter ved Andreas, som ofte skriver teksterne og akkorderne. Det er som regel
bare ham og en guitar, hvorend han befinder sig. Han præsenterer dem for mig, hvorefter
jeg får mulighed for at fortolke numrene i mit hjemmestudie, og sammen opsøger vi et
udtryk for numrene. Denne del af processen er ofte eksperimentel, men med udgangspunkt
i, at jeg aktivt forsøger at fortolke nummeret med udgangspunkt i Andreas’ akustiske
version, og de ting, som han fortæller mig om nummeret. Vores primære fokus i denne
første del af processen er at skabe et sammenhængende udtryk for numrene.
Anden del af processen anvendes mere og mere. Projektet Maaneland startede med at
Andreas og jeg producerede fem demoer, som vi tog med til Studio Communale for at
indspille. Som beskrevet har vi to konstellationer af bandet, en trio og en femmands
opsætning. I takt med at bandet har udviklet sig, er der blevet skrevet flere sange og
været et behov for et længere liveset, hvilket har betydet, at flere numre er blevet fortolket
i bandets triokonstellation, inden vi har lavet demoer af dem. I dag er det hovedsageligt
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femmandsjobs vi opsøger, og der er således flere øvesessions i denne konstellation, hvilket
betyder, at tiltagende med numre bliver udviklet i denne kontekst.
I takt med den anden del af processen opnår vi en fælles forståelse for, hvordan
nummeret skal lyde, og hvilken stemning det skal have, og denne bærer med over i
indspilningsprocessen. Denne tredje del af processen sker næsten udelukkende i Studio
Communale, som præsenterer nogle ideelle, profesionelle rammer for indspilning. Hvis vi
har en demo til det givne nummer, så bliver denne oftest sat op imod de nye idéer fra
øveren, og på den måde tager nummeret gradvist form.

Figur 3.2. Studio Communale - ’Kommandorummet’ og vokalrum

Fjerde del af processen sker i "Kommandorummet", som Zahle kalder det. Sammen sidder
vi og klipper i det optagede materiale, for at lægge os fast på et endeligt arrangement.
I takt med dette snakker vi ofte om æstetikken i lyden, og dens sammenspil med lyrik
og arragement. Det er især i tredje og fjerde skridt af processen, at det underliggende
narrativ begynder at have en betydelig indvirkning på indspilningsprocessen, og dermed
på den version af nummeret, som skal med på pladen.
Den femte og sidste del af processen handler i stor grad om finpudsning af nummeret,
især i forhold til mixing. Man kan fortsat argumentere for, at vi arbejder på et grundlag,
hvor den mixing vi foretager os, skal forholde sig til det underliggende narrativ, men på
dette tidspunkt er det akkurat lige så vigtigt, at vi skaber et produkt, som lyder godt
på forskellige højtalere, og at der er klarhed og definition i mixet, selvom det potentielt
modarbejder et underliggende narrativ.

Figur 3.3. Studio Communale - ’Siloen’
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På jagt efter felten

Som det fremgår af kapitel 2, Metode & Teori, er der mange overvejelser associeret med
at udvælge et passende felt til at undersøge en social verden. Som forsker skal jeg have
mulighed for at være en deltagende, men stadigvæk transparent aktør med CMR status
indenfor feltet. Derudover skal jeg have tilstrækkelig adgang til felten for at indsamle en
passende mængde empiri, og samtidig have tilpas med tid til at uddybe min forståelse
for den sociale verden. I lys af det praksis-orienterede aspekt er det essentielt, at jeg
har adgang til de forskellige versioner af produkterne, uden at det har indflydelse på
arbejdsprocesserne. I de tidlige stadier af specialet stod det mig ikke klart, hvordan jeg
bedst muligt kunne udføre feltarbejdet. Med en mere begrænset indsigt i antropologien
og dermed den etnografiske tilgang, vidste jeg, at jeg gerne ville ud blandt musikerne.
Jeg fik opsat aftaler med et lokalt Aalborg band og med en producer-duo, som jeg har et
personligt forhold til. I takt med at min viden om etnografien udviklede sig, indså jeg, at
jeg potentielt tilskrev for lidt værdi til min indgangsvinkel i felten. Min tiltagende indsigt
gjorde mig opmærksom på, hvor meget forhenværende arbejde og planlægning, der allerede
var lagt i at opsætte disse sessions, og hvor stor bevidsthed, der af denne årsag ville være
på min blotte tilstedeværelse. Allerede inden vores sessions følte jeg mig nødsaget til at
give en dybdegående beskrivelse af, hvorfor jeg gerne ville være til stede, og jeg følte ikke,
at jeg havde en naturlig plads i rummet. Som belyst kapitel 2, placerer jeg en del vægt på
at være transparent, fordi aktørerne omkring mig ikke skal føle tvunget til at opføre sig på
en bestemt måde. De skal ikke føle sig iagttaget, så de ubevidst får en trang til at vise sig
fra deres bedste side, eller holde tilbage, hvis der er en idé, som de er usikre på.
Det er i lyset af den autoetnografiske tilgang, at jeg finder de bedste forhold for at udføre
feltarbejdet. Maaneland præsenterer en indgang i feltet, som faciliterer et transparent
etnografisk arbejde. Selve felten kommer til at bestå af flere fysiske felter, i form af
Studio Communale, mit hjemmestudie og hvorend vi spiller koncerter. Ved at foretage min
forskning på mit eget band, Maaneland, befinder jeg mig i et felt, hvor det er naturligt,
at jeg er til stede. Min status som CMR i dette felt gør det muligt at foretage mine
observationer uden at drage opmærksomhed på min rolle som forsker. Som det tidligere er
understreget af Anderson, så er det væsentligt at CMR status er opnået før beslutningen
om at foretage feltarbejdet er opstået, hvilket er tilfældet her. I modsætning til at lave
feltarbejdet med udgangspunkt i et eller flere andre bands, så tilbringer jeg mere tid
med bandet, og vi tager sammen del i forskellige situationer - studie-, øve-, produktions-,
mixing- og lyttesessions. Ydermere indgår vi i hverdagssnakke, som konstituerer samtaler
og faciliterer en naturlig situation, hvori det er muligt for mig at tilegne mig relevant
empiri, uden at de andre i bandet føler, at de bliver interviewet af en forsker.

3.1.5

Tilpasning i felten

Ethvert feltarbejde er forskelligt, og tilpasning har vist sig at være vigtigt i dette
feltarbejde. Som det klarlægges i kapitlet Metode & Teori, så forekommer det ofte, at
etnografer bliver opslugt af den ene af deres to roller. Efter den første øvesession blev
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jeg opmærksom på, at jeg ikke løbende havde gjort nogle betydelige observationer eller
noteret feltnoter. Da jeg efterfølgende lyttede til lydoptagelsen (b02_02), som er over 30
minutter langt, oplevedes situationen som en udefrakommende, og det føltes udfordrende
at drage nogle naturlige koblinger i samtalerne. Jeg formoder, at dette til dels skyldes,
at der ikke var nogle mindeværdige observationer i løbet af denne øvesession, men mine
overvejelser blev cementeret, da jeg lyttede til den næste øvesession. Denne session havde
supplerende feltnoter. De bemærkninger og tidsnedslag, som jeg har gjort mig i feltnoterne
underbyggede min forståelse for situationen, og placerede mig direkte tilbage i sessionen.
Med udgangspunkt i feltnoterne forstod jeg interaktionerne fra et personligt perspektiv.
Jeg har efterfølgende reflekteret over scenariet og har spekuleret i, om lydoptagelsen
fungerer som et form for alibi. Hvis lydoptagelsen er tilgængelig, så er der altid mulighed
for at gå tilbage og genopleve situationen. Fra et generelt etnografisk perspektiv kan
man argumentere for, at en lydoptagelse af vores øver i Siloen dokumenterer lige præcis
de interaktioner, som forekom i situationen. Eftersom mit feltarbejde taget afsæt i den
autoetnografiske tilgang, så er dette ikke tilstrækkeligt i forhold til at dokumentere de
følelser og tanker, som jeg oplevede under øvesessionen. Hvis ikke jeg kan genskabe en
følelse lignende den, som jeg havde, da jeg selv befandt mig i Siloen med de andre, så
fortolker jeg narrativet på ny, og eliminerer et væsentligt aspekt af autoetnografien - min
egen oplevelse. Med udgangspunkt i denne selvindsigt bestemte jeg mig for udelukkende
at benytte mig af feltnoter i den efterfølgende øvesession. I gennemgangen af materialet til
denne session havde jeg en markant bedre forståelse af, hvad jeg havde oplevet i lokalet.
Jeg var formentlig mindre opmærksom på min rolle som musiker, men det skyldes med
stor sandsynlighed også, at jeg følte, at jeg ikke havde været tilpas opmærksom i den første
øvesession.
Eftersom de tre dage i Studio Communale udgør en væsentlig del af mit feltarbejde, så
var jeg meget bevidst om, at det var væsentligt at eﬀektivere min proces så hurtigt som
muligt, men henblik på at tilpasse min tilgang bedst muligt til den sociale verden, som jeg
befandt mig i. Efter den anden øvesession stod det mig klart, at feltnoterne var den mest
værdifulde dokumentationsform. Det er ikke uvant for de andre i bandet, at jeg noterer
ting. Når vi har lyttesessions er det altid mig eller Zahle, som noterer folks tanker, så vi
kan huske de forskellige observationer, men jeg gør ligeledes brug af den når vi ellers sidder
til øve-, mix- eller studiesessions. Selvom jeg på forhånd har gjort de andre opmærksomme
på, at jeg tager notater i forhold til min forskning, så har jeg ikke bemærket, at de på
noget tidspunkt føler sig observerede, og det skyldes formentlig, at det føles helt naturligt,
at jeg regelmæssigt tager feltnoter.
Hvorom feltnoterne giver mig en indsigt i oplevelsen af sessionen, så bidrog lydoptagelserne
med et referencepunkt. Når der bliver beskrevet eller talt om lyd, så er det en fordel at
kunne lytte til det igen, også selvom den lyd jeg oprindeligt hørte i Siloen adskiller sig fra
den lyd, som bliver gengivet af min Samsung Galaxy S21 og dens middelmådige mikrofon.
Det væsentlige aspekt her, er, at vi ofte oplever lyd i forhold til anden lyd, især i sessions,
hvor vi afprøver forskellige ting. Både mikrofon og højtaler i min Samsung Galaxy vil
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påvirke lyden i forhold til den oprindelige oplevelse, som jeg havde i Siloen, men al den lyd,
som processeres af telefonen vil processeres identisk. Det vigtigste element af optagelsen
bevares således - konstrasten mellem lydene. Som det er beskrevet i afsnit 2.9, så er fordelen
ved lydoptagelsen ikke at genskabe lyden, som den blev oplevet, da dette ikke kan lade
sig gøre. Optagelsen skal tilbagebringe min oplevelse af lyden for at jeg kan forstå, hvorfor
jeg har noteret de tanker, som jeg har, på det givne tidspunkt. De to første øvesessions
gav mig et indblik i hvordan jeg bedst muligt kan producere velovervejet dokumenteret
empiri, og de kommende øvesessions benyttede sig af både lydoptagelse og feltnoter, med
det største fokus på feltnoterne. Denne ’nedprioritering’ af lydoptagelsen virkede ligeledes
til at påvirke de andre, og det føltes som om ingen tænkte på, at de blev optaget, og
dermed virkede mere afslappede. Følgende disse to sessions har min tilgang ikke ændret
sig betydeligt. Jeg har ændret på telefonens optageposition et par gange, men uden den
store indflydelse, og jeg har ikke haft udfordringer med forståelighed på optagelserne.

3.1.6

Samtalen

Samtalen i mit feltarbejde udgør et uvurderligt værktøj i forhold til at uddybe min
forståelse for de overvejelser og observationer, kommer i forbindelse med feltarbejde.t
I forbindelse med vores tredje øver (dermed nummer to med tilknyttet lydoptagelse),
spiller vi vores nummer ’Metervarer Til En Drømmer’, hvor Anders siger følgende om
trommerytmen:
Jeg synes lidt, det er lidt sjovt, det der, at den får lidt mere puls. Trommewise,
ik’ ? [...] Jeg tror, produktionsmæssigt, kunne man måske godt prøve at overveje
det, at den, fordi, altså, den er lidt. Den er lidt mere done som I lavede den.
Og det kan jeg egentlig også godt lide det der [spiller trommer]. Der er mere
figur end den der [spiller trommer]. Jeg kan godt lide den der puls, sammen
med bassen (Øvesession, b02_02, 20:20-21:00).
Følgende denne øvesession blev jeg nysgerrig på at få udspecificeret Anders’ tanker, og i
den sammenhæng fortalte jeg ham, at jeg gerne ville optage vores samtale. Normalvis er
Anders ret skarp i sine ytringer i forhold til indspilning og trommeidéer. Ovenstående citat
er fra øveren, hvor det hele går lidt hurtigere, så man snubler typisk lidt mere over ordene,
men den samme fornemmelse ramte ham under vores samtale. Anders er vant til det røde
lys, når han skal spille trommer på en optagelse, men i dette tilfælde forvandlede det
vores samtale til et interview. Det endte med at blive nogle lidt ligegyldige observationer,
som mindede meget om dem, som han fik sagt i øvesessionen. Interviewet blev afskediget,
og i lyset af denne oplevelse har jeg efterfølgende fokuseret på at samtalerne skal være
samtaler mellem venner. Af denne årsag optager jeg ikke samtalerne, og det er min rolle
som kollega og ven, som de ser. Dette forudsætter, at jeg får dokumenteret samtalens
indhold i feltnoterne for at bekræfte mine følelser og tanker under samtalen.
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Lytte- & studiesessions

I forlængelse af mine refleksioner i forhold til de første to øvesessions lagde jeg mig fast på,
at lydoptagelsen ikke bidrager betydeligt, medmindre der ikke eksisterer gode vilkår for at
tage feltnoter, eller at jeg har behov for at genopleve noget auditivt materiale. Til vores
første lyttesession blev jeg bekræftet i mine overvejelser. Som beskrevet, så er det stort set
altid mig eller Zahle, som tager notater. I dette tilfælde tog vi begge to notater, hvilket
bidrog til at skjule min rolle som forsker. Mit indtryk var, at ingen af de andre tænkte
over, at jeg noterede nogle af de ting, som de sagde. En fordel ved lyttesessionen er, at jeg
på forhånd kender materialet. Det er Andreas og mig, som kommer med nyt materiale,
som de andre skal høre, og der er således ikke en forventning hos de andre om, at jeg
kommer med indspark, medmindre vi skal snakke om noget specifikt, som bliver bragt op.
Eftersom jeg gerne ville have mulighed for at tage feltnoter imens, bedte jeg Andreas lede
vores lyttesessions disse tre dage, og resultatet blev, at jeg for alvor formåede at blive en
flue på væggen. Jeg kunne uhæmmet notere tanker om de ting der blev sagt, de andres
kropssprog, eller hvad jeg ellers vurderede relevant.
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Med rammerne for feltarbejdet defineret, vil jeg i følgende afsnit foretage analyser, som hver
især har til formål at belyse forskellige perspektiver i forhold til min problemformulering.
I denne sammenhæng præsenteres problemformuleringen igen, inden afsnittets indhold
gennemgås.
Hvordan benytter musikere og producere metaforer til at strukturere et narrativ
under skabelses- og indspilningsprocessen af musik, og hvilken indflydelse får
dette underliggende narrativ på hvordan musikken kommer til at lyde og, som
et resultat heraf, den måde musikken opleves af lytteren?
Med udgangspunkt i en metafor, som Bryce Dessner fra The National ytrer i forbindelse
med bandets arbejdsproces til albummet "Sleep Well Beast", udforskes i afsnit 4.1, Narrativ
i Arbejdsprocessen, hvordan metaforer er med til at etablere et narrativ, som strukturerer
rammerne for bandets arbejdsproces. Jeg vil argumentere for, at metaforen får en direkte
indvirkning på måden hvorpå de arbejder på, og dermed også måden hvorpå musikken
kommer til at lyde og opleves på.
I tredje afsnit 4.2, ’Nordjyske Motorvej’ tager jeg afsæt i en ytring, som Anders
præsenterede i forbindelse med at vi skulle øve på nummeret ’Nordjyske Motorvej’. Dette
afsnit har til formål at belyse indflydelsen af en bevidst anvendelse af det underliggende
narrativ i skabelsesprocessen af musik, i forhold til dets indflydelse på oplevelsen og lyden
af musikken. Ydermere belyser dette afsnit indflydelsen af et fortolkningsgrundlag, som er
baseret på et eksternt fortolkningsgrundlag. Denne dualitet anvendes til at eksemplificere
måden hvorpå lokal forankring af en universal kognitiv metafor kan have indflydelse på
vores forståelsesgrundlag for en metafor og det narrativ, som den underbygger.
Afsnit 4.3, ’Familie’, inddrager et nummer, som vi har arbejdet på i tre år. I forbindelse med
mit feltarbejde, er der sket nogle ting i Andreas’ private liv, som har haft en indflydelse
på det narrativ, som han kobler til ’Familie’. Med afsæt i denne ændring af Andreas’
sindstilstand og perspektiv, belyses hvorledes den personlige baggrund kan ændre sig som
fortolkningsgrundlag og har en indvirkning på de narrativer, som vi opstiller. Afsluttende,
i afsnit 4.4, Orange Punch, præsenteres en situation fra en øvesession, hvor det viste sig, at
engelske forstærkervirksomhed, Orange, aktivt benytter sig af metaforer i deres hieroglyﬀer
på deres forstærkere til at fordre en bestemt spillemåde hos deres forbrugere.
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4.1

Narrativ i Arbejdsprocessen

Foruden at agere pejlemærke for musikkens og det tekstlige univers’ æstetik, så kan narrativ
have en indflydelse på selve arbejdsprocessen, som ligger til grunde for skabelsen af musik,
og dermed også for selve musikken. Med "Sleep Well Beast" var The National fast besluttet
på, at de skulle skabe noget anderledes: "[c]oming out of the tail end of the Trouble Will
Find Me era, there was something in the air, a sense that all the band members figured
whatever happened next would have to be diﬀerent in some way, carve out some new
territory, even if the impulse to experiment more wasn’t always a conscious one" [Leas,
2022]. Denne underliggende tanke om, at der skal skabes noget nyt og anderledes medfører,
at grundlaget for sammenligning mellem deres musik også ændres. Hvis ikke det er lige så
godt, så er det også svært at sige hvorfor, fordi det er anderledes. Dette medfører, at der er
mindre usikkerhed i at eksperimentere og prøve noget nyt, som man måske ikke tror på fra
start. Bryce Dessner, producer og guitarist i The National, siger om processen: “It’s kind
of like building a building within a building and then tearing down the outer building and
then building another structure that looks like the first one, then tweaking the windows
and removing the roof" [Leas, 2022].
I forbindelse med ovenstående udtalelse om at The National gerne vil være nytænkende og
eksperimentere med deres lyd, så giver det god mening, at de opsætter nogle rammer for
deres arbejdsproces, som fordrer skabelsen af anderledes musik. Metaforerne som Dessner
benytter sig af opstiller et underliggende narrativ, som er den udledte forståelse, for deres
arbejdsproces: "SLEEP WELL BEAST" ER ET SKJULT KONSTRUKTIONSARBEJDE. Som jeg argumenterer i forbindelse med opstillingen af min model, kan vi ud fra dette
narrativ udlede nogle underliggende kognitive metaforer. I denne sammenhæng: LYDLIGE EKSPERIMENTER TIL "SLEEP WELL BEAST" ER DEN INDRE BYGNING og
THE NATIONALS OMDØMME ER DEN YDRE BYGNING. For en udefrakommende
er det umuligt at spekulere i, hvordan The National internt, og fra medlem til medlem,
fortolker detaljerne af husene, men det er heller ikke væsentligt i forhold til at danne
forståelsesramme ud af det underliggende narrativ. "Sleep Well Beast" er The Nationals
syvende udgivelse, og på dette tidspunkt er The National et veletableret, kritikerrost band
på rock-scenen. Folk, som ikke er en del af processen, ser kun den ydre bygning, og den
står mageløst - bandet er tilfredse med den, og det samme er publikum og kritikere. Inde
bagved denne ydre bygning skabes "Sleep Well Beast" i trygge rammer. Udefrakommende har kun mulighed for at kommentere og kritisere den indre bygning, når The National
intentionelt hiver gardinerne fra, og giver en forsmag på den indre bygning. Dette underliggende narrativ giver bandet kontrollen over processen, og de kan lege med konstruktionen
af den inderste bygning, så meget, som de vil. Uanset hvad, så står den ydre bygning, og
det er på deres egne vilkår, at de kan rive den ned, og genopbygge den på ny, på baggrund
af de erfaringer, som de har gjort sig med den indre bygning.
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Barberblad citron

Som beskrevet i afsnit 1.1.2, Narrativ, benyttede The National sig af frasen ’razor lemon’
til at skabe deres album "Sleep Well Beast". Frasen fungerer som et æstetisk pejlemærke
for hvordan musikken skal lyde og opleves, og i følge artiklen, som jeg har refereret til
tidligere, så kobler bandet det hovedsageligt til deres guitarlyd, som er en væsentlig del
af deres lyd: “[f]or a while, we’d been looking for guitar tones that cut through the muck
a little bit, brighter and tinnier" [Leas, 2022]. I denne instans har vi ikke nogen konkret
indsigt i hvad albummet egentlig handler om, og hvordan det lyder. Vi har ikke nogen idé
om hvordan The National fortolker frasen, udover ovenstående citat, og det er vanskelligt
at skabe en solid argumentation for, hvad det underliggende narrativ er.
Der skal skabes nogle fortolkningsrammer for at determinere en udledt forståelse. I forrige
eksempel blev de kognitive metaforer, som er i spil i narrativet på baggrund af narrativet,
stuktureret, men i dette tilfælde arbejdes i modsatte retning. Hvorom ’razor lemon’ er
grundlag for hele albummet, er der ikke noget auditivt materiale at analysere ud fra, og
som det understreges, så ved vi, at det i hvert fald udtrykkes af lydkvaliteten af guitarerne
på albummet. De kognitive metaforer opstilles: GUITARERNE ER ET BARBERBLAD
og GUITARERNE ER EN CITRON. Disse to kognitive koblinger bidrager til at forstå
hvilke underliggende egenskaber guitaren har som objekt.
Razor kan oversættes til både barberblad og barberkniv, og dette medbringer nogle
separate konnotationer. Det er umuligt at vide, hvordan The National betragter dette.
Dette er et eksempel på indflydelsen af den personlige baggrund - nogle vil tænke
barberblad, andre vil tænke barberkniv. Jeg fokuserer derfor på de delte værdier af de
to objekter. Barberbladet er skarpt og potentielt farligt. Det er gennemtrængende og
potentielt truende, og med udgangspunkt i min personlige kendskab til The National,
så tilskrives barberbladet en negativ, farlig værdi, som spiller ind i deres melankolske
univers. Citronens gule farve gør den iøjnefaldende, og den sure smag distingverer den fra
andre frugter. Guitarerne på "Sleep Well Beast" fortolkes som en insisterende, fremtonende
karakter, som overrumpler alt omkring sig, når den vil frem. I en lydlig fortolkning af
disse kongnitive metaforer har guitaren er komprimeret, forvrængt og relativ tør guitarlyd,
hvilket stemmer overens med eksempelvis guitarsoloen fra ’The System Only Sleep In Total
Darkness’ 1 .
Frasen kan ligeledes fortolkes som et interaktionsforhold i narrativet i form af:
GUITARERNE ER ET BARBERBLAD og LYDBILLEDET ER EN CITRON. Guitaren
skærer igennem lydbilledet uden problemer, men de syrlige safter fra citronen bliver
på barberbladet, og de omkringliggende lyde er fortsat gule og fremtonende. Tidligere
plader fra The National inkorporerer regelmæssigt forskellige leadinstrumenter i deres
numre, og med denne viden kan vi ligeledes koble metaforerne TROMMERNE ER ET
BARBERBLAD eller VOKALEN ER ET BARBERBLAD, og på baggrund af dette opstille
narrativet i form af den udledte forståelse: "SLEEP WELL BEAST" ER EN VOLDELIG
1

https://www.youtube.com/watch?v=2O6duDDkhis, 2:08-2:44
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MAGTKAMP. Antages det, at The National arbejder ud fra et narrativ, som deler nogle
lignende kvaliteter til det, som jeg er nået frem til, så kan man argumentere for, at det vil
influere de valg, som de træﬀer i forhold til det lydlige narrativ.
Ovenstående analyser bygger intentionelt på mindre supplerende autitivt materiale end
der er tilgængeligt, for at illustrere hvordan vores fortolkninger opstår uafhængigt at det
tilgængelige materiale. I mine fortolkninger er jeg uundgåeligt påvirket af min kendskab
til The National, men har aktivt undgået at lytte til "Sleep Well Beast" i forbindelse med
analysen. Analysen er således i større grad influeret af min kendskab til bandets andet
materiale.

4.2

’Nordjyske Motorvej’

Den 10. april, første dag i Studio Communale, skal vi, under den 3. øver, inddrage vores
nummer ’Nordjyske Motorvej’. Vi har på dette tidspunkt spillet sangen en del gange i
vores trio, og har på baggrund af denne version indspillet en demo 01c (b01_02_03),
som blev præsenteret for bandet under turens første lyttesession (Lyttesession 1,
10/04/22). ’Nordjyske Motorvej’ bidrager med et unikt perspektiv på indflydelsen af en
bevidst anvendelse af det underliggende narrativ i skabelsesprocessen af musik. Vores
trommeslager, Anders, læner sig meget bevidst op ad et underliggende narrativ i sin
fortolkning af musikken. Han projicerer dette over på mig, i det øjeblik han fortæller mig om
det, og på den måde fortolker jeg musikkens gennem Anders’ fortolkning, som et eksternt
fortolkningsgrundlag. Dette danner grundlag for første del af analysen, som udarbejdes på
baggrund af det underliggende narrativ ’NORDJYSKE MOTORVEJ’ ER EN KØRETUR
PÅ MOTORVEJEN. Ydermere betragtes de forskellige demoer med henblik på at forstå,
hvordan de har udviklet sig som et resultat af det underliggende narrativ. Afsluttende
betragtes det narrativ, som vi arbejder ud fra i øvesessionen til ’Nordjyske Motorvej’, i
forhold til det lyriske narrativ, som eksisterer i nummeret.

Figur 4.1. ’Nordjyske Motorvej’ Bilag

4.2.1

’NORDJYSKE MOTORVEJ’ ER EN KØRETUR PÅ
MOTORVEJEN

Som det er beskrevet i indledningen, så udtrykte Anders under en samtale (Samtale
b05_01), at han synes, at trommerne i demo 01c modarbejder narrativet i nummeret
- at det ikke føles som at køre på motorvejen, når man lytter til det. Anders, som
trommeslager, forholder sig i dette tilfælde specifikt til selve rytmen, som han beskriver
42

4.2. ’Nordjyske Motorvej’

Aalborg Universitet

som stakkeret og opbremsende, hvilket Anders mener er det moddsatte af hvordan, det
skal føles at køre på motorvejen. Han efterspørger en større fremdrift i nummeret for at
symbolisere det fysiske aspekt af at bevæge sig ved en konstant fart. Følgende analyse
er baseret på det underliggende narrativ, som Anders har præsenteret, men det er først
i vores øvesession(b01_02_04), at vi i skabelsesprocessen er bevidste om narrativet.
Uudarbejdelsen af det rytmiske og soniske udtryk af trommerne i ’Nordjyske Motorvej’
demoerne 01, 01b og 01c ligger alle forud for den bevidste anvendelse af narrativet.
Vi har aldrig italesat det som værende direkte relateret med narrativet i nummeret, men
betragtes lilletrommen i demo 01 (b01_02_01) i forhold til demo 01c (b01_02_03),
så har vi udskiftet et aggresivt, fremtonende lilletrommeslag med et rumligt kantslag.
Derudover er stortrommen afdæmpet og har et blødere udtryk. Som et resultat af disse
ændringer er det overordnede udtryk af trommerne afrundet og synker ned i musikken
som en underliggende puls, der bidrager til at skabe en større fremdrift. Rumklangen på
kantslaget ringer ud i lang tid, og kan høres helt frem til det efterfølgende slag, som
bidrager til en sammenhængende og tilbagelænet feeling. Dette er en typisk måde at
influere feelingen af et nummer på for en producer. Hvis de gerne vil have, at det skal
skubbe, så anvendes rumklang, som når at ringe ud inden det efterfølgende slag. Modsat
vil en længere rumklang udsmøre den skubbende fornemmelse, som det her er tilfældet,
og accentuere den tilbagelænede fornemmelse. Sammenhængen mellem kantslagene skaber
en kontinuitet mellem de forskellige slag, så de smelter sammen og lægger sig bag ved
stortrommen.
Foruden trommernes blødere udtryk, så er det indledende riﬀ spillet på en bas. Vi benytter
typisk en guitar, men bassens dybere register producerer en varm, rund klang, som
komplementerer narrativet om at køre på motorvejen. Nummerets intro består af en varm,
udsmurt orgellyd, som gradvist fader ind, og koblet til narrativet, kan man argumentere
for, at det er det øjeblik man kører ind på motorvejen, eller følelsen af at svæve ind og
ud af sine tanker, imens man driver fremad i bilen. Ændringerne mellem demoerne skaber
forskellige oplevelser, selvom det tilsyneladende er små, umarkante ændringer. Den første,
demo 01 (b01_02_01), indeholder nogle trommer, som er kontrasterende i forhold til
de andre elementer i denne udgave, og på denne måde forkaster den det underliggende
narrativ, fordi trommerne bryder illusionen og kalder på lytterens opmærksomhed. I demo
01c (b01_02_03) er helhedsoplevelsen mere sammenhængende. Ved 1:05-1:30 er det de
samme trommer, som i den tidligere demo, og hvorom de først kommer ind i omkvædet
i dette tilfælde, så har det en lignende eﬀekt og bryder illusionen af det underliggende
narrativ.

4.2.2

TROMMERNE ER BILEN

Ovenstående analyse bygger på den argumentation, at narrativet har været til stede
gennem skabelsesprocessen, selvom vi ikke har været bevidste omkring det. På bandets
fortolkning af nummeret (b01_02_04) er der andre vilkår, som gør sig gældende. For det
første er det en anderledes sonisk repræsentation af nummeret. Det er optaget i øvelokalet,
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og det er en rå lyd af trommesættet. Derudover er alting indspillet i én optagelse på en
telefon, så der er ikke mixet på det. I denne fortolkningsproces er Anders og jeg bevidste om
narrativet, og det afspejles i den måde, som jeg har opsat min lyd på, såvel som den måde
Anders spiller trommerne på. Trommerne i øvesessionen er meget tilbagelænede, selvom
hi-hatten ligger så tæt på slagene som muligt. Dette skyldes, at han hænger en anelse
på lilletrommeslaget, hvilket giver en afslappet fornemmelse i groovet, som spiller ind i
narrativet. Den konstante, faste puls i hi-hatten giver en følelse af at vi, som Anders beskrev
det, "bare tøﬀer derudaf". Selvom Anders har bevaret den samme grundrytme som i de
indspillede demoer, med nogle flere underdelinger, så er udtrykket på trommerne markant
anderledes. Det kan være svært at høre grundet optagekvaliteten, men jeg har i mine
feltnoter noteret mig, at Anders spiller blidt på trommerne, og at det afspejles i hans mimik
og kropssprog. Man kan til dels tilskrive det blidere dynamiske spil på trommerne til, at vi
befinder os i et lille øvelokale, men senere i nummeret tager han mere fat og slår kraftigere,
og det afspejles ligeledes af de andre optagelser, hvordan det lyder, når Anders slår til.
Betragt eksempelvis nummeret ’Flytilstand’ under vores øvesession (b02_07, 51:25-54:46).
Imens han spiller ser han ligeledes meget rolig ud, og gynger flydende med til musikken,
hvortil det skal pointeres, at Anders normalvis er en meget ekspressiv trommeslager, både i
sit kropssprog og i sin mimik. Under vores hurtigere, kraftigere numre, er han regelmæssigt
oppe at stå og hans grimasser bliver næsten en del af hans trommespil - han har altså en
tendens til at spejle sig i musikken, og i dette tilfælde er udtrykket meget entydigt mellem
mimik, kropsprog og dynamik.

4.2.3

TROMMESLAGEREN ER BILENS FØRER

Anders’ udtryksform i sit trommespil manifesterer sig i hele rummet i form af en blidere
dynamisk udgave af ’Nordjyske Motorvej’. Hvorom ovenstående analyse underbygger
narrativet om, at TROMMERNE ER BILEN, etableres ligeledes et underliggende narrativ
for selve øvesessionen: TROMMESLAGEREN ER BILENS FØRER, hvor vi andre kommer
til at eksistere som aktører i form af passagerer i dette narrativ. Vi befinder os alle i Anders’
bil, som han kører, men fortolker køreturen ud fra vores egne personlige baggrunde, hvor
vores musikalske erfaringer også spiller ind. Som det fremgår af (Figur 4.2) er den udledte
forståelse ’At nyde en afslappet, sikker tur på motorvejen’, en fortolkning, som bygger
på tidligere analyse af Anders’ udtryk på trommerne. Anders’ udtryk udspringer af de
konnotationer, som han kobler til en køretur på motorvejen. I denne sammenhæng har jeg
efterfølgende snakket med Anders om hans oplevelse af at køre bil. I denne sammenhæng
indledte jeg en samtale ved at snakke om, at jeg formoder, at han må køre en del, med et
to-delt liv mellem Skanderborg og København, såvel som jobs i hele landet. Jeg faciliterede
på denne måde en helt naturlig samtale, og mit indtryk er, at han elsker at køre bil, og
han gør det ofte. Han har i lang tid haft bopæl i både København og i Skanderborg, og
har kørt meget i sit private liv, såvel som til jobs i professionelt henseende. Han har også
udviklet måder hvorpå han kan udnytte og nyde tiden, hovedsageligt ved at høre podcasts
og musik. For Anders udgør køreturen en hyggestund af alenetid, hvor han kan nyde musik
eller lære om det.
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Figur 4.2. Kognitiv Integrationsnetværk - Metaforbaseret Narrativfortolkningsmodel

Med udgangspunkt i dette personlige perspektiv i forhold til at køre på motorvejen, er
det forståeligt, at Anders spiller blidt på trommerne. Dette overordnede narrativ danner
grundlaget for, hvordan narrativet udvikler sig hos os andre. Da jeg blev gjort bevidst
om det underliggende narrativ, havde det en øjeblikkelig indflydelse på min fortolkning af
nummeret, og dermed en direkte indflydelse på mit valg af lyd og måden hvorpå jeg spiller
det. Alle disse overvejelser foregik i det øjeblik, jeg blev gjort opmærksom på narrativet.
Det er i retrospekt, at jeg indser, at mit narrativ har udspillet sig fra perspektivet af en
passager på motorvejen, som et resultat af Anders’ konstruktion af sit narrativ. Jeg har
forholdt mig til narrativet ALEXANDER ER EN PASSAGER PÅ KØRETUREN, som er
et underliggende narrativ til det primære narrativ, som Anders har skabt. Min forståelse
skaber på sin vis sit eget felt, hvori narrativet udspiller sig på baggrund af min fortolkning,
hvor der opstår nogle kognitive metaforer, som ligger til grunde for mit narrativ (Figur 4.3).
De andre musikere i bandets narrativer vokser ud af Anders’ narrativ, som det klarlægges
af figur 4.4, og vores fortolkninger skal forstås i forlængelse af Anders’.
I mit narrativ sidder jeg på forsædet som passager. Vi kører på E45, og terænnet glider
forbi vinduerne. Jeg forbinder ofte turen på passagersædet med en søvnig, reflekterende
stund, hvor jeg kan lukke øjnene og bare lade tankerne drive. I ny og næ skal jeg forholde
mig til noget, som bliver sagt, men ellers er det som om at både omgivelserne udenfor
bilen, såvel som det der sker inde i bilen, befinder sig udenfor min periferi. Jeg skal
ikke forholde mig til noget kritisk, og alting smelter sammen i en tåget, udsmurt masse.
Det er min fortolkning, og danner grundlaget for den udledte forståelse ’En betænksom,
søvnig køretur på motorvejen’. Blandingen for mit narrativ er illustreret i figur 4.3, hvor
KLAVERET ER DE FORBIPASSERENDE OMGIVELSER. Denne kognitive metafor
forholder sig forskelligt til mit specifikke narrativ, og Anders’ overordnede narrativ. Ud
fra min personlige forståelse, er det forbipasserende terræn mere abstrakt, og forholder sig
til min sindstilstand i narrativet. Det defineres af min egen fortolkning af, hvad der falder
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Figur 4.3. Keyboard narrativ

indenfor min periferi. I forhold til det overordnede narrativ, så må klaveret nødvendigvis
forholde sig til de andre aktører og objekter, som opstår i det samlede narrativ. I denne
kontekst manifesteres klaveret i en mere håndgribelig størrelse, i form af det visuelle billede
af det forbipasserende terræn i bilens vinduer. De overordnede kvaliteter, som klaveret får,
fortolker jeg gennem en rumlig klaverlyd og med flere tilsyneladende retningsløse melodier,
som svæver omkring bilen og mig selv. De volumiøse klaverflader i kombination med de
varme akkorder fra guitaren og den, i versene, runde baslyd, gør at lyden omfavner lytteren
med en sikker fornemmelse, mens trommerne tøﬀer afsted. Ved at blive gjort bevidst om det
underliggende narrativ fik jeg en klar idé om, hvad min rolle i musikken skulle opnå. Mine
melodiske indspil skulle gerne fungere som det forbipasserende terræn. Alt der passerer
i vinduerne er hurtigt væk og udsmurt af hastigheden. Det er svært at fokusere på og
ikke iøjnefaldende. Dette opnår jeg ved at spille med en rumlig, udsmurt og nærmest
atmosfærisk lyd med en meget løs fornemmelse for, hvornår mine slag skal falde - til tider
tilsyneladende tilfældigt.

Figur 4.4. Narrativsnetværk
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Bevidstheden om narrativet bidrog ligeledes til nogle konkrete ændringer i nummerets
arrangement i øvesessionen. På demo 01c (b01_02_03) kommer der en bro fra 1:45-2:01,
som vi ikke spiller i vores øvesession. Det var Anders’ forslag at vi i forlængelse af omkvædet
lander mere direkte tilbage på vers-groovet, som det fremgår af øvesessionen (b01_02_04)
ved 1:25-1:35. Jeg har i denne forbindelse noteret i mine feltnoter, at Anders beskrev den
sidste del af omkvædet 1:14-1:29 som det øjeblik, hvor man falder i staver bag rettet, og
lige skal tage sig selv i, at man stadigvæk kører bil. Den pludselige overgang symboliserer
det øjeblik, hvor føreren af bilen febrilsk blinker med øjnene og orienterer sig på vejen.
Outroen har ligeledes tilpasset sig narrativet i øvesessionen ved 2:55-4:15. I demo 01c ved
2:53-4:00 er outroen opbyggende og leder til et klimaks, hvor øvesessionen spilles glidende
ud, og kan kobles til det at køre af motorvejen, hvor intensiteten af køreturen aftager, når
man kører af.

4.2.4

Fortolkningsgrundlag

Ovenstående analyse af de forskellige udgaver af ’Nordjyske Motorvej’ giver belæg for at
sige, at narrativ har en indvirkning på skabelsesprocessen af musik, både når skaberne er
bevidste omkring narrativet, såvel som når de ikke er. Det er væsentligt at pointere, at
der er en stor forskel på de konstellationer, som er ansvarlige for de forskellige versioner,
og det har en indflydelse på det fortolkningsgrundlag, som gør sig gældende for de enkelte
versioner. Den første demo 01 (b01_02_01) er indspillet på baggrund af en udgave, som
vi lavede i trioen. Som det er klarlagt i afsnit 3.1.1, har trioen nogle andre vilkår og flere
begrænsninger end skabelsesprocessen i lydstudiet eller med band. På et lavpraktisk plan er
der færre instrumenter at arbejde med, og derfor er det væsentligt, at de lyde, vi benytter,
fylder lydbilledet. Derudover har vi ikke en direkte erstatning for trommesættet. Den
oprindelige stakkerede rytme i ’Nordjyske Motorvej’ er skabt af Morten, hvor han erstatter
stortrommen med stompboxen og lilletrommen med et slag på sin akustiske guitar. Måden
som Morten spiller på fordrer ikke et stort antal underdelinger, både fordi det er besværligt
fysisk at gøre på guitaren, og fordi hvert slag skal være relativ hårdt før hele publikum
kan høre det - især når ’lilletrommeslaget’ på guitaren skal konkurrere med stompboxen
uden at have mikrofon på sig. Fortolkningsgrundlaget er således begrænset i forhold til
hele bandet, hvor Anders og Johannes er med, og trioen vil uundgåeligt fordre en simplere
version af numrene, hvilket til tider vil betyde, at narrativet tilsidesættes til fordel for det
praktiske.
Det underliggende narrativ, som jeg har analyseret på baggrund af, bygger på Anders’
fortolkning af demo-versionen, som er en fortolkning af trions liveversion, der er fortolket
af mig i studiet. Trioens version er en fortolkning af Andreas’ oprindelige version, som
han spillede for os med en akustisk guitar. Dette udgør to væsentlige perspektiver
i skabelsesprocessen. Alle numre bliver fortolket i flere omgange og under forskellige
kontekstuelle betingelser, hvilket har en indvirkning på, hvordan nummeret udvikler sig.
Derudover er sangene, i deres mest grundlæggende form, skrevet af Andreas med en
akustisk guitar. De er ofte skrevet hjemme hos ham selv, hvor han tit arbejder om aftenen.
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Han bor i en ældre lejlighed i Aalborg, som er relativ lydt, og resultatet heraf, er, at
numrene skrives ved et lavt lydniveau, hvilket afspejles i sangenes karakter. De versioner,
som bliver præsenteret for mig, har ofte et relativt lavt tempo og er rolige i udtrykket. I
denne instans forholder det underliggende narrativ sig ikke blot til sangen, som Andreas
skriver, men ligeledes til den situation, som han befinder sig i, når han skriver. Sidder
Andreas i sin sofa i hjemmet med guitaren, og er nødt til at spille blidt, så bliver vokalens
karakter ligeledes et resultat af dette underliggende narrativ, og det samme gælder for
det akkompagnerende guitarspil. Det har en indfyldelse på lyden af både guitar og vokal.
Guitaren bliver ofte fingerspil uden plekter, med et blidt, forsigtigt anslag, som giver en
blød, rund klang. Vokalen afspejler denne stemning, og falder helt naturligt ned i et lavt
register, hvilket er en ting vores lyttere ofte hæfter sig ved i vores musik. Dette betyder
ligeledes at vokalen får en meget varm, fyldig klang, kombineret med en tilbagelænet, til
tider næsten talt, kvalitet. Dette illustreres af vores nummer, ’Maaneland’ (b01_03_01).
Vokalen til Maaneland blev optaget forud for vores bandopsætning og samarbejde med
Zahle, og den bærer større præg af dette initielle underliggende narrativ.
Betragtes 2:10-2:28 i ’Maaneland’, så bevares den fortællende karakter i vokalen, som
man kan argumentere for i større grad forholder sig til det mere afslappede narrativ,
som den blev skabt under. Musikken er optaget og har udviklet sig omkring vokalen, og
skabt sit eget narrativ - et virvar af følelser og tanker repræsenteret i en stor musikalsk
bevægelighed, hvor melodierne flettes ind i hinanden med en masse af underliggende
atmosfæriske elementer, som omringer lytteren og den tilbagelænede vokal. Uden at det
fra start har være hensigten, så står vokalen i en tydelig kontrast til det omkringliggende
arrangement, og det underbygger et helt nyt narrativ, som et resultat af kombinationen
af de to udtryk. Den afmålte fortæller, som lytteren associerer sig selv med, forholder sig
roligt i en kaotisk tankestrøm: "Jeg er maanemand/ Så jeg må finde maaneland"(b03_03).
Musikkens narrativ er, modsat vokalen, konstant tiltagende, og overgangen til (2:00-2:10)
føles som et turbulent afsæt i en rumraket, alt imens astronauten, som betjener raketten,
ved lige præcis, hvordan han skal navigere i denne situation. Raketten stabiliseres og
astronauten kan nu betragte Jorden fra rummet, imens han driver imod sin destination i
fuld kontrol.

4.2.5

Tvetydigt narrativ

Ovenstående analyse af ’Nordjyske Motorvej’ er udført på baggrund af en entydig forståelse
af det underliggende narrativ. Lytteren befinder sig i en bil i rolige omgivelser, mens
landskabet driver forbi i vinduet. Denne følelse underbygges af det lydlige narrativ, som
defineres af aktørerne i narrativet, selve bandet. Det forestillede narrativ forholder sig til det
at køre på motorvejen, men betragtes lyrikken i ’Nordjyske Motorvej’ (b03_02), så bliver
der udtrykt nogle følelser i forhold til det at køre på motorvejen. De tre nedenstående
citater er Andreas’ introduktion af nummeret, når vi spiller live, som er taget fra tre
separate øvesessions i Studio Communale:
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Det næste nummer, er en lille tur op ad den nordjyske motorvej. For nogle gange
kan man bare godt have lyst til at køre, fordi det er rart og fedt. (Øvesession
5, b02_04, 2:01-2:21)
Det næste nummer. En køretur. Og måske ned ad den nordjyske motorvej.
Den handler om at være bange for hele verden. Og så er der bare nogle ting,
derhjemme, som er nemme. (Øvesession 7, b02_06, 21:50-22:15)
Vi kører en tur ud, op og ned, ad den nordjyske motorvej. Og hvis man er lidt
bange for det hele ude i verden, er det sgu meget rart, at komme en tur hjem.
(Øvesession 8, b02_07, 27:05-27:24)
Det første citat forholder sig, ligesom Anders’ fortolkning, udelukkende til det at køre
på motorvejen, men de to sidste citater underbygger et modstridigt narrativ. I disse
eksempler udgør køreturen på motorvejen blot en måde at komme hjem på, og det er
i hjemmet, at de trygge rammer eksisterer. Dette underbygger et underliggende narrativ,
som repræsenterer køreturen på motorvejen som en konfrontationen med alt det, som man
er bange for, men som man er nødt til at stå overfor, for at komme hjem. Andreas har
kørekort og kan sagtens køre bil, men har han mulighed for at slippe, så gør han det. Min
fortolkning heraf, er, at Andreas’ personlige baggrund har skabt et markant anderledes
underliggende narrativ i takt med, at han har skrevet nummeret. Andreas’ fortolkning
bygger på narrativet ’NORDJYSKE MOTORVEJ’ ER EN KONFRONTATION MED SIN
FRYGT, som underbygges af kognitive metaforer som EN KØRETUR PÅ MOTORVEJEN
ER ANGST og HJEMMET ER EN BUNKER. 1. Vers af ’Nordjyske Motorvej’ underbygger
disse kognitive metaforer. Andreas er bange for det hele, men han kan ikke undgå køreturen,
som er et symbol herfor. Den skal bare overstås.
1. VERS - ’NORDJYSKE MOTORVEJ’ (b03_02)
Jeg er bange for det hele
For en tsunami, at køre uden sele
Jeg er bange for at flyve
og for at alderen runder mere end tyve
Det narrativ, som Andreas’ har opstillet stemmer ikke overens med det narrativ, som
Anders har opstillet. Der etableres et lydligt narrativ, i form af den fortolkning, som vi
sammen konstruerer, når vi spiller nummeret på baggrund af Anders’ narrativ, og der
etableres et lyrisk narrativ. Skabelsesprocessen bliver et resultat af de mennesker og deres
personlige baggrunde, som er involveret. Hvis Anders havde fokuseret på det lyriske univers
fra start, så kan det være, at han havde opstillet nogle markant anderledes rammer for det
overordnede narrativ, og at vi havde skabt et markant anderledes lydligt narrativ.
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4.3

’Familie’

’Familie’ er et af de tidligste numre, som Andreas har skrevet til Maaneland. Nummeret
har eksisteret i tre år, og i denne tid har nummeret, i sin grundlæggende struktur, ikke
gennemgået nogle ændringer. Med grundlæggende struktur menes akkorder, melodik, form
og lyrik. Jeg har i afsnit 4.2, ’Nordjyske Motorvej’, belyst hvordan bevidst anvendelse af
narrativ kan få en direkte indflydelse på hvordan et nummer opleves og lyder. I dette afsnit
illustreres hvordan ’Familie’ ubevidst er blevet et to-delt narrativ, på baggrund af nogle
personlige ændringer i Andreas’ liv, som belyses af nummerets lyrik.

Figur 4.5. ’Familie’ Bilag

4.3.1

Hvem skal bære det, jeg løfter?

I ’Familie Mix 02’ (b01_01_06) introduceres et nyt C-stykke (3:00-3:45), som markerer
den første ændring på ’Families’ lyrik siden den blev skrevet i 2019. Stykket blev optaget
under de tre dage i Studio Communale. Da vi skulle indspille, havde Andreas ikke fra
start forklaret noget om, hvordan det skulle lyde, men bad mig bare optage. Normalvis
optager vi i Studio Communales vokalrum, men i dette tilfælde ville Andreas gerne have,
at vi gjorde det i indspilningslokalet. Da vi skal optage stiller han sig 2-3 meter væk fra
mikrofonen, og så råber han fraserne så højt, han kan. Vi optog Andreas i syv omgange,
og gjorde efterfølgende det samme med Morten og mig, indtil koret, som Andreas beskrev
det, blev til "en bølge af frustration". Selve indspilningsprocessen og udtrykket i optagelsen
bliver udtryk for Andreas’ sindstilstand på dette tidspunkt, såvel som det narrativ, som
han skaber udfra. En måneds tid forud for denne tur til Skanderborg har Andreas’ forældre
fortalt, at de skal skilles. Hele situationen udspiller sig på mindre end hensigtsmæssig vis,
og det resulterer i nogle konflikter i familien. Yderligere information er ikke nødvendig
for at forstå den kommende analyse, og Andreas har godkendt, at jeg inddrager denne
kontekstuelle indsigt.
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2. VERS - ’FAMILIE’ (b03_01)
Det her er mit Nordjylland dreaming
Det er her jeg finder min familie
Der var plads ved deres bord
Uanset hvad jeg måtte ha’ gjort
’Familie’ har oprindeligt været en selvrefleksion af alle de oplevelser, steder og mennesker,
som har været med til at forme ens opvækst. Betragtes eksempelvis 2. vers, så vidner
det om, at ’Familie’ er skrevet imens Andreas har været hjemme i Fjerritslev, hvor
han kommer fra: "Det her er mit Nordjylland dreaming". Imens han befinder sig i sit
barndomshjem ser han tilbage, med fokus på sine egne fejltrin: "Der var plads ved deres
bord/ Uanset hvad jeg måtte ha’ gjort". Vores barndom fornyes, når vi genfortæller den
til os selv i en nostalgisk rus. Jeg betragter ’Familie’ under narrativet ’FAMILIE’ ER
AFREJSEN FRA SIN HJEMSTAVN. Dette konstruerer nogle undernarrativ i form af
kognitive metaforer, såsom FLYTNINGEN ER OVERGANGEN TIL VOKSENLIVET
og BARNDOMSHJEMMET ER BARNDOMMEN. Når et kapitel er slut, så betragtes
det ud fra en anderledes kontekst, hvor de følelser, som havde indflydelse i det bestemte
øjeblik, ikke betyder noget. I forbindelse med Andreas’ skift i mentalitet udvikles det
underliggende narrativ i ’Familie’ og objekter og aktører påtager sig nye egenskaber. Det
har ikke førhen været på tale, at vi skulle ændre eller tilføje i lyrikken til ’Familie’, men
ud fra det synspunkt, at nummeret for Andreas udgør refleksioner og følelser overfor sin
familie, så kan det skyldes, at han gerne vil have, at nummeret skal afspejle hele hans
oplevelse - det gode med det dårlige. Dem, som ligner ham på godt og på ondt. Under
vores syvende øvesession introducerede Andreas nummeret således:
ØVESESSION 7 - (b02_06, 32:21-32:45)
Hvorfor er det egentlig, at man kører hjem, til en firsårs fødselsdag. Hvorfor er
det’ man kører hjem? Og kigger på uret igennem en hel konfirmation? Det er
fordi, at der er nogle der ligner en. På godt og på ondt. Og det har vi skrevet
en sang om.
Ovenstående udtalelse fra Andreas står i en kontrast til de optagelser, som vi har
lavet til mix 02 aftenen forinden. De afspejler de to sindstilstande, som Andreas
befinder sig i - en frustreret, trist tilstand, hvor det er svært at forholde sig til, at
tingene har udspillet sig, som de har, såvel som et refleksivt perspektiv, hvori han
forstår, at hans familie også er mennesker, som begår fejl. Ligesom de altid havde
plads ved bordet, så ved Andreas godt, at frustrationen passerer, og at han ligeledes
skal gøre plads ved bordet. Dette underbygger narrativet i C-stykket: ’FAMILIE’ ER
HJEMVENDELSEN TIL HJEMSTAVNEN. Afrejsen og hjemvendensen symboliserer to
forskellige forståelsesgrundlag - det afrejsende barn og den hjemvendte voksne. I forbindelse
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med at Andreas vender hjem, konfronteres han samtidig af den realitet, at hans forældre
kan have problemer - et aspekt af tilværelsen, som få bemærker, før de har været rejst ud
og vendt hjem igen.
OUTRO - ’FAMILIE’ (b03_01)
Hvem skal bære det, jeg løfter?
Hvis det ik’ er min bror og søster?
"Hvem skal bære det, jeg løfter?" forholder sig helt konkret til skilsmissen og alt det, som
den har bragt med sig, men forløses i Andreas’ forhold til sin bror og søster "[h]vis det
ik’ er min bror og søster?". ’Familie’ bliver på denne måde repræsentativ for de byrder,
som kan komme med familie, og som de derfor alle er nødt til at bære på, men også altid
kan bære sammen. Fraserne gentages adskillige gange, og i min fortolkning er det fordi, at
Andreas ikke har brug for at udpensle detaljerne af situationen. Det udfolder sig i form af
frustration til familien som helhed, men som en sikkerhed i hans forhold til sin søster og
bror i form af søskendekærlighed. Resten af nummeret, som leder op til dette nye C-stykke
er urørt, og Andreas vil ikke ændre på det. I en samtale omkring det udtrykte han selv, at
(jeg parafraserer) "med familie, tager man det hele med. Og det onde forkaster ikke det
gode".
Andreas’ narrativ har forplantet sig i musikkens udtryk, og dermed også oplevelsen af
musikken. Hans umiddelbare reaktion var at råbe fraserne, og det bidrager til en aggresiv
lyd, som med konteksten fra lyrikken vidner om en frustration og fortvivlelse. Andreas
beskrev, at han gerne ville have en stor lyd i koret, så jeg foreslog mange optagelser oveni
hinanden, hvilket ligeledes har opnået en symbolsk værdi. Andreas står ikke alene med
frustrationen i teksten, og han synger det heller ikke alene. Jeg har efterfølgende snakket
med Andreas, og hvorom han ikke har været bevidst om dette underliggende narrativ, så
kan han godt genkende de følelser og tanker, som jeg har koblet til det. Som et resultat af
denne samtale blev vi ligeledes enige om, at musikken ikke helt underbygger den frustration,
som narrativet kobler til nummeret. I alle udgaver frem til Mix 06b (b01_01_11) er der
henover C-stykket (3:00-3:30) en nærmest talt vokal, og der er ikke andet supplerende lyd
end trommerne. For at få musikken til at stemme mere overens med narrativet har vi i mix
07c (b01_01_12, 3:00-3:30) fjernet den talte vokal, og givet et øjebliks ro under trommerne,
som fortsætter uhæmmet, som et refleksionsmoment i forhold til frasen "Hvem skal bære
det, jeg løfter?". Det brydes af et aggresivt klaveranslag, som, gennem nogle delay-eﬀekter
og forvrængning, omringer lytteren og skaber en kaotisk tåge. Det symboliserer Andreas’
sindstilstand i form af den kognitive metafor ANDREAS’ SINDSTILSTAND ER EN
KAOTISK TÅGE.
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Progressionen i ’Familie’ indeholder to forskellige narrativer, som afspejler to forskelle
perspektiver i Andreas’ liv. Fortolkningsgrundlaget for de to narrativer er vidt forskellige,
og derfor er de begge to essentielle. Andreas’ familie har været med ham siden han
blev født, og det vil de være så længe han lever. Udviklingen i Andreas’ perspektiv er
ikke unikt for ham, det gælder for alle. I takt med at vi vokser op, ændrer vi os, gør
vores forståelsesgrundlag også, og dermed vores forståelse af verden omkring os. På denne
baggrund kan man argumentere for, at der opstår et nyt overordnet narrativ for ’Familie’:
’FAMILIE’ ER LIVETS REJSE.

4.4

Orange Punch

I forlængelse af vores sjette øvesession (b02_05, 13:10-14:06) kommer Johannes og jeg til
at snakke om hans nye Orange forstærker. Jeg bemærkede overfor ham, at jeg især synes,
at det nye udstyr lød godt på nummeret ’Flytilstand’, som vi har arbejdet på (51:19-54:15).
Han fortæller mig i den sammenhæng, at han også giver den godt med ’orange punch’ på
dette nummer. Da jeg efterfølgende inspicerer forstærkeren nærmere bliver jeg præsenteret
for følgende layout (figur 4.6).

Figur 4.6. Orange forstærker front

Vi blev begge to nysgerrige i forhold til hvad ’orange punch’ egentlig betyder for lyden. Vi
opsatte derfor et hurtigt eksperiment, hvor vi kunne sammenligne eﬀekten. To forskellige
lyde blev gjort klar, og for at begge lyde har lige vilkår, benyttede jeg mig af en SPLmåler på min telefon med samme afstand til forstærkeren, for at sørge for, at de spiller
lige så kraftigt. Den første lyd er med mindre orange punch, og det stod hurtigt klart, at
punch-knappen har indflydelse på lydniveauet. Vi brugte volume-knappen til venstre til at
indstille niveauet, og ikke gain-knappen, fordi den farver lyden afhængigt af de foregående
indstillinger, og giver en markant anderledes lyd. Treble, mid og bas frekvensknapperne
blev efterladt på klokken 12, gain omkring klokken 10, og de to punch indstillinger var på
henholdsvis klokken 9 og 12. Volume-knappen blev justeret med henblik på at ramme 90
dB(A). Ideelt set kunne vi have anvendt en transparent pedal, som kunne skifte mellem
de to lydniveauer med et tryk på en knap, men eftersom vi alligevel skulle justere punchknappen, sørgede vi i stedet for, at vi hurtigt kunne justere de to knapper til de rigtige
værdier. Det tog ikke mange sekunder at skifte mellem de to lyde, så vi kunne sammenligne.
Derudover skal det pointeres, at øvelokalet, som vi befandt os i, har en overvejende varm
klang, og der var få lyde, som isoleret set ville opleves tynde. Det spiller ikke en signifikant
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rolle, når vi var de eneste i lokalet, og kunne lytte til de to lyde uafhængigt af andre lyde,
og kontrasten mellem lydene klarlægger deres forskelle.
Vi påbegyndte eksperimentet med, at jeg bad Johannes om at udtrykke sin oplevelse
af den mindre punchy lyd, hvor han skiftede lidt mellem at strumme akkorder og spille
melodilinier. Han beskrev lyden som varm og omfavnende. Som jeg beskrev producerer
rummet, som vi befinder os i, en varm klang, og en akkord, som strummes over
alle seks strenge og producerer indhold i alle frekvensområder vil sandsynligvis lyde
varm, medmindre man bevidst fjerner det meste af de lave og lave-mid frekvenser med
forstærkerens equalizer. Foruden det klanglige resultat af rummet, så er det et intimt,
hyggeligt rum, med varm belysning og flotte, nye trævægge hele vejen rundt. Det relativt
lille rum er fyldt med vores instrumenter, og rummet bliver en ideel repræsentation af
en familiær, sikker situation for Johannes, som har haft sin gang i øvelokaler nærmest
siden han kunne gå. De trygge omgivelser, som vi her befinder os i, i kombination med
rummets respons, gør det usandsynligt, at den første lyd vi tester kunne opleves som kold
for Johannes. Det er derfor ikke overraskende, at han oplever den første lyd som varm. Vi
skruer op for punch-knappen, og jeg beder Johannes beskrive lyden igen. Han fortæller,
at det er som om den har mistet lidt krop, og at den er blevet lidt mere anmassende,
men den har ikke helt givet afkald på sin varme. Jeg spørger ham lidt ledende, hvad han
egentlig have forventet af punch-knappen. Han uddyber, at han nok havde forventet lidt
mere ’oomph’, lidt mere vægt i lyden. Ironisk spillede Johannes kraftigere, da han skruede
op for punch-knappen, selvom man kan argumentere for, at idéen om at forstærkeren i sig
selv producerer en mere punchy lyd ville resultere i, at han ikke behøver spille kraftigere,
tværtimod.

4.4.1

Oranges filosofi

Følgende vores eksperiment har jeg fulgt op på betydningen af hieroglyﬀerne, og det viser
sig, at knytnæven symboliserer presence, og Orange er meget bevidste i deres anvendelse af
hieroglyﬀerne på deres forstærkere. Cliﬀ Cooper, CEO og grundlægger af Orange, siger “I
got the idea for graphic symbols on our amplifiers when I noticed the new road signs which
suddenly appeared in the late 1960s. Instead of words, the signs used graphic symbols. In
1971, I suggested to the team that instead of using words we should use our own custom
symbols, I wanted us to keep one step ahead. Years later, when we started manufacturing
again in the 1990s, we decided to keep the graphics – these hieroglyphs were now a part
of the brand" [Mitchell, 2018].
Man kan diskutere implikationerne af det faktum, at orange punch faktisk er presence
funktionen i forhold til vores eksperiment, men det understreger yderligere indflydelsen af
metaforer som centrale koncepter i forhold til vores oplevelse af lyd. På baggrund af det
visuelle var vi begge overbeviste om, at det var en form for punch-knap, og det viste sig at
have en direkte indflydelse på, hvordan vi oplevede knappens eﬀekt på lyden. Vi oplevede
begge to lyden som værende mere punchy, og hvorom man kan argumentere for, at lyden
på et teknisk plan faktisk er blevet lidt mere punchy, så havde vi formentlig talt helt
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anderledes om lyden, hvis vi havde været opmærksomme på, at det var en presence-knap,
som vi drejede på. Punch er ofte et begreb vi knytter til trommer og/eller percussion, og vi
kobler det regelmæssigt til vel-definerede transienter. Dette kan overføres til anslag på for
eksempel et klaver eller en guitar, og i dette tilfælde kræver det lidt indsigt i hvordan en
forstærker fungerer, og hvad presence egentlig er, for at forstå, hvorfor vi kunne overbevise
os selv om, at det var en punch-knap.
En forstærker betsår af to ’stadier’: preamp og power amp. I preamp stadiet formes lyden,
og i power amp stadiet forvrænger forstærkeren lyden. De traditionelle tone-knapper; bas,
mid og treble foregår i pre-amp stadiet og er typisk attenuerende. De tilføjer ikke noget til
signalet. Presence foregår i power amp stadiet, og er teknisk set et høj frekvens shelving
boost, hvilket betyder, at når man skruer op for presence, så laver man et fladt boost fra en
pre-defineret frekvens og opefter. Når de høje frekvenser boostes med presence-knappen,
så formindskes feedbacken for de høje frekvenser, og forstærkeren forvrænger lettere ved
højere toner, hvilket det bidrager til en vildere og mere rå lyd. Den forvrængning som
forekommer får altså en anden klanglig kvalitet og øger kompleksiteten af lyden, hvilket
også betyder, at forstærkeren bliver mindre forudsigelig, når der spilles højere toner.
Med dette in mente, giver det mening, at Johannes er tilbøjelig til at spille kraftigere,
når han skruer op for presence-knappen. Han bliver drevet af den forvrængning, som
forstærkeren producerer, og det bliver en mere musikalsk interaktion mellem guitarist
og forstærker, hvor guitaristens mere kraftige anslag giver en anden klanglig kvalitet.
Dette har ligeledes implikationer på det punchy aspekt. I takt med at kompleksiteten
af forvrængningen øges, bliver enkelte toner mere fyldige og klangligt interessante i sig
selv, og samklange og akkorder bliver gradvist mere mudrede, og, især i den indie-rock
kontekst, som vi spiller i, for voldsomme. En højere presence betyder, at guitaristen er
mere tilbøjelig til at spille enkelte eller færre toner sammen, hvilket øger definitionen af
det, som forstærkeren producerer, og giver dermed oplevelsen af en mere punchy lyd. I
takt med at vi begge to lytter efter punchyness i lyden, giver det god mening, at vi oplever
lyden som værende mere punchy.

4.4.2

Ledende metaforer

Figur 4.7. Oﬃciel Orange comic strip [Mitchell, 2018]

Betragter vi ovenstående comic strip fra Orange på baggrund af ovenstående diskussion, så
er det forståeligt, hvorfor presence-hieroglyﬀen ikke tyder på at være designet til specifikt at
symbolisere presence. Presence kan oversættes til tilstedeværelse, og man kan argumentere
for, at presence tillader guitaren at træde frem i mixet, og på den måde blive mere
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tilstedeværende. Artiklen ’Demystifying The Amp Presence Control’ skriver følgende om
presence-funktionen: "Much like the "Attack" control, the presence knob isn’t named for
what it technically does to your tone but for what it sounds like it’s doing" [Lopez, 2022].
Selvom metaforen tydeligt er drivkraften bag eﬀekten af presence, så viser det sig på diverse
guitarforums, at guitarister har stort fokus på de tekniske aspekter af begrebet. I en tråd
på ultimate-guitar med titlen ’What does ’presence’ amp setting mean?’ [W4T3V3R, 2022]
er jeg stødt på følgende udtalelser:
- According to the owners manual for my Yamaha G100-212, it alters the
response of the amp by boosting the high frequency range (2 5 KHz). The
result is a brighter sound with greater clarity and "presence" (bruger: ShinyII).
- a control on a guitar amplifier that boosts the upper frequencies above
the normal treble control range for added high-end. This control is usually
a shelving type of equalizer, and is normally implemented as a lowpass filter
inside the global negative feedback loop. By decreasing the amount of high
frequencies that are fed back, the high frequencies at the output of the amplifier
are boosted (bruger: Crimsonashes [a]).
- The PRESENCE control adds high frequencies and makes your sound crisper.
In a nutshell (bruger: Eternal_One).
Det væsentlige aspekt i dette er, at guitaristerne har en solid idé om, hvad presence er på
et teknisk plan. I følge artiklen ’Be in the Moment: The Presence Control Explained’
[Owens, 2022b] fra Fender, har presence-knappen været at finde på Fender ’tweed’
forstærkere helt tilbage fra 1950erne. I denne forstand har Fender dikteret betydningen
af presence/tilstedeværelsesbegrebet i musik, i hvert fald for mange guitarister. Brugeren
’Eternal_One’ skriver, at det er en high-shelf EQ boost, og at det gør lyden mere
crisp, men det er en over-simplifikation af både det tekniske, såvel som intentionen bag
presencefunktionen. Konstrasten mellem den knyttede næve, som i Johannes og mine øjne
indikerer punch, og hieroglyﬀen med G-nøglen, som indikerer, at man kan skrue op for de
høje frekvenser, er stor i deres symbolske betydning, men på et teknisk plan er de ikke
hinanden så fjerne. Symbolikken i hieroglyﬀerne bliver på denne måde essentielle i forhold
til hvordan og hvornår vi anvender funktionerne, og som et resultat deraf, hvordan vi
lytter til dem. At skrue lidt på treble/G-nøgle knappen fordrer næppe en anden spillestil
hos guitaristen, men når man skruer på en punch-knap med en knyttet næve, så fordres
en mere aggresiv og fremtrædende spillestil, hvilket også resulterer i en større presence i
form af fysisk fremtoning hos guitaristen, såvel som i lyden. Det samme kan siges at gøre
sig gældende for Oranges repræsentation af gain og volume (figur 4.8).
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Figur 4.8. Orange hieroglyﬀer for volume og gain [Mitchell, 2018]

[...] your gain setting determines how clean or dirty your sound is regardless
of the master volume setting. You can set the gain high for a dirty tone, but
set the overall volume of that dirty tone from near silent to near deafening
using the master volume control [...] think of it this way: the preamp (and gain
control) provides the shape of the sound; the power amp provides the overall
strength of the sound [Owens, 2022a].
Betragter vi hieroglyﬀen for volume, så er der ikke noget tvetydigt i symbolikken. Knappen
er designet til at skrue op og ned for den lyd, som kommer ud af højtaleren, og
hieroglyﬀen er designet til at kommunikere dette. Der foreligger ikke nogle uddybende
forklaringer af hvad hieroglyﬀerne specifikt symboliserer på Oranges hjemmeside, men min
personlige fortolkning af symbolet, er, at man, ved at skrue på gain-knappen, presser
guitarforstærkerens rør, og forstærkerens lyd ’bryder op’. Ligesom presence er spillestilen
altafgørende for, hvornår denne forvrængning sker, og det kan være hensigtsmæssigt at
indstille gain-niveauet, at lyden bliver forvrænget i de rigtige passager af sange, for
eksempel under soloer, hvor guitaristen tager lidt hårdere fat. Den opadgående pil i
hieroglyﬀen indikerer ligeledes denne eﬀekt, og fungerer således også som en form for
guideline for, hvordan man skal spille, når man øger gain. Metaforen anvendes til at fordre
en spillestil, som får forstærkeren og guitaristen til at lyde bedre, fremfor at forsøge at give
guitaristen et indblik i de tekniske aspekter af en forstærkers indstillinger.
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5

Videre forskning & Refleksioner

I følgende afsnit vil jeg afdække mine overvejelser i forhold til videre forskning og
refleksioner omkring det arbejde, som jeg har udført. Dette er især med fokus på de
begrænsninger og problematikker, som jeg har observeret under forløbet. Specialet afrundes
med konklusionen.

5.1.1

Lokalt feltarbejde

At udvælge Maaneland som det felt, jeg har valgt at undersøge, har skabt nogle fordelagtige
omstændigheder for den autoetnografiske tilgang i form af let adgang til felten og en
mere gennemsigtig deltagende rolle som forsker. Det medfører nødvendigvis også nogle
begrænsninger. Eftersom jeg tager udgangspunkt i et enkelt band, kan jeg ikke drage
nogle generelle konklusioner om fænomenet. Mit speciale belyser et fænomen, som jeg
har observeret hos Maaneland, men det er ikke en selvfølge, at det finder sted hos andre
bands. Den tilgang til skabelsessprocessen, som finder sted hos Maaneland, kan være et
resultat af de aktører, som arbejder sammen i Maaneland - måske har vi opsøgt hinanden,
fordi vi alle inkorporerer narrativet i vores skabelse af musik, uden at vi har været
opmærksomme på det. En logisk videreførsel af min undring ville være at undersøge, om
det kan sandsynliggøres, at narrativ anvendes generelt. Derudover kan man spekulere i,
om fænomenet i større grad knytter sig til bestemte typer af musik. Maaneland er et band
hvor lyrikken fylder en stor del af musikken, og det giver således god mening, at narrativ
får en indvirkning på numrene. På trods af dette skabte Anders’ et narrativ, som ikke
forholder sig til den egentlige betydning af lyrikken.

5.1.2

Subjektivitet

Gennem dette speciale har jeg forsøgt at være så gennemsigtig, som muligt, ved nøje at
klarlægge hvordan og hvorfor, jeg har båret mig ad, som jeg har. Med dette sagt, så er der
mange aspekter af specialet, som funderes i personlige fortolkninger. Dette gælder i det
autoetnografiske feltarbejde, hvor jeg løbende skal vurdere, hvad der gør sig gældende som
valid, brugbar empiri, samt hvordan jeg tilegner mig denne empiri, og tilgangen hertil vil
uundgåeligt variere med den enkelte forsker. Dette er afdækket i kapitel 2, men det er værd
at understrege, at blot fordi intentioner og overvejelser klarlægges, så er det stadigvæk en
højst subjektiv undersøgelse.
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Derudover er min analysemodel, som beskrevet, opstillet på baggrund af nogle teorier,
som ikke kan påvises absolut. Modellen lægger op til en analyseproces, som involverer
fortolkning i mange forskellige sammenhænge. Uanset hvor detaljeret jeg argumenterer
for mine fortolkninger, så vil de altid være et resultat af min personlige baggrund, og
det er umuligt fuldstændig at klarlægge, hvad der influerer mit forståelsesgrundlag. De
indflydelser, som jeg ikke er bevidste omkring, kan jeg af gode grunde ikke belyse. Dette
er en naturlig del af sociale undersøgelser, men i dette speciale har jeg vurderet det værd
at nævne igen, fordi det danner grundlag for al den analyse, som jeg har foretaget.

5.1.3

Metaforteori

Inden den moderne metaforteori etablerede sig, havde den traditionelle metaforteori i meget
lang tid eksisteret som en kendsgerning. Viden udvikler sig konstant, og metaforteorien er
ingen undtagelse. Jeg benytter mig af metaforteorien, fordi jeg mener, at argumentationen
er valid og sandsynliggører, at den præsenterede teori giver mening, men i sidste ende, så
er det teori. Når vi arbejder med kognitive processer i det menneskelige sind, så er det
vanskelligt definitivt at sige, hvordan det forholder sig. Vi kan belyse situationer fra den
virkelige verden, som argumentation for, at teorien er korrekt, men vi kan aldrig bevise
det. Den kognitive metaforteori har været et gennembrud for den moderne metaforteori i
forhold til analyse og forståelse af metaforer som fænomen, men der eksisterer ikke nogle
fastlagte rammer for, hvordan man kobler en bestemt kognitiv metafor til en lingvistisk
frase. Det kan være vanskelligt at udlede kognitive metaforer fra lingvistiske fraser, og
dette gør det ligeledes svært at kategorisere sproglige udtryk under kognitive metaforer.
Den kognitive metaforteori kan altså ikke bruges til at forklare samtlige processer, som gør
sig gældende for hvordan vi skaber og forstår metaforer i praksis, og dette er et væsentligt
kritikpunkt.
Det addresseres til en hvis grad med introduktionen af blandingsteori, som i større grad
kan benyttes til at forklare specifikke fortolkninger af bestemte metaforer. Blandingsteorien
er fleksibel i sin struktur, og i særdeleshed den selektive proces i forhold til indholdet af
domæne- og kildefelterne må nødvendigvis være grundlag for nogen skepsis. Eftersom min
analysemodel er opstillet på baggrund af lignende principper, forlænges dette kritikpunkt
til min model. Validiteten af modellen, både min og selve blandingsmodellen, er afhængig
af den enkelte opstilling, og må nødvendigvis betragtes på baggrund af den argumentation,
som supplerer modellen. Ved at implementere begge teoretiske synspunkter i min model har
jeg forsøgt at skabe en model, som tager forbehold for ovenstående kritikker, men de kan
ikke afskrives af denne årsag. Eftersom dette speciale tager udgangspunkt i disse teorier,
medfører det ligeledes, at jeg ikke kan sige noget definitivt. Intentionen er at præsentere
valide argumenter for at metaforer og narrativer har en rolle i vores skabelsesprocesser af
musik, men jeg kan ikke bevise, at det er sådan, at det forholder sig.
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5.2

Konklusion

Formålet med dette speciale har været at belyse, hvordan musikere og producere
bevidst og ubevidst anvender metaforer til at stukturere underliggende narrativer under
skabelsesprocessen af musik. Ydermere undersøges de underliggende narrativers indflydelse
på hvordan musikken kommer til at lyde, og som følge heraf, hvordan musikken opleves
af lytteren. Derudover indeholder specialet en dybdegående diskussion af autoetnografien
som en moderne metode til at indsamle unik, kvalitativ empiri.
Med udgangspunkt i nummeret ’Nordjyske Motorvej’, har jeg illustreret at narrativ kan
anvendes bevidst til at strukturere skabelsesprocessen af musik. Da trommeslageren,
Anders, præsenterer sin forståelse af det underliggende narrativ i nummeret, forplanter det
sig hos mig, keyboardspilleren, og det resulterer i, at vi begge to tilpasser vores spillestil
og lyddesign efter det underliggende narrativ på baggrund af vores individuelle fortolkning
af henholdsvis narrativ og de korresponderende lydlige kvaliteter. Derudover viser dette
eksempel hvordan et individ i en skabelsesproces kan skabe et overordnet narrativ, hvor
de andre personers narrativfortolkninger udspringer fra. I ’Nordjyske Motorvej’ er der en
diskrepans mellem Anders’ fortolkning og det lyriske narrativ i sangen, som vidner om, at
fortolkningerne ikke altid forholder sig til alt materialet, men at vi ligeledes er ubevidst
selektive, når vi konstruerer narrativer. Dette understreger yderligere, at musiknumre
godt kan bestå af forskellige dele, som er skabt på baggrund af forskellige underliggende
narrativer, et aspekt, som belyses med inddragelsen af nummeret ’Maaneland’, hvor
konstrasten mellem narrativsgrundlaget for vokalen og den omkringliggende musik er
markant.
Ydermere belyses den ubevidste indflydelse af narrativ på skabelsesprocessen i nummeret
’Familie’, med udgangspunkt i sangskriver, Andreas Rødbros, to separate fortolkningsgrundlag for nummeret. Andreas’ første fortolkning er nostalgisk og positiv i det lyriske
narrativ, men i forbindelse med en skilsmisse får Andreas et nyt personligt perspektiv som
fortolkningsgrundlag, hvilket resulterer i, at han skriver et kontraststykke til nummeret,
som er mere negativt og aggresivt i den lydlige kvalitet og i sin lyrik. Foruden at påvise, at narrativer har indflydelse på hvordan musik kommer til at lyde og opleves, så har
jeg, med udgangspunkt i amerikanske rockband, The National, argumenteret for, at de
metaforer, som de anvender i forbindelse med deres skabelsesproces, etablerer narrativer,
som definerer rammerne for deres arbejdsproces. Det kan ikke påvises, at The Nationals
inddragelse af metaforer udgør en bevidst anvendelse af narrativet til at strukturere deres
skabelsesproces, men deet kan udelukkende påpeges, at man kan argumentere for, at det
er den eﬀekt, som det får.
I forbindelse med udredningen af de teoretiske og metodiske overvejelser, som ligger
til grunde for dette speciale, har jeg belyst de problematikker, som følger med den
autoetnografiske tilgang såvel som anvendelsen af metaforteorien som teoretisk grundlag. I
denne forbindelse foreslår jeg en hybrid udgave af den etnografiske tilgang på baggrund af
de overordnede principper fra den autoetnografiske tilgang. Ved at tage udgangspunkt
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i en praksisbaseret tilgang, som inkorporerer elementer fra den refleksive og den
analytiske etnografi har jeg præsenteret en etnografisk tilgang, som tager forbehold for,
at sociale verdner er komplekse, og kræver tilpasning at observere. De enkelte aspekter
af forskningsmetoden må nødvendigvis tage det specifikke felt i betragtning, såvel som
forskeren selv og forskerens rolle i feltet.
Både metafor- og narrativteorien er funderet i den forståelse, at vi konstant danner mening
af verden på baggrund af underliggende kognitive processer. Med udgangspunkt i denne
antagelse har jeg påvist, at musikere og producere, bevidst eller ubevidst, konstruerer
narrativer gennem metaforer, som får en direkte indflydelse på skabelsesprocessen af
musik. Oplevelsen af musikken bliver influeret af musikernes eller producernes opfattelse
af hvordan narrativet skal føles at opleve. I inddragelsen af narrativet i deres fortolkning af
musikkens oplevelse designes lydene og tilpasses spillestilene til at konstruere en oplevelse
for lytteren af musikken, som korresponderer til det underliggende narrativ.
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