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Akustikk er noe alle som befatter seg med musikk har en formening om. Det er likevel noe de 
færreste har en dypere konkret forståelse av. Samtidig har akustiske forhold stor innvirkning på 
arbeidshverdagen til orkestermusikere og andre musikere som jobber akustisk. 
 
Hva som kjennetegner gode akustiske forhold for 
et symfoniorkester rent fysisk har ikke hatt så 
mange entydige svar, selv om visse akustiske 
mål er foreslått. Ut fra dette ble det ved 
University of Bath (England) i 2005 satt i gang et 
tre-årig forskningsprosjekt av Mike Barron. 
Artikkelforfatteren tok sitt doktorgradsarbeide 
som forskningsassistent på dette prosjektet. 
 
Hvorfor vet vi ikke mer? 
Orkestermusikere fokuserer naturlig nok på det 
musikalske, på formidling til publikum og å følge 
dirigenten og andre medmusikere. De akustiske 
forholdene påvirker det musikalske og formid-
lingen må tilpasses de akustiske forholdene. 
Men fordi de akustiske forholdene ikke lett kan 
forandres har erfarne orkester-musikere lært å 
tilpasse seg vidt forskjellige akustiske forhold. De 
har lært seg å ikke fokusere for mye på 
akustiske forhold, fordi dette kan være til hinder 
for deres kunstneriske fokus. Akustikere har som 
regel en teknisk-natur-vitenskaplig bakgrunn og 
er svært sjelden utøvende profesjonelle musik-
ere selv. Ved design av konsertsaler har akustik-
erne ofte i hovedsak fysisk målbare forhold å 
legge til grunn for valg av ulike løsninger. 
 
Hvordan akustiske forhold påvirker musikere har 
åpenbart blitt utforsket, men det er gjort lite 
vitenskapelig forskning på emnet. Akustikk i 
konsertsaler som fagfelt har historisk sett rettet 
seg mot publikum og ikke musikerne. Musikere 
har kanskje kulturelt blitt forventet å kunne 
tilpasse seg forholdene, noe som musikere 
kanskje også har lagt sin stolthet i. Foruten 
prosjektet i Bath ble det på 70- og 80-tallet 
forsket på en del grunnleggende faktorer, av 
blant andre Gade, Naylor og Meyer. De akust-
iske forholdene er sammensatt av mange ulike 
faktorer. Disse faktorene er det vanskelig å ha 
full kontroll på når de skal undersøkes viten-
skapelig. Dersom man studerer et sett av 
eksisterende saler kan ikke de ulike faktorene 
effektivt isoleres fra hverandre. For eksempel 
kan alle salene for et studie ha lav takhøyde og 
effekten av å ha høy takhøyde vil man da ikke 
kunne finne. Kunstige akustiske forhold er derfor 
blitt skapt i laboratorium hvor kun en eller to 
musikere har evaluert forholdene. Slike simulerte 
forhold blir lett kunstige for musikerne å forholde 
seg til og kan heller ikke gi noe godt bilde på 
virkelige forhold. I tillegg har vi begrensningene 
ved at musikerne har vendt seg til å mer eller 
mindre utelukke ulike akustiske forhold. Musik-
erne kan si om en sal eller scene fungerer bra, 
men dersom den ikke fungerer bra er det 
vanskelig for akustikeren å finne ut via 

musikeren hva som konkret kjennetegner de 
dårlige forholdene. Det har derfor vært vanskelig 
å si konkret hvilke egenskaper ved en konsertsal 
og konsertscene som er med på å skape gode 
arbeidsforhold for orkestermusikerne. 
 
Med bakgrunn i dette ble det valgt å se på de 
helt grunnleggende forhold, som hva størrelsen 
og organiseringen av musikerne på scenen har å 
si for lytteforholdene. Mange ulike metoder ble 
brukt, både kvalitative og kvantitative: Spørre-
skjema distribuert til og samtaler med profe-
sjonelle orkestermusikere, måling av lyd-
refleksjoner i eksisterende saler, fysiske mod-
eller og datamodeller. 
 
Musikernes behov 
Resultatene fra forskningsprosjektet indikerer at 
to lydstrømmer er viktige for orkestermusikere: 
1) De trenger å høre hverandre og seg selv godt. 
2) De har nytte av til en viss grad å høre lyden 
slik publikum hører den, som gjør det lettere for 
musikerne å tilpasse nivå og artikulasjon for 
publikum. I tillegg kan lyden fra salen også 
kunne gi en mer representativ informasjon om 
klangbalanse og intonasjon. 
 
Men hvordan kan vi forutse om disse to 
lydstrømmene vil være velfungerende på en gitt 
scene? Selv om musikerne kan anses som godt 
trente lyttere er de i stor grad prisgitt hvordan vår 
hørsel fungerer. Funnene fra prosjektet tyder på 
at psykoakustiske effekter er relevant for å forstå 
musikernes evne til å høre hverandre og seg 
selv tydelig. Selv om disse effektene ikke er lett 
å tallfeste, så er det mye tilgjengelig forskning på 
hvilke faktorer som styrer de. Vi vet at sterke 
lyder eller lyder som ankommer først vil lett 
overdøve svake eller forsinkede lyder. Disse 
effektene er omtalt som maskeringseffekter og 
denne forståelsen la grunnlag for teknologier 
som MP3. Cocktail-party-effekten er en liknende 
effekt. Den går ut på at vi lettere kan fokusere på 
én bestemt lydkilde i et sammensatt lydmiljø 
dersom vi er i stand til å lokalisere lydkildene fra 
ulike retninger eller at lydkildene har tydelige 
klanglige forskjeller. Ved å trekke inn disse 
effektene kan vi få en mer konkret forståelse for 
hva som er med på å skape vanskelige eller 
forbedrede lytteforhold for musikerne. 
 
Orkesterets akustiske utfordringer 
Et symfoniorkester består typisk av 80–100 
musikere med strykerne fremst på scenen og 
messing og perkusjon bakerst. Treblås, messing 
og perkusjon sitter vanligvis hevet over strykerne 
på plattformer. På grunn av betydelige avstands-



forskjeller mellom musikerne blir nivåbalansen 
mellom de ulike instrument-gruppene lett 
problematisk i mellomtone og diskant. I tillegg vil 
musikere, notestativ og instrumenter bidra til å 
blokkere lyden internt i orkesteret, spesielt for 
strykerne. Lyden fra treblås, messing og perk-
usjon er som regel mindre dempet på grunn av 
kortere avstander og bruk av plattformer. På 
grunn av lydbølgenes relativt lave hastighet må 
musikerne bak på scenen (perkusjon og 
messing) spille ’frampå’ i forhold til strykerne 
foran på scenen. Strykerne vil få lyd av 
perkusjon og brass med høyt nivå før lydbølgene 
fra andre strykere når fram med et betydelig 
lavere nivå. Resultater fra spørre-undersøkelser 
blant orkestermusikere viser at det ofte er 
vanskelig å høre strykerne eller sitt eget instru-
ment, mens perkusjon og messing ofte er for 
sterke. Dette kan også forklares med mask-
eringseffektene nevnt over. En godt designet 
scene og sal ser ut til å forbedre disse for-
holdene effektivt uten å introdusere nye 
akustiske utfordringer for musikerne, dirigenten 
eller publikum. Men fordi man ikke har hatt noen 
full forståelse for disse forholdene, er det blitt 
foreslått akustiske løsninger som tilsynelatende 
heller har gjort vondt verre. 
 
Design av gode orkesterscener 
Opplevelsen av scenehuset vil i stor grad være 
prisgitt salen den er en del av. Dersom salen i 
seg selv ikke gir gode akustiske forhold, hjelper 
det lite hvordan scenehuset er bygd. Dersom vi 
vet hvor vi skal plassere lydreflekterende flater 
nær orkesteret kan vi forbedre nivåbalansen 
mellom instrumentgruppene uten at orkesteret 
mister kontakten med salslyden. Uten noen 
reflekterende flater nær orkesteret blir nivå-
balansen for tidlig lyd ikke forbedret, mens et 
veldig reflekterende scenehus vil overdøve sals-
lyden. Et veldig reflekterende scenehus kan 
også gjøre cocktail-party-effekten mindre 
effektiv; det kan bli vanskeligere å skille lyden fra 
de ulike instrumentene hverandre. Resultatene 
fra studiet antyder at den mest effektive komp-
ensering for skjev nivåbalanse er å ha 
reflekterende flater på sidene av scenen, nær 
strykerne, samtidig som man unngår refleksjon 
av perkusjon og messing ovenfra og ned mot 
strykerne. Plattformer for strykerne ytterst på 
sidene kan også forbedre nivåbalansen. Ved å 
ha et tilstrekkelig smalt og moderat dypt 
scenehus kan man ha stor høyde opp til 
reflekterende flater over orkesteret og oppnå 
gode forhold. En stor fri høyde over orkesteret er 
med på å holde lydnivåene på scenen nede, 
mens orkesteret i stor grad er del av akustikken i 

salen. Å unngå flater rett bak perkusjon som 
reflekterer høyfrekvent lyd kan redusere faren for 
at perkusjon blir for sterke. Reflekterende flater 
nær orkesteret bak og på sidene som reflekterer 
bass, trolig med unntak av grovmessing, kan 
være nyttig for å gi orkesterlyden økt fylde uten 
bruk av etterklang. Eksempler på saler som 
musikerne erfarer som gode og som i stor grad 
oppfyller disse kravene er Musikverein i Wien, 
Symphony Hall i Birmingham, Bridgewater Hall i 
Manchester, Philharmonie i Berlin og Symphony 
Hall i Boston. Alle disse salene er også godt likt 
blant dirigenter og publikum. 
 
Evaluering av akustikken 
Egenskaper som ser ut til å definere gode akust-
iske forhold vil være lett å kjenne igjen visuelt og 
kan lett måles opp. Eksempel på relevante 
arkitektoniske mål er avstand mellom reflekt-
erende flater vertikalt og i bredden på scenen, 
samt scenens dybde. Paradoksalt nok virker det 
mer nyttig å studere slike forhold enn å forsøke å 
måle den akustiske responsen på scenen. 
Dersom den akustiske responsen skal måles i 
detalj virker det vesentlig at orkesteret er til stede 
på scenen og at vi har tilgang til informasjon om 
retning til lydrefleksjonene på scenen. Til tross 
for noe tvetydige resultater foreslo Gade et sett 
av målbare størrelser (ST) som man kan finne 
ved å sette en høyttaler og mikrofon på en scene 
uten musikerne til stede. Disse målene ble fort 
tatt i bruk av akustikere. Men disse målene ser ut 
til å gi en overforenklet representasjon av de 
akustiske forholdene. Det virker som at en 
evaluering best kan gjøres kvalitativt, men om vi 
skal sette objektive krav til konsertsaler trenger 
vi noe som er målbart. Ved undersøkelser av 
akustisk respons uten orkesteret til stede virker 
det mest relevant å måle det absolutte nivået til 
etterklangen både ute i salen og på scenen i 
form av det akustisk målet Glate. Å måle Glate 
krever at målesystemet kalibreres i ekkofritt 
laboratorium. Slike målinger blir derfor ofte 
utelatt. 
 
Øke vår kunnskap 
Innspill fra musikere har vært til stor nytte for 
doktorgradsarbeidet. Ved at både akustikere og 
musikere deltar i diskusjonen rundt akustikk kan 
vi øke forståelsen og sjansen for at de akustiske 
løsningene vil passe de kunstneriske inten-
sjonene for en sal. Men dette vil kreve at 
akustikere og musikere har en felles begreps-
bruk for akustikk og forstår hverandres 
betraktningsvinkel. Det er å håpe at doktor-
gradsarbeidet kan bidra i en slik retning. 
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