Er Fanny
Andersen
ekte?

Det holder ikke bare med en god låt, dagens
artister må ha «hele pakka». Hvor går
grensen mellom personlighet og image?

LEDER

BAD TO THE BONE
«De har hettegensere, baseball-cap og aggressiv likegyldighet i blikket. Til alt overmål har en av dem
fyrt opp en sigg, og står og tupper i grusen ved den
graffitiherjede fasaden til utestedet Blå. Gjengen ser
aller mest ut som rollebesetningen til en ny ungdomsfilm av Leon Bashir. [...] De er bad to the bone,
den nye generasjonen musikalske pratmakere».
Dette skrev Dagbladet-journalist Anders Fjellberg i
et intervju med blant andre, den da 16 år gamle Cezinando, mars 2012. Artikkelen ble ikke særlig godt
tatt imot av rapperen og det hele kumulerte i låten
«Bad To The Bone»:
Tror de kjenner alle, kjenner ikke meg
Så Anders Fjellberg, hør’a kompis denne er til deg
«haah»
Hvem er du til å dømme meg når du ikke har en anelse
Setter hele Se og Hør på å dekke min begravelse
Hvorfor fortelle dette?

Vel, magasinets tema er image. Et tema det har vist
seg vanskelig å snakke om. Et tema det tilsynelatende
er lett å tråkke feil. Få har ønsket å stille opp til intervju, og de andre har nølt på spørsmål om eget image
– for er man egentlig noe mer enn bare seg selv?
Musikkviter Mikkel Broch Ålvik forteller i denne ut-

Regine Stokstad
magasinredaktør

Hanna kristin
hjardar
magasinfotosjef

gavens reportasje at image er et arbeid som ikke skal
synes. Hva skjer så bak sceneteppet? Hvordan finner Fanny Andersen sitt uttrykk i trekløveren med
Astrid S og Julie Bergan, som befinner seg i omtrent
samme lydbilde? Er de ikke også ganske like i stilen?
Hvordan jobber man med imagebygging? Hvem jobber med det – om noen?
Cezinandos intervju i Dagbladet forteller oss kanskje noe om hvordan mediene skaper typer i den ene
eller andre enden av skalaen, og om sårbarheten og

ydmykelsen, på den andre siden, som kan ligge i å
bli plassert i bås. For skildringen av rapperne skriver frem en type det er vanskelig å ta helt alvorlig.
Vi vil helst ikke snakke om eget image, og vi vil

helst ikke at noen skal kommentere at vi prøver å
være noe annet enn det vi «er». Noen som likevel
livnærer seg av akkurat det er Fridtjof Josefsen og
Jakob Schøyen, kjent fra Kollektivet. I NRK-serien
Hit for hit parodierer de fremadstormende artister,
superstjerner, gamle travere, hobbymusikere og de
som jobber i apparatet rundt dem. Duoen forteller i
portrettintervjuet i denne utgaven at de setter pris
på artister med et tydelig image – for «da blir det
lett å parodiere».

side 4 til 7

Vi, undertegnede, husker begge da Kollektivets

sketsj «Grøtete vokal» var å se en gang i 2014. Som
inderlige fans av Bon Iver og James Blake var det
knusende, også for vårt eget indie-image, da de i sin
parodi, klarte å banalisere det eneste som, etter vår
mening, var ekte og autentisk. Det var rett og slett
ydmykende, og artistene endte plutselig på en slags
liste over «guilty pleasures».

fepoftasjen
image
side 8 til 13

Seks år etter intervjuet i Dagbladet har artister nå,

med tjenester som Instagram og Facebook, større
muligheter enn noen gang til å forme sitt eget image gjennom egne profiler. Cezinando har samtidig
rukket å blitt en av Norges fremste rappere, og har
fått en eget søk på Store norske leksikon, som forteller at han har «et image og klesstil som stadig
forandrer seg». Om Cezinando er «bad to the bone»
eller ei, er kanskje ikke så viktig. Han har i hvert fall
overbevist folket om sin «ekthet». Noen parodi av
ham har heller ikke vært å se – ennå?
All «gulilty pleasure» til side: ta Magasinet med
inn i påskeferien. Det kan nytes på ekte!

Poftfettet: Ffidtjof stensæth Josefsen

HIT FOR HIT-MASKINEN: Klarer man å skrive egen musikk, og samtidig harselere med store, etablerte sjangre? Les portettet, side 4-7.
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Poftfettet
fritjof josefsen

Essay
slåssing
side 14 og 15

BOKHYLLA

EN KVINNES TRASH
Da Renate Reinsve bestemte seg for å komme inn på teaterhøgskolen, kastet hun alt som ikke hadde med teater å
gjøre, men nå har hun fylt bokhylla med filosofi og faglitteratur – og en litt guilty kokebok.
tekst: RUNA FJELLANGER

foto: LEO KROHN

PH-mirakelet:
balanser kostholdet,
gjenvinn helsen av
Robert O. Young (2009)
Er en kokebok innafor? Det

er veldig hippie-aktig, men
den har forandra livet mitt.
Det er sånt man kan kalle
en guilty pleasure, men jeg liker å teste ut
forskjellige livsstiler. I fire måneder drakk jeg
ikke og spiste bare vegansk. Det var på et tidspunkt jeg ikke hadde det så bra, men så kom
en venninne med denne boka. Det er noe med
å få en bok som er veldig omsorgsfullt. Den
er jo litt far out, og det er ikke så veldig mye
forskning som støtter det. Litt trashy, men
jeg liker å la meg bli overbevist av noen. Ikke
bare å tenke at det er sånn, men å gå ganske
langt inn i det og teste det ut. Det er deilig å
vite hva som skjer i kroppen. Betyr det at jeg
er en kontrollfreak? Litt? Kanskje.

A Guide for the
Perplexed av Werner
Herzog (2014)

Renate Reinsve (30)
 Hva: Skuespiller

Eksistensiell psykoterapi av
Irvin D. Yalom (2011) og Dissosiasjon og relasjonstraumer
og Integrering av det splittede jeg av Trine Anstrop,
Kirsten Benum og Marianne
Jakobsen (red.) (2016)

 Spilt i:«Nesten voksen» på
NRK, «Hvite gutter» på Dplay
 Aktuell med: «Roeng»
på TV2 og «Antigone»
på Det norske teater

Dette er jo litt avslørende. I det siste har

jeg fått løsna opp i noen ting. Før var det
vonde og stygge en sannhet, men nå
er det noe annet som er litt sant. Noe
som er finere og varmere. Det handler
om plutselig å være komfortabel med
det man er og akseptere ting som har
skjedd i fortida. Det høres litt bløtt ut? For å komme dit må man gjennom en ganske hard prosess
med psykolog og jobbe hardt med seg selv, som
jeg er veldig glad for at jeg har gjort. Disse bøkene opplyser meg om – kanskje helt grunnleggende ting for andre mennesker – som jeg ikke
har fått med meg i min oppvekst. Plutselig har
det snudd  grader.

Fantastisk tittel. Jeg skulle

ønske jeg hadde en skjønnlitterær bok som bare forandra alt, men det er mest
filosofi og faglitteratur som
har gjort det. Herzog snakker mye om sin
kunstneriske prosess, som det er kjempefint
å få innsikt i. Kan man si at man bare leser
for å få bekrefta seg selv? At man blir dum
av å lese? Jeg finner veldig mye bekreftelse i
å lese, for man går jo ikke alltid rundt og vet
hva folk tenker på.

Enten – Eller. Første
del av Søren Kierkegaard (1843)
Du vet når man får sånn «Å,

herregud. Dette finnes!»?
Kierkegaard skriver om ting
jeg har tenkt på, som jeg ikke
aner hvordan man snakker om. Han skrev
alt han utga på tre år, da han hadde kjærlighetssorg. Pappaen hans var veldig kristen
og Kierkegaard hadde en ganske mørk oppvekst. Det er mye i meg som trekkes mot
det dystre, og det er en stor del av livet mitt
som var mørkt. Jeg ser så mye lys og håp i
at noen andre har opplevd det samme og at
det har sprunget ut de samme type tankene
av en sånn tilværelse. Da føler man seg så
mye mindre alene. Jeg tror at når man går i
mange år og kjemper, så må det oppstå noen
store eksistensielle spørsmål. Mye bra har
kommet ut av smerte. Det er kanskje litt cheesy å si? Altså, store tanker om eksistensielle
temaer. Hvordan kan man ikke elske det?

Drammens rekordbok
av Ingvild Schade
Jeg leser den om igjen og

om igjen og om igjen, fordi
det er fullkommen humor.
Det er Drammens-trash,
men hun har så rike bilder at
det er noe russisk, mørkt over det. Hun ble
sammenligna med Bulgakov (den russiske
forfatteren Mikhail Bulgakov, kjent for «Mesteren og Margarita», red. anm.) og det er jeg
veldig enig i. Hele greia er bare en lang digresjon. Jeg er fra Solbergelva utenfor Drammen,
og har en teori om at man har noen mindreverdighetskomplekser når man er fra bygda.
Man kommer til Oslo og prøver å bli en del av et
univers man bare har sett på avstand, men man
vet ikke hvor man hører til. Når jeg leser denne
boka kan jeg være litt stolt av det, for den er så
fantastisk.

Vita activa – Det
virksomme liv av
Hanna Arendt
Hun her er ekstremt kritisk til

hvordan vi lever i verden, stiller
store spørsmålstegn og vrir på
virkeligheten. Likevel har hun en
enorm kjærlighet for mennesket
og verden, og det er så fint. Norsk kritikerkultur er
ikke så god. Man er enten med eller imot. Jun skriver kritikk samtidig som det er kjærlighet, og det
inspirerer meg.
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GANSKE SERIØS: Fridtjof føler ikke press på å være morsom hele tiden. – Jeg trenger ikke være kongen av et vors.
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TROLLMANNEN
FRA FOSS
Fridtjof Stensæth Josefsen lever av å parodiere
andre. Hvem er han så når han ikke er en annen?
tekst: FRIDA FLIFLET

– Jeg er veldig glad i skjorter. Selv om en

del begynner å bli litt barnslige.
Fridtjof Stensæth Josefsen sitter ved arbeidspulten og titter bort på soverommets
innerste vegg, som fungerer som et skjortestativ aleine.
Han har på seg mørkelilla silkeskjorte,
hvit bukse og lyselilla strikkesokker. Vi er
i en liten leilighet på Bislett, hvor han bor
med storesøster Regine, som er kunstner.
I hyllene står Kafka, Hemingway, Klovn
og Curb Your Enthusiasm om hverandre.
«Hode ved hode» av Munch henger over
sengen, Regine mener han ene ligner på
Fridtjof.
Halvparten av soverommet fungerer
som et hjemmestudio. To gitarer henger
på veggen, et keyboard, kabler og hodetelefoner. Her er mye av musikken i «Hit for
hit» komponert. NRKs nye humorserie er
laget av Fridtjof og makker Jakob Schøyen
Andersen, hvor de to parodierer typer og
tendenser i musikkbransjen. Musikken har
de stått for selv.
Så hvordan lager man sanger som sketsjer? Melodien er som oftest utgangspunktet, så kommer rim, rytme og tekst. Men
grunnleggende er idéen.
– Det tar tid å finne den riktige melodien
til en idé. Man må prøve seg frem. Jeg er
grundig, resultatet skal være best mulig.
Musikken vant
Fridtjof vokste opp i en musikalsk familie
på Frogner. Med en mor som «runder de
fleste instrumenter» og far som er ivrig
hobbygitarist, falt musikkinteressen naturlig. Det begynte med trommer, før gitaren
tok overhånd og ble hovedinstrumentet på
videregående. Ifølge Regine lærte han seg å
spille på et blunk.
– Han er dedikert. Og seig. Han gir seg
aldri.
På skolen elsket han gym. En periode
konkurrerte han seriøst i friidrett, langrenn og fotball.
– Ballen var alltid med så du kunne øve

foto: CAMILLA LIE ANDERSEN

på triksing, tilføyer Regine fra kjøkkenet.
– Til og med i skisporet.
Likevel var det musikken som vant prioriteringskampen. I løpet av tre år på musikklinjen på Foss videregående fikk han
en smakebit av produksjonskunsten. Det
ga såpass mersmak at fremtidsplanen ble
musikkteknologi på NTNU. Så dukket Kollektivet opp.
Musikk pluss tøys
Fire dager tidligere sitter vi på stamstedet
Noahs Ark på Grünerløkka, et lunt og passe
brunt sted. Fridtjof bestiller appelsinjuice
og svart kaffe.
– Jakob er rett rundt hjørnet.
Kollektivet, TV2s ungdomsprogram som
gikk mellom 2011 og 2015, er hvor de fleste
har duoen fra. Alt startet på Romerike fol-

«Vi parodierer med
kjærlighet»’
Fridtjof Stensæth Josefsen

kehøgskole, hvor begge gikk teater.
– Vi fant ut at begge to likte kombinasjonen musikk pluss tøys, forteller Jakob.
– Det var vel sånn vi fant hverandre.
Etterpå skulle Fridtjof til NTNU, Jakob
hadde «hundre planer». Så holdt produksjonsselskapet Seefood auditions til Kollektivet, fortsatt mens de gikk på Romerike. Begge smiler.
– Vi har fremdeles ingen utdanning.
Utvidet folkehøgskole
Kollektivet bestod av fem stykker – i tillegg til Fridtjof og Jakob var det Cecilie
Steinmann Neess, Kevin Vågenes og Sebastian Brynestad. Ideen var at alle skulle bo
sammen i et faktisk kollektiv, hvor alt også
skulle spilles inn.
– De andre var kommet litt lengre i livet

enn oss, så det endte opp med at det bare
var vi to som flyttet inn der, ler Jakob.
– Så vi fikk jo en leilighet beregnet på
fem personer.
Det var ikke bare uproblematisk å bo og
jobbe i samme leilighet, så det ble med det
første året.
– Det var litt rart når jeg og kjæresten
skulle ha en romantisk middag, og så spaserte produksjonsassistenten inn for å ta
seg en kopp kaffe, sier Jakob.
– En boble på godt og vondt, nikker
Fridtjof.
– Det var digg å stå opp et minutt før
morgenmøtet, da. Dessuten hadde vi
steambadstue.
– Det høres litt ut som en utvidet folkehøgskole?
– Ja, det kan du si. Vi gikk visst to år på
folkehøgskole.
Små kultklassikere
I løpet av kollektivtiden ble de gode på å
jobbe frem ideer. Hvert halvår var det ny
sesong, som betydde høyt produksjonspress.
– Da vi bodde sammen, hadde vi alltid
noen å sparre med. Døgnet rundt. Kanskje
jeg stod i dusjen, begynte å nynne... Det
var sånn de fleste sangene ble til, forteller
Jakob. Ellers idémyldret de seg systematisk gjennom tema for tema, sjanger for
sjanger: er det noe som kan brukes?
Kollektivet ble vel så kjent for sine musikkvideoer som sketsjene. Noen er blitt
små kultklassikere og er sett av millioner,
som ÆØÅ (Size Matters) og Hvorfor har du
på deg hatt?.
Samtidig er det ofte alvorlige temaer
som ligger på bunn.
– Den aller første sangen fra Kollektivet,
«I can’t get erection from the election», er
jo veldig fjasete, men handler jo i bunn og
grunn om når politikere ikke klarer å treffe
og engasjere ungdom, sier Jakob.
– Og spoone-sangen handler jo i
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grunn om likestilling, nærhet... Det å
gi og ta.
Det samme kan sies om flere av parodiene
i Hit for hit. Jakob forteller at de så en del på
temaet sjalusi.
– Når det er sjalusi innen et band, eller
kanskje en manager som helst vil være den
på scenen... Det er nok mye i den
bransjen.
– Parodierer med kjærlighet
Duoen er vel så mye musikere som komikere, med andre ord.
– Vi er veldig musikkinteresserte. Under
Hit for hit ble det mye ‘Top 50 Global’ og radio for å scanne «det heteste akkurat nå».
– Jeg er litt fanget i det, egentlig. Hører
fortsatt mye på radio, sier Fridtjof.
– Yrkesskade, sier Jakob.
Begge er soleklare på hvor viktig det er å
ta musikken på alvor når de tuller med den.
Fridtjof mener det gagner humoren at musikken er god.
– Mange spør om vi vil lage noe seriøst en
gang, men vi får egentlig utløp for den seriøse siden også, ved å ta musikken på alvor.
Vi tar tøyselåter seriøst.
De mener det er en fordel å være fans
av musikerne. Da blir parodiene varmere,
mer tilgjengelige. Fridtjof tror kreativiteten
blomstrer mer når man liker det man tuller
med.
– Hatsketsjer blir ikke så morsomt. Vi parodierer med kjærlighet, sier han.
Irritasjon gir imidlertid en god grobunn
for ideer.

«Vi kan sparke litt,
men det er et hyggelig
spark»
Jakob Schøyen

– Når noen lager en tydelig fasade, får
man lyst til å pirke bort i den, sier Jakob, og
pirker i luften med fingeren.
– Selvhøytidelighet og pretensiøse mennesker er gøy å tulle med. Vi kan sparke litt,
men det er et hyggelig spark.
Mye staffasje
Duoen setter pris på artister med et tydelig
image. Da blir det lett å parodiere. Fridtjof
mener artister ofte selger en hel pakke, ikke
bare musikken. Etter hvert som bransjen
eser ut i det uendelige, og nye fjes kommer
og går i ekspressfart, blir det nødvendigvis
mye likt, og det skal mer til å for å skille seg
ut.
– Da er det nok viktig å reindyrke sitt eget
uttrykk. Men det kan bli litt mye... staffasje.
Jakob nevner Sigrid, som stiller på scenen sminkefri i t-skjorte og dongeribukse.
Han tror mange synes hun er befriende, at
hun gir litt f i all den nevnte staffasjen. Kanskje det kommer mange kopier, som vil ri på
samme bølge?
– Ja, hvor naturlig kan man egentlig være,
lurer Fridtjof. De ser på hverandre.
– Rett fra sengen? Naken? foreslår Jakob.
– Litt sånn tannkrem i munnviken.
– Kanskje vi kan ha en seng på scenen.
Og sånn kommer ideene. På løpende
bånd. De snakker fort, spiller ballen frem og
tilbake.
Men har de selv et klart image?
Det blir stille. Fridtjof retter på den lilla
skjorten.
– Vi har jo vår egen smak, og garantert
noe som går igjen i ideene våre, men det er
vanskelig å definere, sier han sakte.
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– Det måtte jo blitt sånn «de derre humorog-musikk-gutta», sier Jakob.
– Men vi prøver ikke å selge oss som personer, men heller typene vi har skapt. Vi er
jo skuespillere, og da bør man kanskje ikke
ha et for ekspressivt uttrykk. Hadde vi vært
to sinnssyke karer privat, hadde det karakterene kanskje blitt vanskeligere å kjøpe.
Grøtete konsert
I det siste har de jobbet med å overføre en
del av materialet til sceneformat. Da duoen
spilte på Slottsfjell i både 2015 og 2016, fremførte de den smått legendariske sketsjen
«Grøtete vokal». Den er inspirert av blant
andre James Blake og Bon Iver – som både
Jakob og Fridtjof er store fans av – og hand-

«Hadde vi vært to
sinnssyke karer privat,
hadde det karakterene
kanskje blitt vanskeligere å kjøpe»
Jakob Schøyen

ler om indieduoen Peter og Gabriel Henriksen, som har så grøtete vokal at ingen noensinne hører hva de synger.
Det viste seg imidlertid at en bekjent av
James Blake var på Slottsfjell, filmet sketsjen – og sendte den til ham.
– Så James Blake har faktisk hørt parodien. Han visste ikke om han skulle bli fornærmet eller stolt, ler Jakob.
Hviterussisk fanklubb
Tilbake på Bislett viser Fridtjof hvordan
låtene er bygget opp i musikkprogrammet
Logic. Det er blitt en stor sangkatalog etter
hvert, på både norsk og engelsk.
– Er det vanskeligere å være morsom på engelsk?
– Man har jo ikke helt samme vokabular på
et annet språk. Noe som kan bli kleint på
norsk, kan likevel funke på engelsk. Også gir
det jo et internasjonalt potensiale.
Et visst internasjonalt potensiale har i
alle fall Kollektivet hatt. Det fantes en egen
hviterussisk, dypt dedikert fanklubb, som
like godt reiste til Norge og dukket opp på
innspillingen en dag.
– Vi turte ikke å ikke slippe dem inn. Selv
stod vi der i kattekostyme hele gjengen.
Til tross for komikerrollen, føler han ikke
press på å være morsom når han møter nye
mennesker.
– Folk kan godt forvente det, men jeg har
ikke noe behov for å innfri.
Han ler.
– Jeg trenger ikke å være kongen av et
vors.
– Tror du man tuller alvorlige ting lettere
vekk som komiker?
– Det er veldig individuelt, tror jeg. Noen tar
kanskje den utveien. Gjør jeg det? spør han
Regine.
– Nei, du er ganske seriøs!
Han tar en tenkepause.
– Jeg vil bare lage ting. Tøysing skjer når
det skjer.
Det er tid for bilder. Fridtjof legger seg til
rette på sjeselongen til Regine.
– Skal jeg holde en plante? En bok? Jeg
har noen klassikere på rommet.
– Neida, sier fotografen.
– Fin nok som jeg er, sier Fridtjof. Og ler.
magasin@universitas.no

Portrettet

FIN NOK: Det er tid for bilder. Fridtjof legger seg til rette på sjeselongen til Regine. – Skal jeg holde en plante? En bok? Jeg har noen klassikere på rommet.

TIDEN I KOLLEKTIVET: – Da vi bodde sammen, hadde vi alltid noen å sparre med. Døgnet rundt. Kanskje jeg stod i dusjen, begynte å nynne... Det var sånn de fleste sangene ble til, forteller Jakob.
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– DET ER BARE SÅ

PRØVER FOR HARDT: -Mange sier at jeg «prøver for hardt». Men jeg prøver ingenting. Jeg skriver låter jeg føler akkurat der og da. Tekstene mine er veldig ærlige. Første setning i en av hovedlåtene mine er «Back

Du våkner opp og bare «ups, jeg husker ikke hva han heter», sier Fanny Andersen.
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ÅNN JEG ER
Stadiv dukker nye norske
artister opp på stjernekartet.
manve beskrives som «jordnære» ov «ekte», men hvor
konstruert er eventliv et
imave?
tekst: MARIA PETTRÉM

foto: THERESE JÆGTVIK

– Vi står over denne, men takk for forespørselen.

– Artisten takker pent nei til dette.
– Det er litt travelt for denne artisten for tiden, så
dette får vi ikke til.
Image. Et ord som betyr bilde eller forestilling,
og handler om det inntrykket man gir, eller ønsker
å gi av sin personlighet. Et tilsynelatende uskyldig
og lite avskrekkende ord. Likevel, arbeidet med
denne reportasjen har gitt en følelse av å jobbe i
sterk motvind. Artister som ikke vil stille opp, og
bransjefolk som mener de ikke har noe å si om saken. Hvorfor vil så få snakke med oss?
Endelig napp
– En redbull? Okei. Og smågodt? Jeg skal prøve å
fikse det. Må legge på. Hei, velkommen, Espen heter jeg!
Heldigvis var det noen i musikknorge som sa
ja til å snakke om image og artistutvikling. Espen
Drivenes, manageren til artisten Fanny Andersen,
møter oss i døren på Sentrum Scene. Bergenseren
som har jobbet med Fanny siden hun slapp sin første singel for halvannet år siden, viser vei innover i
de labyrintiske gangene bak scenen. Om kun få timer sparkes årets hippeste bransjefestival Bylarm
i gang, og Fanny har fått æren av å åpne showet. Vi
finner garderoben hennes innerst i den smale korridoren.
– Hvor er redbullen min, Espen?! Jeg er dritstressa, sier hun før hun får øye på oss.
– Åh, hei! Jeg heter Fanny.

at it again, where are my pants, I can’t remember his name», og det … Det skjer noen ganger.

– Mer meg i monitor
En tydelig nervøs -åring, ikledd løse bukser og
hettegenser, svinser dansende rundt i konsertlokalet mens stjerneskuddet Halie har lydprøve. Hun
er diskré sminket og det skulderkorte, blonde håret
henger løst. Om få minutter er det hennes tur, og
manager Espen forsøker å fange oppmerksomheten hennes:
– Fanny, så du SMS-en min? Fanny?
– Hm?
– Så du SMS-en min? Du skal intervjues på direkten av NRK Dagsrevyen etter lydprøven. De
kommer til å spørre deg om betydningen av spillejobben på Bylarm. Fanny nikker før hun hopper
opp på scenen, tar plass foran mikrofonstativet og
synger noen klokkeklare strofer fra en av låtene.
– Mer meg i monitor, roper hun til lydteknikerne og drar i gang en ny låt, tilsynelatende uanfektet
av de tre mennene med stort kamera og NRK-ansattkort rundt halsen, som nettopp har ankommet
lokalet. Etter et par forsøk er Fanny og bandet fornøyde med lyden.
– Der satt den som en kule, jubler hun og hopper ned fra scenen for å hilse på de tre mennene fra
Dagsrevyen, som opplyser om at det er fem mi-
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KVINNER PÅ RANDEN: Simen Herning har vært manager for No. 4 helt siden før bandet slapp sin første singel i mars 2014. Han er opptatt av å gi trioen spillerom, og ikke «pakke dem inn».

I forkant av fjorårets opptreden på Spellemann hyret bandet inn en stylist. – De så ut som «kvinner på randen», det var åpenbart ikke dem, forteller Simen.

nutter til direktesendingen starter.
Hvem er det NRK-seerne kommer
til å få se nå? Artisten Fanny Andersen,
eller privatpersonen? Og hvor stort er
egentlig gapet mellom dem?
«I just wanna be raw»
Tilbake i garderoben begynner Fanny
å gjøre seg klar for konsert. Stolt viser
hun frem kveldens sceneantrekk, et
svart tyllskjørt med gule blomster og
en hvit t-skjorte. Når hun får spørsmål
om eget image, nøler hun litt.
– Imaget mitt er å være så mye meg
som mulig. Jeg vil ikke ha et «perfekt»
image, jeg vil bare være ærlig og ekte,
sier hun og stopper opp for å tenke.
– Jeg føler imaget mitt er å være litt
drøy og ufiltrert. Det er bare sånn jeg er,
og alltid har vært. Jeg er hun som sier
ting som andre bare «Åh, nå ble du litt
for mye», sier hun og himler med øynene. Og kanskje er det nettopp dette
ekte, ærlige og upolerte som er typisk
og appellerende ved norske artister?
«I just wanna be pure, I just wanna be
raw», synger Sigrid i sin nyeste singel.
Men er de egentlig så «pure», eller er det
en del av et konstruert image?
Iscenesatt «ekthet»
En som har forsket på image hos norske
artister, er musikkviteren Jon Mikkel
Broch Ålvik.
Han definerer det som artistenes offentlige framtoning, og mener artistens
image aldri er identisk med personen
selv. Han tror årsaken til utfordringen
ved å få artister og andre i musikkbransjen til å stille til intervju er sammensatt.
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– Image er en så integrert del av artistens prosjekt at det kan være vanskelig å få øye på. Dessuten er image et
arbeid som ikke skal synes. Artistens
image skal skape en illusjon av artistens
autentisitet. Å snakke om og analysere
det, kan gi en følelse av å bryte illusjonen.
Han tenker det henger sammen med
en romantisk idé om artisters x-faktor
– tanken om at en artist har noe ved seg
som ikke kan og skal defineres, for å bevare magien.
I  blåste det frisk bris rundt
Ålvik etter NRKs omtale av hans doktorgrad «Scratching the surface» – en
avhandling som handlet om imaget og
musikken til Marit Larsen og Marion
Ravn. I et intervju med NRK, med overskriften «Fersk doktorgrad: – Marit Larsen er uekte», skal han ha uttalt at flere
norske kvinnelige artister er «uekte» og
«uærlige». I dag forklarer han at han ble
feilsitert av NRK.
– Jeg har aldri sagt at en artist er
uekte eller uærlig, det har aldri vært
en del av min forskning, sier Ålvik som
i dag jobber på Örebro universitetet i
Sverige.
– Det finnes ingen universell ærlighet. Et image basert på ekthet og ærlighet er alltid et resultat av iscenesettelse
og selvpresentasjon, forklarer han og
påpeker at det er utbredt blant artister å spille på ekthet i imagebyggingen.
Hvor grensen mellom image og artisten
selv går er umulig å vite.
– Det er det i beste fall bare artisten
selv som vet, men det er ikke gitt at artisten selv vet hvor disse grensene går.

De spiller en rolle, og den er altoppslukende.

«Mer meg i monitor»
Fanny Andersen

«Et image basert på
ektehet og ærlighet
er alltid et resultat
av iscenesettelse og
selvpresentasjon»
Jon Mikkel Broch Ålvik, musikkviter og universitetslektor ved Örebro universitet

Urbane og uhøytidelige
– Hei, jeg kommer med No. . De er
nominert, skal dele ut pris og opptre,
sier Simen Herning, manageren til No.
, når vi ankommer resepsjonen i Oslo
Konserthus. Det er fredag ettermiddag
og to dager til den årlige utdelingen av
Spellemannprisen går av stabelen. Den
norske poptrioen No.  så dagens lys i
, og består av musikerne Ingeborg
Marie Mohn, Emilie Christensen og
Julia Witek. En tydelig stresset produksjonskoordinator tar imot bandet og viser vei innover en lang korridor i mørkt
tre, forbi garderober med navn som
Dagny, Sløtface og Ole Ivars på døren,
og frem til No.s knøttlille rom. De tre
jentene, ikledd løse jeans og sneakers,
virker lite preget av det minimale gulvarealet de har fått tildelt, og nynner
mens de legger fra seg instrumenter og
yttertøy. En av dem etterlyser kaffe, og
Simen er på ballen med en gang:
– Det er en managers viktigste jobb –
å sørge for at det alltid er kaffe.
Artistens DNA
– Imaget til No . er at de bare er helt
vanlige, kule, jordnære jenter fra Oslo.
Bandet har lydprøve, og Simen betrakter trioen tankefullt fra avstand.
-Merkevaren hos en artist utvikler seg
når man ser hva som appellerer til publikum, forklarer han.
– For No.  har det funket å være den
litt «gærne venninna» med mye selvironi. Samtidig holder det musikalske
produktet veldig høy kvalitet.

reportasje

ÆRLIG: -Jeg har et veldig distansert forhold til følelsene mine generelt i livet, men som artist skjønner jeg ikke hva som skjer, da greier jeg å være hundre prosent ærlig.

Og det greier jeg ikke i noen andre settinger, forteller Fanny Andersen.
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LAVMÆLTE: Til å ha et «hardt» og «farlig» image, er gjengen i Ponette (f.v. Johannes Amble, Johan Fredrik Bolli, Ivo Gutu, Helene Svaland og Simon Dolmen Bergseth) overraskende
lavmælte og forsiktige. I kveld er det er fotoshoot og bandet skal ta nye pressebilder. I den anledning har vokalist Helene gått til innkjøp av både rosa silkestoff og hvit presenning.

På scenen har bandet en liten
pause. Ingeborg på keyboard tar
frem Iphonen for å ta en selfie når scenen plutselig mørklegges.
– Vanskelig å ta selfie når lyset går,
roper Simen fra salen og ler.
Simen trekker fram Nils Bech som et
eksempel på en med klare personlige visjoner om det visuelle uttrykket.
– Han er venn med de mest spennende designerne og samtidskunstnerne
om dagen. Jeg har ingen kompetanse
til å si hva han skal gjøre. Jeg tror det er
viktig å se etter DNA-et i det artistene
vil være, og bygge opp under det.
Med No . har Simen imidlertid jobbet lite med imagebygging. Når han får
spørsmål om påvirkningskraft i trioens
valg av sceneantrekk ler han igjen.
– Nei, det blander jeg meg ikke i.
Denne gangen blir det tydeligvis et politisk budskap, sier han og nikker mot
jentenes gensere der det står «JaTilSpinrazaForAlle» i rosa bokstaver på
brystet. For Simen handler hans jobb
om å gi No.  spillerom.
– Mange tenker kanskje at de er en
rolig, subtil trio. Vi kunne stilt opp
med en akustisk ballade i dag, men det
hadde vært å skyte oss selv i foten. De
selger jo ut Sentrum Scene, kjører på
med konfetti og show, og er åtte stykker på scenen. Der kommer jeg inn og
forhandler så bandet får den plassen de
fortjener.
«Girl next door»
Musikkjournalist Sandeep Singh beskriver kjernen i det typisk norske
artist-imaget som nettopp «jordnær».
Han tror janteloven og sosialistiske verdier, hvor idealet er å befinne seg midt
på treet, påvirker hvordan norske artister forholder seg til image.

– Idealet er mannen eller dama i
gata. Selv om du er mer talentfull, må
du huske at det er den gylne middelvei
du skal streve etter. Det er sjeldent norske artister drar en Kanye og bare «Hei,
jeg er best». Norske artister må heller
vise det, eller få noen andre til å si det
for dem, sier han, men påpeker at det
spørs litt på sjanger. I den ene enden av
skalaen trekker han frem svartmetall,
som det beste eksempelet på iscenesettelse i norsk kontekst. På midten plasserer han rappere.
– Rappere får deg til å lure: «Er han
faktisk en doplanger eller har han bare
forstått greia nok til til å fremstå som
en doplanger?»
I motsatt ende av skalaen plasserer
han popmusikken, og trekker frem Astrid S og Julie Bergan som eksempler på
gjennomtenkt og forvirrende strategi.
– Ingen mestrer sosiale medier slik
som Astrid S. Hun fremstår som en kul
jente man vil henge med, og gir akkurat
nok innpass til hvem hun er privat til at
man føler man kjenner henne.
Julie på sin side beskriver han som
proff og upersonlig – en man ikke føler
man kjenner.
– Når Julie dukker opp i Facebookfeeden min i en reklame for tannbleking, tenker jeg: «Okei, hva var det som
egentlig skjedde her?». Her er det noe
som ikke funker i imagebyggingen. Det
virker som det mangler noen der til å si
nei for henne.

SKJERMDUMP: Instagram

Hardt og farlig
Og kanskje har Sandeep rett. Kanskje vi
må se mot andre deler av den musikalske skalaen for å komme på sporet av
et åpenbart iscenesatt image, som ikke
spiller på det «jordnære» og «ekte». Det
Oslo-baserte bandet Ponette (Helene
SKJERMDUMP: Instagram
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Svaland, Johannes Amble, Ivo Gutu,
Johan Fredrik Bolli og Simon Dolmen
Bergseth) lager svett og rocka elektropop, som ifølge NRK Ps Urørt tar deg
med inn i «et univers så mørkt at det
kunne lydlagt apokalypsen». Helenes
vokal har Röyksopp beskrevet som en
hybrid mellom Lykke Li, Anneli Drecker
og Susanne Sundfør. Bandet har invitert oss med på fotoshoot for å ta nye
pressebilder.
– Vi er opptatt av å skape en verden
rundt musikken, forteller vokalist Helene Svaland, som ved første øyekast minner om en rocka utgave av Aurora. Med
elementer fra rock, hardcore og pop har
Ponette skapt et tydelig uttrykk på sosiale medier. Et bilde som går igjen er
en lettkledd Helene på et baderomsgulv
med en blekksprut kveilende rundt halsen. Men selv en slik iscenesettelse er
vanskelig å ordlegge. Når de blir spurt
om å beskrive eget image, blir det stille
i rommet. Lenge.
– Oi, det var vanskelig. Nesten som
å beskrive sin egen personlighet, sierHelene.
– Imaget vårt er hardt, kommer det
fra trommisen Johan. Gitarist Johannes nikker, og legger til:
– Farlig er et ord som har dukket opp
en del i det siste. I beste fall spennende,
i verste fall farlig, sier han. Antrekk på
konserter er alltid gjennomtenkt, men
«uten å bikke over i det uniformerte».
Klær med tydelig merkebranding og alt
som er «litt snilt» styrer de unna.
Helene er åpen om at hun inntar en
rolle på scenen.
– Det er jeg nødt til. Jeg er egent-

lig litt sjenert og fnisete, men hvis jeg
hadde vært sånn på scenen …
– … hadde Ponette vært et annet
band, bryter Johannes inn.
– Ja, så jeg må ta på meg en maske.
Det er et kunstnerisk produkt på samme måte som å være skuespiller. Det er
ekte – det er jo meg – men det er likevel
ikke sånn jeg ville vært til vanlig.
Ingen jævla bikini
Dagen etter årets Bylarm-kick off møter vi igjen Fanny, manager Espen og
Robin Larsen, grafisk designer og sosiale medieansvarlig for Fanny, på en
kafé ved Youngstorget i sentrum. Espen og Fanny er «fashionably late», og
dukker opp i hver sin store boblejakke
ti minutter etter avtalt tidspunkt. Vi
setter oss ned for å snakke om sakens
kjerne: image.
– I starten av samarbeidet handlet
samtalene mye om hvem Fanny skulle
være som artist, forteller Espen. Når
bestevennene er artister som Astrid S,
Julie Bergan og Emma Jensen har det
blitt viktig å rendyrke et eget uttrykk.
– Hennes vennegjeng er blant Norges mest populære artister, og befinner
seg i samme segment som henne. Det
handlet derfor om å finne noe ekte og
relaterbart, forklarer Espen. Fanny
selv mener det har vært få samtaler om
imagebygging.
– Jeg er meg selv og det er vanskelig
å dekke over. Espen fortsetter:
– Du kan ikke fortelle en  år gammel jente hvordan hun skal se ut. Det
eneste jeg har sagt i «label meetings»
er …

– «Hon skal ikkje ha på seg noen
jævla bikini», avbryter Fanny på bergensdialekt og imiterer Espen som nikker bekreftende. Han ønsker ikke at
barn og unge skal tenke at man er nødt
til å spille på kropp for å lykkes. Dessuten mener han man kan være seksuell,
men fortsatt være fullt påkledd. Fanny
følger opp og forteller ivrig hennes ønske om at unge jenter skal slippe å føle
det hun følte da hun så Beyonce, «med
sin perfekte kropp og perfekte hår»:
– Jeg vil ikke lære unge jenter at

«Av og til våkner jeg
opp og bare «Jaha,
nå har Fanny postet
et bilde av puppene
sine på insta. God
morgen»»
Espen Drivenes, manager for Fanny Andersen

seksualitet er vårt ess. Vi lever i en
verden hvor kvinner blir fortalt at vi
ikke kan få til det gutta kan. Vi er så
jævlig mye bedre enn det. Vi er generelt smartere enn menn, så nå er det
vår til tur å skinne! Som en person med
mulighet til å være et naturlig, ærlig og
ekte forbilde, vil jeg vise jenter at de
kan være akkurat som de vil, ligge med
så mange de vil, uten å bli ropt hore etter, sier Fanny med røde kinn som oser

av engasjement.
– Word, istemmer Espen.
Som manager er Espen involvert
i de kreative prosessene til et visst
punkt, men legger aldri ned veto. Det
handler om at det ikke er han som må
ut og presentere produktet. Selv om
han er involvert i musikkprosjektene,
er artistens visjon alltid det viktigste.
Av samme grunn styrer Fanny stort
sett sine sosiale medier selv, forteller
Robin.
– Fanny har klare visjoner, og er fast
bestemt på hva hun liker og vil kommunisere. Jeg foretrekker å jobbe med
artister som vet hvor de vil, sier Robin.
Når Espen får spørsmål om han må
godkjenne bilder før de legges ut, ler
han.
– Nei, jeg godkjenner ikke en dritt.
Av og til våkner jeg opp og bare «Jaha,
nå har Fanny postet et bilde av puppene sine på insta. God morgen». Hvorfor ikke, tenker jeg da. Fanny smiler
fornøyd:
– Det er jo bare «me celebrating myself». En naturlig kvinnekropp, uten
filter. Pupper er så seksualisert, men
«why though»? De er laget av fett og
gir melk til barn, sier hun oppgitt.
Til slutt ber vi Espen beskrive potensialet han så i Fanny. Bergenseren
blir tankefull for første gang under intervjuet.
– Hun er et av de mest inspirerende
menneskene jeg har møtt. Hun er så
selvdreven og hardtarbeidende, og har
hele pakken. Nå handler det bare om å
øve og bli bedre.
magasin@universitas.no

JÆVLIG RAR FYR: Da Fanny Andersen ga ut sin første singel i november 2016 la manager Espen Drivenes henne til på Facebook. --Espen var en «jævla creep». Han begynte å sende
meg meldinger som «kul låt», og fortsatte med skjermbilder av Spotify-statistikken til låta. Jeg bare «hvem er du liksom, jævlig rar fyr». En uke senere møttes vi på P3 Gull og
«the rest is history», forteller Fanny. Her ser vi Fanny og Espen i forkant av lydenprøve på Sentrum Scene.
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GÅR DET BRA, GU
Slåsskamper finner sted på konsert, i Holmenkollen og på
T-banen. Hva kjennetegner disse kamphanene?

tekst: Mikkel Ihle Tande

– Hva faen ser du på, glefser den mest

aggressive av guttene mot oss. De er
unge, men mange flere enn oss. Han går
opp i ansiktet til kompisen min. Det ser
ut som han er ett sekund fra å eksplodere. Alt den truende gjengen er ute etter er
litt respons, så de får en grunn til å starte
bråk.
Endelig en situasjon der knepene fra
mindfulness faktisk byr på en konkret
fordel i livet, tenker jeg. Vi beholder roen
til banen stopper på Majorstuen. Lederen
i gjengen spytter mot oss på vei ut, men
treffer bare glasset over setene. Ethvert
respektabelt medlem av Facebook-gruppa «Fedrelandet viktigst» ville fått sine
fordommer bekreftet av at bråkmakerne
hadde innvandrerbakgrunn.

vært et stort fokus på viktige samfunnsproblemer som går verst utover kvinner,
som seksuell trakassering og æreskultur.
Kan grunnen til den økende kriminaliteten være samfunnsproblemer som på
tilsvarende måte særlig rammer menn?
Hele  prosent prosent av innsatte i
fengsel er menn, viser tall fra SSB. Menn
har  ganger høyere testosteronproduksjon enn kvinner, og utgjør omtrent alle
de som besitter arvelige personlighetstrekk som sterkest korrelerer med kriminell oppførsel. Fra naturens side er menn,
kan man kanskje si, mer tilbøyelige til å
bli kriminelle. Likevel er organiseringen
av samfunnet avgjørende for hva som
skjer videre med guttene som blir født.
Jeg tror det er to svært viktige måter
å forhindre kriminalitet på. God sosialisering og tilhørighet til et felleskap som
legger til rette for mestring og arbeid med
meningsfulle mål, kan gjøre underverker
selv for de mest aggressive. Hvordan står
det egentlig til på denne fronten i Norge?

Noen dager senere er jeg på hip hop-

konsert. Flere ganger begynner store
guttegjenger i publikum å slåss. Mange
av tilskuerne i den tette folkemengden
går også i bakken. Hvem er disse idiotene, tenker jeg der jeg ligger på det klissete gulvet med tre svette kropper over
meg. Klesstilen indikerer Oslo vest, ansiktene så vidt gamle nok til å dra på fest.
Store guttegjenger med Uggs og sveis lik
Skam-William, forsøker å finne ut hvem
som er den rike delen av Oslos tøffeste.
Så klart blir de raskt kastet ut, og går
glipp av en konsert til  kr, men hvem
bryr seg? Med en promille tilsvarende
karaktersnittet fra høstsemesteret sjangler de hjemover mot Holmenkollen og
så er det på’n igjen neste helg.
Er det tilfeldig at jeg opplevde to hendelser som dette på kort tid? Tall fra Oslo
politidistrikt viser at ungdomskriminaliteten i Oslo har økt kraftig de to siste
årene. Fra  til  ble antall straffbare forhold siktet under  år halvert.
Så skjedde det en brå vending. Fra 
til  økte antallet med hele  prosent.
I tiden frem mot kvinnedagen har det
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Gutter gjør det betydelig dårligere enn

jenter på videregående skole og utgjør
flertallet blant dem som dropper ut.
Dessuten har de mannsdominerte yrkesfaglige utdanningene lav status blant
unge. Kun  prosent i høyere utdanning er nå menn. Ifølge forskning fra
psykiatriprofessoren Dr. Dewey Cornell
ved University of Virginia hadde  prosent av amerikanske mordere på -tallet vokst opp uten kontakt med sine
fedre. Det samme gjaldt  prosent av
voldtektsmenn. Gode mannlige rollemodeller ser ut til å være svært viktig for
sosialiseringen av gutter i oppveksten.
Derfor er det bekymringsfullt at omtrent
halvparten av alle norske ekteskap ender
med skilsmisse, og mange gutter vokser
opp uten kontakt med sin far. Uten gode
rollemodeller, suksess på skolen eller
følelse av tilhørighet er veien kort til destruktiv atferd.
Neste gang jeg sitter på T-banen på
Majorstuen funderer jeg over mitt møte
her med den aggressive ungdomsgjengen.
Hendelser som dette kan fort resultere
i utviklingen av fordommer mot andre

menneskegrupper. Nøkkelen til å unngå
dette tror jeg er den samme som kan løse
problemene mange unge gutter opplever, nemlig å styrke individet. Ethvert
individ bør behandles selvstendig med
den friheten og ansvaret som følger med,
uavhengig av bakgrunn. Selv om man blir
urettferdig behandlet av samfunnet eller stiller med et svakt utgangspunkt har
man valget mellom å forsøke å forbedre
verden eller ikke.
Grunnen til at jeg ikke lot meg provo-

sere av gjengen på T-banen handler
ikke om at jeg er født annerledes eller verdsetter en intakt tanngard
høyere enn provokatørene. Valget var kanskje enkelt for meg
som følge av min oppvekst
og strukturene jeg har i mitt
eget liv, likevel mener jeg et
slikt valg er noe alle kan og
bør forventes å ta.
Jeg tror enkeltmennesker er i stand til å starte
bevegelser som kan tilby
de rundt seg muligheter
og en opplevelse av å være
i et felleskap. Enten det er
gjennom å gi råd, organisere
idrettsaktiviteter eller så enkelt som å leve på en positiv
måte, slik at de rundt blir
inspirert til det samme. Så
har samfunnet ansvaret
for å legge best mulig til
rette for sterke familieenheter, solide fritidstilbud og
en skole der alle opplever
mestring. Gjøres dette blir
fremtiden lys, og spytting
på T-banen blir kanskje
historie.
magasin@universitas.no

essay

UTTER?
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Kristina Marveux (29) snur seg mot speilet i butikkvinduet. Det foretas en rask
inspeksjon av hud, hår og tenner. Som salgssjef av landets største forsikringsselskap ønsker hun å ta seg godt ut. – Man skaper sitt eget
image. Noen bruker det som et brand, andre som et skjold. Image
er bare 30% av min identitet. Som regel har man flere lag, sier hun.
I sorte, stramme støvletter fortsetter hun videre i en bestemt
gange. Ingenting oppleves tilfeldig.
Ola Vatn, fotograf

Magasinet er et bilag i studentavisa Universitas. Universitas arbeider
etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener
seg rammet av urettmessig omtale oppfordres til å kontakte redaksjonen.

Magasinredaktør: Regine Stokstad
ellars@universitas.no | 470 21 014

Magasinfotosjef: Hanna Kristin Hjardar
hanna@hjardar.no | 412 13 731

Ansvarlig redaktør: Birk Tjeldflaat Helle
birkth@universitas.no | 988 51 171

